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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ DANALYQ MÁ IEGI

2

2

2, 

3

4

5

6

7, 
8

2 3

4 5 6 7

8

ABAI

№9 (1423)
1 – 6 наурыз

2018 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Бүгінгі санда:

Қоғам болып 
жұмылатын іс

«Дін – ұстай алсаң 
қасиетің...»

Қазыналы 
Қордай

4-бет

6-бет

11-бет

Иә, шын мәнінде қазақтың 

даласындағы жер-су атаулары 

 тарихтан терең сыр шертіп, �ткен 

замандар, сол кездегі жағдайлар, сол 

аймақта тіршілік кешкен кісілер, 

әртүрлі оқиғалардан мол хабар 

береді. !рбір жер-су атауының мәнін 

білген сайын, сана к�кжиегің де 

кеңейіп, туған жеріңе деген құрметің 

де едәуір арта түскендей боласың. 

Қазақ халқы атам заманнан бері 

�здері туып-�скен жеріне келісті, 

орайлы атау тауып, қоя білген. Ата-

мекеніндегі әрбір мекен мен жерге, 

�зен мен к�лге, қыр мен қыратқа, 

тауы мен шоқысына берілген атау-

лары дәлдігімен, бейнелілігімен есте 

сақталады.

К�п жағдайларда жер-су атаула-

ры біршама аңыздармен, ертегілік 

сипатты әңгімелермен астасып жата-

ды. Кейде тілімізде кездесіп отыра-

тын атауларда тілімізге түсініксіздеу 

ұғымдардың да  ұшырасатыны 

бар. Оларға таңдануға болмайды. 

 Се бебі қазақ халқы жүздеген жыл-

дар бойы небір түрлі тарихтардың 

шыр ғалаңын бастан кешірді. Міне, 

осындай жайттардың барлығы жер-

су атауларына �зінің �шпес ізін 

қалдырды.

Астанада ПЕН-клубтың «Біз – 
қазақпыз» жобасы аясында жазушы 
Оралхан Б�кейдің ағылшын тілінде 
жарық к�рген «Кісі киік» кітабының 
таныстырылымы �тті. 

Кітаптың таныстырылымына Лон-

доннан аталған шығарманы ағылшын 

тіліне аударған Саймон Холлин-

гсворт пен әдеби редакторы Саймон 

Гейген арнайы келсе, жазушының 

қарындасы Ғалия Б�кей, қызы Айжан 

Оралханқызы және қаламдас достары 

мен інілері Қуанышбай Құрманғали, 

Кәдірбек Сегізбайұлы, !лібек Асқаров 

және т.б. қатысып, ой-пікірлерімен 

б�лісті, жылы лебіздерін білдірді.

Жазушының «Кісі киігін» ағыл-

шын тілінде с�йлеткен аудармашы 

С.Холлингсворт кітапты алты ай 

ішінде аударғанын айтты. «Аудармаға 

Осы орайда Жамбыл облысы 

Сарысу ауданының шеңберінде 

жатқан Қаратау алабындағы белгілі 

жер-су атауларының тарихына 

 назар аударсақ. 

Қ а р т  Қ а р а т а у  т а у л а р ы  � з 

қой  нау ы н  да та лай сы р, та лай 

 тарихты бүгіп жатыр. Сонау қазақ 

 тарихында қасіретке толы 1723 

ж ы лғы «А қ табан ш ұбырын ды, 

А лқак�л сұламаның» қайғы лы 

оқ иға лары осы �ңірде терең із 

қалдырған. Сол заманның ащы 

шын  дығын Қаратау жоталарын ан, 

алабы мен ойпаңында жиі жолы-

ғатын тас қорымдардан, обалар-

дан к�руге болады. Жоңғарларға 

қарсы күреске де біріккен қазақ 

ж ау ы н г ерлері н і ң қ а л ы ң т обы 

осы �ңірден ат тана д ы. Соң ғ ы 

шыққан «Қазақстан тарихының» 

3-томының 145-бетінде: «1730 жылы 

жазға салым қазақ жасақтары �з 

аттарын Мойынқұм құмдарында, 

Бүркітті, Шабақты, Қарақоңыз, 

Ы р ғ а й т ы ,  Ш у  � з е н д е р і н і ң 

аңғарларында тыңай тып а лып, 

Хантау, Аңырақай тау лары �ңіріне 

шықты» деп жазылған.

М і н е,  о с ы н д а ғ ы Бү р к і т т і , 

Шабақты �зендері, Мойынқұмның 

жеңіл-желпі  қарауға  болмайды. 

Мен әр туындыдан автор дың үнін, 

шығармасының негізін іздеп тапқым 

келеді. Бір с�збен айтқанда, �зіміздің 

жұмысымыздың нәтижесіне к�ңіліміз 

толады» деді аудармашы. 

«Ағамның шығармалары Лондонда 

аударылып, әлем оқырмандарына жол 

тартқанына қуаныштымын. Осы игі 

істі қолға алған азаматтарға алғысым-

ды айтамын. Ағам �зі де кезінде ПЕН-

клубтың мүшесі болып, клубтың ауыл-

дық жер лердегі талантты жастарды табу 

мәселесімен айналысатын б�лімшесін 

басқарып еді» деп еске алды Ғ.Б�кей. 

Айта кетерлігі, Оралхан Б�кейдің 

шығармалары алдымен А.Кимнің ауда-

руымен орыс тілінде басылып шыққан 

болатын. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫБӘРЕКЕЛДІ!

үлкен б�лігі Сарысу ауданының 

а у м а ғ ы н д а  о р н а л а с қ а н .  А л 

біздің тілге тиек етпек әңгімеміз 

де осы т�ңіректен �рбиді. Бұған 

жоғарыдағы аты аталған Шабақты 

мен Бүркітті, сондай-ақ Үшбас ала-

бы палеолит, неолит дәуірінде �мір 

сүрген адамдардың тұрақты мекені 

болғандығы да тарихтан мәлім.

Ел мен жер атауларының ұрпақ-

тар ды тәрбиелеудегі р�лі тура-

лы айтқанда, ауызға ең бірінші 

ілінетін атаулардың бірі – Талас 

�зенінің солтүстігінде орналасқан 

Досбол елді мекені. Бұл атаудың 

қой ы л у тари х ы на тоқ та лат ы н 

болсақ, ол �ткен ғасырдың орта 

шамасында туып, 1938-39 жылдар 

шамасында дүниеден �ткен До-

сбол К�ркембайұлы деген к ісі-

нің есімімен байланысты.  Досбол 

жерг і л і к т і ха лы қ арасы н да ең 

алғаш рет диқандық кәсіпті шебер 

меңгерген азамат. 

(Жалғасы 5-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҰЛТТЫҚ АРНА 
ҰЛАҒАТЫ

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА

Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-

сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 

жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 

– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-

ғанымен, к�теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к�мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр 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

Жазушы кітабы ағылшын 
тілінде жарық көрді 

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

ТАРИХИ АТАУЛАР ТАҒЫЛЫМЫ 

ПАРЛАМЕНТ ПЕН ҮКІМЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ЖҮРГІЗІЛУГЕ ТИІС

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

– Халқымыз үшін латын қарпіне 

к�шу үдерісінің тарихи мәні зор. Со-

нымен бірге қазақ тілінің мәртебесін 

арттыру ж�ніндегі жұмыстарды 

жалғастыру қажет. Парламент пен 

Үкіметтің қызметі мемлекеттік 

тілде жүргізілуге тиіс. Сондай-ақ 

бұл мәселе бойынша азаматтардың 

құқығын шектеуге болмайды. Бұл 

ретте ілеспе аударма жасау мүмкіндігі 

бар, – деді Қазақстан Президенті. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  л а т ы н 

қарпіне кезең-кезеңмен к�шудің 

маңыздылығын айтып, қазақ тілін 

үйрету әдістемелерін же тіл діру 

мәселелерін жан-жақты зерттеуді 

тапсырды. Бұдан б�лек, Елбасы 

кибер-қауіпсіздікті қамта масыз 

е т у  ж ә н е  о т а н д ы қ  б ұ қ а р а л ы қ 

ақпарат құралдарының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мәселелері-

н е  н а з а р  а у д а р д ы .  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаев еліміздің телеар наларын-

дағы сериялық �нім дердің сапасын 

арттыру қажеттігіне тоқталып, 

масс-медиа жастарға патриоттық 

тәрбие беру ісінде маңызды р�л атқа-

ратынын атап �тті. 

Кездесу барысында Дәурен Абаев 

Қазақстан Президентіне «Цифрлы 

Қазақстан» бағдарла масын іске 

асыру жоспары туралы баяндап, 

оның басым бағыттарын түсіндіруге 

бай ла  нысты шаралар ж�нінде 

мәлімет берді. 

Елбасы Н.Назарбаев Батыс 

Қазақстан облысының әкімі Алтай 

К�лгіновті, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің 

ректоры Ғалымқайыр Мұтановты, 

сондай-ақ «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері»  дербес білім беру 

ұйымының басқарма т�райымы 

К ү л ә ш  Ш ә м ш и д и н о в а н ы  д а 

қабылдады. 

Кездесу  барысында Батыс 

Қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 

А.К�лгінов �ңірдегі негізгі эконо-

микалық к�рсеткіштері туралы, 

мемлекеттік және салалық бағдар-

л а м а л а р д ы ң  ж ү з е г е  а с ы р ы л у 

б а р ы с ы  ж � н і н д е  б а я н  д а с а , 

Ғалымқайыр Мұтанов универси-

тетті трансформациялау және оқу 

үдерісін заманауи талаптарға бе-

йімдеу нәтижелері ж�нінде әңгі-

меледі.  Күләш Шәмшидинова 

зияткерлік мектептердің оқытушы 

құрамын қалыптастыру мақсатымен 

жүргі зілген жұмыстар ж�нінде 

мәлімдеді. 
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Нақты бағыттар айқындалды

Жұмыспен қамтудың 
түйткілдері

БАСҚОСУ

ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҒЫ

БОТАНИКАЛЫҚ БАҚ 
АШЫЛМАҚ 

МУЗЕЙДЕГІ БАЙҚАУ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ АРНАЛДЫ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

ИГІ ІС

ШАРА

Еліміздің мектеп оқушылары арасында әртүрлі 
жобалар ойлап тауып, шығармашылық, ғылыми 
ізденістерімен таңғалдырып жүрген шәкірттер аз 
емес. Мәселен, Семей қаласындағы Назарбаев 
зияткерлік мектебінің оқушылары тұрғын үйлерді 
жылытудың тиімді жобасын ойлап тапты.

Талабы мол оқушылар бұған бір жылдан астам 

уақыт жұмсаған екен. Олар Пельтье элементін пай-

далана отырып, жартылай �ткізгіштерді тұрмыста 

қолдану арқылы жер үйді к�мірсіз де жылытуға 

мүмкіндік бар екенін дәлелдеді. Бұл экологиялық таза 

энергия к�зі ғана емес, сонымен қатар отбасының 

қаражатын үнемдейтін құрылғы болып есептеледі. 

Мектеп оқушыларының ашқан жаңалығы Білім және 

ғылым министрлігінің арнайы �ткізген байқауында 

күміс медальға ие болды.

Жаз айында Астана қаласында Ботаникалық бақ 
ашылмақ. Оның аумағы тропикалық белдеудің 
климаттық ерекшеліктеріне сай келеді және ш�лді 
жерлердегі �сімдіктер �сірілмек. 

Бұл туралы Астана қаласының әкімі жұрт-

шылықпен есептік кездесуінде айтты. Қала әкімі 

ботаникалық бақтың айналасы инфра құрылымдық 

талаптарға сай болып, к�рікті орынға айналатынын 

тілге тиек етті. 

Бүгінгі күнге дейін шаһарда 24 мыңнан астам 

ағаш пен 12 мыңнан астам к�шет отырғызылып, 

жасанды су қоймасы салынды. !.Исекешов қалада 

жалпы ауданы 42 мың шаршы метрден асатын 

 веложолдар, ауданы 23 мың шаршы метрді құрайтын 

жүгіру жолдары, жалпы ауданы 86 мың шаршы метр-

ден асатын тас т�селген жолдар салынғанын айтты. 

Сонымен қатар тұңғыш рет шие, алма, емен және 

шетен ағаштары �сетін аллеялар пайда болатынын 

жеткізді. 

Жамбыл облысы әкімдігінің Мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасы мен «Ежелгі Тараз 
ескерткіштері» тарихи-мәдени қорық музейінің 
ұйымдастыруымен тұңғыш рет «Үздік экскурсо-
вод» байқауы �ткізілді. 

Q ң і р д е г і  м у з е й л е р д і ң ,  ж е к е  т у р и с т і к 

фирмалардың, мәдениет саласының экскурсоводта-

ры қатысқан байқауда 12 үміткер бақтарын сынады. 

Байқау нәтижесі бойынша Бас жүлдені Жамбыл 

атындағы «Руханият» орталығының экскурсоводы 

!буәлі Айнілге бұйырса, 1-орынды «Ежелгі Тараз 

ескерткіштері» тарихи-мәдени қорық-музейінің экс-

курсоводы Таңшолпан Жүзбаева, 2-орынды Жамбыл 

облыстық тарихи-�лкетану музейінің қызметкері 

Ақпан Жамал, 3-орынды осы музейдің қызметкері 

Жұлдыз Алманқұлова еншіледі.

Барлық қызметкерлер қаржылай сыйлықтармен 

және сертификаттармен марапатталды. Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласының аясында �ткен игі бастамада жеңімпаз 

атанған қатысушылар алдағы уақытта әлемдегі 

атақты мәдени орындар мен музейлерде білікті 

 мамандармен тәжірибе алмасатын болады.

Павлодар қаласында «Қазақ тілінің латын графи-
касына к�шу тиімділігі» атты тақырыпта зиялы 
қауым �кілдерінің басқосуы �тті. 

Шараны облыстық Тілдерді дамыту басқармасы 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласы аясында ұйымдастырды. С�з с�йлеген 

азаматтар латын әліпбиі ақпараттық, ғылыми және 

технологиялық саланың тілі болып табылатынын, 

қазақ тілі жазуын реформалау еліміздің әлемдік 

қауымдастыққа кірігуіне, халықаралық ақпараттық 

жүйені және озық технологияларды меңгеруге 

мүмкіндік беретінін атап �тті. Сонымен қатар қазақ 

тілін жаңғырту, заманауи ақпараттық технология-

лар кезеңіндегі ықпалдастық к�кжиегін кеңейту, 

шет тілдерін игеру мүмкіндігін арттыру, облыс 

тұрғындарының арасында ақпараттандыру тәрізді 

мәселелер с�з болды. 
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ЖҮЗДЕСУ

«Кедергісіз келешек» жобасы аясында ашылған 

орталықта 30 балаға әлеуметтік тегін к�мек 

к�рсетіледі. Орталықтың тыныс-тіршілігімен 

танысып, ата-аналармен пікірлескен Т�рағаның 

Бірінші орынбасары мекемеге заманауи «Дельфа» 

логопедті жаттығу құралын сыйлады. 

Келесі кезекте «Atakent Mall» сауда, ойын-

сауық орталығына бас сұқты. К�леңкелі эко-

номиканың алдын алу үшін сауда орындарын 

жаңғырту шарасы аясында сала мамандарымен, 

орта және шағын бизнес �кілдерімен кездесу 

�ткізді. 

– Шағын және орта бизнеске партия тарапы-

нан нақты қолдау к�рсетіледі. Елбасының тапсыр-

масына орай кәсіпкерлікке қолдау жасайтын жаңа 

жоба қолға алынбақ. Мемлекет басшысы 2050 

жылға таман жалпы ішкі �німдегі шағын және орта 

бизнес үлесін 50 пайызға жеткізу керек деп айтты. 

«Нұр Отан» партиясы – Елбасы саясатының басты 

қолдаушысы, сондықтан бұл міндетті орындауға 

біз белсене атсалысатын боламыз. 

...Мемлекет тарапынан жасалып жатқан 

субсидия болсын, басқа болсын жеңілдіктер 

– ертеңгі күні елдің жалпы экономикасына 

тиімділік әкелуі тиіс. Шаруаны лайықты шешу 

үшін «Нұр Отан» партиясында экономистерді, 

банк, қаржы мамандарын шақырып талқы-

лаймыз, нақты ұсыныстар жолдаймыз. Алдағы 

уақытта бизнесті қолдау, әлеуметтік түйткілдерді 

шешу және �зін-�зі жұмыспен қамту сияқты 

негізгі қоғамдық мәселелерге қатысты сараптау 

жұмыстарын жүргізіп, �з қорытындымызды 

сұрыптап шығарамыз, – деді Мәулен !шімбаев. 

Партия жетекшісінің орынбасары назарынан 

жастар мәселесі де тыс қалған жоқ. Бұл тұрғыда 

әртүрлі стартаптарды жүзеге асыратын «Smart.

Point» коворкинг-орталығында �нертапқыш 

жастармен жүздесті. Жас �нертапқыш жастар-

ды сан алуан инновациялық байқауларға үзбей 

қатысып, үнемі ізденіп, білімдерін молайтып 

отыруы қажеттігін, сондай-ақ партия отандық 

ғалымдардың жұмысына жаңаша серпіліс беретін 

жобаны іске асыратынын тілге тиек етті. 

«Office of  polit ical  analysis» кеңсесінің 

жұмысымен танысып, партияның алғашқы 

м у л ь т и м е д и а л ы қ  м у з е й і н  т а м а ш а л а ғ а н 

М.!шімбаев шаһарға жасаған алғашқы сапа-

рын «Нұр Отан» партиясының Алматы қалалық 

филиалындағы жиынмен қорытындылады.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  М ә у л е н  ! ш і м б а е в 

Президенттің партия қызметін қайта жаңғыр ту 

мәселесіне тоқталып, кадрлық аудит, сарап-

тамалық ресурстарды күшейту, партия лық білім 

беруді жетілдіру және т.б. жүзеге асуы тиіс ша-

раларды, негізгі міндеттерді, басым бағыттарды 

атап �тті.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

ЖАСТАР МӘСЕЛЕСІ – 
НАЗАРДА

ҮКІМЕТ ҚАЗАҚША СӨЙЛЕДІ
Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев 

отырысты қазақша жүргізіп отырды. 

 Жиында күн тәртібіне сәйкес, Қазақстанға 

инвестицияларды тарту мәселелері, орта 

білім беру ұйымдарының жаңартылған 

мазмұнға к�шу жайы қаралды. Сондай-

ақ Ақт�бе агломерациясын аумақтық 

дамытудың �ңіраралық сызбасы бекітілді.

Аталған мәселелер бойынша баян-

дама жасаған лауазымды тұлғалар мен 

�ңірлерден бейнебайланыс к�мегімен 

қосылған облыс әкімдері мемлекеттік тілде 

с�йледі. Ал қазақ тілін меңгермеген Үкімет 

мүшелері мен жауапты тұлғалар үшін 

ілеспе аударма қамтамасыз етілді.

Отырыс барысында Инвестициялар 

және даму министрі Жеңіс Қасымбек пен 

Сыртқы істер министрінің бірінші орын-

басары Мұхтар Тілеуберді шетел инвести-

цияларын тарту жайын баяндады. Қазір 

Қазақстанда жалпы сомасы 47,8 миллиард 

доллар болатын 145 инвестициялық жоба 

іске асырылуда. Оларда 35 мың жұмыс 

орны құрылмақ.

– Бұлардың құрамында Қазақстан-

Қ ы т а й ,  Қ а з а қ с т а н - Т ү р к и я  с и я қ т ы 

барлық еларалық ынтымақтастық бағдар-

ламаларының инвестициялық жобалары 

бар. Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы 

аясында жалпы сомасы 27,7 млрд дол-

ларлық 51 жоба жүзеге асырылуда. Құны 

140 млн долларлық 4 жобасы – Пав-

лодар облысындағы ұнтақ полипропи-

лен �ндіретін зауытты жаңғырту, JAC 

брендіндегі жеңіл авток�ліктерді шығару, 

СҚО-да рапс майын �ндіру және «Қорғас 

– Шығыс қақпасы» АЭА аумағындағы 

құрғақ порты жобалары іске қосылды. 

Бұл бағдарлама бойынша 2018 жылы 11 

жобаның құрылысы жүреді, – деді министр 

Ж.Қасымбек.

Б и ы л ғ ы  қ а з а қ - қ ы т а й  ж о б а л а р ы 

арасында ОҚО-дағы металлургиялық 

 зауыт, Жамбыл облысындағы фосфор 

үш хлориді және глифосат �ндірісі, 

ПЭТ қалдықтарын қайта �ңдеу, ОҚО-да 

штапельді талшық шығару бар. Осы жылы 

қытай капиталының қатысуымен тағы 5 

жобаның құрылысы басталады. Оларға 

Қытай елінің инвесторлары 623 млн дол-

лар салмақ. Нәтижесінде, Қарағанды 

облысында �неркәсіптік жарылғыш зат-

тар �ндіретін зауыт, Қызылорда облы-

сында кальцийленген сода �ндірісі және 

басқалары қолданысқа берілуге тиіс.

Қазақстан мен Түркия арасындағы 

бірлескен «Жаңа синергия» бағдарламасы 

аясында 26 жоба қолға алынып, оларға 

жалпы к�лемі 899 млн доллар инвести-

ция құйылмақ. Бүгінде 3,5 млн доллар 

тұратын бір жоба іске асырылған. Биыл 

15,5 млн долларлық 2 жобаның құрылысы 

 басталады. Олар – Оңтүстік Мойынты 

алаңындағы қатты пайдалы қазбаларды 

б а р л а у ғ а  а р н а л ғ а н  C a l i k  H o l d i n g 

компаниясының жобасы (10 млн доллар) 

және GOLD Aluminium компаниясының 

алюминий мен пластмассалық пішін-

профильдер �ндірісіне қайта инвестиция 

жасау (5,5 млн доллар). 

Ж.Қасымбек жобаларды іске асыруды 

тежейтін түйінді проблемалар бойынша 

жүйелі түрде, айына 2 рет жеке тыңдау 

жүргізе тіндерін мәлім етті. 

Сыртқы істер министрінің бірінші 

орынбасары М.Тілеубердінің айтуын-

ша, Мемлекет басшысы экономикалық 

дипломатияны дамытуға ерекше к�ңіл 

б�леді. Шетелдерге ресми сапарлардың 

барлығында дерлік шетелдік бизнес 

қауымдастықтармен жеке кездесулер 

�теді, коммерциялық келісімдер жаса-

лады. Мәселен, Елбасының 2016-2017 

жылдардағы сапарлары аясында 6 млрд 

доллардан астам сомаға инвестициялық 

және сауда келісімдеріне қол қойылды. 

Президенттің биылғы қаңтардағы АҚШ-

қа ресми сапары кезінде шамамен 7 млрд 

долларлық 27 құжат бекітілді.

Жиынды қорытындылаған Премьер-

министр Б.Сағынтаев инвестиция тарту 

әрбір облыс әкіміне жүктелгенін, 2017 

Бүгінгі күні жастардың техникалық 

және кәсіптік білім алуының мемлекет-

пен кепілдендірілген жүйесіне к�шу, яғни 

кәсіби білім берудегі ұлттық жүйенің �зегі 

қалыптастырылуда. Осы орайда жастардың 

тәрбиелі, бiлiмді және ақпараттық техно-

логияны меңгерген қабілетті маман болуы 

үшін қойылатын талаптар да жоғары. Ол 

үшін әлемдік тәжірибе негізінде ұлттық 

дәстүрлер мен құндылықтарды ескеру 

арқылы білім беру бағдарламаларының 

ғылыми сипаты мен тереңдігін, ғылыми-

зерттеу бағыттарының оқыту жүйесін 

жаңғырту маңызды. 

Е л і м і з д е г і  ғ ы л ы м  ж ә н е  б і л і м н і ң 

ықпалдасуының бүгінгі жағдайы ЖОО 

біріккен қызметінің әртүрлі нысандарымен 

сипатталады. Оның ішінде ғылыми зерттеу-

лер аясындағы ғылыми жобалар мен оқу 

бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру, 

оқу-�ндірістік тәжірибе, шетелдік, ТМД және 

отандық ғылыми зерттеу институттарының 

алдыңғы қатарлы ғалымдарын дәріс оқуға 

тарту, магистранттар мен докторанттардың 

зерттеу жұмысын бірігіп дайындау, т.б. 

 шаралар к�зделген. 

Оқытудың инновациялық формала-

рын оқу үрдісінде пайдалану, әлемдік 

тәжірибе к�рсеткендей, ғылыми зерттеулер-

дің тиімділігінің артуына ықпалын тигізеді. 

Еліміздег і  ғылым мен білімнің ық-

палдасуының бүгінгі күнгі мақсаты – жалпы 

ел экономикасын бәсекеге қабілетті маман-

мен қамтамасыз ету. Бұл тұрғыда ЖОО-дағы 

оқыту үрдісін жетілдірудің негізгі әдістерінің 

бірі ғылым мен �ндірістің ықпалдасуы. 

Мұндай ықпалдасу теориялық мазмұндағы 

дәрістер, зертханалық  немесе практикалық 

жұмыстар және жалпы семинарлардың 

сапасының артуына ықпал етеді.

Қазіргі кезеңде ғылыми-педагогикалық 

кадрлардың елдің инновациялық  дамуына 

араласу белсенділіг інің т�мен болуы 

Э.Жұмағазиев «Атамекен» белгілі бір кәсіпорын-

дар қызметі аясында нақты мамандықтарға оқыту 

бойынша ұсыныс жасағанын тілге тиек етті. Бүгінде 

Палата реестрінде тіркелген 141 оқу орталығы 

бюджет есебінен жұмыссыз жастарды оқытып 

жатқанын атап �тті. Оқу орталықтарының басым 

б�лігі кәсіпорындардың жанынан құрылғаны 

 бизнес тарапынан қолдау тапқанын жеткізді. 

– Мәселен, мейрамханада оқу сыныптары 

ұйымдастырылады, онда даяшылар мен аспаздар 

дайындалады. Мұндай оқыту 1 айдан 6 айға дейін 

жалғасады. Оқу сыныптарының іске қосуға бо-

латын бизнестің салалары к�п. Қысқа мерзімді 

оқытудың ерекшелігі – оқуға 2 немесе 3 жыл 

жұмсамай талапқа сай біліктілік алып шығу. 2017 

жылдың екінші жартысында 4 мыңнан астам адам 

осы бағдарлама бойынша оқып шықты, алайда 

түлектерді жұмыспен қамту әлі де �зекті, – деді 

Эльдар Жұмағазиев. 

Басқосуда Басқарма Т�рағасының орынба-

сары Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту бағдараламасы аясында 

жүзеге асырылып отырған «Бизнес бастау» оқыту 

жобасындағы түйткілдерді де атап �тті. 

 «Бизнес бастау» жобасы қатысушыларына 

арналған шағын несиелеу қолжетімділіг і 

мәселесі �зекті болып тұр. Т�мендетілген 6 

пайыздық м�лшерлемесі бойынша қаржыландыру 

қолжетімділігіне берілетін құжаттар саны әсер 

етеді. Біздің мәліметтер бойынша оқуға қатысушы 

30-ға жуық анықтама мен растаушы құжаттарды 

жинау керек, кейбір �ңірлерде бұл к�рсеткіш 

тіптен жоғары. Мәселен, белгілі бір аудандағы 

қаржы ұйымдарының әлеуетті  клиенттері 

к�п емес, жылдан-жылға осындай к�рініс. 

Клиенттерді бірыңғай базаға жинау арқылы біз 

шағын несиелеуді алуға қажетті құжаттар санын 

қысқартуға қол жеткізер едік, �йткені к�п дерек-

тер электронды жүйеде болады» деді ол. 

Берік С9РСЕН 

жылы инвестиция тартудың барлық 

негізгі к�рсеткіштері бойынша �сімге 

қол жеткізілгенін атап �тті. 145 инвест-

жобадан тұратын тізім анықталды, оларға 

тұрақты түрде мониторинг жасалуда. 

Олардың барлық мәселелерін «бір терезе» 

шеңберінде жедел түрде шешу жүктелді.

Б.Сағынтаев «100 нақты қадам» Ұлт 

жоспары аясында трансұлттық компани-

ялар мен «зәкірлі инвесторларды» тарту 

міндеті тұрғанына тоқталды. Сондай-

ақ 51 қазақ-қытай бірлескен жобасын 

іске асыруды «т�тенше маңызды» деп 

таныған Үкімет жетекшісі Инвестициялар 

және даму министріне осы жобалардың 

әрқайсысы бойынша халық арасында 

түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсыр-

ды. «Адамдарға бұлардың ескі емес, жаңа 

жобалар екенін жеткізуіміз керек» деді ол.

Үкімет отырысында Білім және ғылым 

министрі Е.Сағадиев орта білім беру 

ұйымда рында жаңартылған мазмұнға к�шу 

жайын баяндады. Бұл жұмыс кестеге сәйкес 

жүргізіледі. Министрдің айтуынша, 2018 

жылғы 1 қаңтардан бастап, жаңартылған 

мазмұндағы оқу бағдарламаларымен 

оқытуға к�шкен мұғалімдердің лауазымдық 

еңбекақы лары 30 пайызға артты. Сондай-

ақ «0-сынып оқушыларынаарналған 

оқулықтардыбірден латын қарпінде  басып 

шығару орынды деп есептейміз. Бұл 

қаржылай жағынан да тиімді болмақ» деді 

Е.Сағадиев. 

Министрдің айтуынша, бұдан былай 

оқу лық тар білім беру стандарттары мен 

оқыту бағдарламаларында едәуір �згерістер 

болса ғана қайта басып шығарылады. 

Оған дейін әкімдіктер оқулықтардың 

жетіспейтін санын ғана сатып алуға 

құқылы.

Т а л қ ы л а у д ы  қ о р ы т ы н д ы л а ғ а н 

Б.Сағынтаев білім беру саласындағы 

 ре фор маларды іске асыруда мұғалімдер 

мен қоғам пікірін ескеруді тапсырды. 

Дина ИМАМБАЕВА

байқалады. Оқу орындарының оқыту 

үрдісінің білім жүйесі технологиялар дамыған 

жаңа кезеңде дайындалып жатқан болашақ 

маманға деген ертеңгі сұранысқа бағытталуы 

керек.  Демек,  ұлттық экономиканың 

барлық салалары үшін құзыретті және 

бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби 

дайындықпен қамтамасыз етуде Қазақстан 

Республикасындағы жоғары білім маңызды 

р�л атқаратындығы анық. Алайда жұмыс 

берушілердің к�пшілігін ЖОО түлектерінің 

дайындық деңгейі қанағаттандыра бермейді. 

Білім беру бағдарламалары барлық жағдайда 

бірдей жұмыс берушілер сұранысына 

 жауап бере алмайды және экономика 

қажеттіліктеріне сәйкес келмейді. Сондықтан 

студенттер мен магистранттарға арналған 

қолдау шараларының жүйесі нақты түрде 

оның негізгі үш тобының ерекшеліктерін 

ескеруі қажет: жоғары курс студенттері, 

магис транттар, докторанттар және жас 

ғалымдар. Оларды ғылыммен айналысуға 

ынталандыру, жас ғалымдарға қолдау шара-

ларын іске асыру қажет. 

Қазіргі уақытта елімізде бұл мәселеге 

жеткілікті  назар аударылуда.  Елбасы 

ғылымда сабақтастықты сақтауға шын-

дап кірісуге нұсқаулар беріп, еліміздегі 

ғылымның дамуы әлемдік инновациялық 

трендтерге сай жүзеге асырылуы керектігін 

атап к�рсеткен болатын. Осыған орай 

білім беруді  дамытудың мемлекеттік 

б а ғ д а р л а м а с ы н д а  н е г і з г і  б а ғ ы т т а р 

айқындалды. Енді білім берудегі басты ны-

сана болашақ түлектердің құзыреттілігі мен 

дағдыларына бағытталып, еңбек нарығының 

сұранысына білім беру сапасына да, кәсіби 

біліктілігі жоғары маман даярлау жоспарына 

да толық к�лемде жауап беруі шарт. Еңбек 

нарығында қызметкерлерден құзіреттілікпен 

қатар қайта оқу қабілеттілігі, әмбебаптық, 

бейімделгіштік, әртүрлі ұжымда жұмыс 

істей алу, жаңа технологияларды тез меңгеру 

талап етіледі. Осыған байланысты оқыту 

әдістемелері және оқу үрдісін ұйымдастыруда 

жаңашылдық таныту аса қажет екені с�зсіз. 

Жұмыс берушілер жоғары оқу орнында 

мамандарды даярлаудың мақсаттары мен 

нәтижелерін айқындайтын мүдделі тарап 

болғандықтан, білім беруді дамытуға екі та-

рап тең құқылы қатысуы керек. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

Қазақстан мен Орта Азиядағы аграрлық 

сектор к�шбасшысы және агро�неркәсіп 

с а л а с ы н а  м а м а н д а р  д а я р л а й т ы н  о қ у 

орны болғандықтан ғылым мен білімді, 

�ндірісті ұштастыруға баса мән береді. Осы 

мақсатқа қол жеткізу үшін оқу жоспары 

мен бағдарламалар жұмыс берушілермен 

бірлесіп әзірленген. Мәселен, «Гидротехни-

ка, мелиорация және бизнес» факультетін-

дегі «Есеп, аудит және қаржы» кафедра-

сы банк мекемелері, қаржылық ұйымдар, 

акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктермен �зара келісім 

жасап, к�зделген шараларды іске асыруда. 

Жұмыс берушілер талабына сәйкес оқу 

бағдарламалары ықшамдалып, студенттердің 

таңдау пәндеріне к�ңіл б�лінген. Бұндай іс-

шаралар агро�неркәсіп кешенінің озық білім 

мен үздік тәжірибені тарататын орталықтарға 

айналуына, еңбек �німділігін және �ңделген 

ауылшаруашылығы �німінің экспортын 

арттыруға мүмкіндік береді.

Ажар БЕЙСЕНБАЕВА,
Құралай ЕЛТАЕВА, 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
аға оқытушылары, экономика 

ғылымының кандидаттары
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Жаңа жыл қарсаңында Алматы қаласында «Қазақ хандығы» атты жаңа зияткерлік ойынның тұсаукесер рәсімі �тті. Шара бары-сында қатысушылар ойын ережесімен танысып, жеңімпаздар сыйлыққа ие болды. Елімізде қазақша танымдағы үстел үсті ойыны жоққа тән екені белгілі. Ойын авторы Қобыланды Жәнібекұлы осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында ұлттық негіздегі тарихи-танымдық әрі интеллектуалдық үстел үсті ойны идеясының келгенін жеткізді. Qзі де бұрыннан осындай стратегиялық ойлауды талап ететін, ақыл-ойды дамытатын спорт ойындарын жақсы к�ретін Қобыланды бұл ойынды «Қазақ хандығы» деп атауды ж�н к�ріпті. «Қазір кез келген ересек адамның күніне кем дегенде 1,5-2 сағат бос уақыты болады. Ойынның мақсаты – сол уақытты пайдалы �ткізу, ақыл-ойын шыңдау болса, балалар үшін бұл нағыз тарихи-танымдық дүние. Ойынның негізгі идеясы – бірлік, ынтымақ. «Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады» дегендей, ойын тақтасында қазақ халқының бүкіл руларының таңбалары белгіленген, сол арқылы біздің күшіміз ортақ шаңырақ астында біріге қимылдап жетістікке жету екенін білдіргім келді» дейді ол. «Қазақ хандығы» үстел үсті ойынында ойыншы-ларды жеңімпазды ақ киізге к�теріп хан сайлауға дейін қызықтыру арқылы халықтың қолдауына ие болуға және барлығы бір тудың астына бірігуге жетелейді. !рбір ойыншы қарсыласынан неғұрлым жылдамырақ қимылдап жеңіске жетуге ұмтылады. Ойынға 2 не 4 адам қатысады. «Билік» белгісін немесе «Киіз үйді» ұяшығына бірінші болып орналастырған, к�пшіліктің қолдауын алған ойыншы жеңімпаз атана-ды. !зірге ойын ережелері қазақ және орыс тілдерінде берілген. Қобыланды Жәнібекұлы алдағы уақытты ағылшын тілінде де ойын тақтасын шығарып, әлемдік деңгейде насихаттау ниеттері бар екенін жеткізді. «Бұл ойынды мектептегі тарих сабақтарына қосымша ретінде �ткізуге де болады. Сол арқылы балалардың �з елінің тарихына қызығушылықтары арта түседі» дейді ойын авторы. Дана ХАЛЫҚ

КӨРМЕ

ЖИЫН

ҚОНЫС ТОЙЫ

ТӨЛ ТЕҢГЕМІЗДІҢ 
МЕРЕЙЛІ БЕЛЕСІ 

ИНСТИТУТТАР ЕСЕБІ

ДӘРІГЕРЛЕР 
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
орталық музейінде «Қазақстан «Халық 
банкінің» 95 жылдығы мен т�л теңгеміздің 
25 жылдық мерейтойына арналған шара 
ұйымдастырылды. 

Шараның ашылу салтанатында  Қазақ стан 

Республикасы Мемлекеттік орта лық музейі 

директорының  орынбасары Бейбіт қали 

Қақабаев, «Қазақстан халық банкі» PR 

және маркетинг департаментінің директоры 

Сағынбек Шүнкеев құттықтау с�зін с�йледі. 

Қатысушы меймандар тақырып аясында 

�ткізілген к�рмені  тамашалады. «Теңге – 

тиыннан, тұлпар – құлыннан» деп аталды. 

Осылайша т�л теңгеміздің тарихы кеңінен 

 таныстырылды. Музейдің нумизматикалық 

қор коллекцияларынан алынған әр кезеңдегі 

ақша түрлері к�рсетілді. Ұлттық валютамыздың 

ендірілуі экономикалық және ақша-несиелік 

 саясат жүргізуге мүмкіндік берді. К�рме 

 барысында елімізде 95 жылдық тарихы бар 

«Халық банкі» акционерлік қоғамының тари-

хы жайында да к�птеген мағлұматтар берілді. 

Жуырда М.О.9уезов атындағы 9дебиет 
және �нер институтының директоры, ҚР 
ҰҒА академигі, филология ғылымының 
докторы Уәлихан Қалижанов �ткен жылы 
институт атқарған жұмыс нәтижелері және 
институттың осы жылғы жоспары жайында 
жұртшылық алдында жария есеп беру жиы-
нын �ткізді. 

Ш а р а  б а р ы с ы н д а  б ы л т ы р ғ ы  ж ы л ы 

институт тың іс-шаралар жоспарына және 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Ру-

хани жаңғыру» бағдар ламасын іске асыру 

жоспарына сәйкес бірнеше халықаралық, 

республикалық конференция лар, д�ңгелек 

үстелдер, ғылыми семинарлар, ашық дәрістер 

�ткізілгені атап �тілді. Институт �ткен жылы 

ғылыми кадрлар дайындау саласында да 

айтарлықтай жетістіктерге жеткені тілге10 

тиек етілді. Ғалымдардың жеке және ұжымдық 

еңбектерінің тұсаукесер рәсімі �тті. 

Мұндай есеп беру жиыны А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтында да �тті. 2017 

жылы атқарылған жұмыс нәтижелері және алда 

тұрған міндеттері туралы институт басшысы, 

филология ғылымының докторы, профессор 

Ерден Қажыбек жұртшылық алдында есеп 

берді. Институттың ғылыми-шығармашылық 

бағыттағы жетістіктері аз емес. «Жаңа ұлттық 

әліпбиі: қазақ жазуын жаңғырту», «Қазақ жа-

зуын латын қаріпіне к�шірудің статистикалық 

негіздері», «ХХ ғасыр басындағы латын 

әліпбиінің қазақ әдеби тілінің дамуындағы 

орны» тақырыбында іргелі еңбектер әзірленіп, 

100-ден астам ғылыми мақалалар жариялан-

ды. Тіл білімі мамандарынан құралған жұмыс 

тобы мамыр-қазан айларында Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілін латын 

қарпіне к�шірудің жобасын дайындады. 

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасы  аясында Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі мен «Қазақстандық ипо-
текалық компания» АҚ арасындағы 
меморандумның жүзеге асуымен бірқатар 
 медицина саласының қызметкерлері бас-
паналы болды. 

Педиатрия және балалар хирургия-

сы ғылыми орталығы ның басшысы Риза 

 Боранбаева аталған бағдарлама бойынша Ал-

маты қаласы «Алғабас» ауданынан баспанаға 

ие болған 8 қызмет керді қуаныштарымен 

құттықтап, пәтер кілттерін табыс етіп, қоныс 

тойларымен құттықтады. 

– «Нұрлы жер» бағдарламасы дәрігер-

лердің баспана мәселесін шешіп қана қоймай, 

еліміздегі кадр әлеуетін арттыруға �з септігін 

тигізері с�зсіз. Еңбектеріңіз еленіп, бала 

денсаулығын нығайтуға қосар үлестеріңіз 

арта берсін, – деді  Р.Боран бае ва. Пәтер 

кілтіне арнайы іріктеу бойынша медицина 

саласында бірнеше жыл қызмет етіп, бала 

мен ана денсаулығына �лшеусіз үлес қосып 

келе жатқан білікті дәрігерлермен қатар, жас 

дәрігерлер де ие болды. 

Баспаналы болған шаңырақ иелерін 

орталық ұжымы, барша әріптестері және 

 достары құттықтап, ізгі тілектерін білдірді. 

«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
ЖАҚСЫЛЫҒЫН ҰМЫТПАЙМЫЗ!»

Таразда екі күн бойы жыр алыбы, айтыс �нерінің атасы 
Жамбыл Жабаевтың 172 жылдығына арналған  «Жамбыл 
менің – жай атым, халық менің – шын атым» атты 
республикалық ақындар айтысы �тті. 

Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметовтың 

қолдауымен �ткен жыр аламанына облыстық мәдениет, 

архивтер және құжаттама басқармасы ерекше үлес қосты. 

Еліміздің түкпір-түкпірінен келген аузымен құс тістеген 

дүлдүл 16 айтыскер қатысқан жыр додасын ақын, ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман жүргізді.

 Алғашқы күні айтысты ұйымдастырушылар мен ай-

тыскерлер облыстық «Руханият» орталығында бас қосты. 

Жиынды облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасының басшысы Дүйсенәлі Бықыбаев ашып, 

жүргізіп отырды. Ол жыр алыбына арналған айтыс жыл 

 сайын дәстүрлі түрде �тетініне тоқталды. 

 «Баласағұн» сарайында республикалық «Жамбыл 

– менің жай атым, халық – менің шын атым!» атты 

ақындар айтысы басталып кетті. Алғашқы болып сахнаға 

шыққан павлодарлық Аспанбек Шұғатаев пен алматылық 

 Болатбек Оразбаев ә дегеннен айтыс к�ркін қыздырды. 

Қызылордалық Мұхтар Ниязов жамбылдық Рай Д�ңбайды 

жетелеп отырып айтысса, алматылық Рүстем Қайыртай мен 

жамбылдық Дархан !бдіманаттың айтысы әзіл-қалжыңмен 

�ріліп, �зекті мәселелерге де ойысты. Шымкенттік Біржан 

Байтуов пен тараздық Нұрлыбек Құрмановтың айтысы сәтті 

шықса, Айтмұханбет Исақов пен Мақсат Ақанов, ақт�белік 

Қайнар Алаг�зов пен Аруна Керімбек те айтыс к�ркін 

қыздырды. Астаналық Олжас Отар мен қарағандылық 

Ботаг�з Мұхиддин де әдемі айтыстарымен елдің ықыласына 

б�ленді. 

Айтыстың Бас жүлдесін Рүстем Қайыртайұлы иелен ді.  І 

орын Болатбек Оразбаевқа, ІІ орын Аруна Керімбекке, ІІІ 

орын Мұхтар Ниязовқа берілді.

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

ЖЫР АЛЫБЫН 
жырлаған күн

Ардағымыз, айбарымыз – Астана 
ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДААЙТЫС

Бұл шешімге біреулер шүбәлана қараса, 

басқалары Елбасының бағыт-бағдар 

ойының болашақта жемісін береріне к�з 

жеткізіп, күні бұрын к�ш бауларын жиыс-

тыра бастады. 

!рине, �ткен 1990 жылдары кеңестік 

дәуірден қордаланып жеткен шешуі қиын 

мәселелер шаш етектен болатын. Оның 

үстіне аяғынан енді-енді қаз тұрған Тәуелсіз 

ел �ндіріс, шаруашылық байланыстардың 

күйреуі, инфляцияның шарықтауымен 

қатар жекешелендірудің алғашқы сатыла-

рын бастан �ткізді. 

Міне, осындай кедергілі кезеңдерден 

кесіп �тіп, кемел �мірге қадам аттау абыз 

к�ңіл ел мен ақиық ер-азаматтарға тән. Тар 

жол тайғақ кезеңде ел тізгі нін Нұрсұлтан 

Назарбаев �зі қолға алып, қиын дық тан 

шығудың жолын қарастырып, шамы жар-

қырай түсер нұрлы �мірдің к�шін бас тады. 

Астанамыздың Алматыдағы орда-қо-

нысын Ақмолаға ауыстырудың астарында 

саяси, экономикалық және әлеуметтік 

мәселелер жатқандығын Елбасы саралап 

к�ре білді. 

Сонымен, Ақмола қаласы 1997 жылғы 

10 желтоқсаннан бастап Қазақстан 

 Респуб ликасының астанасы болып жария-

ланды. Ал 1998 жылдың 6 шілдесі – Астана 

қаласының мерейлі күні, ресми Астана 

атауын алған күні. 

Сары сағым самсаған сары даланың 

т�сінен қоныс тепкен кешегі Ақмола – 

бүгінгі Астана бүгінде ашық аспан астын-

да аялы Күнге арқа тосқан, гүлден алқа, 

желектен кілем т�сенген қала. Толғамы 

тоқсан тарау тағдыр-жолдардың тоғысын 

тоғыстырған торап. Зиялы қауымның, 

�ндіріс еңбеккерлерінің, жұмысшы және 

студент жастардың мекені. К�зі ашық, 

к�кірегі ояу жанның бір к�рсем деп арман-

даған ертегі ел мекені. 

Айтса айтқандай, ең алғашқы ағаш 

к�шетін Елбасының �зі  отырғызған 

«Жерұйық», сонан кейінгі керуен тартқан 

Пре  зидент, «Арай», «Жастар» саябақтары 

кешегі сары түздің сары желін самал-саумал 

иіске айналдырып, алдан арбап алады. Енді 

біраз жылда жылға-жиегі Бурабайдың �зімен 

шектесіп кетпек қала сыртындағы жасыл 

желек орман-алаңқайлар да аптапта аңызақ 

желден желеп-жебеп қорғаштар, жаның 

бір саялар мекен болмақ. Қазірдің �зінде 

мұнда құстың небір түрі құйқылжыта ән сала 

бастаған. Жан тербеп, к�ңіл қуантарлық 

құбылыс!

Астана! Күллі дүние халықтарының 

құла ғына �зінің әуезділігімен мазмұнды, 

жатық естілетін осы «Астана» атауын ең 

алғаш Нұрсұлтан !бішұлы ұсынған еді. 

Бәйтеректің, Президенттік мәдениет 

о р т а л ы ғ ы н ы ң ,  О т а н  қ о р ғ а у ш ы л а р 

ескерткішінің де күмбездей к�рінер әсем, 

биік жоба-нұсқаларын Елбасы ақ қағазға 

түсіріп, сәулет �нері қайраткерлерінің 

қаперіне салған-тұғын. Тұғыры биік сол 

сарай-ғимарат, ескерткіштер кім-кімнің 

де к�зіне оттай басылары анық. Ал «Хан 

 шатыры»,  «Бейбітшілік пен Келісім 

 сарайы», «Мұхит аралы», т.б. тегеуріні 

т�гілген тердің т�лемін ұғынтқандай, тарих 

сырын шертетіндей, табан-табалдырығын 

далаға тастай бекіткен. Qйткені әр ғимарат-

сарайдың салтанаты – Шығыс пен Еуропа 

сәулетінен бастау алып бой түзеген. 

Астана т�рінде жаңа заманауи техноло-

гиялармен желі тартқан тұрғын үй кешен-

дері, кино-концерт, театр ордалары, ста-

дион, мектеп, балабақшалар бүгінде елдің 

игілігіне айналды. К�к тіреген осы шаңы-

рақ-отаулардың әрбір кірпішінде Қазақ 

елінің, Елбасының ерен қолтаңбасы жатыр. 

Бүгінде:

К�к тудың желбірегені, 

Жаныма қуат береді.

Таласқа түссе жан мен Ту

Жан емес, 

Маған керегі –

К�к тудың желбірегені! – деп, ұлан-

ғайыр Ұлы Даланың ұрпақтары шырқап 

әнге салады. Құп! Шырқай бер, сайын дала 

саңлақтары!

Шырайы асқан, шабыты дастан Егемен 

елдің, ерен т�рдің ақ ордасы – Астана! 

 Жасай бер, асқақтай бер, Астана! 

Е.АЛДАНАЗАРОВ,
Ж.Елебеков атындағы Республикалық 
эстрада-цирк колледжі директорының 

орынбасары 

Г.ОМАРОВА,
колледж әдіскері

– Қазақстанда тұрып жатқан түрлі ұлт �кілдерінің 

арасында немістер де бар. Олар бұл елге негізінен Ұлы 

Отан соғысы жылдарында жер ауып келді. Менің анам 

әке-шешесімен 1941 жылы Ресейдің Краснодар �лкесінен 

Семей облысына депортацияланған екен. Ол кезде анам 

12 жаста болған. Кәмелеттік жасқа толған әпкесін еңбек 

армиясына алып кеткен соң, анам отбасының жалғыз асы-

раушысы болып қалады. Жап-жас қыз қырмандағы ауыр 

жұмысқа жегіліп, әке-шешесін бағады. Тіпті неміс ұлтынан 

болғаны үшін к�п қиын  шылық к�реді. Аман қалу үшін 

Агата деген есімін �згертіп, Галина деген орысша есімді 

иеленеді. Сол кездегі ауыр еңбек анамның денсаулығына 

зардабын тигізбей қоймады. 

Ал менің атам Генрих Гейн Петропавл �ңіріне белгілі 

атақты наубайшы болған. Солтүстіктегі қазақтар мен орыс-

тар оның дәмді нанын сатып алу үшін әдейілеп келеді екен. 

Г.Гейн 1937 жылы репрессия кезінде жанашыр жандардың 

к�мегімен жазадан аман қалады. Ол қазақ даласын жаяу 

кесіп �тіп, Ресейге қашады. Сол сапарда оған қазақтар жол 

к�рсетіп, аман-есен діттеген жеріне жетеді, отбасын да 

жеткізіп алады. «Аштықта жеген құйқаның дәмі аузыңнан 

кетпес» дегендей, атам пісірген нанның дәмін татқан 

қазақтар оған осылай жәрдемдескен екен. Олар болмаса 

Генрих атам, бәлкім, ату жазасына кесілер ме еді, кім білсін. 

Міне, менің туыстарым қазақ елімен, жерімен тығыз байла-

ныста �мір сүрген.

 Алғыс айту күні сияқты мерекелер бізді бір-бірімізбен 

жақындастыра түседі. Қазақстандық немістер мұнда �здерін 

бақытты сезінеді. Біз қазақ халқының мейірімі мен қонақ-

жайлылығына тәнтіміз.

– Алғыс күніне орай қазақ халқына 

з о р  а л ғ ы с ы м д ы  а й т қ ы м  к е л е д і . 

Ашық аспан аясындағы бір шаңырақ 

астында жүзден астам ұлт пен ұлыс 

�кілдері ынтымақпен �мір сүруде. 

Олар қазақ жеріне түрлі уақытта, түрлі 

жағдайлармен келіп қоныстанғаны 

белгілі. Тіпті қуғын-сүргін жылда-

ры �з еріктерімен емес, күштеп жер 

аударылған халықтар да болды. Одан 

кейінгі Ұлы Отан соғысы жылдары, тың 

игеру, индустрияландыру науқандары 

кезінде к�птеген басқа ұлт �кілдері 

Қазақстанға к�шіп келіп, тұрақтап 

қалды. Блокадалық Ленинградтан, жау 

қолында қалған қалалардан к�птеп кел-

ген орыстарды жергілікті халық құшақ 

жая қарсы алды. Олармен қолындағы 

бар дәм-тұзымен б�лісіп, с�редегі 

құрт-майына дейін ұсынды. Балаларын 

тәрбиелеуге, еңбек етуге қол ұшын 

созды. Қазақ халқының жақсылығын 

біз ұмытпаймыз. Осындай достық пен 

�зара сенімнің арқасында Қазақстан 

бейбітшілік, тұрақтылық мекеніне ай-

налып отыр. Біртұтас халық болып, ел 

болашағына еңбек етуде.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

жуырдағы Жолдауында алдымызға 

қойған 10 міндетті іске асыру жолында 

барша қазақстандықтар жұдырықтай 

жұмылып, елімізді  жаңа белеске 

к�тереміз ден сенемін. Еліміз �ркендей 

берсін! 

– Біз, татарлар, Қазақстандағы барлық 

ұлттар мен ұлыстар сияқты, �зіміздің 

салт-дәстүрімізді,  мәдениетімізді, 

тілімізді дамыта отырып, тату-тәтті 

�мір сүрудеміз. Бұл ретте 1995 жылы 

еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың бастамасымен құрылған 

Қазақстан халқы ассам блеясының р�лі 

мен маңызы ерекше. Ассамблея – әлемде 

теңдесі жоқ бірегей қоғамдық институт. 

Бұл ұйым Қазақстанда тұрып жатқан к�п-

теген этностардың бейбіт аспан астында 

тыныш �мір сүріп, ел игілігіне үлес 

қосуына �зіндік ық палын тигізіп отыр. 

Qйткені бірлік пен достық, тұрақтылық 

бар жерде ғана даму бар. 

Қазақстан татарларының қазақ 

халқына алғысы шексіз. Сонау жыл-

дары тарих пен тағдырдың жазуымен 

осы елге келген ұлт �кілдері қазақтың 

қо нақ жайлылығына, бауырмалдығына 

куә болды. Сол жылылық пен мейірімге 

толы жанашырлықтың арқасында қазақ 

жері біздің Отанымызға айналды. Бүгін-

де біздің балаларымыз, немерелері-

міз осы жерде туып-�сіп, білім алу-

да. Ашық аспан астындағы бейбіт күн, 

тыныштық пен тұрақтылық – біздің 

республикамыздың үлкен жетістігі,  басты 

құндылығы. Мен бұл с�зді әйел, ана 

ретінде ерекше атап айтқым келеді. Кез 

келген ана үшін балаларының бақыты, 

игілігі  ең басты орында тұратыны 

белгілі. Сондықтан бүкіл отандастарым-

ды осы байлықты бағалауға, еліміздің 

тыныштығы мен тұрақтылығын сақтауға 

үлес қосуға шақырамын. Бейбіт �мір – 

біздің бір-бірімізбен қатар �мір сүріп, 

еңбек етуіміздің басты кепілі. Сол себепті 

шынайы жүрегімізден шыққан алғыс 

сезімінің шет-шегі жоқ. Қазақ халқына 

басымды иіп, рақмет айтқым келеді. 

Барша қазақстандықтарды 1  наурыз 

– Алғыс айту күнімен құттықтай мын. 

Бейбітшілік пен барша игіліктерді 

тілеймін.

Нурия НИЯЗОВА, 
«Ильдаш» татар 

гуманитарлық даму 
орталығының төрайымы, 

Алматы қалалық 
мәслихатының депутаты: 

Всеволод ЛУКАШЕВ, 
Орыс мәдени 

орталығының төрағасы:

Людмила НАБОКОВА, 
Алматы қала сындағы немістердің 

мәдени-этника лық «Жаңғыру» 
қоғамының төрайымы:

ПЕЙІЛІМІЗ КЕҢ БОЛСЫН
1 наурыз – Алғыс айту күніне орай Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінде белгілі қоғам қайраткері, 

Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі , 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,  филология 

ғылымының докторы, тіл жанашыры  Асылы Осман-

мен студенттердің кездесуі болды.

Еркін пікірталас түрінде �ткен әсерлі кездесуді 

О.Сүлейменов атындағы әлеуметтік-гуманитарлық 

білім беру және тәрбие институтының директоры 

Есенгелді Медеуов ашып, жүргізіп отырды. 

К е з д е с у г е  у н и в е р с и т е т т і ң  п р о ф е с с о р -

оқытушылары мен студенттері қатысып, Асылы 

!лиқызының ұлттық құндылықтарды, ой-сананы, 

салт-дәстүрді, қазақы тәлім-тәрбиені дәріптеп, 

мемлекеттік тілді дамытуға байланысты ғибратты 

әңгімесін тыңдады.

  Асылы !лиқызы: «Бәріміз «Алғыс айту күнінде» 

ғана емес, әрдайым бір-бірімізге шынайы ниетімізді, 

алғысымызды білдіріп жүруіміз керек. Пейіліміз кең 

болсын» дей келе, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

да басты мақсаты – ұлтаралық келісімді нығайтуға, 

еліміздегі тұрақтылықты қамтамасыз етуге қызмет ету 

екеніне тоқталды. Тіл мәселесіне ерекше мән беріп 

жүрген ғалым: «Білім – әлемдік, тәрбие – ұлттық 

болуы қажет. Ахмет Байтұрсынов айтып �ткендей – 

«с�зі жоғалған ұлттың, �зі де жоғалады». Сол елдің 

тілін білген адам ғана сол ұлттың жан дүниесін ұғып 

түсіне алады» деп с�зін түйіндеді.

Кездесу барысында университеттің «Рухани 

жаңғыру» гуманитарлық зерттеулер орталығының 

директоры, академик Хангелді !бжанов с�з с�йлеп, 

әр ұлттың �кілдерінен құралған «Достық» студенттік 

Ассамблеясының мүшелері Алғыс айту күніне бай-

ланысты ой-пікірлерімен б�лісіп, �з тілдерінде 

ризашылықтарын білдіріп, �нерлерін к�рсетті.

Кездесу соңында Тәрбие және әлеуметтік 

жұмыстар ж�ніндегі проректор Жанар Дәуренбаева 

Асылы !лиқызын ҚазҰАУ-дың Алтын медалімен 

марапаттап, университет ректорының Алғыс хатын 

табыс етті.

Смайыл БАЗАРБАЙ
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табиғатын сақтай отырып �ркендету басты 

назарда болды. К�ріп отырғанымыздай, Үнді 

билігі мемлекеттік тіл мәселелерінің сан 

қырлы тұстарын ескеріп, оны заңдық негізде 

бекітіп отырды. 

Кезінде Түркия елі де түрік тілінің дә-

режесін к�теруге қаншама күш салды. Бұл 

жұмысқа түріктің тілші ғалымдары, қоғам 

қайраткерлері, жазушылары белсене атсал ыс-

ты. Түрік тілі араб-парсы тілдерінің әсеріне 

қатты ұшырағандықтан түрік тілін араб-парсы 

элементтерінен арылту керек болды. Түрік 

тілін �мірге кеңінен ендірудің бірінші кезеңі 

1923 жылы Түркия �зін республика ретінде 

жариялағаннан кейін-ақ басталып кетті. 1930 

жылдарға дейін түрік тілінің жаңа мәртебесін 

қалыптастыруға  байланысты  шаралар 

аяқталды. 1924 жылы түрік тілі міндетті 

пән ретінде мектептік оқу бағдарламасына 

енгізілді. Оқыту міндетті болып келген араб, 

парсы тілдері орта мектептерден алынып 

тасталды. Бір с�збен айтқанда, Түркия тіл 

саясатын жүргізудің бірнеше кезеңін жүзеге 

асырды. Тілдің жазу, қолдану мәселелері 

 бойынша тіл мамандары к�птеген талқылаулар 

�ткізді. Кемал Ататүріктің бастамасымен 

1932 жылы Түрік лингвистикалық қоғамы 

құрылды. Мұндағы негізгі мақсат түрік тіліне 

деген жаңа әдіснаманы қалыптастыра отырып, 

ғылым мен техника, �нер және т.б. салаларды 

түрік тілінде с�йлетуге ықпал ету болды. Ең 

басты әрі маңызды міндеттердің бірі ретінде 

түрік тілінің тазалығын сақтау, тілдік сапаны 

а рттыру мәселелері к�зделді. 

!лемдік тәжірибе к�рсетіп отырғандай, 

тілдің �зекті мәселелерін шешуде заңның 

әлеуетін пайдалану ерекше әсер етеді. Qйткені 

заң дегеніміз жұмыстар мен іс-шараларды 

реттеп отырудың жолдары. !р тілдің �зіне 

тән мәселелері болады. Солардың негізгі 

тұстары мен бағыттары заңда әбден ескеріліп 

отыруы тиіс. Осындай мәселелерге к�ңіл 

б�лсек, қазақ тілін �ркендетуге толық негіз 

бар. Заң да қоғаммен бірге �сіп, жетіліп 

отыруы керек. Қоғамдық даму сатысы алға 

кетіп, заң артта қалса немесе ондағы айтылған 

мәселелер қоғамның бүгінгі даму талабы мен 

қарқынына жауап бере алмайтын болса, ол да 

тіл мәселелерін жүйелі шешуде айтарлықтай 

кедергілер келтіреді. Qзіміздің мемлекеттік 

тілімізді алатын болсақ, оның заңдық негіздегі 

тұстарын жетілдіретін кез келді. Бұл салада 

тілге жанашырлық танытып келе жатқан 

қоғам қайраткерлерінің, сарапшылардың, тіл 

мамандарының, аударма шы лардың, қоғамдық 

ұйым �кіл дерінің, т.б. салада еңбек етіп 

жүрген, мемлекет тік тілді қызметінде пай-

даланатын азаматтардың пікірлерін тыңдау 

маңызды. «Мемлекеттік тіл туралы» жеке 

Заң қабылдау да қазақ тілінің қордаланған 

мәселелерін оңынан шешуге ықпал етер еді. 

Күні кеше Елбасы Парламент пен Үкіметтің 

қызметі мемлекеттік тілде жүргізілуі керек 

дегенді орынды айтты. Шынтуайтына келген-

де, мемлекеттік тілдің мүддесін қорғайтын әрі 

соның �ркен жаюына мүдделілік танытатын 

мемлекеттің �зі, яғни Парламент, Үкімет 

сияқты билік тармақтары болуы керек. Сонда 

ғана іс алға басады. 

Мемлекеттік тілді дамытуға малай елі 

барша қоғам болып жұмылған сияқты біз 

де сондай шараларды қоғам болып, ел бо-

лып ынтымақтаса атқарсақ, алынбайтын 

қамал жоқ. Қоғамда бірнеше тілдердің қатар 

�мір сүре беруі к�п мемлекеттерде кездеседі. 

Одан үркудің қажеті жоқ. Ең негізгі күш 

мемлекеттік тілге берілетін басымдықпен 

айқын далуы тиіс. Еліміздегі тіл саясаты қазақ 

тілімен қатар орыс, ағылшын тілдерін де 

қатар алып жүруді к�здейді. Ағылшын тілі 

– халық ара лық тілге айналғандықтан оны 

білгеннен ұтылмаймыз. Бұл жерде негізгі 

мәселе қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 

мәртебесі қашанда биік тұрып, қолданыс аясы 

кеңейе беруі керек. Басты мәселе мемлекеттік 

тіліміздің �ркендеуіне әрбір қоғам мүшесі, 

�зін Қазақстан азаматымын деп есептейтін әр 

адам кеңінен атсалысса, құба-құп. Qйткені бұл 

қашанда елдік, халықтық мәселе. 

Дәуіржан ТJЛЕБАЕВ

тіліндегі ісқағаздар жүргізудің сапалылығы. 

Осы ісқағаздар мәселесіне дұрыстап к�ңіл 

аударатын кез келген сияқты. О баста, әрине, 

ісқағаздар жүргізудегі  басымдық қазақ 

тіліне берілгенімен, бәрібір де орыс тілінің 

к�леңкесінде қалып келе жатқандай. Неге? 

Qйткені қазақ тілі кеңінен қанат жаймаған 

аймақтарда ісқағаздар (хаттар, бұйрықтар, 

шешімдер, т.б.) орыс тілінде дайындалып, 

қазақ тіліне аударылатыны жасырын емес. 

Мысалы, елімізде заң жобалары алдымен 

орысша жазылып, содан кейін ғана қазақшаға 

аударылып жатады. Тәуелсіздік тарихында 

қазақ тілінде дайындалған екі заңды ғана 

білеміз,  ол – «К�ші-қон туралы» және 

 «Балалар құқығын қорғау» туралы Заң болды. 

Осы жақсы үрдісті әрі қарай жалғастыруымыз 

керек еді. Заң мәтіні қазақша дайындалмаған 

соң қазақ тіліндегі заң терминологиясының 

ілгері дамуына айтарлықтай кедергі келтіретіні 

ақиқат. Мемлекеттік тілімізді ісқағаздар 

 саласында аударма тіл дәрежесінде қалдыра 

беру – елдігімізге сын. Мемлекеттік тіл қалай 

мен жұмыс жасау, бұл мәселеге мемле-

кеттік тұрғыдан назар аудару, мемлекеттік 

тілдің ел ішіндегі насихатына кеңінен к�ңіл 

б�лу, мәдени-рухани бағыттармен тығыз 

байланыс тыру, елдегі этнос �кілдерінің 

қосар үлесін арттыру, тіл аясын кеңейтуге 

бағытталған шараларды к�бірек атқарумен 

тығыз байланысты болды. Мысалы, Малай-

зия мемлекеті елдегі ағылшын тілінің үстемдік 

етіп келгеніне қарамастан малай тілін жоғары 

деңгейге к�тере білді. Осы жұмысқа жеке-

леген азаматтар ғана емес, барлық қоғам 

мүшелерін жұмылдырды. Билік те, халық 

да ортақ мүддені жүзеге асырды. Малайзия 

Үкіметі барлық ұлт �кілдеріне ортақ мектептік 

білім берудің бірыңғай бағдарламасын ендіру 

ауқымын кеңейте түсті. Мемлекет р�лінің 

белсенділігінің арқасында малай елінің жаңа 

мәдениетін қалыптастыруға күш салынды. 

Қазіргі таңдағы қазақ тілі сияқты малай 

тілінің де барлық саладағы дамуы ойдағыдай 

болмады. Соның әсерінен тілдің қолданыс 

аясын практикалық тұрғыдан кеңейтуде 

айтарлықтай қиындықтар туындады. 1959 

жылы тіл мен әдебиет кеңесі құрылып, 

тілдің насихатына ерекше мән берілді, ма-

лай тіліндегі әдебиеттер санын к�бейтуге 

назар аударылды. 1970 жылға дейін Малай-

зия еліндегі негізгі мемлекеттік құжаттар 

ағылшын тілінде дайындалып келді. Бұл 

Малайзия Федерациясының Конституциясы, 

Малайзия елі туралы Актінің �зі малай тіліне 

аударылмаған кез болатын. Мемлекеттің 

ішкі ресми құжаттары бірте-бірте малай 

тілінде жүргізіле бастады. Осы бағыттағы 

жүйелі жұмыстар �з нәтижесін берді. !рине, 

тіл саясатын жүзеге асыруда қиындықтар 

болмай қалған жоқ. Ағылшын тілі бұл елде 

тамырын тереңге жібергендіктен ел билігі 

ағылшын тілін қолдана отырып, малай тілінің 

мәртебесін арттыруға күш салды. Qтпелі 

кезеңді еңсере білді. 1967 жылы қабылданған 

«Тіл туралы» Заң малай тілін мемлекеттік тіл 

ретінде бекітті. 

Үнді мемлекеті де �з тілдерін дамытуға 

күш салды. Үнді тілі мемлекеттік тіл ретінде 

жарияланып, тілдің лексикалық құрамын 

байытуға ерекше мән берілді. Мысалы, Үнді 

Конституциясының 351-ші бабында хинди 

тілінің қолданыс аясын кеңейту, оны үнді 

мәдениетін дамыту құралы ретінде пайдалану 

мәселелері жазылды. Сонымен қатар тіл ру-

хын, формасын, стилін бұзбау ж�нінде нақты 

айтылды. Кезінде кең қолданыста болмаған 

тілді �ркендету барысында оның тазалығын, 

болғанда да бірінші орында тұруы керек. 

Оның алдына түсетін ешқандай тіл болмауы 

тиіс. Qйткені қазақ тілінің Ата Заңымыздағы 

мәртебесі  тайға  таңба  басқандай ет іп 

жазылған. Заңдарымыздың ең алдымен орыс 

тілінде жазылатынының �зі к�п нәрседен 

хабар береді. Мұны мына бір мәселелермен 

түсіндіруге болады: мемлекеттік тіліміз барлық 

салада толыққанды күшіне енген жоқ; қазақ 

тілінде жазып, қазақ тілінде с�йлейтін, ресми 

ісқағаздарды қазақ тілінде сауатты жүргізе 

алатын мамандар аз; мемлекеттік мекемелер-

де қазақ тілін қолдану деңгейі орыс тілімен 

салыстырғанда әлі де т�мен; қазақ тіліндегі 

ісқағаздар жүйесі де �зінің талап дәрежесінде 

емес, к�бінесе к�збояушылық сипатта қалып 

отыр (бұл тіліміздің аударма тіл деңгейінде қала 

беруіне бірден-бір себеп болуда); мемлекеттік 

қызметшілердің басым б�лігі күнделікті 

қызмет барысында қазақ тілін қолдана 

бермейді; ресми шаралардың �зі бастан-

аяқ 100 пайыз мемлекеттік тілде �тпейді; 

мемлекеттік мекемелердің, министрліктердің 

ақпараттық ресурстарында, сайттарында қазақ 

тіліндегі материалдар к�лемі шектеулі немесе 

тіпті жоқтың қасы екенін байқаймыз. Айта 

берсек, мұндай кемшіліктер таусылмайды. 

Мемлекеттік тілінің мәртебесін к�теруге 

бағытталған шаралар әлемнің к�птеген 

елдерінде нәтижелі жүзеге асырылғанын 

білеміз. Олардың негізі б�лігі – заңдық- құ-

қықтық тұрғыдан реттеу, азаматтық қоғам-

Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

OQYRMAN OIYОҚЫРМАН ОЙЫ

Маңызды бетбұрыс Mań yzdy betburys

Оған дейін, яғни 1928 жылдан бастап 

«Еңбекші қазақ» газетінің әр санында «Латын-

ша үйренейік» деген латын әріптерін үйрететін 

арнайы айдар болған. 1931 жылға қарай га-

зет беттеріндегі  материалдар латын әрпімен 

аралас жариялана бастаған. С�йтіп, латын 

жазуына елдің бірте-бірте бойын үйретіп, 

уақыты келген кезде – 1932 жылы жаңа 

әліпбиге к�шкен. Қазіргі таңда қолданыста 

жүрген жазу үлгілері аз емес. Біз солардың 

ішінен латын әліпбиіне түбегейлі к�шуді ж�н 

санап отырғанымыз белгілі. Латын әліпбиін 

қолдану арқылы болашағымыз жарқын бола-

ды деген сенімдеміз. !рине, т�те жазу  немесе 

кириллицамен жазылған мол мұрамыз бар 

екені рас, олар жаңа қаріпке к�шірілетіні 

анық. Біле білсек, латын әліпбиі мемлекеттік 

тілдің қолданылу аясын кеңейтуге зор 

ықпал етеді. Сонымен бірге шетелде жүрген 

жастарымыздың осы жазу арқылы �з тілін 

басқа да ұлт �кілдеріне түсіндіру жағдайлары 

қиын болмасы анық. Басқа мемлекеттерде 

тұратын қандас бауырларымыз да латын 

әліпбиіне к�шсек, еліне бір табан жақындай 

түспек. 

!ліпби ауыстыру, бұл – ұлтымыздың 

т а р и х ы н д а ғ ы  е ң  м а ң ы з д ы  б е т б ұ р ы с . 

Сондықтан осындай жауапты қадамға бар-

шамыз болып атсалысқанымыз абзал.  Латын 

графикасын үйреніп алу аса қиындық туғыза 

қояды деп ойламаймын. Qйткені әлем 

қабылдап отырған әліпбидің жаттығы байқала 

қоймауы керек. Біз күнделікті �мірімізде ла-

тын графикасымен жиі бетпе-бет кездесеміз. 

Тауарлардың к�пшілігінде ақпараттық жазу-

лар латын қаріптерімен берілген. Ғаламтор 

мен ұялы байланысты қолданушылар, әсіресе 

бүгінгі жас буын �кілдері латын әліпбиін 

пайдаланып та жүр. Алайда осы жұмысты 

жүйелеп, бір бағытқа салу үшін қазақ тілінің 

түбегейлі латын әліпбиіне к�шуі қажет. Жазу 

– әрбір халықтың рухани, мәдени �суін, 

даму дең гейін к�рсететін әлеуметтік мәні зор 

құбылыс. 

Гүлбарам ХАМЗИНА, 
М.Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің доценті, филология 

ғылымының кандидаты

Gú lbaram HAMZINA,

Soltú stik Qazaqstan memlekettik

НЕГІЗГІ ТАҢБАЛАР 
ДҰРЫС БЕРІЛГЕН 

УАҚЫТ 
ТАЛАБЫНА САЙ

Елбасы ел тілегін ескеріп, қазақша латын әліпбиіне тағы 

да �згерістер енгізді. Бұл үшінші �згеріс. Алдыңғы екі нұсқаға 

қарағанда осы нұсқа к�ңілге қонымды. Qйткені негізгі таңбалары 

дұрыс жасалған. Ертеден жазу жүйеміздің бәрінде де «бір әріп – 

бір дыбыс» қағидасы қалыптасқаны белгілі. 

Біз  ұсынған жобаларымыздың бәрінде дәйекшені 

пайдаландық. Ол әріптің кез келген жерінде тұра беретіні 

белгілі. Дәйекшені негізгі дриф таңбаның үстіне шығару деген 

ұсынысты А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 

тілші-ғалымдары жасаған болатын. Апостраф дегендер қосалқы 

таңба ғой. Оны екі рет теруге тура келеді. 

!ліпби деген біріншіден тілдің дыбыс құрамын, екіншіден 

с�здің үндесім әуезін сақтай отырып жасалғаны ж�н. Морфема 

да бұзылмағаны абзал. Буынға б�лу және тасымал кезінде де 

зиян тимеу керек. !ліпби кестеде тұрғанда оп-оңай сықылды. 

Ертең балалар мектепке барады, оқулық жазылады. Сол кезде 

мұғалім оқушыға осы әріптер жүйесін дұрыстап түсіндіре алмай 

шаршайды. Бала да игере алмай қиналады. Үйге келгенде ата-ана 

да баласына к�мектесе алмай әлек болады. !ліпбидің қызығы 

мен шыжығы сол кезде басталады. Сондықтан қазірдің �зінде 

жоғарыда атап �ткен кемшін тұстарын ж�нге салса, бұл қазақ 

тілінің фонетика-морфологиялық, лексика-грамматикалық 

заңдылығына сай боп шыға келеді. 

Біз бүгінгі таңда әліпбидің тұрақты нұсқасына әлі де тоқтай 

алмай жатырмыз. Ар жағында емле, ереже дайындау керек. Со-

дан кейін барып кірісеміз. Мерзіміне байланысты пәлен-түген 

деп айту қиын. Жалпы компьютердің алдындағы латын негізді 

пернетақтаға негізделген әліпбидің қандай түрі болса да оның 

жақсысы болмайды. Алғашқы екі нұсқаның жарамай қалғаны 

сондықтан. 

Енді халыққа жаңа нұсқа ұсынылды. Алдағы уақытта 

баспас�з конференциялары, д�ңгелек үстелдер, семинарлар 

ұйымдастырылады. Негізгі жұмыстың бәрі енді басталады. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаң ғыру» атты бағдарламалық мақаласында «Қоғамдық сана 

жаңғырудың негізін қалыптастыруды ғана емес, сонымен бірге 

біздің заман сынағына лайықты т�теп беруімізге қажетті нақты 

жобаларды жүзеге асыруымызды талап етеді» дей келе, қолға 

алатын бірнеше жобаларды к�пшілік назарына ұсынған болатын. 

Со ның ең негізгісі – қазақ тілін латын әліпбиіне біртіндеп к�шіру 

жұмысы. 

Президенттің «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын 

 графикасына к�шіру туралы» Жарлығына �згерістер енгізіп, 

з аман талабына сай нұсқаны бекітуі – осы кезге дейін жүргізілген 

жүйелі жұмыстардың нәтижесі. Арнайы құрылған ұлттық 

 комиссия аясында ғалымдар мен мамандардан құрылған бірнеше 

топтың да еңбектері ерен. 

Рухани жаңғыру арқылы Мәңгілік Елге жетелейтін бір бағыт 

– латын әліпбиіне к�шу бүгінгі заманның талабы. Елбасының 

бастамасымен қазақ тілін латын әліпбиіне к�шірудің негізінде 

терең тарихи логика және еліміздің дамуының қазіргі кезеңінің, 

сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылым-білім беру процесі үшін 

маңызы зор әлемдегі технологиялық орта мен коммуникация 

ерекшеліктері жатыр. Сонымен қатар латын графикасына 

к�шудің таза лингвистикалық сипаттағы бірқатар себептері де 

бар. Латын қарпіне к�шу қазақ тілін дамытуға жаңа серпін береді. 

Qйткені бұл үдеріс тілдің грамматикалық, әсіресе фонетикалық 

жүйесін үйлестіруге жәрдемдеседі. 

Бір с�збен айтқанда, Елбасының Жарлығымен іске асқан 

латын әліпбиінің жаңа жетілдірілген нұсқасы ана тіліміз үшін 

барынша қолайлы. Алдыңғы нұсқаға �згерістер енгізіліп, 

халықтың қатысуымен іске асқан үлкен жоба, �ркениетті жоба. 

Жаңа әліпби еліміздің заман талабына сай жан-жақты дамып, 

�ркендеуіне қызмет ететіндігіне сеніммен қараймыз. 

Әлімхан ЖҮНІСБЕК, 
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының бас ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының докторы, профессор

Гүлнар СӘРСЕНБЕКОВА, 
Қазақстан инженерлік-технологиялық 
университетінің проректоры

Мемлекеттік тіл деген айтуға ғана оңай 

болып к�рінгенімен, шынтуайтына келгенде 

ол күнделікті тынымсыз атқарылатын кешенді 

және жүйелі жұмыстардың қатарынан са-

налады. Ол тиісті заңдар мен бағдарламалар 

арқылы, қажырлы еңбек арқылы жүзеге 

асырылады. Мемлекеттік тілдің дамуы ең 

бастысы адам факторына тәуелді. Оның 

міндет-мақсаттары заңда к�рініс тауып, шы-

найы �мірде жүзеге аспайтын болса, к�ңілге 

қонатындай нәтиже шықпайтыны айдан анық. 

Демек, әрбір Қазақстан азаматы мемлекеттік 

тілдің �ріс алып, қанат жаюына кеңінен үлес 

қосуы керек. Алайда бізде мемлекеттік тіл 

халықтық сипат ала алмай келеді. Оның негізгі 

себептерінің бірі – халқымыздың қазақ тілін 

толыққанды меңгермей келе жатқандығы, 

қоғамда әлі де орыс тілінің ықпалы басым 

б олып тұрғаны. 

Тілдің аясын кеңейту үшін тілге деген 

сұраныс пен қажеттілікті де тудыра білуіміз 

керек. Сұраныс пен қажеттілік болмаған жер-

де тілдің аясы ешуақытта кеңеймейді және 

ойдағыдай дамымайды. Мысалы, Қазақстанға 

жұмыс істеуге келген шетелдік азаматтың 

�зі ең алдымен орыс тілін үйренуге тыры-

сады. Демек, орыс тіліне деген қажеттілік 

бар. Газеттерде жарияланатын қызметтік 

жарнамаларға да назар аударсақ, әлдебір 

лауазымға үміткер адамға қойылатын біліктілік 

талаптарының ішінде орысша, ағылшынша 

білу деген сияқты талаптар жүреді. Ал қазақ 

тілін білуі керек деген біліктілік талабы жазыла 

бермейді. Мемлекеттік тілімізге деген мұндай 

қарым-қатынаспен үлкен жетістіктерге жете 

алмайтынымыз түсінікті. Оны бірден айту-

ымыз керек. Жасырып-жабар несі бар, орыс 

мектебін он бір жыл бойы оқыған оқушы қазақ 

тілін үйренбей шығады. Қаншама жыл бойы 

қазақ тілі пәнін оқытуға жұмсалған қаражат 

желге ұшты деген с�з. Бұл мұғалімдердің 

кінәсі д еуге келмес. Осы мәселені біршама 

зерттеген кезімізде байқадық, мұғалімдер 

жанын салып үйретудей-ақ үйреткісі келеді, 

бірақ сол мектептерде білім алып жүрген 

оқушылардың қазақ тілін меңгеруге де-

ген немқұрайлылығы қылаң береді. Үлкен 

сыныптың балалары болса да, қазақ тіліндегі 

мәтіндерді 1-сыныптың оқушыларындай 

ежіктеп оқып отырады. Елбасының биылғы 

Жолдауында айтылғандай, орыс мектептерінде 

қазақ тілін үйретудің әдістемесіне к�ңіл ауда-

ратын кез келді. Мәселе неден туындап отыр 

деген сауалға ден қоюымыз керек. 

Мемлекеттік тіл мәселесінде ерекше 

 назар аударуға тұрарлық мәселе – ол қазақ 

ҚОҒАМ БОЛЫП 
жұмылатын іс
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Бидай, тары, арпа, шай егіп, халыққа 

қамқор бола білген. Оның Талас �зеніне 

салған к�пірі қазіргі жаңа к�пір салынғанға 

дейін халық игілігіне жарады. 1932-33 

жылдардағы алапат ашаршылық кезінде 

Досбол қарапайым халыққа, аштықтан 

шұбырып, титықтап келе жатқан адамдарға 

к�п к�мектескен. Оның сол кезде �зі жа-

сап, пайдаланған келісі мен диірмені сол 

ауылдағы немересінің қолында сақтаулы 

тұр. Қазақстан  Республикасы Ғылым 

академиясының академик ғалымдары 

М.Иманқұлов, Б.Ропот, В.Боровскийдің 

жазған «Талас �ңірін суландыру» атты 

кітабында Досбол есімі кеңінен аталып 

�теді. Бұл елді мекенге Досбол есімін 

берген халықтың �зі. 1992 жылғы 31 

желтоқсанда сол ауылдағы мектепке 

шежірелі тарихы туралы аңызға, алуан 

түрлі әңгімелерге арқау болған жайттар 

да мол. Мысалы, Ақтоғай ауылынан 8 

шақырымдай жерде қарт Қаратаудың 

Үлкен Ақтау жотасының солтүстік шығы-

сында табиғи ортада пайда болған ғажайып 

к�ркем к�л бар. К�лме деп аталады. 

1930-40 жылдары маңында бірнеше 

шағын колхоздар болған. Жаңатас қаласы 

қарқын алып дамығанда, К�лме мүлдем 

сарқылып қалды. Қазір біртіндеп қалпына 

келе бастады. Ұзындығы 2 шақырымдай. 

Ертедегі су деңгейінің іздері жақпарлы 

жартастарда �те  жақсы сақталған. 

 Те реңдігі 18-20 метрдей болған. Ыстының 

Тілік аталығынан шыққан Алуаш деген 

қария К�лменің үш рет тартылып, үш рет 

толғанын к�рдім дейді екен. 1934-35 жыл-

дары сол К�лме к�лі кемерінен асып, Бүгіл 

�зеніне құйған. Сол к�лдің суын пайда-

Міне, бұлақтың сылдыры дейсіз бе, 

сыңғыры дейсіз бе, осы бұлақтың үнінен 

табасыз. Qзен табанынан 35-40 метрдей 

биікке орналасқан бұлақтың айналасы 

қос адамның құшағына әрең сыятын, 

қазақ қастерлі санайтын қара тораңғы 

ағаштарға толы. Қазақ халқы бұл ағашты 

«Дала падишасы» деп ерекше кие тұтқан. 

Оны отын ретінде отқа жағуға тыйым 

салған. Qйткені ол ағаштың қабығына 

пышақ тисе, сол жерден қызғылт түсті 

с�л б�лінеді. Оның түсі қанға ұқсас. 

Сондықтан да тораңғының киесі ұрады 

деген тыйым с�зді ұрпақтар с анасына 

сіңірген. Ал сол бұлақ басындағы сыңси 

�скен, діңдері  жуан-жуан ағаштың 

жасы жетіп, түбі шіріп құлағандарына 

да ел осы күнге дейін еш тиіспейді. !рі 

бұлақты, әрі тораңғыны қастер тұтар 

халық бұлақ басындағы ағаштарға, тіпті 

сол құлағандарына дейін қастер тұтып, 

оларға алуан түсті әлем шүберектер байлап 

тастаған. Бұл да ұлтымыздың �неге тұтар 

ізгі қасиеті десек қателеспейміз.

К�птеген зерттеулерде жер атауларына 

танымдық тұрғыдан баға беру басым жата-

ды. Бірақ сол таным астарынан тәрбиелік, 

ұлағат боларлық астарлы сыр ұшығын 

іздеген де ізгі тірлік. Мысалы, Сауда-

кент ауылының оңтүстік-шығыс бетінде 

Қыршабақты мен Ойшабақты �зендері 

тоғысатын тұста Бестоғай деген к�ркем 

жер бар. Қос �зеннің тоғысар тұсындағы 

қалың шілік, үйеңкі, қаратал �скен жер 

ертеден Бестоғай атанған. Кеңес Одағы 

кезінде мұнда пионер лагері болған еді. 

Ал бұл жерді бұрын Ыстының Тілік тай-

пасынан шыққан Жомарт, Нарт, Қаспақ, 

Сабата, Сәрсек деген кісілері қоныс 

е ткен. Олар �здерінің еңбекқорлығымен, 

диқаншылығымен аттары шыққан. Сол 

Шабақтының батыс қанатын гүлденген 

алапқа айналдырған. Қандас, рулас, 

туыс бауырларын диқаншылық кәсіпке 

баулыған. Шымқаладан, Тараздан, тіпті 

сонау Тәшкеннен сан алуан жеміс ағаш-

тарын әкеліп отырғызған.

Жүйектей еккен қаратал, сәмбі тал, 

үйеңкі, бозша терек, тораңғылар еккен 

егіндеріне, арпа, бидайларына жел �тінен 

қорғар қалқан болған. Олар �німдерін 

саудаға шығарып, кәсіптерінің нәсібін, 

несібесін к�рген.

Сол ағаштардың қураған бұтақтарын 

кесіп, отын қылып, кемтар адамдарға бер-

ген. Астық бастырып, �нім жиналғанда, 

дәстүр бойынша, кеусен таратып, садақа 

түрінде сый жасаған. Олардың к�пке 

қамқорлығы ел аузындағы әңгімелерде 

сақталған.

Содан жұрт сол бесеудің отырған 

қоныстарын ерекшелеп Жомарттоғай, 

Нарттоғай, Қаспақтоғай, Сабататоғай, 

Сәрсектоғай атандырған. Алайда уақыт 

�те келе бұл атаулар жиынтық ұғымға ай-

налып, Бестоғай атанды.

Міне, осыдан бір жарым ғасырдай 

бұрын �мір сүрген жандардың еңбекқор-

лы ғы, Жер-анаға деген құрметі, сонымен 

бірге бүгінгі тілмен айтқанда, экологиялық 

сауаттылығы, табиғатты аялай білуі жас 

ұрпақтар үшін үлгі болады.

Қашанда туған жер, туған ел жал-

п ы  а д а м з а т  б а л а с ы  ү ш і н  қ ы м б а т 

болатын дығы ақиқат.  Туып-�скен 

жерге деген ұлы сағыныштың шы-

найы к�рінісін ұлты мыздың тұғырлы 

тұлғасы, аты аңызға айналған даңқты 

актер, сарысулық Асанәлі !шімовтің 

тебіреніске толы пайым-толғамына бір 

сәт ой жүгіртейікші.

«!ркім де �з туған жерін мақтан етеді. 

Шаң-тозаңы ұшып, соры к�теріліп, тұзы 

шығып жатса да, мен үшін одан �ткен 

қасиетті мекен жоқ. Қазақстанның қай 

түкпірі де �з отаның ғой, бірақ кіндік кесіп, 

кір жуған жердің орны б�лек екен. Кім де 

болсын, ең алдымен, �з туған жерінің 

қадірін білмей тұрып, барша қазақтың да 

қадіріне жете алмайды. Отан – отбасы-

нан басталады. Отбасы деген ұғымға кең 

мағынада қарасақ, ол туған жер, �скен 

орта болып шықпай ма?  Демек, Отанға 

деген сүйіспеншілігің туған жерден, оны 

аялаудан басталады» деген тебіреністі с�зі 

кімге де болса, ой салатыны ақиқат. 

Пернебай ДҮЙСЕНБИН,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
Жамбыл облысы

Жаңатас қаласы

ТАРИХИ АТАУЛАР 
ТАҒЫЛЫМЫ

Ол Шабақты �зенінің жағасына орна-

ласқан, халық аузында «Күлт�бе» аталып 

кеткен жер – к�не қала Саудакенттің 

орны. Ол орта ғасырларда Жібек жолы 

бойын  дағы сауда және қол�нер орталы-

ғына айналған ірі қалалардың бірі болған. 

Кеңестік дәуірдегі аты – Байқадам. Ежелгі, 

к�не деректерде, яғни Х ғасырда Сугул хан 

атымен, ХІІІ ғасырда Сулхан деген атпен 

мәлім болған. Енді бір деректерде Сугул-

кент деп те аталып жүр. 

1947-1948 жылдары академиктер 

!лкей Марғұлан мен А.Бернштамның 

экспедициясы археологиялық қазба 

жұмыстарын жүргізді. Саудакент қаласы 

кезінде 11 мұнарлы дуалмен қоршалған 

болатын. Қоршалған аудан к�лемі 230х160 

метр. Қазба жұмысы кезінде жоғарғы 

сапада дайындалған құмыралар, тегене-

лер, табақшалар, т.б. заттар табылды. Аса 

Аталған кешті Ш.Уәлиханов 

 аты н   дағы Тарих және этнология 

инсти тутының директоры, профес-

сор, тарих ғылымының докторы 

 Зиябек Қабылдинов жүргізді. 

Кешке жиналған к�пшілікке кітап 

авторы Оразақ Смағұлов т�рт мың 

жылдық дерек қоры жи нақ талған 

жаңа туындының тарихы мен маңыз-

ды лығына, ондағы тың деректер мен 

қазіргі заманғы антро пологиялық 

жетіс тіктер жайлы, әсіресе қазақ 

этно сының байырғы халық екенін 

дәлел дейтін тұжы рымдары ж�нінде 

баяндап берді. Зерттеу еңбегі ежелгі 

тарихи кезеңдерден қазіргі заманғы 

адамның морфологиялық және 

физиологиялық ерекшеліктеріне 

дейін адам сүйекте рінің қалдық тарын 

зерттеуге қатысты нақты антро-

пологиялық деректерге негіз делген.

Шара барысында болашақта қазақ 

және ағылшын тілінде жарық к�ретін 

кітаптың орыс тіліндегі нұсқасының 

тұсаукесер рәсіміне кезек келді. Ол 

рәсімді тарих ғылымының докто-

 Мемлекет басшысының  Қазақ стан 

халқына Жолдауында басымдық 

 бе рілген міндеттердің бірі – адами 

капитал болып отыр. Бүгінде әлемнің 

дамыған елдерінде адами капиталды 

мемлекеттің, қоғамның және эконо-

миканың негізгі тұғыры деп қабыл-

дайды. Адамзаттың алдыңғы қатарлы 

ақыл-ойы да ХХІ ғасырдың білім мен 

интеллект ғасыры болатындығын 

әлдеқашан айқындап қойған. Яғни 

б і з  � м і р  с ү р і п  о т ы р ғ а н  ғ а с ы р д а 

мемлекетімізд ің  экономикасын, 

әлеуметтік әлеуетін және саясатын, 

бір с�збен айтқанда, қоғамымыздың 

болашақ дамуын интеллектуалды адами 

капитал айқындайтын болады.

«Адами капитал» терминін алғаш 

рет �ткен ғасырдың 1970-жылдарында 

Нобель сыйлығының лауреаты, атақты 

экономист Теодор Шульц қолданысқа 

енгізген болатын. «Адам бойындағы 

барлық қабілет туа бітеді немесе �мірлік 

дағдымен қалыптасады. !рбір адамның 

тұқымдық ерекшеліктеріне байланысты 

туа біткен қабілеттері болады. Тиісті 

қаржы б�лу арқылы дамытылатын адам 

бойындағы �мірде жүре қалыптасқан 

құнды қабілеттерді біз «адами капитал» 

деп атаймыз» дейді Т. Шульц. Бүгінде 

әлемнің дамыған мемлекеттерінде 

адами капиталға инвестиция салу 

болашақта мол табыс әкелетін дәстүрлі 

бизнес жоба ретінде қабылданады. 

Ұлттық адами капитал – тек білім 

беру ғана емес, әр адамның тұлға және 

маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

қатысы бар барлық салалардың тиімді 

жұмысынан құралатын ортақ нәтиже. 

Сондықтан адами капиталды жақсарту 

– салааралық негіздегі жүйелі жұмыс та-

лап ететін күрделі міндет. Оның басым 

бағыт ретінде аталып, қолға алынғаны 

құптарлық. 

Елбасы �зінің Жолдауында «Qзінің 

тарихын, тілін, мәдениетін білетін, 

сондай-ақ заманына лайық, шет тіл-

дерін меңгерген, озық әрі жаһандық 

к�зқарасы бар қазақстандық біздің 

қоғамымыздың идеалына айналуға 

тиіс» деп к�рсеткен.  Елдің даму 

үдерісінде адами құндылықтардың 

�ркендеуі стратегиялық маңызды 

мақсат болып саналады. Елдің адами 

капиталы тек білім арқылы к�рінетіні 

с�зсіз. Ал білімде серпіліс болмаса – 

инновациялық дамуда серпіліс болмай-

тыны бесенеден белгілі. 

Соңғы жылдарда мемлекеттік дең-

гейде экономикалық әлеуеттің адам 

әлеуетіне тікелей байланысты екендігі 

жан-жақты талданып, қоғамдағы 

к�кейкесті мәселелерді шешу тетігінің 

ланып, халық егін де еккен. Осы күнге 

дейін арық-атыздардың сорабы жақсы 

сақталған. Байжансай руднигінен кел-

ген орыстар осы к�лден талай рет балық 

аулаған. Аңыз бойынша, жаз айларында 

осы к�лден түнге қарай айға шағылған 

жалы күмістей т�гілген екі жылқы жағаға 

жайылып, таң қылаңыта к�лге қайта түсіп 

кетеді екен. К�з жасындаай м�лдіреген 

к�ркем к�лді халық әнге де қосқан. Осы 

к�л жағасында дүниеге келген к�рнекті 

композитор, жазушы Илья Жақанов 

«К�гілдір К�лме» атты әдемі ән шығарды.

Алыстан аңсап, 

Жағаңды аңсап, 

Келгенде жатсың дір етпей...

Толқышы, К�лме, 

Толқиын мен де, 

Дариға-ай, жастық кезімдей, – деп 

тебіренуінің �зі қандай жарасымды. 

Туған жердің сан алуан қайталанбас 

әсем к�ріністері сезімтал жүректі жандар-

ды тәрбиелейтіні тарихтан белгілі. Сұлу 

К�кше �ңірінің перзенттері Ақан сері мен 

Біржан сал, Үкілі Ыбырайлардың сезімге 

толы сырлы әндері мен �леңдерінің 

жүрек қойнауынан т�гіліп шығуына 

сол қоршаған ортаның орасан ықпалы 

болғандығы ақи қат. Яғни сұлу, к�ркем 

табиғаттың адам ның эстетикалық, 

к�ркемдік сезімін ұштай тындығын естен 

еш шығаруға болмайды.

Қазақта «кие» деген қастерлі ұғым 

бар. Сондай-ақ «Кие кеткен жерден ие 

кетеді» деген мазмұны терең мәтел де ел 

есінде. Қазақы наным-сенім бойынша, 

�зен, к�л, орман, тоғай, тау, алуан түрлі 

жануарлардың, аңдардың қорғаушы пірі, 

яғни олардың ерекше тылсым күшке 

ие болатын қасиеті бар деп есептеледі. 

Мысалы, әлгіндегі Ақтоғай ауылының 

солтүстік-шығысында Қаратал әулие 

бұлағы бар. Сол бұлақ сырт к�ркі ғажап, 

биік құзар жартастың қуысынан бұрқырай 

атқылап шығып жатыр. Арынды суы мал-

та тасты арнамен Бүркітті �зеніне құлай 

ағады.

ры, профессор Уахит Шәлекенов, 

тарих  ғылымының кандидаты, 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының ғылыми 

жетекшісі Дәулетхан !лімғазы, ақын 

Нәзікен Алпамысқызы орындап, 

жаңа жинақ ж�нінде �з пікірлерін 

білдіріп, кітап авторының еңбегіне 

ж о ғ а р ы  б а ғ а  б е р д і .  Б ұ д а н  ә р і 

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті баспас�з б�лімінің бас-

шысы Еркежан Сәдуақасова с�з 

с�йлеп, аталмыш монографияның 

тарих ғылымындағы маңыздылығына 

тоқталды. 

Жинақта қазақ халқы Еуразия 

құрлығында �зімен бірге тұрып 

жатқан басқа да этностық топтармен 

салыстырылып зерттелгені айтылды. 

Нәтижесінде, қазақ халқы ешкімге 

ұқсамайтын жеке-дара,  �зіндік 

морфофизиологиялық анықтамалары 

мен антропологиялық мәртебесі бар 

этнос екені дәлелденген. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

адами капиталға барып тірелетіндігі, осы 

бағыттағы асуларды бағындыруға барша 

қазақстандықтарды жұмылдырудың 

м а ң ы з д ы л ы ғ ы  ж и і  қ о з ғ а л у д а . 

 Президент Н.Назарбаев бұл тұрғыда: 

«Біз саяси тұрақтылық пен қоғамдық 

келісімнің арқасында экономикамыз-

ды, саясатымызды және санамызды 

жаңғыртуға кірістік. Технологиялық 

және инфрақұрылымдық тұрғыдан 

дамудың жаңа кезеңіне тың серпін 

берілді. Конституциялық реформа 

билік тармақтары арасындағы баланс-

ты нақтылай түсті. Біз ұлттық сананы 

жаңарту үдерісін бастадық. Бұл базалық 

үш бағыт Қазақстан жаңғыруының 

жүйелі үш тұғыры болып саналады. Біз 

жаңа заманға сай болу үшін Т�ртінші 

�неркәсіптік революция жағдайындағы 

тарихи �рлеу бастауында тұрған біртұтас 

ұлт болуымыз керек» деп атап к�рсетті. 

Жолдаудың «Адами капитал –

жаңғыру негізі» деп аталатын жетінші 

міндетінде Елбасы «Педагогтар-

ды оқыту және олардың біліктілігін 

арттыру жолдарын қайта қарау керек 

 болады. Еліміздің университеттеріндегі 

п е д а г о г и к а л ы қ  к а ф е д р а л а р  м е н 

факультеттерді дамыту қажет. Білім 

берудің барлық деңгейінде математика 

және жаратылыстану ғылымдарын 

оқыту сапасын күшейту керек. Бұл – 

жастарды жаңа технологиялық қалыпқа 

дайындаудың маңызды шарты» деп 

атап �тті. Осы басты міндеттен әр 

ұжымның, әрбір азаматтың алдында 

тұрған нақты міндеттер туындайды. 

Айталық, әлеуметтік саланы дамытуға, 

осы сала қызметкерлерінің әл-ауқатын 

жақсартуға бағытталған шаралар жоғары 

оқу орындары қызметкерлерінің, ел 

болашағы – студент жастарымыздың 

�здеріне жүктелген міндеттерді жүйелі 

де жоғары сапалы деңгейде атқаруға 

деген құлшыныстарын арттыра түсері 

с�зсіз. 

Білім беру саласында болып жатқан 

жетістіктер мен жаңалықтар Елбасының 

осы салаға жете к�ңіл аударып, жан-

жақты қолдау к�рсетуі мен бастамалары 

арқасында жүзеге асып жатқанын ерек-

ше айтқан ж�н. Тәуелсіздікті баянды 

етуде білімнің маңыздылығын жете 

түсіну, экономикалық және қаржылық 

қиындықтарға қарамастан, білім 

жүйесіне қолдау к�рсету – жарқын 

 келешекке даңғыл жол ашу дер едік. 

 

Айгүл САТБЕКОВА,
педагогика ғылымының докторы

Сәуле АСАНБАЕВА,
 филология ғылымының кандидаты

ТАНЫМ

Қазақ – байырғы халық

ЗАМАНЫНА ЛАЙЫҚ АДАМ – 
ЖАҢҒЫРУ НЕГІЗІ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

КЕЗДЕСУ 

Әңгіме өзегі – бүгінгі әдебиет 

де Досбол К�ркембайұлы есімі берілді. 

 Досбол есімі болашақ жас ұрпақтарға 

алдағы уақытта да қайырымдылық пен 

ізгіліктің, үлкен еңбексүйгіштіктің 

жарқын үлгісі, �негесі болып қала береді. 

Енді аты елгі кеңінен мәлім, Қаратау 

алабындағы фосфор кенінің қазыналы 

орталығына айналған Жаңатас қаласы 

туралы с�з қозғайық.

Жаңатас қаласы Сарысу ауданының 

орталығы болып саналады. Қала бұрынғы 

а у д а н  о р т а л ы ғ ы  С а у д а к е н т т е н  2 5 

шақырым, облыс орталығы  Тараздан 186 

км шақырым қашықтықта орналасқан. 

Іргетасы Бүркітті �зенінің бойындағы 

К�ксу, кейіннен Бүркітті атанған елді 

мекеннің негізінде қаланған. 1969 жылы 

Бүркітті жұмысшы поселкасы «Жаңатас» 
атын иеленіп, аудандық бағыныстағы 

қала мәртебесін алады. 1971 жылы Қазақ 

КСР Жоғары Кеңесі Президумының 

Ж а р л ы ғ ы м е н  Ж а ң а т а с  о б л ы с т ы қ 

дәрежедегі  қалалар категориясына 

 ауыстырылды. Қаланың «Жаңатас» атын 

иеленуі «Жаңатас» кенішінің ашылуымен 

байланысты болған. 1939 жылы қазан ай-

ында к�рнекті геологтар, кейіннен КСРО 

Мемлекеттік сыйлықтарының лауреатта-

ры болған П.Безруков пен Б.Гиммельфарб 

К�сегенің К�кжоны аймағынан фосфорға 

аса бай кенішті ашады. Сонда жаңа 

кенішке ат берген кезде П.Безруков 

 «Новый камень» деген ат қоюды ұсынады. 

Ал оның әріптесі Б.Гиммельфарб: «Біз 

қазақ халқының �те бейбіт, меймандос, 

қонақжай халық екенін сан мәрте к�рдік. 

Менің пікірімде, «Новый камень» де-

ген с�здің қазақша атауын алғанымыз 

�те дұрыс болар еді» деген ой тастайды. 

 Сонда П.Безруков �зімен бірге сонау 

Соль-Илецк қаласынан бірге жүріп келе 

жатқан әрі атшысы, әрі к�мекшісі Тәшім 

Байғожиновтан әлгі с�здің қазақшасын 

сұрайды. Ол: «Жаңа тас» деп жауап береді. 

С�йтіп, картаға жаңа кен орны орыс 

транскрипциясымен «Джанатас» болып 

түседі. Кейіннен қала атауы осындай 

бұрмаланған күйде, тек бір ғана әрпі 

�згеріп, «Джанатас» күйінде Қазақ ССР 

Жоғарғы Кеңесіне бекуге барады. Қаратау 

қаласының орыс тілді партия басшысы 

П.Качесов әріптестерінің ескертпелеріне 

мән бермейді. Ал сол кездегі Қаратау 

қалалық атқару комитетінің т�рағасы 

Сағи Жабасов шырылдап жүріп, ҚКСР 

ЖК Президиумының хатшысы  Бижамал 

Рамазановаға жол тауып кіріп, осы 

қателіктің түзетілуіне барынша күш сала-

ды. С�йтіп, «Жаңатас» атауының ұлттық 

тілімізде жатық аталуы үшін де сол кез-

де недәуір күрес жүргендігінен оқыр-

мандарымыздың хабардар болғаны ж�н.

Міне, осы бір ғана мысалдан, бір әріп 

үшін отқа да, суға да түскен ұлтжанды, 

сер гек сезімді, таза патриот Сағи Жабасов 

сын ды азаматтарымыздың ісі жас ұрпаққа 

үлгі-�неге. 

Осы Жаңатас қаласының солтүстігінде 

25 шақырымдай жерде Сарысу ауданының 

бұрынғы орталығы Саудакент ауылы бар. 

жоғары сапада дайындалған бояулармен 

сырланған бұйымдардың сынықтары әлі 

күнге дейін кездеседі.

1219 жылдары моңғол шапқыншы-

лығында қиратылып, XIV ғасырдан бастап 

қайта жандана бастады.

Міне, бұл к�не қаланың Ұлы Жібек 

жолы бойында орналасқаны, кезінде оның 

қайнаған тіршілік ордасы болғандығын 

жас ұрпақ терең түйсіне білсе, нұр үстіне 

нұр. Qздерін сол дәуірде �мір сүрген 

ұрпақ тармен кіндіктес, қандас екенін 

ұғына білгені абзал. 

Шу �ңірінде �зенмен арна арқылы 

байланысып жатқан Байдың к�лі деп 

аталатын к�л бар. К�л неге бұлай аталды 

деген сауал �з-�зінен туындайтындығы 

ақиқат.

К�лдің бұлай аталуын тама руының 

Молдас әулетінен шыққан  Жидебай 

б а й  д ы ң  а т ы м е н  б а й л а н ы с т ы р а д ы . 

 Шапы рашты байы Бұралқының Шу 

бойын дағы қыстауына бір жылдары 

Арқадан Жи дебайдың жылқылары ығып 

келеді. К�ктем шыға іздеп келгенде, 

жылқылары дін аман. Ізгі ниетті Бұралқы 

сырттан келген к�п жылқыға ешкімді 

тиістірмейді. Сыртқа шашау шығармай, 

қоғамдап ұстайды. Жи де бай бұған риза 

болып, екеуі т�с түйіс тіріп, дос болады. 

Кейін құдандалы болып, Бұралқының 

баласына қыз береді. Сонда �зге �ріске 

қоныс аударған Бұралқы осы к�л маңын 

Жидебайға киіт есебінде берген дейді.

Міне, осы кішігірім мысалдың аста-

рында қаншама ой жатыр. Қолға түс-

кенді құлқынына қылғытатын, оңтайы, 

орайы келгенді омақастыратындардан 

бойын мүлде аулақ салған Бұралқының 

кіршіксіз адалдығы, кісілігі кімді де 

болса сүйсіндіргендей. Міне, еш оқуды 

тауыспай-ақ, шетелде білім алмай-ақ, 

сауатты болмай-ақ, кісіліктің кілтін бекем 

ұстап, туын к�кке к�терген Бұралқыдай 

жанның рухы ерекше биік болғанына 

еріксіз к�з жеткізесің.

Туған жердің қадір-қасиеті оның 

Жуырда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті филология және әлем тілдері 
факультетінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында «ХХІ ғасырдағы қазақ әдебиеті: ұлттық 
және жалпыұлттық парадигма» атты тақырыпта 
д�ңгелек үстел �тті. 

Е л б а с ы н ы ң  « Б о л а ш а қ қ а  б а ғ д а р :  р у х а н и 

жаңғыру» атты мақаласында: «Ұлттық салт-дәс-

түр леріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір с�збен айтқанда ұлттық 

 рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» деп айтылған 

болатын. Осы тұрғыда к�ркем әдебиеттің ұлттың 

дүниетаным к�кжиегін, рухани кеңістігін жаңғыртуға 

тигізер үлесі орасан зор екендігін айта кеткеніміз 

ж�н. 

Рухани-танымдық бағыттағы шараға жазу-

шы, публицист Жүсіпбек Қорғасбек және «Қазақ 

әдебиеті» газетінің б�лім редакторы !лібек Байбол 

қатысты. 

Шынайы пікір алмасуға, ашық сұхбатқа құрылған 

шарада «К�гілдір керуен», «К�кжал дар», «Жансебіл», 

«Жынды қайың», «Үлпілдек» жинақтарының  авторы 

Ж.Қорғасбек пен «Теміржол вокзалы», «Құлдар 

патшалығы» жинақтарымен танымал !.Байбол 

ұлттық және жалпыадамдық құндылықтарға қатысты 

к�зқарастарын ортаға салып, оқытушылар мен сту-

денттер тарапынан қойылған сауалдарға жауап берді. 

Қазіргі қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетінің даму 

үдерісі жайында әңгіме �рбітті. 

Қос автордың к�ркем туындыларына қызығу-

шылық танытқан ҚазҰУ студенттері жазушылардың 

жеке шығармашылық зертханасына да қатысты 

к�кейдегі сауалдарын қойып, шығармашылықтың, 

с�з �нерінің беймәлім сырларына қанықты. Аталған 

іс-шараға белсене қатысқан Айдана Есенова, 

 Арайлым Икромова, Алма Кенжеқожаева, Нұрила 

Мырзабек және т.б. студенттердің ортаға салған 

пікірлері тақырыпты тереңдете түсті. 

Қаламгерлер жалпы оқырман оқуға тиіс үздік 

к�ркем туындыларды атап �тіп, әлемдік және 

отандық сыйлыққа ие шығармалардың тақы-

рыптық, идеялық, к�ркемдік мазмұнын тілге тиек 

етті. Бұл орайда студенттер қандай әдеби жанрлар 

қызықтыратынын және олардың сюжетті оқи-

ғаларының құрылымына қатысты ұсыныстары мен 

тілектерін де жеткізді. 

Шоқан ШОРТАНБАЕВ,
филология және әлем тілдері факультетінің

аға оқытушысы
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Бірақ осы жаңадан табылған еңбектер 

оқырмандарына ақын қолымен жазылған 

қалпында жетіп жатыр ма? Міне, бұл 

к�ңілдегі күпті сауал. Себебі Мағжанның 

ең соңғы шығармалары, дәлірек айтқанда 

�леңдер жинағы 1995 жылы, марқұм 

профессор Мүсіл ім Базарбаевтың 

басқаруымен «Ғылым» баспасынан жарық 

к�рген еді. Бұл – ғалым мамандардың 

сүзгісінен �тіп, оқырмандарына табыс 

етіл ген жақсы жинақ болып шыққан 

еңбек. Одан кейінгі аралықта Жұмабаев 

шығармаларын қайталап жарыққа 

шығарумен әртүрлі жеке меншік баспалар 

айналысатын болды. Ондай баспалардан 

жарық к�рген ақын �леңдерінің мазмұны 

ғана �згеріп жатқан жоқ, әріп қателерін 

ескермегенде, қайсы бір �леңдеріндегі 

жолдар тұтасымен алынып тасталуда. 

Болмаса редакторлар тарапынан с�здері 

�згертіліп басылып жатыр. Соған бір ғана 

мысал, «Алтын қалам» сериясымен 2009 

жылы жарық к�рген Мағжан �леңдері.

Осы кітапта Мағжанның 1912 жылғы 

«Шолпан» жинағында жарық к�рген 

«Пайғамбар» �леңіндегі т�мендегі шумақ 

толығымен алынып тасталған:

Қап-қара түн. Толқынданған қара қан.

Қара түнде �ңшең соқыр шұбырған.

Сол шұбырған сансыз соқыр алдында.

Ентелеген кәдімгі Иван есалаң.

Ақынның аталған �леңі 1917 жылғы 

Қазан т�ңкерісіне дейін жазылған. Бұл 

�лең жарық к�ргенде Ленин әлі шетел-

де қашып жүрген. Николай патшаны 

Керенский құлатып, уақытша үкімет 

орнайтыны, оны Ленин 1917 жылдың 7 

қарашасында ауыстыратыны, оған ком-

мунистер билік ететіні әлі белгісіз бо-

латын. Д.С.Мережковский 1914 жылғы 

дүниежүзілік соғысқа дайындық жүріп 

жатқандығын «Дети ночи» �леңінде бей-

нелеп жазғанда, Мағжан «Пайғамбар» 

– Ермек Жамбылұлы, діннің бүгінгі 
қоғамдағы атқаратын р�лі қандай?

– Дін – адамзат баласын жақсы-

лыққа, имандылыққа жетелейді. Біздің 

ғұлама ғалымдарымыз «Дін – ұстай алсаң 

қасиетің, ұстай алмасаң – қасіретің» 

дейді. Құдай жоқ, дін апиын деген тұста 

азанды ақырын айтып, жаназаны жасы-

рын шығарған қиын заманнан да �ттік. 

Бүгінде Тәуелсіздігіміздің арқасында 

қолға  алып жатқан шаралар к�п. 

Мәселен, Қазақстанда 2700-ге жуық 

мешіт салынып, есігін айқара ашты. 

Жоғары білім беретін университет, 

бірнеше медресе бар. Жастарымыз 

ғылыммен айналысып, магистратура, 

докторантурада білімін жалғастыруда. 

Мұның барлығы мемлекетіміздің, 

Елбасының қолдауымен жүзеге асып 

отырғаны белгілі. Сондықтан діннің 

қоғамдағы атқаратын р�лі орасан зор деп 

айтуға толық негіз бар. 

– Тәуелсіздігіміздің келуімен дініміз 
де ортамызға оралды. Дегенмен, бүгінгі 
таңда діннің негіздері мен қағидаттарын 
әртүрлі түсіндірушілер бар. Жалпы біз ата-
бабамыздан келе жатқан ардақты дінімізді 
қалай қабылдап жүрміз? 

–  С ұ л т а н м а х м ұ т  Т о р а й ғ ы р о в 

«Жақсы лық к�рсем �зімнен, Жаман-

дық к�рсем �зімнен» десе, Құранда 

«жақсылық жасасаң �зің үшін пайдалы, 

ал күнә, қателік, жамандық істесең �зің 

үшін зиян» дейді. Сондық тан шамамыз 

келгенінше ата-бабамыздан қалған асыл 

дінді бұрмала май, аманатқа қиянат жа-

�леңімен оған жауап берген. Ақыры 

Мағжан 1938 жылы атылып кетті. Со-

дан бергі аралықта 81 жыл �тті. Қорқы-

ныш ыды рады, бірақ соған қарамастан, 

жинақты шығаруға қатысқан редактор-

лар тағы да саяси «сақтыққа» барып, сол 

шумақты кесіп тастапты. 

Ондай кесуді «Орал тауы» �леңінен де 

кездестіреміз. Одан т�рт шумақ алынған. 

«От» �леңінің тоғызыншы жолындағы 

«Тілімен жұмсақ сүйеді» деген жол 

«жа лынмен» деп �згертілсе, «Заулап, 

�рлеп аспанға» деп аталатын жолдан 

«Күннен туған баламын» деген жолға 

дейінгі аралықтағы 24 жол қысқартылған. 

«Алыстағы бауырыма» деп аталатын 

�леңнің ең соңғы шумағы �згертіліп, 

жолы ауыстырылған. «Жаралы жан» 

�леңінің үшінші шумағының т�ртінші 

жолындағы «Қарайды бейшара жан оңға, 

солға» деген жолдар, «Қарайды бейшара 

жан оң мен солға» деп түзетілген. Мұндай 

түзетулерді «Мен кім?» деп аталатын 

�леңі мен �згелерінен де кездестіруге бо-

лады. Тере берсе жетерлік. Мұндай түзеу 

мен күзеуге, қысқартуға ұшырағандардың 

дені саяси �леңдері. Осыдан келіп, 

соншалықты �згертулер жасайтындай 

б аспа неден қорықты деген ой туады. 

Кеңес үкіметі қайта оралып келеді деп 

сақтанды ма? Qздері түсініктемесінде 

жазғандай, «ұлтын, жұртын �ртеніп 

с ү й г е н »  а қ ы н н ы ң  р у х ы н  о с ы л а й 

сындырудың сыры неде? Қалай дегенмен 

де осы қалпында бұл жинақтағы �леңдерді 

ғылыми-зерттеулерге пайдалануға бол-

майды. Теріс пікір тудыратыны анық. 

Жоғарыда баспагерлер тарапынан 

күзеу мен түзеуге, қысқартуға ұшыраған 

�леңдер нендей мақсатпен жазылғаны 

менің «Жырымен жұртын оятқан» (1998), 

«Мағжан символист» (2007) атты моно-

графияларымда текстологиялық тұрғыдан 

самай келер ұрпаққа жеткізу біздің басты 

міндетіміз болуы шарт. 

Діннің негіздері мен қағидаттарын 

әртүрлі түсіндірушілер бар деген сауа-

лыңызға келсек, Тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарында дінді үйрететін, білімді, 

білікті мамандар тапшы болды. Білгісі, 

үйренгісі келгендер Араб еліне, Түркияға, 

Пәкстанға, енді бірі Qзбекстанға жол 

тартып, оқып келген соң, әрқайсысы 

�зінің білгенінше дінді үйрете бастады. 

Бірі қадағаланды, бірі қадағаланбады, 

жасырын барып оқыды. Осылайша, 

дінде тармақтар, яғни секталар пай-

да болды. Бұл олқылық дер кезінде 

аңғарылып, елімізде Дін істері және 

азаматтық қоғам министрлігі құрылды. 

Қазір игі жұмыстар атқарылып жатыр. 

Яғни жат қылықтарға бой үйретпеу 

үшін олардың алдын алу шаралары 

жүргізілуде. 

Қазір қай мешітке барсаңыз да жас-

тарды к�ресіз. Жұма күні тіпті мешіттің 

іші-сырты лық толады. Алматы ірі қала 

орталығы болғандықтан, жан-жақтан 

келетіндер к�п. Qткенде мұны байқаған 

бір ақсақал:  «жастар дың барлығы 

иманды, демек, арақ ішпейтін, шы-

лым шекпейтін ұрпақ �сіп келе жатыр. 

Сендердің келешек терің, болашақтарың 

алда» деп риза лығын білдірді. Мағжан 

Жұмабаев «Мен жастарға сенемін» деді 

ғой, сол Мағжанның сенетін жастары 

�сіп келеді. Жастарға дұрыс бағыт-бағдар 

беріп, жат ағымнан сақтандырсақ к�п 

мәселе �з шешімін табары с�зсіз.

талданған. Ол профессор  Ш  .Елеу кенов-

тың зерттеуінде де айтылып кеткен. 

Одан �зге де әдебиет зерттеушілерінің 

еңбектерінде жан-жақты дәлелденген. 

Ендеше баспа қызметкерлері н еден  састы? 

Ол зерттеулермен мектеп оқушыла ры нан 

бастап жоғары оқу орындарын бітірген 

мамандардың бәрі таныс. Қала берді шет 

мемлекеттерде де сол талдау лар негізінде 

оқытылып жатыр. Е ндеше �ткен ғасырдың 

басында жазылған Мағжан �леңдеріне 

қайта цензура жүргізу қажет пе еді? Қалай 

десе де, баспагерлер ақын мұрасына 

қиянат жасағандарын аңғармаған. 

Бұл мәселенің тағы бір қыры бар. 

Соңғы жылдары ақын-жазушылар шығар-

ма ларын жүйелеп шығару ж�ніндегі 

бұрыннан қалыптасып келе жатқан  баспа 

тәртібі бұзылды. Тіпті вұмытылған десе де 

болады. Себебі баспа ісін жақсы меңгерген 

мамандардың к�пшілігінің к�зі кетті. 

Олардың орнына келген  жастар бейхабар. 

Ж�нсіз қысқартуларға ұшырап, келесі 

ұрпаққа бүлінген күйінде жетіп жатқан 

Мағжан мұрасы соған дәлел. Ендеше, 

соны ескере келіп ақын ның 125 жылдық 

мерейтойына орай, шығармаларының 

толық жинағын қайта шығарған ж�н. 

Оған тағы бір себеп, ақын жинағы ең 

соңғы рет 1995 жылы сапалы шықты. 

Содан бергі аралықта жаңадан табылып 

жатқан Мағжанның мұрасы мол. Тек 

солардың �зін жинақтағанда тағы да 2-3 

том қосылары анық. Qкінішке қарай, 

соның бәрі әркімнің қоржынында жүр. 

Тапқан адамдар �з қаражатына шығарып 

келеді. Ол кітаптардың таралымы �те аз 

болғандықтан оқырмандарына жетпей жа-

тыр. Енді солардың басын қайта біріктіріп, 

М.!уезов атындағы әдебиет және �нер 

институтындағы білікті мамандардың 

сүзгісінен �ткізу арқылы қайта шығару – 

ақын тойы алдындағы борышымыз. 

– Дәстүрлі дінімізді қорлап, теріс жолға, 
адасуға алып баратын әрекеттер туралы не 
айтар едіңіз? 

– Ислам діні – тазалыққа құрыл ған. 

Дініміз береке-бірлікті, ынты мақ ты, 

татулықты ту етеді. Qкінішке қарай, жат 

ағым жетегінде адасып жүргендердің 

айрандай ұйып отырған ауызбіршілікті 

бұзып, ынтымаққа зияны тиіп жатуы кімді 

де болсын қынжылтары с�зсіз. Мәселен, 

кеше Сирияға сенделіп, Ауғанға ауып 

жатқан кейбір қазақ жастарының сол 

білімсіздігінің, діни сауатының жоқтығы 

салдарынан, бүгінде темір тордың 

аржағында отырғандары қаншама. 

Біздің ислам діні – талас-тартысқа емес, 

қауымды ынтымаққа ұйыстыратын дін 

екенін естен шығар мауымыз керек. 

– Сіздің ойыңызша, жастардың діни 
сауаттылығын арттыруға бағытталған 
 шаралар қандай сипатта болуы керек? 

– Жастар – қоғамның қозғаушы күші. 

Оларға дұрыс бағыт-бағдар беріп, еліне, 

жеріне, Отанына пайдасын тигізетін 

ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуіміз қажет. 

Жастардың діни сауаттылығын 

арттыруға бағытталған іс-шаралар 

к�птеп жүр гізілуде. К�пшіліктен қолдау 

тапқан бір игі шараны атап �тейін. Діни 

басқарма тарапынан терме бәйгесі ұйым-

дастырылды. Терме – қазақтың жанына 

жақын, тәлім мектебі іспеттес. Соның 

арқасында еліміздің әр түкпірінен 20-30-

ға жуық мағыналы да мәнді терме жазыл-

ды. Ол басқарманың сайтында тұр, кез 

келген уақытта тыңдауға мүмкіндік бар. 

Келесі – Құран жарысын айтуға болады. 

Құранды жатқа айтатын к�птеген қарилар 

шықты. Бұдан б�лек, біз,  Орталық 

мешіт тарапынан спорттық шаралар 

ұйымдастырып тұрамыз. Қазақ күресі, 

шаңғы тебу, футбол турнирі, т.б. Бәйгеден 

жүлде алғандар Мекке Мединаға барады, 

Мағжан 1927 жылғы «Балаларға 

тарту» жинағына басшылық еткен-

де 2 ертегі, 9 жаңылтпаш, 12 жұмбақ 

шығарып кірістіргендігін естиміз. Бірақ 

ол еңбектерді әлі �з к�зімізбен к�ріп, 

оқығанымыз жоқ. Себебі Мағжан ұсталып 

кеткеннен кейін оның есімімен байла-

нысты туындылардың к�пшілігі қайта 

басылымдарында алынып тасталды. Бол-

маса �згелердің иелігіне �тті. Енді со-

ларды қайта салыстырып тексеру керек. 

Сәбит Мұқановтың пікіріне сүйенсек, 

«Ақжол» газетінің 1924 жылғы дейінгі сан-

дарында Мағжанның к�птеген �леңдері 

жарияланған. Ол әлі толық іздестірілген 

жоқ. Жарық к�рген �леңдерінің талас 

т удыратын тұстары да мол. Мәселен кезінде 

Сәбең «Таудың толғауында» «Семетей мен 

Манасың, Қысыр бір қысқа болмасын» 

деген с�здеріне саяси мән беріп, сынаған 

екен. Qлең «Ақжол» газетінің (№409, 1924 

ж.) санында жарияланған деп сілтеме 

жасайды. Осы �лең 1995 жылғы Мағжан 

жинағында «Семетей мен Манасың, 

Қысыр бір қисса болмасын» деп жазылған. 

Ендеше екеуінің қайсысы дұрыс? Бұл да 

тексеруді қажет етеді. Сондай пікірді «Түн 

айтқызды» атты �леңінен де кездестіреміз. 

Сәбит «Тәңірі ме, әлде байғыз ба? Үн іздеп 

жаным күңіренген» десе, Мағжанның 1995 

жылғы жинағында «Үнді естіп жаным 

күңіренген» деп жазылған. Qлең 1921-1922 

жылғы аштыққа байланысты жазылған.

Ашаршылықтың қолдан жасалған-

д ы ғ ы н  ә л е м  н а з а р ы н а н  ж а с ы р ы п , 

ол туралы баспас�з беттерінде тыйым 

салынғанын тарихтан білеміз. Сол тұста 

«ашаршылық болған жоқ» деген жалған 

пікір тудырылып, шындық жасырылды. 

Мағжанның «қолымды желге жайғызба» 

деп отырғаны, қазақ қасіреті жасырылып, 

«жел» с�зге айналмасын, онда қолымды 

жайып «�тірікке» бата бергендей бола-

мын деп күйінеді. Ендеше аталған �леңді 

бастапқы қалпына қайта келтірген ж�н. 

Мағжан �леңдерінің к�пшілігі «Сана» 

және «Ақжол» газеттерінде жарияланған. 

Бұл басылымдар Ташкентте  жарық 

к�рген. Сол қаладағы мамандардың да 

пікірлерін е скеру керек. Мағжанның 

Қорқыт ата, Ы бырай  Алтынсарин туралы 

зерттеулерінен мүлде хабарсызбыз. Бұл 

мақалалар да сол қалалардан табылып 

отыр. 

Сондай-ақ соңғы жылдары Петропавл 

қаласының архивінен Мағжанның орыс 

тілінде жазылған еңбектері табылған. 

Сол мұраларды сауатты етіп аудару күн 

тәртібінде тұр.  Ендеше Мағжанның 

125 жылдық мерейтойы алдында ақын 

шығармалары т�ңірегіндегі олқылықтарды 

ж�ндеп, әр жерде шашылып жүрген 

еңбектерінің басын біріктіріп, бір жүйеге 

түсіріп, түпнұсқамен салыстыра отырып, 

түсініктеме жазып, қайта шығару керек. 

Ол ақын аруағы алдындағы борышы-

мыз болмақ. Бұл міндетті тәжірибелері 

мол м амандар қызмет ететін М.!уезов 

атындағы !дебиет және �нер институты-

на тапсырып, қаражат аударса, мәні зор, 

с ауатты әрі сапалы іс атқарылған болар еді. 

Бақыткамал ҚАНАРБАЕВА, 
«Қайнар» академиясының 

профессоры, мағжантанушы

Нұр-Мүбарак университетінде тегін білім 

ала алады, әрі шәкіртақымен қамтамасыз 

етіледі. 

Қиналған жанға к�мек қолын созып, 

мұқтаждың мұңын б�лісетін еріктілер 

тобы бар. 400-500-дей мүшесі бар әлгі 

топ бір жылда екі миллион ақша жинап, 

к�п балалы ана, т.б. мұқтаж жандарға 

�з ықылас-ниеттерімен жәрдемдесті. 

«!р қазақ менің жалғызым» қағидасын 

басшылыққа алып, сауап іс жасап отыр. 

Жақсылық жасау – сауапты іс.

– Дінімізді �ркениеттің талаптарымен, 
яғни ғылым-білім және �зге де салалармен 
ұштастыра дамытуға бола ма? 

– Қазіргі жағдайға келсек, дін мен 

ғылым-білім егіз ұғым, оны бір-бірінен 

б�лек қарастыруға болмайды. Елімізде 

әйгілі !л-Азһар университетін үздік 

бітіріп, магистратура, докторантурасын 

тәмамдап келіп жатқандар бар. Қайрат 

Құрманбаев, Қайрат Жолдыбайұлы, 

Асқар !кімханов, Бауыржан !лиұлы, 

Еркінбек Шоқай, Ризабек Батталұлы, 

Оралхан Сейдуманов, Мұхиддин Паттеев, 

Алау !ділбаев, Ерсін !мре және т.б. аза-

маттардан ел үміт күтеді. 

Қазақстан мұсылмандары діни бас-

қармасы жанынан құрылған Ғұламалар 

кеңесі бар. !р тоқсан сайын жиналатын 

бұл кеңес Ислам негіздеріне сүйене оты-

рып, қоғам �мірінде мұсылмандық ұс-

танымға қатысты туындап отырған �зекті 

мәселелерді талқылап, пәтуа шығарады. 

– Батыс елдері дін насихатына ерекше 
к�ңіл б�леді. Телеарналарынан байқасақ, 
мыңдаған халықты жинап, үлкен залдарда 
жүргізеді. Олар білімді, ең бастысы, с�зге 
де шешен болып келеді. Ал бізде халық ал-
дына шығатын имамдардың шешендік �нері 
мен қабілетіне қаншалықты к�ңіл б�лінеді? 
Осы ж�ніндегі пікіріңізді білсек. 

– К�теріп отырған мәселеңіз орынды. 

МАҒЖАН ЕҢБЕКТЕРІН 
бір жүйеге келтірсек...

«Дін – ұстай алсаң қасиетің...»

ҚҚ

Біздің дінімізде о баста еркін, шешен 

с�йлеуге ерекше мән берілген. Себебі әр 

имам с�зге шешен, ділмар болуы тиіс. 

Алла тағала қасиетті Құран Кәрімде 

білгеніңді к�ркем тілмен жеткіз дейді. 

Яғни алдыңа келген әр адамға �з ойыңды 

жатық, қарапайым тілмен жеткізуің ке-

рек. 

Бұл орайда Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық �нер академиясынан ҚР 

Мәдениет қайраткері, профессор Мұрат 

!бзелбаев келіп, имамдарға  шешен 

с�йлеу �нерінен шеберлік сабағын 

�ткізді. Екі ай дәріс алып, білмегенімізді 

үйрендік. Шындығын айтқанда, к�п 

нәрсеге қанықтық. 

Имам �з саласының білгірі болуымен 

қатар, сол білімін халыққа к�ркем тілмен, 

тыңдарман жүрегінен орын алатындай 

жеткізе білу үлкен �нер. Ол үшін әдеби 

кітаптарды, әсіресе Абай, Шәкәрім, 

Мәшһүр-Жүсіп еңбектерін оқығандарын 

ж�н санар едім.

– Дін мәселесінде �зіңізді ойландырып, 
толғандырып жүрген қандай �зекті мә-
селелер бар? Не жеткіліксіз болып жатыр? 
Неден сақтануымыз керек? Қандай қа ғи-
даттарды басшылыққа алғанымыз дұрыс?

– Ашығын айтсақ, қазір бізде дін 

десе үрке қарап, шошитын адамдар легі 

пайда болды. Дінге кірсе, ол адасып 

кете тін дей к�реді. Уахабизм, салафизм 

бағы тына кетіп қала ма деген қорқыныш 

басым. Бәлкім, дәл қазіргі кезеңде бұл 

қор қыныш-үрейдің белең алуы заңды 

да болар. 

Бірақ біз  басты нәрсеге  назар 

аударуы мыз керек. Діни білімді к�лденең 

к�к аттыдан емес, ресми орындардан, 

нағыз білікті имам ұстаздан алған ж�н. 

Т а р и х т а н  � з д е р і ң і з г е  м ә л і м , 

 Құнан бай бабамыз Абайды алғашында 

медресеге апарған. Бейімбет Майлинді, 

т.б. алғашқы оқытқан ұстаздары – ауыл 

молдасы, яғни ауыл молдасынан барып 

хат таныған. 

Демек, мәселе сауатты маман таба 

білуде. Бұл ретте бізде Қазақстан мұсыл -

мандары діни басқармасы бар. Жоға рыда 

атап �ттік, кім болса да кез келген уақытта 

к�кейдегі сауалына  жауап ала алады. 

Тегін сауат ашу сабақтары жүргі зі леді. 

Қазіргі таңда ислам дінінің құнды лық-

тарынан сусындауға толық мүмкіндік бар.

– 9ңгімеңізге рақмет!

9ңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ

ҚҰРМЕТ

 Бұл жинаққа �мірбаяндық мәліметтер, таңдаулы туын-

дылар, замандастары мен әріптестерінің естеліктері, со-

нымен қатар мұрағаттық деректер мен әртүрлі жылдардағы 

суреттер енгізілген. Салтанатты жиынды ҚазҰУ ректоры 

Ғалымқайыр Мұтанов ашып, қоғам қайраткері Мұрат 

!уезовтің жүріп �ткен �мір жолы кейінгі жастарға үлгі-

�неге екенін атап �тті.

«Елі мен жері үшін талмай еңбек еткен адамдардың 

�мірі мен қызмет жолын насихаттап, жастарға үлгі 

ететін университетіміздің дара басылымы «Qнегелі �мір» 

сериясының жаңа шығарылымы ұлттық әдебиетіміздің, 

мәдениетіміздің к�рнекті �кілі Мұрат !уезовке арналып 

отыр. Мұрат Мұхтарұлы жастайынан �зінің елі мен жеріне 

деген сүйіспеншілігін к�рсетіп келе жатқан ұлтымыздың 

мақтанышы. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетінің Шығыс тілдері институтында қытай тілін 

меңгеріп жүрген студенттік шағынан бастап, қазақстандық 

жерлестерімен бірге Мәскеуде ұлттық сана мен ата-

бабамыздың тарихын насихаттап, Алашорда идеясын 

зерделеп, дүйім жұртқа тарату мақсатында «Жас тұлпар» 

бейресми жастар қозғалысын ұйымдастырған. Сонымен 

қатар 1989 жылы құрылған «Невада-Семей» қоғамдық 

қозғалысының бастауында да тұрған азаматтардың бірі әрі 

бірегейі. Мұрат Мұхтарұлының �мірі �негеге толы» деді 

Ғ.Мұтанов. 

Жиын барысында белгілі жазушы Смағұл  Елубаев, 

әдебиеттанушы ғалым Айгүл Ісмақова, философия 

ғылымының докторы, мәдениеттанушы Альмира 

 Наурызбаева, филология ғылымының кандидаты,  доцент 

Светлана Ананьева, тарих ғылымының кандидаты, 

ж азушы !міржан !лпейісов және т.б. с�з с�йлеп, Мұрат 

Мұхтарұлының қайраткерлік қырларына, адамгершілік 

қасиеттеріне тоқталып, шығармаларының �зектілігіне, 

ондағы ашық ой мен жаңашыл к�зқарастарына  назар 

а ударды. ҚР Сыртқы істер министрлігінің Алматы 

қаласындағы �кілеттілігінің басшысы Руслан Искандерұлы 

Сыртқы істер министрі Қайрат !бдірахмановтың 

құттықтау хатын оқыды. 

С�з с�йлеген Мұрат !уезов былай деді: «Сіздің 

туындыларыңызды, естеліктеріңізді жинақтап «Qнегелі 

�мір» сериясымен кітап қылып жарыққа шығарайық» 

деп ұсыныс жасалғанда, шыны керек, қатты қуандым. 

Сондықтан осы кітаптың шығуына себепші болған 

Ғалымқайыр Мұтанұлына алғысымды білдіремін. Біздің 

бойымызда жастайымыздан ұлтқа деген құрмет басым 

болды. Осында к�птеген жастар жиналып отыр, еліміздің 

ертеңі сіздер, демек, келешек ұлттың жанашыры да сіздер, 

сондықтан да тек алға қарай талпыныңдар» деп жастар-

ды ұлтжандылыққа шақырса, алыс-жақыннан келген 

 замандастарына, жанашыр достарына жылы лебіздері 

үшін ризашылығын білдірді.

Qз кезегінде университет басшысы Мұрат Мұхтарұлын 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың дамуына қосқан айрық-

ша үлесі үшін «Үлкен алтын медальмен» марапаттады. 

Гүл МҰРАТ

Өнегеге толы өмір
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Біз жиған-тергенімізді тойға шашатын 
халықпыз. «Той – Тәңір қазынасы» дейміз. 
Иә, қуанышымызды жақындарымызбен 
б�ліскенге не жетсін?! «Отыз күн ойын, қырық 
күн тойын» дегендей, үйімізде титтей қуаныш 
болса да, ағайын-туғандарымызбен, к�рші-
қолаңдарымызбен б�лісуге асығып тұрамыз. 
Бірақ бүгінде той тойлау ағайынның басын 
қосу үшін емес, туысқандар арасындағы 
бәсекелестікке айналып бара жатқан жоқ 
па деп те ойланасың. Байқауымша, мұның 
бірнеше себептері бар. 

Той �ткізем деп несиеге белшесінен бату бы-

лай тұрсын, атағы дардай әншілерді шақырып, 

шоу-думанға айнылдыратындар да бар. Тойға 

емес, концертке барғандай-ақ боласың. Қазақта 

«К�рпеңе қарай к�сіл»  деген мақал бар. 

Кейбіреулер шамасы келсін-келмесін бар жиған-

тергенін тойға шашады. Жетпей жатса, несие де 

алады. Бәлкім, бізге той шығынын азайту жағын 

қарастыру керек шығар. Бірақ бәсекелестік, 

�згелерден кеммін бе деген түсінік бұған жол 

бермесі анық. Десек те, ойлануымыз керек. Қазір 

қымбатшылық заман. Үнемшілдік артық етпейді.

Кейбір тойларда асабалар жас жұбайларды 

Қазақ халқының ауыз әдебиетіне 
�лшеусіз үлес қосқан тау тұлғаның 
бірі, ардақты ақынымыз  Жамбыл 
Жабаев. Кезінде Сәкен  Сейфуллин 
«Жамбылдың жырлары теңіз 
түбінде шашылып жатқан мар-
жан секілді. Оны жинап алып, 
халқының қолына беру – біздің 
әрқайсымыздың азаматтық боры-
шымыз» деген болатын. 

Сол ұлы ақынның маржан жыр-

ларын бүгінгі ұрпаққа насихаттау 

мақсатында Алматы қаласындағы 

№4 кітапханада жыр алыбы Жам-

был Жабаевтың шығармашылығына 

арналған «Ұлы жырау ұлағаты» атты 

әдеби-сазды кеш �тті. Бұл мәдени 

шараның мақсаты: қазақ халқының 

ақындық �нерінің дамуына �лшеусіз 

үлес қосқан суырыпсалма ақын, 

жыршы, �лең с�здің дүлдүлі атанған 

Ж а м б ы л  Ж а б а е в т ы ң  � м і р і м е н , 

шығармашылығымен таныс тыру, 

жастардың әдебиетке, ақындық �нерге 

деген сүйіспеншіліктерін арттыру.

!деби шараның шымылдығы Жам-

Қазақстанда әлеуметтану ғылымы ның дамуы 

үшін қажырлы еңбек еткен ғалым Н.А.Аитовтың 

к�зқарасы бойынша, шығыс қоғамдарына тән 

ерекшелік, бұл, жеке тұлғаның еркіндігінің бол-

мауы. Осы к�зқарасты басшылыққа ала оты-

рып, қазақ қоғамында әлеуметтік иерархияға 

негізделген ұжымдық қатынастардың 

басымдығының әйелдер еркіндігіне де 

�здігінше әсер еткендігі туралы тұжырым 

жасауға болады. Салт-дәстүрлерді бой-

ларына сіңіріп тәрбиеленген қазақ ару-

лары ұжымдық к�зқарастарға сәйкес 

ұлттық құндылықтарды да �з еріктерімен 

қабылдап отырды.  Осыған сәйкес 

отбасындағы әке билігі ұлттық құндылық 

ретінде қалыптасты. Ал бала тәрбиесіндегі 

ананың беделі ерекше болатын, �йткені ер 

кісі отбасының асыраушысы, әл әйел адам 

отбасының ұйытқысы, балалардың тәрбиешісі 

еді. !кенің беделі қаншалықты жоғары болса, 

ананың балаға, баланың анаға махаббаты шек 

келтіруге болмайтын шындық болатын. Ананың 

отбасындағы, бала тәрбиесіндегі р�лін бейнелейтін 

қазақ халқының мақал-мәтелдері к�п-ақ, атап ай-

татын болсақ, «сақау баланың тілін шешесі біледі», 

«ана алдында құрмет, ата алдында қызмет», «анадан 

�неге к�рмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған 

ұл жаман» (Қорқыт), «анаңа ауыр с�з айтпа, атыңа 

ауыр жүк артпа», «анаңды Меккеге үш арқалап 

апарсаң да қарызынан құтыла алмайсың», «анасын 

к�ріп қызын ал, аяғын к�ріп асын іш», «анасын 

сүйгеннің баласын сүй». Мұндай мақал-мәтелдер 

қазақ этносының ділі мен отбасындағы тәрбиесінің 

айнасы деуге болады. 

Қазақ отбасылары үшін баланың �мірге келуі 

шексіз қуанышқа б�лейтін оқиғалардың бірі 

болған. Сондықтан да баланы �мірге әкелу, ұрпақ 

жалғастыру отбасының аса маңызды қызметтерінің 

бірі болып есептелінді. Баланың �мірге келгенін 

бірінші болып жеткізіп, «сүйінші» сұраған адамға 

сыйлық беру жақсы хабар жеткізген адамға деген 

құрметті білдірген. Qмірге келген баланы ата-анасын, 

үлкенді, айналасындағыларды сыйлайтын кішіпейіл, 

мейірімді азамат етіп �сіру бала тәрбиесінің отба-

сында маңызды р�л атқарғандығын к�рсетеді. Qз 

елін, жерін сүйетін патриоттық сана қазақ балала-

рында ата-анасын сыйлаудан бастау алады. Бұл – 

рухани құндылықтарды сақтаудың бірден-бір баста-

масы. !ке асқар таудай қорғаныш, ана мейірімділік 

пен махаббаттың, ізгілік пен шыдамдылықтың 

мысалы болды. Сондықтан да Отанды анаға теңеу 

қазақ қоғамындағы ана тәрбиесінен бастау алған 

деп айтсақ та артық емес. Қазақ әйелдері үлкенді 

сыйлауды балаларына әрдайым ұлттық тәрбиенің 

бастауы ретінде �неге етіп отырды. Осылайша, от-

басы дәстүрлерінің сақтаушысы ретінде ата мен 

әжені сыйлауды балалар ана тәрбиесімен бойларына 

сіңірген. Қазақтың салт-дәстүрлерін сыйлаған қазақ 

әйелдері отбасының шырқын бұзбай, қиындықтарға 

т�зе біліп, қыз балаларды отбасының берекесін 

сақтайтын кішіпейіл етіп тәрбиелеген. «Ананың ізін 

қыз басар, атаның ізін ұл басар» деген мақал осының 

айғағы. Ана тәрбиесінің �зегі балаларға үлгі болу, 

отбасында жағымды моральдық климатты, қарым-

қатынастарды қалыптастыру. Қазақ халқының дүние 

танымдық к�зқарасы тәрбие процесінде айғайлап 

балағаттауға, ұрып тәрбиелеуге, ауыр денелік жаза-

лауды бала тәрбиесінде қолдануға мүмкіндік берме-

ген. Сондықтан болар, дәстүрлі тәрбие сыйластыққа, 

мейірімділікке негізделіп, балалардың аналарына 

шексіз сенуімен, �те жақын болуымен сипатталды. 

суретке түсірткізіп, ол суретті аукцион тәрізді 

саудалайтындарын қайтерсіз. Бұл да тойға келген 

ағайынның қалтасын қағудың бір амалы тәрізді 

к�рінеді. Бұрын тойбастарға ешкім құр қол 

кетпесін, «Тойдан тобықтай» деп орамал және 

т.б. заттар салушы еді, қазір ондай сый-сияпатты 

был ақынның «Ақындарға арнау» 

толғауымен ашылды. Оқырмандар 

арнайы дайындалған «Жүз жасаған 

бәйтерек», «Жыр алыбы – Жамбыл» 

атты бейнешолу, деректі фильмдермен 

танысты. 

 Жастардың бір тобы ақынның 

�мірі мен шығармашылығы бойын-

ша ұйымдастырылған «ХХ ғасырдың 

Гомері» атты электронды әдеби викто-

рина сұрақтарына жауап беріп, құнды 

кітаптарды сыйлыққа алды. 

«Мың рет естігеннен, бір рет 

к�рген артық» демекші, жас айты-

скер ақындар Алтынбек пен Еркін 

Жантас домбырамен «Жамбыл мен 

Құлманбет» ақынның айтысын орын-

дап, сахналық қойылым к�рсетті. 

Кешке қатысқан студенттер абыз 

ақынның «Ленинградтық �ренім», 

«Qсиет», «Менің пірім Сүйінбай» «Зілді 

бұйрық», «Патша әмірі тарылды» және 

т.б. �леңдерін айтып, жыр алыбының 

шығармалары туралы ойларын ортаға 

салды. 

Айдос ЖАРҚЫНБЕКОВ

менсінбейтін халге жеттік. Бұл біздің халқымыздың 

байығаны ма? Бірінен-бірі асып, той жасайтындар 

бәрі бірдей дәулетті емес қой. Осыны ескеріп 

жатқан кім бар. Той биік деңгейде �тпесе, мазаққа 

ұшырайтындай той иелері бар күштерін сала-

ды. Бір күндік тойды �ткізу үшін, несие алып, 

соңынан онысын жаба алмай әлекке түседі. Тағы 

да қарызға батып, шығынға ұшырайды... Онымен 

қоса жас жұбайлар тойдан кейін бал айы дегенді 

шет елде �ткізуді сәнге айналдырған. Мұнда да 

бәсекелестіктің лебі байқалады. Үйленген жастар 

құрбы-құрдастарынан қалғысы келмейді. Солар 

сияқты болуға тырысады. 

 Абай атамыз, адам баласының бес дұшпаны-

ның бірі «бекерге мал шашпақты» жайдан-жай 

айтпаған ғой. Қазіргі таңда тәуелсіздігімізді 

алдық, бейбіт елде �мір сүріп жатырмыз, неге той 

тойламасқа деп те ойларсыздар... Той жасаған 

жақсы, әрине. !ркім жағдайына қарау керек. 

Мейрамханаға барып той �ткізу міндет емес 

шығар. Қара шаңырақ саналатын үйде де қонақ 

күтуге де болады емес пе? Қалай дегенмен ойлана-

тын жайттар бар.

 

Аяжан БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
АЛМАТЫ 

әсер етіп, бала тәрбиелеудегі дәстүрлі, ұлттық 

құндылықтардың р�лінің т�мендеуіне, мәдени 

бірегейліктің қалыптасуының бұзылуына алып 

келуде. Отбасында ер кісілер мен әйелдердің 

атқаратын р�лдеріне қатысты к�зқарастардың 

�згеруі, ата-аналардың �з міндеттерін тек ақша 

табумен байланыстырып, балаларға к�п к�ңіл 

б�лмеуі қазіргі отбасыларда балалардың басқа 

адамдармен �зара қарым-қатынас жасау, диалогтық 

байланыс орнату дағдыларының бұзылуына әкеліп, 

әлеуметтік ортадағы р�лдік байланыстардың дұрыс 

қалыптасуына кедергі келтіруде.

Отбасындағы ата-ана мен бала арасында 

қалыптасқан қарым-қатынас қоғамда да белгілі 

ОТБАСЫ – ҰЛТТЫҢ ТІРЕГІ

«Ұлы жырау ұлағаты» «Көрпемізге қарай көсілсек» қайтеді?
АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...КЕШ

МЕРЕЙ

бір қарым-қатынас түрлерінің таралуына әсер 

етеді. Егер де бұрынғы уақытта ата-аналар мен 

балалар арасындағы қарым-қатынас тәрбиешілер 

мен тәрбиеленушілер арасындағы қарым-қатынас 

түрінде к�рінетін болса, онда қазіргі уақытта олар 

серіктестікке негізделген қарым-қатынастар 

түрінде к�рінеді. Қоғамда әлеуметтік серіктес-

тікке негізделген к�зқарастардың, техноло-

гиялардың орын алуына орай, «ер кісі 

мен әйел адам», «үлкен мен кіші», «ата-

ана мен балалар» сияқты иерархиялық 

қарым-қатынастарға негізделген ұлттық 

құндылықтары бар дәстүрлі тәрбиені сақтап 

қалу да оңай болмай тұр. 

Отбасы мүшелерінің саналылығы, 

жауапкер шілігі – ондағы қарым-қаты нас-

ты жетілдірудің бірден-бір кепілі. Қоғамның 

даму перспективасы �з мүше лерінің бойында 

сенімділікті, ұйым шылдықты қалыптастырып, 

жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелейтін отба-

сы лардың дамуымен тығыз байланысты. Ерлі-

зайыптылар арасындағы қатынастарды бұзатын 

отбасылық мәселелер әлеуметтік мәртебесіне, 

материалдық жағдайына қарамастан әрбір отба-

сында орын алуы мүмкін. Қоғамда дағдарыстық 

жағдайлардың орын алуының созылып кетуі, 

адамгершілік-материалдық құндылықтар жүйесінің 

күйреуі психоло гиялық к�мектің к�п адамдарға 

керек екендігін к�рсетеді. Сондықтан да қазіргі 

уақытта әлеуметтік сала мамандарына деген 

қажеттілік �те жоғары. 

Қазақ әйелінің қоғамдағы беделін к�теру оның 

отбасындағы беделін к�теруден басталуы тиіс. 

Күнделікті �мірде бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-

зомбылықты кеңінен к�рсетумен бірге, әйелдердің 

маңызды р�лін сипаттайтын дәстүрлі мәдениеттегі 

а л д ы ң ғ ы  қ а т а р л ы  р у х а н и  қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы 

насихаттауға аса мән берген дұрыс. Ананың балаға 

тәрбие беруі уақыттық факторға тікелей байла-

нысты. Жаһандану жағдайында кәсіби тұрғыдан 

бәсекеге қабілетті болу талабы жас жеткіншектердің 

барлығына ортақ болып отыр. Бұл заман талабы. 

 Заман талабына сай болуға тырысу отбасында 

қыз балаларды отбасылық �мірге дайындаудан 

бұрын кәсіби тұрғыдан дайындауға к�п к�ңіл 

б�лумен алмастырылуда. Осыған орай, болашақ 

қазақ аналарының отбасындағы бейнесінің қалай 

қалыптасуы мемелекеттің отбасыға қатысты 

ұстанымдарымен, саясатымен тікелей байланысты. 

Кәсіби тұрғыдан қаншалықты бәсекеге қабілетті 

болғанмен де, әйел адамға бақытты отбасын құру, 

�мірге бала әкелу, оны тәрбиелеу, аналық махаб-

батты сезіну, �зінің жақын адамдарына жылылық 

сыйлау �те маңызды. 

XXI ғасырда шығыс және батыс �ркениеттерінің 

�зара ықпалдасуы жаһандану жағдайында бірінің 

екіншісін ығыстырып шығаруына емес, тек қана 

жақсы үлгілерді қолдауға негізделуі тиіс. Дәстүрлі 

отбасы институтының рухани құндылықтарын 

�зектендіру, қазіргі кезеңде к�бейіп бара жатқан 

әлеуметтік жетімдердің, жартылай отбасылар саны-

ның азаюына әкелуі с�зсіз. Ал әлеу мет танушы 

 мамандар бұл мәселелерді тиімді түрде шешуге 

тікелей атсалысуы тиіс.

Гүлнапис ОРЫНБАСАРҚЫЗЫ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің әлеуметтану және әлеуметтік 
жұмыс кафедрасының профессоры, 

әлеуметтану ғылымының докторы

небір жаңашыл бастамалардың басы-қасында 

болғанын оның �мір жолдарын дағы жарқын 

іздер дәлелдеп к�рсетіп тұрғандай. 

Иә, �мір жолына к�з салсақ, қоғам қайрат-

кері Қасымбек Медиев 1963 жылы Қарағанды 

педагогикалық институтын тамамдады. 

Алматыдағы Жоғарғы партия мектебін 1970 

жылы бітіріпті. Алматы халық шаруашылығы 

институтын 1977 жылы ойдағыдай аяқтаған. 

Шаруашылыққа да толысқан тәжірибе, то-

лымды біліммен келген. Сонау 1960-1965 

жылдары Шет, Жаңаарқа, Ақтоғай аудандық 

комсомол комитетінің екінші,бірінші хат-

шысы, сондай-ақ Қарағанды облыстық ком-

сомол комитетінің хатшысы қызметтерін 

атқарған. Кейін 1965 жылдан бастап бірыңғай 

партия қызметіне араласты. Егіндібұлақ 

аудандық партия комитетінің хатшысы болды. 

Қарағанды облыстық партия комитетінде жау-

апты қызметтер атқарды. Арқа т�сінде жаңару 

басталған 1973 жылы жаңадан құрылған Акадыр 

аудандық кеңесі атқару комитетінің т�рағасы, 

одан соң Жезді ауданы партия комитетінің 

бірінші хатшысы болып сайланды. Шар болат-

тай шыңдалған шағында Жезқазған облысы 

партия комитетінің екінші хатшысы болып 

жемісті еңбек етті. Артынша Жезқазған облысы 

кеңесі атқару комитеті т�рағасының бірінші 

орынбасары болып к�птің құрметіне б�ленді. 

Кезінде Қарағанды облыстық Мәслихатының 

хатшысы да болды. 

Қасымбек Медиев XІ-ХІІ шақырыл-

ған ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты. 

«Құрмет», Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет Белгісі» 

ордендерімен, ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің 

Грамотасымен марапатталған. Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген қызметкері. 

Ақтоғай, Шет аудан дары ның Құрметті азама-

ты. Еліміздегі «Қазақстан мәслихаттары депу-

таттары бірлестігі» республикалық қоғамдық 

бірлестігі орталық кеңесінің т�рағасы болып та 

еңбек еткені ел есінде. 

Қандай биікте еңбек етіп, тер т�ксе де 

елім үшін деп жан аямай кірісетін Қасымбек 

ағадан үйренгендер де, үлгі алғандар да аз емес. 

Бүгінде Қарағанды облысынан тыс жерлерлер-

де де Қаскеңнің шәкірттері абыройлы еңбек 

етіп келеді. Еліміздің Парламентінде елдік 

мәселені шешуге қатысатын қалаулылардың 

арасында да ізін басқан інілері бар. «Жақсының 

жақсылығын айт, нұры тасысын» демей ме 

халқымыз. Тәуелсіз елдің абыройлы атқан әр 

таңын қуана қарсы алатын Қасымбек сын-

ды ағалар салған жарқын жол ешқашанда 

�шпейді. Ол жол – тәуелсіздік жолы. Ел 

егемендік алғанда елпілдей қуанған ағамыз 

осы күнге дейін шүкіршілігінен танбай келеді. 

Елбасымыздың қасында болып, қанатты 

с�здерін естіп, тәуелсіздікке ерен еңбегімен 

үлес қосқан үлкен жүректі ардақты ағаларымыз 

асқар таудай болып алыстан к�рінеді. Ал «Тау-

лар аласармайды» деген бар ғой. 

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ
ҚАРАҒАНДЫ

Жаһандану жағдайында қоғамның моральдық 

негіздерінің әлсіреуі, отбасылық қарым-қатынас-

тардың, ұрпақ аралық қатынастардың, ұлттық, 

мәдени құндылықтардың дағдарысқа ұшырауы 

– міне осының барлығы бала тәрбиесіне жаңаша 

тұрғыдан қарауда қазақ ойшылдарының руха-

ни мұраларына мән беруді талап етеді. Атап ай-

татын болсақ, Ы.Алтынсарин қазақ қоғамында 

қалыптасқан салт-дәстүрлердің ұлттық мінез-құлық 

үлгілерін қалыптастырудағы әсеріне ерекше мән 

берген еді. Соның ішінде отбасындағы құда болу, 

үйлену тәртіптерін мұқият талдап, қазақ қоғамын 

нығайту үшін к�птеген әдет-ғұрыптардың маңызды 

екендігін к�рсетті. Ғалымдар арасында дәстүрлі 

қоғамдар ға қатысты екі түрлі к�зқарас орын алады. 

Бірі оларды артта қалғандықтың белгісі десе, енді 

бірі қайталанбас �зіндік ерек шеліктің, �з тарихын 

бағалау мен сыйлаудың к�рінісі ретінде сипаттайды. 

Біздің ойымызша, қоғам қаншалықты �згерсе де 

оның моральдық негіздерін сақтап қалатын ұлттық 

құндылықтар ұрпақтан-ұрпаққа мұра ретінде беріліп 

отыруы тиіс. Дәстүрлілік артта қалғандық емес, 

�ткен ұрпақтардың тәжірибесін ескеру, әрбір жаңа 

�згерістерді соған сәйкес бейімдеп отыру. Qйткені 

ұрпақ аралық сабақтастық қоғамдағы к�птеген 

келеңсіз жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік 

береді. Қазіргі уақытта отбасында ажырасудың 

к�беюі, жартылай отбасылар санының �суі дәстүрді 

бағаламаудың салдарынан да болып отыр. 

Соңғы уақыттарда қоғамның саяси және 

әлеуметтік-экономикалық �міріндегі �згерістер 

отбасының қызметтеріне де ерекше �згерістер алып 

келді. Мысалы, отбасының бақылау жасау қызметі 

үлкен �згерістерге ұшырап, отбасылық-некелік 

қатынастарда ауытқыған мінез-құлық үлгілеріне 

шыдамдылықпен қарау, некеден тыс бала туу, 

ерлі-зайыптылардың бір-біріне тұрақты  болмауы 

сияқты келеңсіз жағдайлар орын ала бастады. 

Ажырасу әдеттегідей үйреншікті жағдай ретінде 

қабылданатын болды. 

Отбасының мәдениеті жоғары болған сайын 

қоғамның да мәдениеті жоғары бола береді. Qйткені 

қоғамның �мірі де отбасының �міріне тән рухани 

және материалдық процестермен сипатталады.

Жаһандану, индустрияландыру және урбандану 

процестері қазіргі адамның ойлауына жағымды 

ғана емес, сонымен бірге жағымсыз тұрғыдан да 

Кісі к�ңілін қалдырмай қолынан келген 

жақсылығын жасауға пейілді ниетін к�рген жан 

оны ғұмыры ұмыт пай ды. Жалпы Қаскеңнің 

азамат тық келбеті, еңбек жолы, қатарластары 

ғ а ж а п - а қ .  Б а с қ а с ы н  б ы л а й  қ о й ғ а н д а 

 Қазақ станның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев Қаскең туралы Жезқазғанға кел-

ген бір сапарында қалың қауымның алдында: 

«!лгі !лкен мен Қасымбектер біледі» деп 

жастық шақтағы отты кездерді ойға алғаны бар. 

Елбасының �зі есімін еске алған азамат осал 

бола ма? Қаскең де Елбасымыз жайлы ерек-

ше тебіреніп, әңгіме тиегін ағытқанда к�ңілі 

жайланып сала береді. Qткен бір жолы елге 

белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Хамза 

Бижанұлы Жұмабеков марқұмның қырқына 

арналған аста ағамыз с�з алып: «Елбасы-

мыз Нұрсұлтан !бішұлы маған Хамзекеңнің 

қасында бол деп қатты тапсырып еді» дегенді 

айтып �тті. Елбасы с�зін сенімді адамына айта-

ды. Қаскеңе Хамзекеңнің қасында бол дегеннің 

�зінде үлкен бір қамқорлықтың ізі бар еді. 

Міне, осындай жауапты шаруаның жағдайын 

білетін ел азаматы атанған ағамыздың қашан 

да, қай істе де тындырымды, тиянақты 

екендігін қалың қауым қадап-қадап айтады. Ал 

�з к�зіміз к�ріп, куә болғанды айтсақ, мына бір 

жайт ойға түседі. 

Ел тәуелсіздік алған жылдың басы. Жеке-

шелен дірудің қызған кезі. Жер-жерде шаруа-

шы лықтың бәрі тарап, пай бойынша б�ліске 

түскенді б�ліп алып, байып жатқандар да, 

маңдай терінің бір түйірін де қайтара алмай 

қамығып қалғандар да жетерлік еді. Сол кездегі 

Жезқазған облыстық «Сарыарқа» газетінің хат 

б�ліміне Шет ауданы, Жарық станциясынан бір 

хат келіп түсті. Хат иесі станция басындағы бес 

балалы наубайханашы ана жекешелендіруден 

тыс қалғанын, автодүкен жүргізушісі әрі са-

тушы болып еңбек ететін күйеуінің ондаған 

жыл бойы т�ккен тері де ескерілмегенін, 

үйінде бір қасық та ұн қалмағанына қамығып, 

к�мектессеңіздер депті. Барып келе қоятын 

жақын жер емес. Алайда хат соңында адам 

бар. Жауапсыз қалдыруға болмайды. Шұғыл 

шешілмесе аяқсыз қалуы да ғажап емес. Не 

істеу керек? Телефон тұтқасын алып Шет 

ауданының әкімі Қасымбек Медиевтің н�мірін 

тердім. Майда дауысымен «Тыңдап тұрмын» 

деді. Мән-жайды айтып, түсіндірген болдым. 

Байыптап тыңдады. С�з соңында «сағат бес-

ке дейін жауабын аласың» деді. Айтқанындай 

түс қайта арыз иесі �зі хабарласты. Алқынған 

дауысынан алғыстың лебі еседі. «Рақмет» 

дейді қайта-қайта. «Қасымбек Медиұлының 

�зі келді ғой. Бар мәселеміз шешілді. Пайы-

мызды алдық, автолавка бізде қалды. Қаскеңе 

рақмет» деп, шын к�ңіліменен ақтарылып тұр. 

Артынша аудан басшысының �зінен де хабар 

жетті. «Манағы хабарың бойынша �зім барып 

тексердім. Бәрі рас екен. Қателік ж�нделді. Бес 

балалы ана алғыс айтып қалды» деген дауысын 

естігенде �зім де шексіз риза болдым. Үлкен ба-

сымен �зі барып мәселені шешкені азаматтың 

азаматының ғана қолынан келеді емес пе? 

Жезді ауданын Қасымбек Медиев басқар-

ғанда ауданның экономикасы да, мәдениеті 

мен �нері де жақсарғанын к�з к�рді. Жездінің 

аты облыс асып, республикаға танылды. 

Қарлы боран, қаһарлы қыста алыс қыстақтарға 

мал азығын тасып жеткізуде к�штің басын-

да Қаскеңнің �зі жүргенін бүгінгі күнге 

дейін жезділіктер жыр қылып айтады. Ал 

Жезқазған облысының алғашқы құрылған 

күнінен оның ыстығына күйіп, суығына 

тоңған жанашырлығы ол �з алдына бір б�лек 

әңгіме. Қарағандының бүгінгі келбеті дегенде 

де азаматтың қолтаңбасы бірден байқалады. 

Жас шағында комсомолдық қызметті к�мірлі 

қалада бастап, жастар к�шінің алдына шығып 

ТАУЛАР 
АЛАСАРМАЙДЫ

!леуметтану тұрғысынан алып қарағанда, отба-

сылық әлеуметтану – бұл баланың мінез-құлығын 

отбасында қабылданған дәстүрге сай мінез-құлық 

үлгілерінің, талаптарының негізінде дамыту. Осыған 

сәйкес тәрбие процесінде балалар мен ата-ана-

лар қарым-қатынасының тәжірибесі ерекше р�л 

атқарады. Отбасында адамгершілік-этикалық, діни, 

еңбектік тәрбиенің негіздері қаланады. Балалар 

жеткілікті деңгейде тәжірибелері де жоқ, ересек-

терге тәуелді қоғамның әлсіз деңгейде бейімделген 

және аз қорғалған топтарының қатарына жата-

ды. Психикалық құрылымы тұрғысынан толық 

қалыптасып үлгірмегендіктен олар түрлі әсерге, тіпті 

келеңсіз жағдайларға да тез ұшырайды. 
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замандастардың құмарта оқитын 

басылымдарының бірі – «Лениншіл 

жас» газеті. Газетте жастар туралы 

материалдар беріліп тұрады. Бірде 

сол жастар газетінде белгілі қаламгер 

Таупих Сарбақановтың «Каспийдің 

толқын атқан жағасында» атты очеркі 

жарияланды. Бұл жазылған дүниеде 

Бесінбай Бегенішұлы туралы жылы 

лебіз білдірді. Бесекең осы кезеңде 

Ақшұқыр ауылында селолық кеңестің 

хатшысы және ауыл жастарының 

қоғамдық жетекшісі болып жұмыс 

істейді екен. Qнерлі жастар күшімен 

малшы отарына мәдени бригада 

ұйымдастыруға, ауылдың к�ркем 

�нер ұжымын құруға,  жұмысқа 

ж астар күшімен сенбіліктер жасауға 

ұйытқы болған. Қазақ мемлекеттік 

университетінде сыртай оқып жүріп, 

шығармашылық жұмыспен де ай-

налысатыны жазылған. Үш ж аста 

әкесі  майданға аттанып, қайта 

оралмаған жауынгердің жетім ұлы 

ұзап оқи алмағандықтан, еңбекке ерте 

араласқаны да қамтылған.

Замандас ағаның жастық кезеңі 

менімен тағдырлас болғандықтан ба, 

істеп жатқан жұмысын жақсы дегесін 

жан сүйсінді ме, әйтеуір содан бастап 

�зіме жақын тарта бастадым. Екеуміз 

түбектің екі шетіндеміз, бір-бірімізбен 

кездескенде к�ңілімнің жылы жерінен 

орын алды. Анда-санда ауданда �тетін 

жастар жиынында сыртай к�ремін. 

Басылымға жарияланған �леңдерін де 

оқитынмын... 

Уақыт зулап жүріп жатыр. Алматы 

мемлекеттік университетін қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні бойынша бітірген, 

Ақшұқыр ауылында мұғалім, кейін 

интернат меңгерушісі, одан кейін 

Онды және Аққұдық ауылдарында 

мектеп директоры болып жұмыс 

істеп, жақсы істерімен аталып жүрді...

1969-1970 жылдары түбектің мал-

ша руашылығында үлкен �згерістер 

болды. Бұрынғы шағын ұжымшарлар 

кеңшарларға ауысып, тынысы кеңіді. 

Бұрынғыдан іріленді. Жаңа техника-

мен жабдықталды. Құрылыстар са-

лынды. Шаруалар жаңа қонысқа ор-

наласты. Соның бірі – Ералиев атын-

дағы малшаруашылығының орталығы 

Ақшұқырдан Сенекке к�шірілді. Тың 

жерге қоныс тепкен жаңа совхоздың 

директоры Қамысбай Қаржаубаев 

аға, кеңес т�рағасы Бесекең болып 

тағайындалды. Мені сол кеңшарға бас 

инженер етіп жі бер ген болатын. Жаз 

жайлымы Үстіртте, қыста Сақсорқа 

– Аққұдық – Бесоқты –Қы зылсу құм 

алқаптары болып белгіленді. 

Селолық кеңестің т�рағасы болып 

он екі жыл жұмыс жасаған Бегенішұлы 

Бесінбай ағаның еңбегі ерекше бола-

тын. !рбір отбасының үйін таза ұстау, 

к�галдандыру, жақсылыққа ұмтылу 

жүйелерін қалыптастыруда жылына 

екі рет «Үлгілі отбасы» атты жарыс 

ұйымдастырылып, жеңімпаздар ма-

рапатталып отырылатын. Сондай-

ақ ауылдың алғашқы кезеңіндегі 

қиындақтарды бірге игердік. Ауылды 

электрлендіру, суландыру жүйелері 

бір жүйеге түскеннен кейін, Бесекең 

ауылды к�галдандыруды қатты қолға 

алды. !р үйге тал, терек, отырғызу 

міндеттелді .Хорезм ойынан әр 

отбасындағы адам санына қарай ерік 

ағашын әдейі авток�лікпен алдырып 

отырғызу іске асырылды. Ауыл екі-үш 

жылдың ішінде к�к желекті ауылға ай-

налды. «Сенектің сары ерігі» аталған 

тәтті ерік �сіп жетіліп, саудаға шықты. 

Ауыл тазалығы мен к�галдандыру 

ж�нінде республикалық жарыстың 

жеңімпазы атанды. Бұл істе ауылдағы 

селолық емхана, мектеп, интернат, 

балалар бақшасы мекемелерінің ара-

сында да жарыс �ткізіліп тұратын. 

Бесекең ауыл тұрғандарын, әсіресе 

мектеп оқушылары мен ауыл жаста-

рын адамгершілік рухты тәрбиелеуге, 

оларды �нерге, білімге, ауызбірлікке, 

татулыққа тәрбиелеуде ұстанымы 

биік, нағыз ұстаз екенін ылғи к�рсетіп 

жүретін. 

Бесінбай ағамыздың тағы бір қыры 

– қаламгерлігі. Ауылдың сан салалы 

жұмыстарымен бірге шығармашылық 

жұмысынан да қол үзбей айна-

лысып, осы күнге дейін қолынан 

қаламы түспей келеді. Ол туған жерді 

қадірлеуді, оны кейінгі ұрпаққа үлгі 

етуді �з шығармаларына арқау ете 

білді. Түбекте �мір сүрген белгілі 

тұлғалар: Бекет Ата (Б.Мырзағұлұлы), 

Шопан Ата (Арықсаз бала), кен 

іздеген кемеңгер Оразмағанбет, 

шыңырау қазушы Қараш Бейнеубай 

туралы деректер шығармаларынан 

орын алды. Шығармаларындағы 

негізгі тақырып қазақтың ата түлігі 

жылқы туралы: «Сәйгү ліктер мекені», 

«Адай жылқысын түлеткендер», 

«Адай арғымақтары» деген кітаптары 

к�пшілікке жақсы таныс, тағылымы 

мол дүниелер.

Жылқы,  соның ішінде  Адай 

тұқымдас жылқылардан шыққан 

Балуанияздың Құласы, Qткілбай 

торы, шабандоз Мизам мінген Жауын 

Сары секілді қызыл аттардың ерекше 

күші, жүрісі, жүй ріктігі ағамыздың 

шығармаларында,  �леңдерінде 

к�рініс тауып отырады: 

...Азамат пен ат, ақындық сабақтас,

Ақын к�ңіл жүйрік атпен қанаттас,

Шабыт жүзі тойтарылса мұқалып,

Ей, бауырым! Атпен жүйіткіп 

қабақты аш! –

дейді де:

Менде кейде атпен кезіп кетемін, 

Қырлар асып, кең далама жетемін,

Ақын болу міндет емес десем де

Жырды сүйіп, құрметтеумен �темін! – 

деп, ақын к�ңілдің жүйріктігін меңзейді. 

Ол Маңғыстау облысының шалғайда 

орналасқан Ақшұқыр, Онды, Аққұдық, 

Сенек ауыл мектептерін басқара жүріп, 

мектеп жанындағы интернатта да 

бала тәрбиелеп оқытуда мол тәжірибе 

 жи нақ таған. Облыс орталығынан қа-

шықтағы ауыл мектептерінде болатын 

қиындықтарды еңбегінің натижесінде 

жеңе білген. Туған �лке балаларының 

болашағы үшін к�птеген игі істердің 

б а с т а м а ш ы с ы  б о л д ы .  А қ ш ұ қ ы р 

 ауылында мұғалімдер мен оқушылар 

күшімен малшыларға мәдени бригада 

ұйымдастырып шығару, Онды ауылын-

да жастар үшін саябақ орнатып, дема-

латын орын жасау, Аққұдықта мек-

теп үйін салдыру сияқты игі істердің 

ұйытқысы болып, басы-қасында жүрді. 

Мектепте қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің сапалы �туіне үнемі назар 

аударған. Мектеп оқушылары арасын-

да мектепішілік, аудандық мәнерлеп 

оқу сайысын, ақындар айтысын, 

термешілер байқауын �ткізуді дәстүрге 

айналдырған.

Ұстаз мектепте жергілікті ақын-

жазушылардың шығармаларын фа-

культативтік жүйеде оқыту туралы 

ғылыми-теориялық баяндамалар жа-

сап, ондағы идеяларын �зі іске асырып 

отырғанын да білеміз.

Бесекең мектептің педагогикалық 

кеңесі мен ата-аналар жиналысының 

қаулысы негізінде жоғары жаққа 

ұсыныс түсіре жүріп, Сенек орта 

мектебіне суырып салма ақын Қашаған 

Күр жі ман ұлының есімінің берілуіне де 

ықпал етті. 

Б е с і н б а й  Б е г е н і ш ұ л ы  а қ ы н , 

 жазушы, зерттеуші қаламгер ретінде 

түбектен шыққан кен іздеуші азамат 

атанған Тұрмағанбетұлы Оразмағанбет 

туралы алғаш қалам тартқандардың 

б ір і  болды.  Ол туралы б ірнеше 

 мате риалдары баспас�з бетерінде 

 жария ланып, оқырман қауым ғалым 

туралы к�птеген мәліметтерімен 

қанықты. Маңғыстаудағы оқу орын-

дарына геолог ғалымның есімін беру 

туралы ұсыныс тастап, нәтижесінде 

Жаңа�зен қаласындағы мұнайшылар 

дайындайтын арнаулы оқу орнына 

Тұрмағанбетұлы Оразмағанбет есімі 

берілді. 

Ардагер ұстаз мектепте ана тілінен 

дәріс бере жүріп, Абай шығармаларын 

мектепте оқыту тақырыптары бойын-

ша ау дандық, облыстық педагогикалық 

кон фе ренцияларда ғылыми баяндама-

лар жасаған.

Жазушы Бесімбай Бегенішұлының 

негізгі шығармаларында осы аймақтың 

к�рнекті  тұлғаларының есімдері 

мен �негелі істері негізге алынады. 

 Мысалы: 1948 жылы түбекте он еңбек 

адамына Социалистік Еңбек Ері атағы 

берілген болатын. Жазушы соны «Адай 

арғымақтары» атты кітабында толық 

баяндап, құнды мәліметтер берген. Бұл 

болашақта мектеп оқушылары үшін 

үлкен тарихи қазына болары с�зсіз. 

Болмаса, шыңырау қазушы Қараш 

Бейнеубай туралы, түбектегі алғашқы 

ілім-білім иесі Оразмағанбет туралы, 

туған жерін сағынып келген Балуанияз 

батырдың Құласы туралы деректерді 

оқушы сезімін оятардай к�ркем 

әдеби тілмен жеткізген. Осындай 

шағармаларымен, поэзиялық сезімге 

құрылған �леңдері арқылы да оқушыны 

жерін, елін сүюге тәрбиелейді. Елдің 

бай мәдени мұрасын, әдет-ғұрпын 

сақтауға шақырады «Бекет Ата», 

«Шерқала», «Құрмаш Ата», «Жабай 

ұшқан», «Нұрбибі әулие» сияқты 

шығармалары тарихи мұраларға  назар 

аудартып, оқушының патриоттық 

сезімін оятады, туған жердің тарихын 

терең біліп, қасиетін ұғыныңқыра 

түсуге жетелейді.

Қ а р а п  о т ы р с а қ ,  м ұ н ы ң  б ә р і 

 Елбасы мыз Н.!.Назарбаевтың «Бола-

шаққа бағдар:  рухани жаңғыру» 

атты бағдарла ма лық мақаласындағы 

 талаптармен үндес келіп отырғанын 

байқаймыз. Аға ұрпақ қашан да елінің, 

ұрпағының қамын ойлап, ұлттық та-

мырдан қол үзбеуін қадағалағандықтан, 

туған жер, салт-дәстүр, ата тарих пен 

елеулі есімдерді жадынан шығармай, 

кейінгі ұрпаққа аманат етіп, соңына 

қалдырып келеді. Демек, Бесекеңнің де 

жазбалары бүгінгі рухани жаңғырудың 

сұраныстарына жауап беретініне күмән 

болмаса керек.

Қаламгердің қандай шығармасын 

алсақ та, оқушыны имандылыққа, 

адамгер  шіл ікке,  азаматтық пен 

пара сат ты лыққа үндейді. Осындай 

шығармалар дың нәтижесінде Форт-

Шевченко қа ласы ның құрылғанына 

160 жыл, Қа рақия ауданының құрал-

ғанына 35 жыл толуға арналған шы-

ғарма шылық байқау дың бас жүлде сін 

жеңіп алғанын айтуға болады.

А р д а г е р  ұ с т а з  � з і н і ң  ж а з ғ а н 

шығарма ла рында, жасаған баяндама-

ларында елдің тәуелсіздігін, татулығы 

мен бірлігін арқау етіп келеді.

Бесекең облысымыздағы к�сегесі 

к�герген, шаңырағы шалқақ, керегесі 

кең, немере, ш�бере сүйіп отырған бір 

тайпа елдің бата берер бабасы атағына 

ие болған ақсақалымыздың бірі. Ал ол 

кісінің бәйбішесі Қағаз жеңгеміз сол 

елдің ақыл айтар әжесі атағына ие бо-

лып отырған ана.

Бүгінде �ткен �міріне к�з жіберіп, 

тағылымы мен �негесін ісімен де, шы-

ғар ма шылығымен де кейінгі ұрпаққа 

ұлағат қылып келе жатқан ағамыз-

ды мерейлі жасымен құттықтап, 

«Ары маңыз, ұстанымы биік ұстаз!» 

демекпін.

Бектұр ТJЛЕУҒАЛИЕВ, 
Маңғыстау облыстық 
«Қазақ тілі» қоғамдық 
бірлестігінің т�рағасы, 
Қазақстан Жазушылар

одағының мүшесі 

Маңғыстау облысы

ТАҒЗЫМ

АЙБЫН

Қалай болғанда да �ршіл әуен Кіші 

жүзде !лімнің бір тармағы Шектіден 

�рбіген Айттың балалары Қабақ пен 

Тілеуге арналған, алдыңғысының жасы 

үлкен, �леңді ұйқастыру ретімен інісі 

бірінші аталады. Қазіргі күнде ұрпақтары 

Ақт�бе облысының біраз аймағында 

тұрып жатқан екі бабамыздың есімдері 

ел жадында орнықты. Қабақ Айтұлы 1611 

жылы туып, 1689 жылы қазіргі Qзбекстан 

Республикасында Шыршық �зенінің 

жағасында жерленген. Мешіт ұстап, ис-

лам дінін насихаттауда, елді ынтымақ пен 

бірлікке шақыруда к�п шаруа тындырған. 

Ел аузындағы әңгімелерде бабамыздың 

ұрпақтары арасынан 40 батыр, 30 би 

шыққаны айтылады. Тілеу Айтұлы – 1630-

1684 жылдар аралығында �мір сүрген 

белгілі би әрі жаужүрек қолбасшы. Жоңғар 

басқыншыларына қарсы күллі қазақ 

халқының тағдыры талқыға түскен Сайрам 

Даманск аралын қытайлар «Чжаньбао», 

яғни «Асыл арал» деп атайтын к�рінеді, 

аралдың ұзындығы 1500, ені 500 метр. Ол 

жылдары шекара белгісі тартылмаған, 

к�рші елдің адамдары аң-құс, балық аулап 

жиі келеді.Біздің шекарашылар мылтық 

кезенбей-ақ ары асырып тастайды екен. 

Содан наурыздың 3-інен бастап алыс-

жақыннан 7 мыңға жуық әскерді же-

дел топтастырыпты.Забайкальск әскери 

округіне қарасты біздің полктан (ракета 

әскерлері) 20 сарбазды 3 наурыз күні түнгі 

сағат 22-де Оловянная станциясынан 

поезға отырғызып, таңғы сағат 6-да Қиыр 

Шығыстағы Лучегорск аудан орталығына 

түсірді де 15 шақырым жердегі палаткалы 

қалашыққа әкеп орналастырды. Ол жер 

бұрын түлкі фермасы болған, тас жолы бар 

ыңғайлы орын екен. Палаткада екі жер-

де темір пеш күндіз-түні жанып тұрады. 

Т�секке бес қаруымыз бен киімімізді шеш-

пей жатамыз. Шығысқа қарай 5 шақырым 

жерде «Нижне-Михайловск» шекара 

бекеті ұрыстың бас штабы болды. Бекет-

ке басшылар к�ліктерімен, тікұшақпен 

күнделікті келіп-кетіп тұрады. Бізден он 

шақырымдай жерде Даманск аралы. Qз 

басым үш қақтығысқа қатыстым, біздің 

қалашықтан бірнеше әскер қаза болып, 

20 адам жараланды. Ертеңінде екі тікұшақ 

оларды алып кетті.

14 наурыз күні түстен кейін сағат 15-те 

брезент жабылған 3 артиллерия  машинасы, 

басшылардың 2 «УАЗ» к�лігі және бір 

автобус біздің қасымыздан Асыл арал 

– Даманскке қарай �тті. Сол күнгі түнде 

сағат 22-ден �те аспан жерге түскендей 

жарқылдап, аралды ш�п шықпастай етіп 

атқылап, қара тасқа дейін күйдіріп жан-

дырды. Со нымен, шекарашылар под-

полковник Смир нов пен полковник 

Константиновтің бас шылығымен қарсы 

беттегі әскердің қар сы лығына толықтай 

тойтарыс берді. Ұрыс кезінде «Град» 

атты сол кездегі құпия реак тивті қару-

жарақ жүйесі қолданылған екен. Оның 

түскен жерін ойып тастайтын снарядтары 

қарсыласқа орасан зор шығын келтірді. 

Кейіннен екі мемлекет мәмілеге келіп, 

ел басшыларының келісс�здері нәти-

жесінде кеңес-қытай шекарасы қайта 

қаралды. С�йтіп, қытайлықтар �здерінің 

Асыл аралына қайтадан қол жеткізді. Осы 

соғыста біз жақтан 100-ден аса адам қаза 

тауып, 5 адамға Кеңес Одағының Батыры 

соғысында Отанымыздың батыс �ңірінен 

он жеті мың қолды бастап барады. Жан 

алып, жан беріскен сұрапыл шайқаста 

баласы Жолдыаяқпен бірге ерлікпен қаза 

табады, екеуінің де мәйіті Қожа Ахмет 

Ясауи кесенесіне жерленген, кенже ұлы 

М�ңке – Алашқа мәлім би.

Кеңес Одағы тұсында ағайынды Қабақ 

және Тілеу Айтұлдары туралы әңгіме 

ауыл арасынан алысқа ұзамады. Тек 

еліміз тәуелсіздігі жарияланған соң нақты 

ақиқатты ашуға мүмкіндік туды. Бұл ретте 

шаруаны алғаш қолға алған облысымызға, 

елдің бірқатар �ңірлеріне танымал 

ағаларымыз Кемейдулла Т�леубай мен 

Рамазан Нұржанов болатын. Олардың 

қатарына Ұзақбай Қауыс, Жұманазар 

Асанов, Қанатбай Елеусізұлы, Сабыржан 

Мұхтаров, басқа да азаматтар қосылды.

Нәтижесінде бабалардың әрқайсысына 

жеке-жеке қор құрылып, банктен есеп-

шоты ашылды. Елге сауын айтылып, 

қаржы жинақталды. Бұл «Тілеу-Қабақ» 

деп аталатын т�рт томдық жинақты 

 баспадан шығаруға мүмкіндік берді. 

Ақт�бе, Түркістан қалаларында ғылыми-

теориялық конференциялар, ақындар 

айтысы �ткізілді,  әйгілі  тұлғаларға 

арналған әндерге байқау жарияланып, 

жеңімпаздарына қошемет к�рсетілді. 

Түркістан қаласында әкелі-балалы Тілеу 

мен Жолдыаяққа,  қарадан шығып, 

хан болған Қалдыбай Қангелдіұлына 

(жоғарыда айтылған Қабақтың немересі) 

к�ше аты берілді. Тілеу Айтұлына Ақт�бе 

қаласында, баласы Жолдыаяқ екеуіне 

Шымкент қаласында еңселі ескерткіштер 

орнатылды. Облысымыздың орталығының 

іргесінде Заречный-3 ауданында осы 

атағы берілді. Жалғыз қазақ Керім Сүлей 

құрдасымыз «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

марапатталды. Ол бүгінгі күні �з ортамызда 

к�ш бастар т�рағамыз. 

Сол кездегі КСРО МҚК т�рағасының 

бірінші орынбасары, генерал-полков-

ник Николай Захаров аралды аралағанда 

к�збен к�ріп-түйгенін еске ала отырып, 

«Независимая» газетінің тілшісіне: «Мен 

азамат соғысында, Ұлы Отан соғысын да 

к�рген едім, бірақ дәл мынандай сұмдық 

к�ріністі бұрын-соңды к�рмеппін» деп 

к�зіне жас алыпты. «Қап-қара болып 

күйген аң-құстармен қатар адамдардың 

сүйегінде ажырату мүмкін емес, белгісіз 

қалған қайран боздақтар-ай!» деп қайта-

қайта күрсіне беріпті дейді. Сол кезде 

қолданылған «Град» қаруының жақын 

маңдағы әскерлердің денсаулығына да 

зияны к�п тигені анық. Мысалы, Алматы 

облысының Қарасай ауданы Қошмамбет 

ауылының тумасы Жақсылық Барақов 

деген замандасымыз «Алма арасан», 

«К�ктем» шипажайларын басқарған білікті 

азамат. Дамансктегі соғысқа қатысқан 

Жақсылық 56 жасында �мірден �тті. 

Жәкеңді қарап емдеген академик-профес-

сорлар Семейдегі полигонда болдың ба деп 

сұраған к�рінеді. С�йтсе бұл«Град» атты 

құпия қарудың әсерінен болған ауру екені 

анықталыпты. Qзіме келсем, «Иондық сәу-

лелену әсеріне байланысты науқас» деген 

анықтамамен үшінші топтағы мүгедекпін. 

Тағы бір дерекке к�з салсақ, «Алматы 

ақшамы» газетінде Даманск шайқасының 

ардагері Шәміл Ахметовке мемлекет 

үш б�лмелі пәтер, Мәскеуде қолбасшы 

 Гречко �з қолымен «Волга» к�лігінің кілтін 

сыйлаған деп жазылған. Сол мақалада 

Даманск ардагері Дүйсенбек Сазанбекұлы 

туралы да айтылған болатын. «Елу жылда 

ел жаңа» демекші, күйбең тірлікпен әлі де 

ескерусіз қалған замандастарымыз шалғай 

ауылдарда бар сияқты. 2017 жылы 2 нау-

рызда 28 панфиловшылар саябағындағы 

алауға гүл шоғын қойғанымызда ортамызға 

Еңбекшіқазақ ауданынан үш ардагер 

құрдасымыз келіп қосылды.

Дамансктегі қақтығысқа қалашық-

тағы (палаткадағы) біздің әскерлер ең 

соңынан тартылды. Qз полкімізге 5 ма-

мырда келіп жеттік. Менімен бірге бір 

ротадан Керейбай Мұхамадиев, Серікқан 

М ұ с а б е к о в  д е г е н  з а м а н д а с т а р ы м -

да болған еді.Қазір үшеумізде Алматы 

заман дық үлгімен мешіт салынып, Қабақ 

ата есімі берілді.

Ақпан айының соңғы сейсенбісінде 

Ақт�беде Құдайберген Жұбанов атындағы 

�ңірлік мемлекеттік университеттің бас 

корпусында ағайынды Қабақ және Тілеу 

Айтұлдарына жеке-жеке екі кабинет ашыл-

ды. Айта кету керек, екінші қабатта қатар 

орналасқан бұл кабинетті жасақтауға, 

құрал-жабдық алуға бабалар қорында 

жинақталған қаражат игерілді, қалталы 

азаматтар �з мүмкіндігінше жәрдемдесті. 

Кабинеттерді ашуға арналған салта-

натта университет ректоры, филология 

ғылымының докторы, профессор Бауыр-

жан Ердембеков студенттерді �ткен тари-

хымызды бағалай білуге, отансүйгіштік 

сезімдерге баулу жолында мұндай шараның 

септігі зор екендігіне тоқталды. Таяу 

күндерде аталған жоғары оқу орнының 

ғимаратында �ңірдің даңқты тұлғалары 

Нұрпейіс Байғанинге, Досжан хазіретке, 

даңқты !білқайыр ханның серігі Бопай 

ханымға осындай кабинеттер ашу к�зделіп 

отырғанын баяндады.

Ақт�бе облысының құрметті азаматы 

атағының иегерлері Сматолла Беркімбаев, 

Зәкіратдин Байдосов, қаладағы №6 емха-

наның бас дәрігері Жексенби К�птілеуов 

уни верситет басшылығына ризашылық 

сезімдерін білдірді.

Лентаны Зәкіратдин Байдосов пен 

белгілі ғалым Аманкелді Айталы қиды. 

Жиналған жұртшылық кабинеттердегі 

жәдігерлерді тамашалап, айтарлықтай 

мәліметтер алды. !н шырқалды.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ
АҚТQБЕ

қаласында тұрамыз. Кеңес Одағының 

темірдей қатал саясатының тұмшалауымен 

Дамансктегі шайқасты ешқашан тіс жа-

рып айтпайсыңдар деп ант-су ішкізіп, қол 

қойғызып алған болатын. Соның салда-

рынан кешегі күнге дейін үнсіз жүрдік. 

Бүгінде Қиыр Шығыс та ғы осы оқиға ту-

ралы там-тұмдап айтыла бас тады. Ресейде 

бірнеше кітап та жарық к�рді. 

Даманскте ақ қар-к�к мұз жастанып 

(окопта) жүргенде �кпеме суық тигізіп 

алдым.Забайкалье әскери госпиталінде 

(Чита қаласында) 7 ай емделіп, елге 6 

ай кешігіп оралдым. Госпитальдағы 

сар ғай  ған құжаттарым осы күнге дейін 

үйімде сақтаулы тұр. Алматы қаласының 

маңайын  да 20-ға жуық ардагер-заман-

дасымыз бар. Олар: Қазақстан Жазушы-

лар одағының мүшесі, қоғам қайраткері 

Нағашыбек Қапалбекұлы, Керім Сүлей, 

Рақымхан Нүптекеев,К�лбай Жұмәділов, 

Болат Қазтаев, Оңғарбай Сыдықбеков, 

Бәтжан Жаңабаев, Амантай Нүсіпәлиев, 

Серік Бақтыбаев, Аманкелді Түсеев, 

Бекжан Махмедов, Абдмажан Қонаев, 

Аблез Дауытов, Qміржан Боранбаев, Абай 

Бағысов және басқалар. Жыл сайын 2 нау-

рызда Панфиловшылар саябағында жина-

лып, сол күндерді еске аламыз. 

Кеудеңді к�тер босама,

Елің мен жерің – қос ана.

Тізгінді берме �згеге,

Qлсең де Отан – осы ара! – демекші, 

жылда аудандар мен ауылдардағы оқу 

орындарында, мектептерде жастармен 

жүздесіп тұрамыз. ҚР Парламентінің 

депутаты Бақытбек Смағұл, полковник 

Ким Серікбаев, подполковник Серікбай 

Баймолдин секілді азамттарға риза-

шы  лығымызды білдіреміз. Қазақстан 

 Рес  публикасының 1995 жылғы 28 сәуірдегі 

№2247қаулысымен және ҚР Үкіме ті нің 

2001 жылғы 31 қаңтардағы №161 қау -

лысымен Ұлы Отан соғысының ардагер-

лері дәрежесіне теңестірілдік. 2019 жылы 

Дамансктегі оқиғаға 50 жыл болады. 

Барлық ардагер құрдаста ры мыз бен ақыл-

да сып, әркім �з естелік терін жи нақтап 

кітап шығару ойымыз да бар. 

Дүйсенғали ҚАЛДЫБАЙТЕГІ,
Даманск шайқасының ардагері,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі

АЛМАТЫ 

БАБАЛАР САЛҒАН ІЗБЕНЕН

ӘСКЕРИ ПАРЫЗҒА 
АДАЛДЫҚ

1958 жылғы жастар фестивалі 

әр ауылда бұйығып жүрген жастар 

сезімін бір қозғаған еді...

Салтанатты жиын, мереке аудан 

орталығы Таушықта �тті. Орталықтың 

құбыла бетіндегі бауырға киіз үйлер 

тігіліп, әр ұжым �з жетістігімен, 

к�рнекіліктерімен ерекшеленді. !р 

ауыл жастардың �нерімен мақтанды. 

Қорытынды концертте мен Асқар 

Т о қ м а ғ а н б е т о в т і ң  с а т и р а л ы қ 

�леңдерін сахнада мәнерлеп оқудан 

жүлделі орын алғанмын. Ал бұл үзік 

сырға тиек болып отырған кейіпкер �з 

�леңдерін оқып жүлде алғаны есімде. 

Ол түбектің шетіндегі  Сенек 

 ауылынан келіпті. Жұмысты жаңадан 

бастаған. Интернатта тарбиеші  болып 

жұмыс істейді екен. Анда-санда 

аудандық газетте мақала, �леңдері 

жарияланып тұратын. Сол кезде біздің 
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Jзбекстанға келетін турис-
терге елдің ішкі істер орган-
дарына тіркелу жұмыстары 
жеңілдетілмек. 

Qзбекстан Президенті 

Ш.Мирзиеев «Турист ішкі іс-

тер органдарының мекеме ле-

ріне барып жүру үшін емес, 

саяхаттауға келеді. Егер біз 

туризмнің есебінен жұмыс 

орындарын ашқымыз келсе, туристерге талап 

қоймай, олардың жағдайын жасауымыз керек» деп, 

белгіленген мерзімде электрондық визаларды енгізу, 

әлемдік тәжірибені зерттей отырып осы жүйені әрі 

қарай оңтайландыру және шетелдік туристердің келу 

тәртібін оңтайландыру туралы тапсырма берді. Қазіргі 

заңнамаға сәйкес, Qзбекстанға келген туристер 3 

күннің ішінде тұрғылықты жері бойынша тіркелуі 

тиіс-ті. Дегенмен, �ткен жылы Qзбекстанға 2 миллион 

700 мыңға жуық турист барған.

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

Былтыр Грузия үшін Еуро-
одақ  пен арада визасыз қа-
тынау тәртібі орнап, қалың ел 
бір қуанып еді. Араға бір жыл 
салмай, Шенген аймағының 
кей бір елдері визасыз режимді 
тоқтатуға ниет білдіріп отыр.

Грузияның Еуроодақпен 

визасыз қатынау тәртібі қа-

з і р г і  т а ң д а  т а л қ ы л а н ы п 

жат қан ең �зекті сауал. Себебі Еуропаның кейбір 

 ел дері: Германия, Исландия мен Швеция Грузия-

дан босқын мәртебесін сұрап келушілер к�птігіне 

алаңдаушылық білдіруде. Мысалы, былтыр Швеция-

дан Грузияның 1105 азаматы баспана сұраған. 963 

�тініш қарастырылып, кері қайтарылған. Бұл жағдай 

ел үкіметін алаңдатса керек-ті. 

 9зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ШЕНГЕН АЙМАҒЫ

Визасыз режимді тоқтатпақ

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Жемқорлық бойынша айыпталған Бразилияның 
бұрынғы президенті Луис Инасиу Лула да Силва �зіне 
қатысты шыққан үкімге шағым білдірді. 

Оның қорғаушылары үкімдегі  5 терминде 

қарама-қайшылыққа әкелетін 16 түсініксіз жайттың 

бар екендігін алға тартты. Осыған байланысты 

қорғаушылар 24 қаңтарда шыққан үкімнің ешқандай 

күші жоқ екендігін айтып, айыпталушының ақталуын 

талап етіп отыр. Егер екінші инстанция соты шағымды 

қабылдамаса, экс-президенттің ісі сотталушыны 

қамауға алуға рұқсат беретін бірінші инстанция со-

тына қайтарылады. 

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

Үкімге шағым білдірді

Мысырдың солтүстігіндегі Кафр эш-Шейх про-
винциясында археологтар фараондар дәуірі кезіндегі 
ғибадатхананы тапты. 

Египет билігі Телль эль-Фараинді Мысырдың 

ту ристік аймақтар тізіміне қосып, саяхатшылардың 

қы зығушылығын арттырмақ ниетте. Бұдан бұрын 

Мысырдағы археологтар шамамен 3 мың жыл 

бұрынғы мумияны тапқан болатын.

Еуропа комиссиясы теңізде автомобиль тасымалдау 
және қосалқы б�лшек жеткізу саласындағы картельдік 
сыбайластық жасағаны үшін бірнеше компанияға 546 
млн еуро м�лшерінде айыппұл салды.

Чилидің CSAV компаниясы, Жапонияның K 

Line, MOL және NYK тасымалдаушылары, сондай-ақ 

WWL-EUKOR норвег-швед компания сына жалпы 395 

млн еуро м�лшерінде айыппұл т�леуге міндеттелді. 

ЕК мәліметтеріне қарағанда, 2006-2012 жылдар 

аралығында аталған компаниялар �з қызметтерін 

үйлестіріп, бағаны �зара келісіп отырған, клиенттерді 

де �зара б�лісіп алған. Еуропа комиссияның екінші 

шешімімен Bosch (Германия), Denso және NGK (екеуі 

де Жапониянікі) компанияларына жалпы 76 млн 

еуро м�лшерінде айыппұл салынды. Бұлардан б�лек, 

айыппұл салынғандар арасында TRW, Continental 

компаниялары да бар.

Былтыр әлемдегі туристер саны 1,3 млрд адамнан 
асқан. Есепке сәйкес, 2017 жылы әлемдегі туристердің 
саны 2016 жылмен салыстырғанда 6,7 пайызға к�бейіп, 
1,322 млрд адамға дейін �скен. 

Бұл – 2010 жылдан бергі рекордтық к�рсеткіш. 

Туристік ағынның ең жоғарғы �сімі 8 пайыздық 

к�рсеткішпен Еуропа және Африка елдеріне тиесілі 

болды. Азия-Тынық мұхит �ңірлері – 6, Таяу Шығыс 

– 5, Америка елдері 3 пайызды құрады. 

Qткен жылы Еуропа құрлығына 671 млн турист 

барса, Азия-Тынық мұхит �ңірлеріне – 324 млн, 

Америкаға – 207 млн, Африкаға – 62 млн және Таяу 

Шығысқа 58 млн турист барған.

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 

 АФРИКА ҚҰРЛЫҒЫ

ЕУРОПА

ӘЛЕМ

Саяхатшыларға жеңілдік жасалмақ

Ежелгі ғибадатхана

Айыппұл салынды

Рекордтық көрсеткіш

Тарбағатай �ңіріндегі ел рухани 

пір тұтатын қасиетті тұлға – Ырғызбай 

Досқанаұлы пайғамбар жасындай – 63 

жыл ғана ғұмыр кешкен. Ол негізінен 

ХІХ ғасырдың бірінші жартысында 

емшілікпен айналысып, атағы алысқа 

кеткен ғажайып шипагер. Бүгінге 

жеткен деректер халық аузында еш 

�згеріске ұшырамай, таза  калпында 

сақталды деуге болады. Qйткені 

 кез-келген адамның Ырғызбай әулие 

жайлы �тірік айтуға жүрегі дауала-

майды. Ондай жағдай болса қалай да 

бір құдіретті күштің әсерін кім-кім де 

сезінеді.

Б е л г і л і  ж у р н а л и с т  Н а з а р б е к 

Қанафин кеңестік кезең ыдырап, 

тәуел сіздік алған алғашқы жылдары-ақ 

қызыл идеология тұсау салып келген 

тақырыпқа қалам тартып, �зі �мір бойы 

жинақтаған деректер негізінде алғашқы 

мақаласын «Лениншіл жас» газетінде 

жариялады. 

«Ырғызекең құймақұлақ қарт-

тардың шежірелеуінше, 1787 жылы 

Тар бағатайдың құт-берекелі сайла-

рының бірінде дүниеге келіпті де, 

пайғамбар жасына толған шағында, 

1850 жылы «Мыңжылқы» құдығына 

таяу күзеуде мәңгілік ұйқыға кетіпті. 

Денесі табиғаттың маң даладағы ұлы 

ескерткіші – «Б�рітостаған» атанған 

алып тастан 40 шақырымдай қа шық-

тықтағы құба белге жерленіпті» деп 

жазады ол.

Дәл осындай деректі «Ақсуат» атты 

кітабында белгілі айтыс ақыны Қалихан 

Алтынбаев пен Ерғали Жұмахан да 

келтіреді. «Ырғызбай Досқанаұлы, 

құлыптастағы дерекке сүйенген 1787-

1850 жылдарда �мір сүрген адам. Бірақ 

бұл әлі зерттей түсуді қажетсінеді. 

!улиенің есімі Ақт�бе облысындағы 

Ырғыз �зеніне байланысты қойылды, 

соған сәйкес құлыптастағы мерзімінен 

бұрын және ертерек келуі де ықтимал, 

– дейді олар.

Нақты деректердің бары осы, 

сондықтан сол кезеңдердегі тарихи 

оқиғалармен байланыстыра болжам 

жаксап к�руге болады.

Енді Ырғызбай әулие �мір сүрген 

уақыттың сипаты қандай еді,соған 

азырақ тоқтала кетейін.

Қазақтың шежірелі тағдырына 

қарап отырсақ, дәл Ырғызбай әулие 

�мір сүрген уақытта Дулат Бабатайұлы, 

Махамбет, Жанақ ақын, Шал ақын, 

Жанкісі би, бертінірек Шортанбай 

би, Сүйінбай ақын сияқты от ауыз, 

орақ тілді талай әйгілі шешен мен би 

�мір сүрген. ХІХ ғасырдың алғашқы 

тынын терең меңгерген. Сондықтан 

да  Ырғызбай әулиенің қолынан 

құлан таза айығып жазылып кеткен 

қазақтар емшінің қасиеті туралы ат 

тұяғы жететін жердің бәріне жеткізген. 

Бұл әулие атаның дабысын к�зінің 

тірісінде-ақ шет жайлап, қиыр қонған 

талай жұртқа жария етті. Бұған бір 

дәлел, Құнанбай Qскенбайұлының 

емші шапағатын к�руі. Бұл әңгіменің 

ақиқаты туралы Қалихан Алтынбаев 

былай деп жазады: «Поляк жазушы-

сы Адольф Янушкевичтың «Қазақ 

даласынан хаттар» деген кітабында 

Құнанбайдың 1846 жылдан біраз жыл 

бұрын �лім аузынан қалғаны айты-

лады. Тексере келгенде, емдеп жазып 

шығарушының Досқанаұлы Ырғызбай 

екені анықталды». 

Расында, Құнанбайдың бір кездері 

б�ртпе, сүзекке шалдыққаны  жайлы 

әр дерек к�здерінде кездеседі. Ал ел 

 аузында атағы жер жарған аға сұлтанның 

бұл сапары туралы әңгімелер аз емес.

Бұл нені білдіреді? Ырғызбай сол 

кездің �зінде қалың жұрттың сеніміне 

ие болған, тылсым дүниенің құпиясына 

үңілетін әулие ретінде танылған. Құйма 

құлақ қарттар әулие �зіне келе жатқан 

адамды алыстан байқап, қандай дертке 

дауа іздеп жүргенін біліп отырады екен 

дейді. Адамның жүрісі, к�зқарасы, 

қимыл-мәнеріне қарап-ақ пенде 

басындағы тауқыметті сезінетін қасиеті 

елдің оған деген құрметін �сіре түсті. 

Сондықтан да жаратушы бір Алладан 

ғана жәрдем тілейтін қара қазақтың 

санасында мұндай ерекше құбылыс 

ғажайып оқиға ретінде таңданыс 

туғызды.

«Ырғызбай ауру адамның тамы-

рын ұстап, сырқатын тап басады екен. 

Бүгінгі медицина тілімен с�йлесек, әрі 

оташы, әрі терапевт, әрі дайындаушы 

фармацевт, әрі иелерімен тілдесетін, 

ғарышпен байланысатын экстрасенс, 

әрі асқан құмалақшы. Медицина 

�ркендемеген қараңғы елде мұндай 

дарынның туа қалуы жаратушының 

осы �лкеге сыйлаған үлкен тартуы деп 

түсінеміз» деп Қалихан А лтынбаев 

айтқандай, әулиенің киесі барша 

жұртты баурап алды.

Емші пайғамбар жасынан асып, 

дүниеден �ткенде «барар жер, басар 

тауы жоқ» қу жанына дауа іздеген 

дімкәс, қамк�ңіл жұрттың әрі-сәрі күй 

кешіп, енді жағдайымыз не болар екен 

деп үлкен �кініш білдіргені ақиқат. 

Аруақты емшінің басында дұға оқып, 

мінәжат еткен халықтың Ырғызбай 

әулиенің басына түнеу дәстүрін 

қалыптастыруы оған деген сенімнің 

соншалықты күштілігінен туындаса 

керек. Ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып 

келе жатқан әулие құдіретіне бас ию, 

оның шапағатын сезіну шын мәніндегі 

ғажайып құбылыс. 

Дүниеден қайтқан әулиенің зира-

тынан екі ғасырдан астам уақыт кісі 

үзілмей, пір тұтып, сыйынуы – бабаның 

кереметтігі. Тарбағатай тауының ұсақ 

шоқылы бір аңғарында, үлкен жолдан 

сәл бұрылыс тұста жатқан әулие басына 

Қазақстанның әр түкпірінен ұлтына, 

жасына қарамай сырқатына ем іздеп 

келіп жататындар қаншама?

Күні бүгінге дейін оның басы-

на арнайы келіп түнеп, мал сойып 

мінәжат ететіндердің аяғы үзіліп к�рген 

жоқ. Табиғаттың қандай қолайсыз 

жағдайында да жолға шығып, қасиетті 

атаның басына бір түнеп кетуді арман-

дап келгендердің Ырғызбай әулиеге 

деген соншалықты сенімділігін тілмен 

жеткізу қиын. Және к�пшілігінің 

тілектері қабыл болып, �шкені жанып 

қуанып, қайыра ат басын бұратыны 

Ырғызбай Досқанаұлы феноменін 

айқындай түседі. 

Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

қарсылық та білдірді. Мәселен, 1836 

жылы қазақ жерінде болған штабс-

лекарь С.А.Ярицкий кейбір тәуіптердің 

ақылға сыймайтын жабайы емдеу 

әдістері болғанын сынға алып к�рсетті.

(«Народная киргизская медицина»)

Ел арасында оқиға-әңгімелерді 

сараптай �зіндік ой білдірген про-

фессор Нәдірбек !бсәләмовтың 

«Ырғызбай әулие үлкен оқымысты 

адам болған ба деп ойлаймын. Негізгі 

осы мәселені археологтар бар, �зге 

де ғылым саласының мамандары бар 

зерттеу жұмыстарын жүргізген дұрыс» 

деуі к�кейге қонады. Qйткені қазақ 

даласындағы емшілік дәстүр тарихын 

зерделеу қажеттігі к�рінеді.

Ы р ғ ы з б а й  ә у л и е н і ң  ш � п п е н 

емдейтін емшілік қасиетін жазып, 

 баспа бетінде к�рсетушілердің барлығы 

да ел арасында айтылатын аңыз-

әңгімелерден тірнектеп жинағандарын 

жартысы қазақ жерін патша �кіметі 

�з ырқына к�ндіріп, игере бастаған 

кезең. Патша тәртібінің енуі, ел басы-

на мүшкіл хал туғызып, орыс әскері 

ішкерілеп, Жетісуға қарай �тті.

Бұл ж�нінде «Этнические террито-

рия казахов в ХVІІІ в начале ХХ веков» 

деген Марат Мұқановтың кітабында: 

«1931 жылы Аяк�з округы құрылған соң 

орыс әскеріне Жетісуға жол ашылды. 

Жақсы қаруланған орыс әскері к�шпелі 

қазақтардан ешқандай қарсылық 

к�рмей-ақ жылжыды. Қазақтар орыс 

әскерінің жолында кездеспеуге тыры-

сып, алысырақ к�шіп кетіп отырды» 

деп к�рсетеді.

Ал Дулат ақынның жырында бұл 

ел басын дағы ауыртпалық былайша 

суреттелген: 

Аяз қысса мүйізді,

Мүйіз қысып тұқылды,

Қанталаса тұқылың,

Алпыс екі тамырың,

Қаңсып қалған сықылды

Ұлық қысса ұлықты,

Ұласып мидай былықты,

Атқа мінер ауылда

Итше ілініп ылықты,

Орыстың к�рсе ұлығын, 

Қыздандағы қылықты

Ұлық кетсе қызыққа,

Қорқау қасқыр құлықты.

1818 жылы орта жүз ханы Уәли 

�лгенде патша �кіметі хандықты мүлде 

жауып, округтер құра бастаған. 1822 

жылы Сібір қазақтарының Жарғысы 

енгізіліп, Орта жүз қазақтары Омбы 

облысына қарады. Соның ішінде 

Аяк�з округінің құрамында Сауыр-

Тарбағатай, Лепсі мен Балқаштың 

оңтүстігі, Шыңғыс тауы мен Зайсан 

қазаншұңқыры Кендірлік �зеніне дейін 

болды. Аяк�з округіне он сегіз най-

ман болысы, алты керей болысы, екі 

уақ болысы енгізілді. Осы жерлерді 

Найман ішінде матай, мұрын, қыржы, 

семіз найман, садыр, тума, болатшы, 

қаптағай және басқалар, негізінен 

Қаракерейден тарайтын ұрпақтар ме-

кен етті. Аяк�з округінде сол кезде 

63376 адам болды, (ІІ-а.Д.357. Л36. 

об-37) –деп сол заман санағын архив 

құжаттарына негіздеп тарихшы Марат 

Мұқанов айқын к�рсетіп берген. Округ 

қазақтары Аяк�з, Шар, Қызылсу, 

 Борлы, �зендері маңайын, Ертістің сол 

және оң жағалауын, Долан, Сандықтау 

Тарбағатай тауларын жазда мекен етсе, 

Қайрақты, Жалаңаш, К�кпекті, Аяк�з 

�зендерінің сағалары мен Тарбағатай, 

Берке, Қызылт�бе тауларының ішінде 

қыстап шыққан.

Он тоғызыншы ғасырдың бірінші 

жартысында Ресей Қазақстанды жан-

жақты зерттеуді бастап, оның тари-

хы мен лингвистикасы, экономика-

сын және этнографиясы бойынша 

ізденістер жүргізе бастаған. Осы негізде 

1817 жылы Орыс географиялық қоғамы 

Орынбор б�лімі ашылып, одан кейін 

Батыс-Сібір б�лімін ашуға даярлық 

жүріп жатты. Орыс зерттеушілері 

П.С.Паллье, Н.Рычков, А.В.Левшин 

және басқа к�птеген зерттеушілер 

қазақ даласын зерттеуге, Еуразия 

кеңістігіндегі к�шпелілер �мірін зер-

делеуге барынша ықылас танытты. Дәл 

осы ХІХ ғасырдың 30 жылының соңы 

мен 40 жылының басында Ресейдің 

т�ніп келе жатқан отаршылдығына 

қарсы Кенесары Қасымов к�терілісі 

қазақ даласын шарпыған. Мұның 

бәрі қазақ жері бұйығы тіршілік 

кешіп, былайғы дүниеден мүлдем 

оқшау қалды деген кейбіреулердің 

ұшқары пікірлерін жоққа шығарады. 

Қ а р а  қ а з а н д а й  қ а й н а п  ж а т қ а н 

елдің әлеуметтік тіршілігін, әсіресе 

халықтың �мір сүру үшін күрестегі 

емшілік, елдік дәстүрлерін сол кездегі 

орыс зерттеушілері шама-шарқынша 

жазып қалдырды, дала пәлсапасын 

тамсана қағазға түсірді. 

Орыс географиялық қоғамының 

мүшесі, саяхатшы А.И.Левшин «Опи-

сание киргиз-кайцакских орд и степей» 

деген 1832 жылғы еңбегінде тәуіптердің 

емдеу әдістеріне былайша талдау 

 жасайды. «Біреулерінің негізгі емдеу 

әдістері ауруды алдау-арбау, халықты 

жоққа сендіру болғандықтан оны к�з 

бояушы, гипноздарға-психотерапевке 

жатқызады, екінші топтағыларға олар 

негізінен �сімдіктен және басқа зат-

тардан жасалған препараттарды емге 

қолданғандықтан оларды «дәрігерлер» 

деп атайды. Ол емшілердің алдау-

арбау, дінге жүгіну секілді емдік 

әдістерін қолданатындарымен қатар, 

ботаника және химиядан хабарлары 

болған, �здерінше дәрі жасап, емге 

пайдаланған» дейді. Қазақ халқы-

ның діндарлыққа онша бой ұрмай ты-

нын, ол күнделікті �мірінде к�рген-

білген тәжірибесіне сүйенетінін, 

айналасындағыны, табиғатты дәл 

ма ғынасында ұғынатынын А.Ячмин, 

Ш.Уәлиханов, Н.Зельинд сияқты 

зерттеушілер жазып кетті.

!рине, сол замандағы халықтық 

медицинаның хал-ахуалын зерде-

леген зерттеуші ғалымдар кейбір 

тәуіп-молдалардың емдеу әдістеріне 

алға тартады. Соның ішінде, әсіресе 

Қалихан Алтынбаев пен Ерғали 

Жұмаханның «Ақсуат» кітабында 

келтірген деректер қызықты. 

«Ол жасынан табиғатпен сырлас, 

сай-саланы, тау-тасты жалғыз аралап, 

тылсым-тіршіліктің құпиясына үңіле 

білген. Мәселен, кей ш�птер таңғы шық 

кеппей тұрып жинауды қажетсінсе, 

енді біреулері кешқұрым алғанды 

ұнатады. Qйткені оларды шіліңгір 

ыстықта тамырынан ажыратсаңыз 

емдік қуаты әлсірейді.Емдік тамыр-

ларды ол к�біне жаңбырдан кейін, 

қараңғы түсе жұлады екен. Тамырлар-

ды бір б�лек, ш�птің �зін, сабағын, 

гүлін бір б�лек жинап, к�леңке жерде, 

кептіреді. Аралас салынып кептірілсе, 

қасиеті азаяды. Соны білген шипагер 

үш қанат күркеде с�релер, қапшық, 

қалталар әзірлеген... 

Бір кезде Ырғызбай қолданған 

құмжеміл, жемжеміл, сарыбұға, бозбұға 

ш�птерін танып-білетіндерді бүгінде 

шырақ алып, іздеп таппайсыз. Түрлі 

ш�птен біріктіре қайнатып дайындаған 

дәріні ескі тілде оқ деп атапты. Аса 

күшті ауруға Ырғыз атаң осындай «оқ 

жұтқызатын» деп жазады олар. 

Ш ы н д ы ғ ы н д а ,  е л  а у з ы н д а ғ ы 

әңгімелерге қарағанда, әулиенің 

ш�п қалталары мен кептірілген түрлі 

�сімдіктердің ұрық, тамырларын, с�л-

шырындарын дәл есептейтін арнайы 

�лшегіш құралдары болған к�рінеді. 

Ойдан-қырдан ат ізін салып, сабылып 

келген сырқаттарға ол кісі әдейілеп 

дәрі жасап, түрліше ем-дом қолданған. 

!р ш�птің қандай дертке дауа бола-

шет тілдерін оқытуда. Бала да асырап алған 

анасына ұқсап тұр. К�рсең таңғаласың. 

Бүгінде бауыр еті баласынан бас тартқан 

ата-аналар 50 мың халқы бар біздің ауданда да 

оқта-текте болса да ұшырасып қалады. Qткен 

жылы бір әйел алты баласынан бас тартып, 

интернатқа орналастырды. Ал аудан әкімдігі 

жанындағы кәмелетке толмағандардың істері 

және олардың құқықтарын қорғау ж�ніндегі 

комиссия отырысында әр жыл сайын кемінде 

бір ата-ананы ата-аналық құқығынан  айыру 

туралы іс сотқа жолданады. Qткен жылы 

жиырмадан жаңа асқан Бәйтерек ауылының 

тұрғыны Валяны ата-аналық құқығынан 

 айырды. Комиссияға арыз берген туыс әпкесі. 

Анықталғаны ол азаматша ішкілікке салынған. 

Азаматтық некедегі күйеуі және Qзбекстаннан 

келген азамат үшеуі екі б�лмелі үйде бірге 

тұрып келген. Бір жасқа жақындаған нәрестесі 

қараусыз қалған. !пкесі талай келіп, астын 

Тастандылар тағдыры алаңдатады
құрғатып, тамағын беріп отырған. Комиссияда 

әйел оның бәрін мойындады. Тұратын үйінің 

лас, шарбағы босаған ш�лмекке толы екенін 

де жасырмады. 

Тастанды балалардың бір б�лігін осын-

дай ішкілікке салынған ата-аналар құраса, 

енді бірін ажырасқандар құрап отыр. А удан 

әкімдігі білім б�лімінің бас маманы Айгүл 

Жарқынбекова бүгінгі  таңда �здерінің 

бақылауында 67 баланың барын айтады. Оның 

57-сі қамқорлықта, ал 10 бала патранатты 

тәрбиеге алынғандар. 

– Qткен жылы екі отбасы ата-аналық 

құқығынан айрылды. Олардың бірінде 5, 

екіншісінде 1 бала бар. Соңғысы кейін түзеліп, 

баласын қайта алды. Бір �кініштісі, соңғы 

жылдары ата-аналық құқығынан айыры-

лып жатқандар �зіміздің қазақ азаматтары. 

К�бі ішкілікке салынғандар. Түзелгендері де, 

түзелмей ескі әдетінен арылмағандары да бар. 

Біз үшін ата-ана құқығынан айыру оңай шаруа 

емес. Ешқандай мүмкіндік қалмаған жағдайда 

ғана осы шараны қолданамыз. Оған дейін 

ішкі істер б�лімінің кәмелетке толмағандар ісі 

ж�ніндегі инспекторлармен бірге бақылаймыз. 

Содан кейінгі орында ажырасу тұр. Жақында 

бір іске қатыстым. Ата-анасы ажырасып кет-

кен. Анасы 5 сыныпта оқитын қызын інісінің 

отбасына қалдырып, �зі қалада жұмыс істеп 

жүр. Ал әкесі қызын �зіне алғысы келеді. 

Бірақ оның басында баспанасы жоқ. !рі �зі 

ауысымдық жұмыста істейді. 15 күн үйде, 

15 күн түзде. Қызы бұрын әкесінің қолында 

тұрмаған. Оның тәрбиесі ертең қалай болады, 

білмейміз. Соттың шешімін күтеміз. Басқа ама-

лымыз жоқ, – дейді А.Жарқынбекова.

Бұл с�здің жаны бар. Соңғы жылда ажырасу 

к�п. Мәселен, 2016 жылы 360 жас жұбай некеге 

тұрса, 60 жанұя ажырасқан. 2017 жылы 295 жас 

жұбай некеге тұрса, ажырасқаны – 80. Ал енді 

ғана басталған 2018 жылы қаңтардың 15-іне 

дейін 8 жанұя ажырасып үлгерген. Бүгінгі таңда 

мемлекеттік сот орындаушылардың қарауында 

(2017 жылы) 98 борышкердің ісі болған. Ондағы 

әкесіз �сіп жатқан бала саны – 169. Ал жеке сот 

орындаушыларда борышкер саны 300, орта 

есеппен 600 бала әкенің мейірімін к�рмей �сіп 

келеді. Бұл бір ғана аудандағы мәлімет. 

Қалай дегенмен де, тәрбие мәселесіне 

айрықша к�ңіл б�летін уақыт келді.

Марат ҚҰЛИБАЕВ
Жамбыл облысы

Жуалы ауданы

Оң жақта отырып жүкті болған соңғы 

ананың сәбиі шетінеп кетті. !небір жылы жыл 

жаңа басталған тұста Жамбыл облысында бірін 

дәретханаға тастап кетсе, енді бірін к�лікте 

босанып, шаранасын терезеден лақтырып 

жіберген оқиға жаға ұстатқан еді. Ал бүгінде 

жаңа туған сәбиді қойып, екі мен бес жас 

аралығындағы бүлдіршіндерді к�шеге тастап 

кету соңғы кезде жиілеп кеткен. Qкінішті 

жағдай. К�бі тұрмыстың тауқыметін тартып, 

балаларын асырай алмағандықтан осылай 

ететін к�рінеді. 

Б ұ р ы н  м ұ н д а й  с ұ м д ы қ т ы  ү н д і н і ң 

фильмдерінен к�руші едік. Енді �зімізде де бо-

лып жатыр. Осыдан 7-8 жыл бұрын ауылда бір 

апайымыздың есігінің алдына екі-үш апталық 

нәрестені табалдырығының алдына қойып 

кетіп, жас ана із суытқан-ды. Сол нәрестені 

мұғалім апай асырап алды. Алдыңғы жылы сол 

апай баласының сүндет тойын �ткізді. Қазір 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі қаламгер, қазақтың 

тұңғыш спорт комментаторы

Сұлтанғали ҚАРАТАЙҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-

туыстарына қайғыларына ортақтасып, к�ңіл айтады.
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Жас ақындар сайысы өтті 
Биыл 90 жылдық мерейтойын атап �ткелі отырған 
республикамыздағы байырғы жоғары оқу орны 
– Абай атындағы Қазақ ұлттық пе дагогикалық 
университеті еліміздегі педагоги ка лық оқу 
орындарының к�шбас шы сы болған дық тан, жас 
ақындарға қолдау к�рсету, олардың суырып-
салмалық қабілетін ашу, айтыс �нерін наси хаттау 
мақсатымен 2014 жылдан бері жас ақын дардың 
республикалық айтысын �ткізіп келеді.

2014 және 2016 жылдары универси те тімізде 

�ткізілген республикалық жас ақындар айтысында 

к�птеген жас таланттар анықталған еді, бүгінде олар 

белгілі айтыс ақындары қатарына қосылып отыр. 

Университеттің 90 жылдық мерейтойы аясында 

2018 жылдың 16-17 ақпаны күндері осы дәстүр одан 

әрі жал ғасын тауып, республикамыздың жоғары оқу 

орындары жас ақындары ара сында «Менің пірім – 

Сүйінбай» тақы рыбында республикалық айтыс �тті.

Студент-ақындар айтысына республика мыз-

дың әр аймағындағы 28 жоғары оқу орнынан кел-

ген 54 білім алушы қатысып, �зара бақ  сынасты. 

Екі күнге созылған бұл дүл дүлдер бәйгесінің 

іріктеуінен ақтық кезеңге 16 ақын жолдама алды. 

Дүбірлі доданың ақтық сайысы «Алатау» дәстүрлі 

�нер театрында �тті. Айтыстың шымылдығын уни-

верситет ректоры Такир Балықбаев ашып, қазақ 

білімінің қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдық 

мерейтойы ның бастауы ретінде ұйымдастырылып 

отырған жас ақындар айтысы т�л �нерімізді 

жаңғыртудың жарқын жолы, екендігін тілге тиек 

ете келе, жиналған қауымды айтыскерлерге қолдау 

к�рсетуге шақырды. 

Қазақстан Жазушылар одағы Алматы облыстық 

б�лімшесінің т�рағасы, Сүйінбай мен Жамбыл 

мұраларын зерттеуші Нағашыбек Қапалбекұлы қазақ-

тың айтыс �нері туралы мазмұнды баяндама жасады.

Табан астында тауып айтып, с�з �нерінің 

інжу-мар жанын ұтымды жеткізе білген ақындар 

�нерін Қазақ стан Республикасының еңбек сіңірген 

қайраткері, халықара лық «Айтыс ақындары мен 

жыршы-термешілер» одағының басқарма т�рағасы, 

ақын Жүрсін Ерман т�рағалық ететкен қазылар 

алқасы бағалады. Қазылар алқасының қатарында 

Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-

мүшесі, филология ғылымының докторы, про-

фессор, ақын Бауыржан Жақып, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты, ақын Ұлықбек Есдәулет, Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дің профессоры, филология ғылымының 

докторы Темірхан Тебегенов, журналист, а йтыскер 

ақын Бақыт Жағыпарұлы, Қазақ ұлттық �нер 

университеті  «Дәстүрлі  ән» кафедрасының 

оқытушысы, айтыскер ақын Еркебұлан Қайназаров 

болды. Айтыс қорытындысы бойынша ІІІ орынды 

Астана қаласы Қазақ ұлттық �нер университетінің 

студенті Айбар Рағатов иеленіп, 100 000 теңге 

к�лемінде қаржылай сыйлықпен,  ІІ  орын-

ды Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің студенті Жеңісхан Қазыбек жеңіп 

алып, 150 000 теңге к�леміндегі сыйлықпен мара-

патталды. І орынға тағайындалған 200 000 теңге 

к�леміндегі сыйақыға Қарағанды мемлекеттік 

техникалық университетінің студенті Оспанов 

 Бекарыс ие болды. 

Ал аламан айтыстың бас бәйгесін Қ.Жұбанов 

атындағы Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік педаго ги калық 

университетінің студенті Қайырхан Жұбаниязов 

жеңіп алып, оған 500 000 теңгелік сыйақы тап-

сырылды. Сонымен қатар айтысқа қатысқан 54 

ақынның арасынан суырылып шығып, үздік �нер 

к�рсеткен 12 айтыскер ақын Абай Құнанбаев, 

Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынұлы, Мәлік 

Ғабдуллин, Ораз Жандосов, Темірбек Жүргенов, 

Тұрар Рысқұлов, Санжар Асфендияров, Халел 

Досмұхаммедов, Тоқмұхаммед Садықов, Немат 

Келімбетов, Оразалы Досбосынов атындағы арнайы 

сыйлықтармен марапаталды.

Жанатбек ІШПЕКБАЕВ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық

педагогикалық университетінің
проректоры, профессор

ҚАЗАҒЫМ

Алла �зі қолтығыңнан демеп тұр,

Нұрлы күнге жолыңды ашып жебеп тұр.

Қалғытпауың үшін ой мен санаңды,

Серпіліс те, сілкініс те керек бір.

Бақ дегенің қона бермес басыңа,

Бақытты шақ бабаң күткен осы да.

Ес жиюың екіталай қайтадан,

Тізгін беріп қойсаң егер қасыңа.

Армандаған күнің еді осы күн,

Ақырында алшы түсті асығың.

Қол астында мұнарланған биігің,

Жақындады жеткізбейтін қашығың.

Енді күнің қарамасын ешкімге,

Qз-�зінен �спейтін бе ед �скін де.

Ұлтың үшін ұмтылатын сәт қазір,

Ертең болар кеш мүлде.

Ажырамау айың туған кезіңнен,

Сән кетпеуі сұңғылалы с�зіңнен.

Не болмаса ұшырып ап бақ құсын,

Сан соғуың... бәрі, бәрі �зіңнен!..

 БІРІ АЙ, БІРІ КҮНДЕЙ...

Сырда туып, қырда �стім...
Шынболат Ділдебаев

Мен де солай,

Сырда туып, қырда �стім,

Қазалыға, Ұлытауға – жерлеспін.

Табан тіреп тұра алмайсың тартынып,

Тағдырының дегеніне ермес кім?

!лдекімдер ер дегенге ерер ме ек,

Ж�н-жосығын осы жолдың білер деп.

Сыр бойынан ұзамайтын секілді ем,

Ойладым ба, Арқа жақта жүрем деп.

Қанатыңды қомдатқанда құс әні,

Шалқып к�ңіл, шабытың да тасады.

Бауырына тарта берді анамдай,

Оттай ыстық Ұлытаудың құшағы.

Екі асыл анам бардай к�рінер,

Қос анадан шапағат, нұр т�гілер.

Тілектері – ақ , жүректері – ақ олардың ,

Перзенті үшін қабырғасы с�гілер.

Қос топырақ – қасиетті, киелі,

Ұлдары бар, қыздары бар �релі.

Бірін бірін алалауға хақым жоқ,

Бірі – ай болса, бірі маған күн еді.

Мендегі сыр �лең болып �рілмек,

Елжіреуден жалықпадым елім деп.

Айым тұрсын ай маңдайы жарқырап,

Күнім тұрсын шуақ шашып, күлімдеп.

 

 

 АЛМАТЫ

Жүргендеймін саялы бақ ішінде,

Осы менің – �ңім бе, әлде түсім бе?

Таңыңа да таңырқаймын тамсанып,

Ей, Алматы ғажап сенің кешің де.

Тап болғандар дүлей күшке қарымды,

Саған жетіп мұң-зарынан арылды.

К�ңіліме шаттық құйып к�л-к�сір,

Жанат мекен жадыратқан жанымды.

Күнің нұрлы, туар айың сәулелі,

Саф ауаң да қуат берер ем бе еді?!

Мәңгі с�нбес шоқтай маздап тұрады,

Саған деген махаббатым мендегі.

Бір жылылық құшағына баурайды,

Құшағынан анашымның аумайды.

Шабыт қысып шарқ ұрасың лезде,

Қиял құсы қанат қомдап самғайды.

Qте берер күндер менен түн к�шіп,

Тырналардай бір-біріне ілесіп.

Алматының бойлай жүрсең к�шесін,

Келеатқандай сезінесің нұр кешіп...

Сеземіз ғой сен үшін,

Аласы жоқ адамның.

«Ауру» к�птен келеді,

Табылмады-ау бір емі.

Аққа ұмтылар әлдекім,

Жаққысы кеп күйені.

Ақты жүрсек кінәлап,

Ол, әрине, қиянат.

Жатса екен бойыңда,

Асыл с�здер ұялап.

СОҢЫМА НЕГЕ 
АПЫРМА-АЙ ҚАРАЙ БЕРЕМ...

Qткен күн, �ткен жылдар сағындырған,

Балалық қызық еді-ау сағым қуған.

Ілесіп жыл к�шіне бір күндері,

Жастық та жетіп еді жалындаған.

Жастық шақ ол да кетті қолын бұлғап,

Айтқанмен оралмайды тілек мыңдап.

Поездай ж�ңкіле алға тартқан,

Барады к�з алдымда �мір зырлап.

Қайғысыз, уайымсыз күндер қандай,

Нұрперзент ДОМБАЙ

Қайсар жандардың қолы екенін білер жұрт.

Жайсаң жандардың, 

Бірегейі �зі болатын,

Мерейі үстем, жұлдызы биік жанатын.

Маңдайы ашық, к�зінен нұры т�гілген,

Теңізшілердің ішінде �зі дара-тын.

Қайтпас қайсарлық,

Қанаты еді қомданар,

К�п болды онда ізгі қасиет таңданар.

Ержүрек ұлын ұмытпас ұлты, елі де,

!лі талай �лең де, күй де арналар.

Тұғырдан таймай,

Татқанмен �мір кермегін,

Тіршілік сыйлар шаттығын және бірде мұң.

Кеудесін кере мақтаныш етті жария,

Жарық дүниеге қазақ ұлы боп келгенін.

Анығын айтсақ,

Ашылған жан ед бағы шын,

Qмір сүрді ол адамдық пенен ар үшін.

...Қазақ боп туып, 

қазақтың жерін баса алмай,

Арманда кетті-ау арда боп туған арысым.

Ойлағаны, ойға алғаны болып тұр,
Бұл аптаптың түгел сірә, есебі.

Бір уақытта бұлт к�мкерді аспанды,
Н�сер жаңбыр біз күтпеген басталды.
К�к жүзінен т�гілді ақ тамшылар,
Қуанышқа б�леп к�ше, жас талды.

Танытатын к�з ілеспес батылдық,
Батырлардай күтер кезді ақырғы.
Жауар сәтін, т�гер сәтін білетін,
Алматының жаңбыры да ақылды.
 

ЖҮРЕК СJЗІ

Жағыну қолдан келмейді,
Сенбе сен бұған, сен мейлі.
Қазығы мықты қасиет,
Құбылам десең к�нбейді.

Құбылам десең к�нбейді,
Қулыққа салып к�р мейлі.
Ер дегенге елітіп,
Есі кетіп ермейді.

Жағымпаздықтан сақтасын,
Білемін оның жақпасын.
Ар жолы еді аңсарым,
Бұрмадым содан ат басын.

Тұманың дәмі татқаным,
Жақсының жоғын жоқтадым.
Жасандылыққа жаным қас,
Жүректің с�зі айтқаным.

 АҚ ҚАҒАЗ

Менің аппақ арымдай,
Кіршіксіз, пәк жанымдай.
Дүниені жарық қып,
Алдағы атар таңымдай.

Аппақ дүние – ақ дүние,
Жаңа туар жыр, күй ме?
Қонақтаса қара дақ,
Ұқсатамын мен түнге.

Аппақ қардай жаралдың,

Сәулесі боп санамның.

Асқарға алып ұшқан армандар-ай.

Сәулелі сәттер тұрса күтіп алдан,

Сапарлар жалғасатын жол таңдамай.

Кедергі болмайтындай к�рінетін,

Маңайдан күміс күлкі т�гілетін.

Қызығын тіршіліктің қимағандай,

Батуға күннің �зі ерінетін.

Жүздері адамдардың жарқын еді,

Дос болу, бауыр болу – бар тілегі.

Сол жылдар жарығы мол қайда кетті,

Мекенін айтыңдаршы. Кім біледі?

Qткен күн , �ткен жылдар қымбат маған,

Жасымды сағынышым құрғатпаған.

Елеске осы күні айналыпты,

Сәттер-ай м�лдір, тұнық сыр сақтаған.

Күндерді күн дейміз бе еленбеген,

Қалсыншы естелік боп менен де �лең.

Қимасым қалғандай-ақ �ліп-�шкен,

Соңыма неге апырма-ай қарай берем...

АРДА БОП ТУҒАН 
АРЫСЫМ

(1989 жылы Норвег теңізінде апатқа 
ұшыраған «Комсомолец» атом сүңгуір 

қайығында қаза тапқан 1 рангілі капитан
Талант Б.ріқұлақов рухына)

Шындығы сол,

Біртуар ұл еді расында,

Теңей аламыз кездесе бермес асылға.

Риза елі пайымы б�лек перзентті,

Тудырған күнге, тудырған жылға, ғасырға.

Қазақтың қаны,

Тұлабойында тулаған,

Болмады кезі берген сертінде тұрмаған.

Бала жасынан іңкәр боп �сті теңізге,

К�к аспанында шағала құстар шулаған.

Теңіз дегенің,

Тұнықтық және тереңдік,

Теңізді тану, теңізді білу – кемелдік.

Асау толқынға бұғалық салу, идіру,

АЛМАТЫДА ТҰРАТЫН 
ҚАЗАЛЫЛЫҚТАР

Бір адамның баласындай �здері,

«Ақұдайдан» басталады с�з легі.

Бір-біріне тіл қатқанда ұғысып,

К�біректеу «Сенен» г�рі «Сіздері».

Ұйымшыл да, бірліктері мығым-ақ,

К�ңілдері к�л суындай тұнық-ақ.

Ж�ніне қап Алматыңыз, ж�нелер,

!ңгімені елге қарай бұрып-ап.

Жаңалығы қозғалады ауылдың,

«Жағдайы» да с�з болады қауынның.

Арманы жоқ әңгімеге ілігер,

Қазалыға жауатұғын жауынның.

Суымайды елге деген құштарлық,

Топырағын тақса дейсің тұмар қып.

Ел алдында иіледі шыбықтай,

!рқайсысы болса-дағы шынар тік.

Тойы болса барып бірге тойлайды,

Бармасыңа елдегілер қоймайды.

Ой дегенің таусылған ба, алдымен,

Туған жердің амандығын ойлайды.

С�кпеңіздер жершіл ме деп оларды,

Оларға жат жерге б�лу адамды.

«Туған жерсіз қадір болмас Отанда»,

деп шіркіндер с�з қозғайды орамды.

Елді сүйсе ж�нсіз кінә тағар кім,

Белгісі ғой адамдықтың, бұл ардың.

Кіндік кескен атажұртқа аяулы,

Махаббатты ерекшелеу олардың.

...Тек мейірімнен жаралғандай қазағы,

Құшақ жайып, қамқор қолын созады.

Аңсар ауып аңсамасқа қоймайтын,

Құдіретің-ай, сенің осы, Қазалы!

***

Алматыда алаб�тен күн ыстық,

Қуырып-ақ жіберердей тұр �ршіп.

Болар-болмас ш�л қысқанға шыдамай,

Су іздейміз таңдайымыз кеберсіп.

Асфальтыңнан оттай леп еседі,

Ұмыт болған қоңыр салқын кешегі.

Ержұманымның қазасы туралы 

қайғылы хабар т�бемнен жай түскендей 

есеңгіретіп тастады. Тегінде, біреуді 

 немесе бір нәрсені меншіктеп айтқанды 

жарата қоймайтыным болушы еді, бірақ 

мен үшін Ержұманның ж�ні б�лек еді 

ғой. Екеуміз бір �ңірде – Талғар таудың 

баурайында туып-�сіппіз, ілгерілі-

кейінді болса да бір мектепті – қазір 

Сәкен Сейфуллиннің атымен аталатын 

Талғар қазақ орта мектебін бітіріппіз, 

жоғары білімді де бір оқу ордасында – 

ҚазМУ-дың журналистер даярлайтын 

ұстаханасында алғанымыз және бар. 

Сонда қаламын ұштап, там-тұмдап 

тәжірибе жинаған жас қаламгер қазақ 

журналистикасының қара шаңырағы 

– «Социалистік Қазақстанға» келіп 

орналасқанда екеуміздің жолымыз 

осы газеттің маркстік-лениндік тео-

рияны насихаттау дейтін б�лімінде 

тоқайласты. Біріміз басшы, біріміз 

қосшы болып, бір дегеннен жарасып 

жүре бердік. Университетті арнайы 

стипендиямен оқып тауысқан зерделі 

де зейінді, екі айтқызу дегенді білмейтін 

елгезек жас редакция басшыларының 

Qресі биік, тұлғасы ірі еді. Кісілігі 

қандай! Бір бетінен қайтпайтын. Бір беті 

дегеніміз – шындық. 

«Лениншіл  жас»  пен «Егемен 

 Қа зақстан» газеттерінде қарамағында 

істедік. Оның алдында алғаш аудитория-

да қарсы алған. Біз 1976 жылы  абитуриент 

болып, одан студент атанғанда кураторы-

мыз – Ержұман Смайылов екенін білдік. 

Сол жылы университетті Қызыл диплом-

мен бітіріп, журналистика факультеті 

�зіне оқытушы етіп алып қалыпты. Біздің 

бағымызға алты ай ғана оқытушы болып, 

кейін республикалық партиялық газетке 

ауысып кетті. Бағымызға дейтініміз – 

егер университетте қала берсе, небәрі 

бес жыл жетекші болмақ. Ал баспас�зге 

қызметке барған соң бүкіл �міріміздің 

жетекшісіне айналды.

Білімі терең еді. Кез келген тақы-

рыптағы ғылыми мақаланы редакциялап 

шығатын. Мақала әкелген ғылым док-

торлары, академиктер бас редактордың 

орынбасары Ержұман Смайылдың 

түзетулерімен келісетін. «Аға, неге ғы-

лыми атақ қорғамайсыз» дейтінбіз Ертай 

Айғали, Сапарбай Парманқұл үшеуміз 

ол кісінің терең біліміне таң данып. Ба-

сын шайқайтын. «Атақ не үшін керек?» 

деп бізден сұрайтын. Иә, �мірінде бар-

шамыз үшін «Ер аға» атанды. Онысы ең 

жоғары атақтан да қымбат еді.

Қ а д ы р  М ы р з а  ! л и д і ң  А б а й ғ а 

арнаған �леңінде «Сен туғыздың ұлы 

Абай жүз ақынды, Жүз ақын жүр �зіңді 

туғыза алмай» деген жолдар бар. Ер-

ағаңа да осы жолдарды арнауға болар. 

Жүздеген журналисті бір �зі тәрбиеледі. 

Екі газетте де �зі қатарластардан бастап 

кейінгі буын жазу мәдениетін, аудару 

�нерін, қатесіз газет шығару ісін сол 

кісіден үйренді. Енді жүз журналист 

жабылып, Ер-ағаң туралы естеліктер ай-

туда. Естеліктен бұрын мыңдаған қалам 

ұстаған замандастары айтып келмейтін 

ажал тырнағына іліккен Ер-ағасы үшін 

қайғырды. Аза тұтты.

Жауапкершілігі �те жоғары еді. 

 Газет баспадан шықпай тұрып әр бетті 

бес реттен оқудан жалықпайтын. Қол 

қойылып жатқанда тағы да тексеріп 

шығатын. Ол – миллиондаған оқырман 

алдындағы жауапкершілік. Тақырыпты 

К�рнекті  журна-

лист,  Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайрат-

кері, Журналистика ака-

демиясының ака демигі 

Ержұман Смайыл 70 

жасында дүниеден озды. 

Ержұман Qтешұлы 

Смайыл 1948 жылы 5 

қаңтарда Алматы об-

лысы Талғар ауданын-

да дүниеге келді. Қазақ 

мем лекеттік уни верси-

тетінің журналистика 

факультетін бітірді.

Журналистік еңбек 

жолын «Со циалистік  Қазақстан» 

(қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде 

тілші болып бастады. 1979-1987 жыл-

дары «Лениншілі жас» (қазіргі «Жас 

Алаш») газетінде редактордың орын-

басары, 1987-2003 жылдары «Егемен 

Қазақстан» газетінің б�лім меңгеру-

шісі, бас редактордың орынбасары, 

бірінші орынбасары, бас редакторы 

болды. 2003-2010 жылдары «Егемен 

Қазақстан» республикалық газеті» 

ашық акционерлік қоғамы ның вице-

президенті, президенті қызметтерін 

атқарды. 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

қолайына жағып, қолдарына қона 

қалды. Ержұманның еңбекқорлығы, 

газет жұмысының майлығы мен сулы-

ғына бірдей әмбебаптығы кім-кімді 

сүйсінт  пей қоймайтын. !рі қарапайым-

дылығын айтсаңшы – баспаханадағы 

әріп құюшылар мен корбюроның қызда-

рына дейін, мүйізі қарағайдай қаламгер 

ағалары мен қатар-құрбы замандастары-

на дейін «Ержұман» десе тақ тұратынын, 

оның айтқанын екі етпей орындайты-

нын талай мәрте к�зіміз к�рді. Айна-

ласы бірер жылда ең қарапайым әдеби 

тілшіліктен редакцияның басшылығына 

дейін к�теріліп, бірталай жылдар 

бойы еліміздің бас газетін абыроймен 

басқарға нына куә болдық.

Qкінішті-ақ, қайтейін. Енді сені 

ылғи да �ткен шақпен еске алатын бо-

ламыз-дағы, амал не. Алдың – пейіш, 

артың – кеніш болсын, жарығым. Жаса-

ма ған жасыңды жар-қосағың Жақанға 

бер сін, балаларыңа бұйыртсын! Бақұл 

бол! 

9ріптес ағаң 
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�зі  тапсырғанмен,  қалай жазуды 

к�рсеткенмен, мақала дайын болғанда 

оқып шығып, қолын қойып терімге 

жібергенмен, бәрібір беттеліп жатқанда 

тағы оқитын. Ширататын, ширықтыра 

түсетін. !рбір с�здің мың батпан 

салмағы бар екенін түйсінгендіктен де 

солай істейтін. 

Сенімді еді. Qзіне-�зі сенетіні бір 

б�лек-ау, газетті басқарған ағалар оған 

сенетін. «Лениншіл жаста» Сейдахмет 

Бердіқұлов сенді. «Егемен Қазақстанда» 

Шерхан Мұртаза мен !біш Кекілбай 

сенді. К�зі тірі Нұрлан Оразалин мен 

Уәлихан Қалижанұлы,  Сауытбек 

Абдрахмановтардың жоқтап жазған 

жолдарын газеттерден оқып үлгердік. 

Олар да ең алдымен Ер-ағаңның сенімді 

тіректері болғанын айтып жатыр. 

Достыққа адал еді. Тірілерге ғана 

емес, о дүниелік болып кеткен дос-

тарының отбасына қарасып, еңбектерін 

жинап, естелік кітаптар шығарып, кеш-

тер мен кездесу �ткізіп, бір тынбай 

жүретін. !бдиәзиз Алдабергенов, Ербол 

Шәймерденов сынды достары �мірден 

�ткенде Ержұман ағаның тұла бойы 

«парыз» атты қасиетке тұнып тұрғанын 

к�ргенбіз. Ендігі кезек інілеріне келді. 

Парызды орындау жағынан. 

Кейін �мірінің түрлі жарқын сәттерін 

айтып естелік мақала жазармыз. Мынау 

қоштасу с�зіміз шығар. Бар болмысын 

сипаттауға ол мақала да аздық етеді. 

Қайсы қасиетін санап тауысқандаймыз. 

Орысшадан қазақша қағазсыз аудару-

ды осы кісіден үйрендік. Ол кісі болса 

Нұрмахан Оразбеков ағадан үйреніп еді. 

Тәлім деген осы.

Кісілігі бір басқа. Ешкімнің соңына 

түсіп, пәле қуған емес. Кейде жасы 

үлкен ағалар тарапынан қайта бұған 

тізесін батырғысы келген әрекеттерді 

байқағанбыз. Бұл кісі ешбіріне ғайбат 

айтпады. Дауласып жатпады. !ділдігін 

Жаратқанға тапсырды. Жүзі жарқын 

жүргені содан. Бірақ ешкімнен ық-

пайтын, қорықпайтын. Qйткені �зінің 

ұстанғаны шындық болатын. Сол шын-

дық жүздеген жылдар �тсе де Ержұман 

Смайылдың есімін жар қыратып тұрар.

Қайнар ОЛЖАЙ

Баспас�здегі қа жыр-

лы еңбегі  арқа сында 

БАҚ саласын дағы Пре-

зидент сый лы ғының, 

Қазақстан Журналис-

тер одағының Баубек 

Бұлқышев атын дағы 

сыйлығының лауреа-

ты атанды, Қазақ КСР 

Ж о ғ а р ғ ы  К е ң е с і н і ң 

Құрмет грамотасымен 

марапатталды.

Ераға бүкіл �мірін 

газет жұмысына арнады. 

Газеттің отымен кіріп, 

күлімен шықты. Нағыз 

кәсіби журналист болатын.

Қуатты қаламынан туған жазбалары 

қоғамдағы �зекті мәселелерді шешуге, 

Тәуелсіздіктің іргесін нығайтуға зор 

үлес қосты. Ақпарат айдынындағы талай 

журналистер абзал азаматтан үлгі алды.

 Қазақ журналистикасына елеулі 

еңбек сіңірген, �мір жолы тек �негелі 

істерден тұратын ардақты азаматтың 

есімі туған халқымен жасай береді.

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары

Алдың – пейіш, 
артың – кеніш болсын

Шындықтың 
шырағын ұстаған

Журналистиканың 
жампозы еді
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Аурудың алдын алу маңызды

Бейсбол бүгінде әлемдегі ең 
танымал ойындардың қатарына 
еніп үлгерген. Ағылшын тілінен 
аударғанда «негізгі доп» деген 
мағынаны білдіретін спорттың 
бұл түрі біздің елде аса дамыма-
ға нымен, дүниежүзінде, әсіресе 
Солтүстік Америка мен Еуро-
пада және шығыс Азия елде рінде 
жоғары сұранысқа ие. 

Америкалықтар бұл ойынды АҚШ-та пайда 

болды деп есептейді. Оған «Никербокер» клубының 

негізін құраушы Александр Картройттың Нью-

Йорктың тумасы болуы себеп. Ол ойын ережелерін 

құрастырып, бейсбол әрқайсысы 18 адамнан тұратын 

2 команда арасында �туі керек деп шешкен. Осылайша 

1846 жылы «Нью-Йорк Найн» мен «Никербокер» 

клубтары арасында бірінші рет ресми кездесу 

ұйымдастырылды. Бейсболдан ерлер арасындағы 

алғашқы әлем чемпионаты 1938 жылы �ткізілген. 

!йелдер арасындағы чемпионат 2004 жылдан бері 

ұйымдастырылып келеді. Ал 1986 жылы Халықаралық 

Олимпиада комитеті Олимпиада ойындарының 

қатарына қосқанымен, танымалдылығы жеткіліксіз 

деген себеппен 2005 жылы т�ртжылдықтың басты 

додасының бағдарламасынан алынып тасталды. 

Бейсболдан келіп түсетін жыл сайынғы табыс к�лемі 

шамамен 900 миллион долларды құрайды. Ал кәсіпқой 

ойыншының орташа жалақысы жылына 550 мың 

доллар т�ңірегінде. Қазіргі таңда АҚШ-та 30-ға жуық 

бейсбол стадионы бар. !р алаң 40 мыңнан астам 

к�рерменді сыйдыра алады екен. 

Египет медицинасы туралы 
заманауи білімдер бізге жеткен 
папирустарға негізделген. 

Шамамен б.д.д. 1500 жылы 

жазылған Эберс папирусы 

және одан сәл ертерек жазыл-

ған Смит папирусы – сақталып 

қалған ең ежелгі медициналық 

мәтіндер. Эберс папирусында 

900-ден астам шипашақтар мен 

ұйғарымдар қамтылған. Медиктер ежелгі Мысырда 

б.д.д. 1700 жылы жазылған Смит папирусымен танысу 

мүмкіндігіне ие болғанда, олар оның мазмұнына 

таңғалды. Сол кездің �зінде хирургиялық құрал-

саймандар, атап айтқанда, жараларды тігетін арнайы 

мыс инелер болған екен. 

Ш а ш т ы ң  ж а ғ д а й ы  ж а с  ұ л ғ а й ғ а н  с а й ы н 
   на шарлай береді. Он сегіз жастан бастап-ақ шаш 
фолликулдарының саны азаяды. 

Қазіргі балалар тез �сіп-жетіледі, сол себепті 

шаштың түсу мәселесі  де жасарып барады. 

Шаштың түскіштігі 75 пайыз жағдайда әке жағынан 

беріледі. Жуырда ғалымдар «таздану генін» тапты. 

Бірақ оның қандай жағдайда белсенділікке ие 

болатындығы белгісіз. Тек белгілі бір жасқа келгенде 

тестостеронның шаш фолликуладына теріс әсер 

ете бастайтындығы ғана белгілі. Осыдан келе 

шаштың �суі бұзылып, жұқарады, бірте-бірте 

мамыққа айналады да мүлде жоғалады. Бұл к�біне 

45-55 жастағы әйелдер мен ерлерде байқалады. Бұл 

андрогенді алопеция деп аталады және емі ұзақ 

әрі күрделі. Сондықтан белгілері байқалған бойда 

дәрігерге к�рінген ж�н.

Кіруге адам батпайды,

Затыңды аман сақтайды.

Ғалым

Мәлім жайды мәлімдеді.

!лім

Мәлім жайтты елемеді.

(Сандық)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Бейсбол туралы не білеміз? 

Ең ежелгі мәтін 

Шаш неге түседі?

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ЕҢ...ЕҢ...

АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

Қарашық к�зге түскен жа-
рық к�лемімен бірде кеңейіп, 
бірде тарыла отырып, адамға 
қ о р  ш а ғ а н  о р т а н ы  к � р у і н е 
жәр дем ететіні  баяғыда-ақ 
дәлелденген. 

Бірақ қарашық к�лемінің 

�згеруінің физикалық қана 

емес, сезім арқылы да жүзеге 

асатын түрі бар. Түрлі жағдайда 

алған эмоциялар да к�зге ықпал етеді. Қарашық 

к�лемі ой әрекеті ауысқан кезде �згереді. Алайда Вена 

университеті мен Инсбрук университетінің �кілдері 

жүргізген эксперимент барысында қарашыққа музыка 

әсер ететіні анықталды. !ннің тыңдаушыға эмоциялық 

әсер ететіні белгілі. Зерттеу барысында, еріктілерге 

біраз музыкалық туындыларды тыңдау ұсынылды. 

Ғалымдар болжағандай, даңғаза әуендерді тыңдағанда 

қарашық кеңейген, ал баяу әуен еш әсер бермеген. 

Адам �з �міріндегі маңызды оқиғаларына байланысты 

әуен үзіндісін тыңдаған сәтте қарашықтың серпіні 

күшейген. Зерттеу нәтижелерінің дәйектілігі үшін 

эксперимент уақытында музыканың эмоциялық 

жүктемесі талқыланды. Ал кейіннен қатысушылар 

композиция үзінділерін тыңдаған, сол уақытта 

олардың қарашықтарының м�лшері �лшенді. 

Музыка адамның көзіне әсер етеді
БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 9зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ДЕНСАУЛЫҚСЕРПІН

Дұрыс тамақтанбау, шылым шегу, 

маскүнемдік, нашақорлық, т.б. әлеуметтік 

жағдайлардың т�мендігі салдарынан 

туберкулез ауруына шалдығып жататын-

дар жиі кездеседі. Бұл ауру ауа тамшы-

ларымен таралатындықтан айналасына 

жұқтыру қаупі жоғары. !сіресе ашық 

түріне шалдыққандардың балалармен 

тығыз қарым-қатынаста болуы қатерлі. 

Сон дықтан нәрестелерге уақытында екпе 

салынып, алдын алу шаралары жасалуы 

тиіс.

Туберкулез к�п жағдайда �кпені 

 за қымдайды. Бұл медицина тілінде �кпе 

туберкулезі деп аталса, ми, сүйек, буын, 

бүйрек және лимфа түйіндері – �кпеден 

тыс туберкулез деген атауға ие.

К�п жағдайда білінбей �тетін аурудың 

бұл түріне �те сақтықпен қарау маңызды. 

Дене салмағының т�мендеуі, әлсіздік, 

ұзақ уақыт дене қызуының к�терілуі, 

Топырағын түртсең, тарлан та-

рихтан сыр шертетін қазақ жерінің 

әр пұшпағы тәрізді терістігінде жа-

зира Бетпақдалаға, түстігінде қазақ-

қырғыз тел емген Шу �зеніне ті ре ліп, 

8-9 мың шаршы шақырым атырап ты 

алып жатқан Қордай �ңірі жараты-

лыс тың небір құбылыстарын, адам-

зат тарихының әрқилы кезеңдерін 

бастан �ткерді. Қазақстан Ғылымдар 

 ғы лы мының кандидаты Марат Қасенов 

«Ортағасырлық Георгиевск (Қордай) 

қаласы» деген зерттеу еңбегінде қазіргі 

аудан орталығы орналасқан жерде 

Χ-ΧΙΙ ғасырларда аты белгісіз (Георги-

евск – шартты атауы) қала болғанын 

дәлелдеген болатын. Ол Шу �ңірін бой-

лай салынған 60-қа жуық ортағасырлық 

қалалар мен елді мекендердің бірі 

болыпты. 

билеушілер тарапынан жалғасқан �зара 

қырқысқа байланысты ұдайы қырғынға 

ұшырап ақыры жұрт қаланы тастап 

кетті. С�йтіп, қала ΧΙΙΙ ғасырда �мір 

сүруін тоқтатты.

 Археолог М.Қасеновтың зерт-

теуінше қаланың жобасы орта ғасыр-

лық қалаларға тән болды. Айнала 

биік қамалдың сыртын су толты-

рылған терең ор қоршап жатқан. 

Қала ішінде керуен сарай, әкімшілік 

ғимараты, монша, әртүрлі шеберха-

налар болған. Қала орнын археолог 

Ю.Г.Платонов жетекшілік еткен жас 

�лкетанушылар алғаш рет 1937 жылы 

аршып зерттеді. ҚазМУ-дің профессо-

ры Мадияр Елеуовтің археологиялық 

отряды 1982 жылы – бекініс орнын 

тазалап, мұнараны қазып зерттеді. 

Кеңес дәуірінде к�не қала маңынан 

кірпіш зауыты салынып, топырақты 

осы қаланың мәдени қабатынан, 

ген 300-ден аса ортағасырлық елді 

мекендер мен үлкенді-кішілі қала-

лардың орны ашылып, ғылыми ай-

налымға енген. Ғалымның зерттеу-

лерінің нәтижесінде, орта ғасырдағы 

Сыр �зенінің орта, т�менгі ағыстары, 

Қаратау мен Талас-Шу �ңірлері арқылы 

�ткен бірқатар керуен жолдарының 

бағыттары анықталып, олардың Ұлы 

Жібек жолымен байланысы белгілі 

болды. 400-дей ғылыми мақалалар 

мен 4 монографиялық еңбек жазған 

ғалымға Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері атағы берілген.

Осы жолғы археологиялық қазба 

нәтижесінде қыш құмыра, шырағдан, 

керамика ыдыстардың сынықтары, 

жүзден аса қой асықтары, тіпті топырақ 

астынан астық сақтайтын ұра, кера-

мика күйдіретін және тандыр пеш 

аршылып алынды. Жәдігерлердің бір 

б�лігі жергілікті �лкетану мұражайына 

беріліп, жауын-шашынның әсерінен 

бүлінбес үшін қазба орны үстінен ша-

тырлап жабылып, жан-жағы бекітілді. 

Ал, енді бұл жердің айналасынан да 

бірнеше осындай т�бешікке айналған 

к�не құрылыс орындары байқалады. 

Жергілікті тарихи �лкетану музейі-

нің теңгеріміне алынған, жалпы аума-

ғы екі-үш гектардан аспайтын к�не 

қалашық аудан орталығындағы №51 

орта мектептің шығыс тұсында орна-

лас қан. Бұл жер ортағасырлық қала 

орны ретінде Қордай ауданы  бойынша 

әзірленген туристік маршруттың 

 жобасына енгізілген екен. Бірақ қазіргі 

қалпында туристерге к�рсетерлік 

жағдайда емес. Шеткі к�шенің үйлері, 

қора-қопсылары қол созымда тиіп тұр.

Т�бешіктердің әр жерінен құрылысқа 

топырақ қазып алынған орындары 

үңірейіп к�рінеді. Тіпті экскаватор 

ш�мішінің іздерін де байқау қиын емес. 

Оған қоса, айналада �ртенген күл-

қоқыстар жайрап жатыр.

Қордай жеріндегі ортағасырлық 

к�не мұралардың тағы бірі – Сорт�бе 

ауылдық округіндегі кірпіш күйдіретін 

пешті ғалымдар осыдан екі жыл бұрын 

ғана анықтап, ғылыми айналымға 

енгізді. Қарақоңыз �зенінің Шу �зеніне 

келіп құятын сағасында Сеңгір деп 

аталатын ұлан-ғайыр жеміс бағы бо-

латын. Жылдар �ткен сайын ол жердің 

ағаштары аяусыз жұлынып, орны тегіс-

теліп егістікке айналып барады. Отыз 

жыл бұрын су қоймасының салынып 

�зен суы басынан байлануына байла-

нысты, Қарақоңыз �зенінің табаны 

да қазір тастақты тақырға айналған. 

Міне, сол Сеңгірдің бұрынғы �зен 

ж а ғ а с ы н д а  а й н а л а с ы н д а  к ү й г е н 

кірпіш қалдықтары шашылып жатқан 

т�бешік болушы еді, соны археологтар 

2015 жылы қазып байқағанда кірпіш 

күйдіретін к�не �ндіріс орны табылған. 

Осындай ежелгі және ортағасырлық 

пештердің дені су к�здеріне жақын 

жерден салынатын болған. 

Қ а з б а  ж ұ м ы с ы н а  қ а т ы с қ а н 

!.Х.Марғұлан атындағы Археология 

инсти тутының аға ғылыми қызметкері 

Ералы Ақымбектің сипаттамасы-

на қарағанда пештің батыс б�лігін 

�зен суы толығымен шайып кетсе, 

қалған б�лігінің топырағы техниканың 

к�мегімен алынып ескерткіштің шығыс 

жағындағы егіс алқабына тыңайтқыш 

ретінде қолданылған. Qйткені топырақ 

алынған шығыс б�лігінен пақса (соқпа 

саз) мен қам кірпіштен қаланған 

қабырғалары техника ш�міші тісінің 

орындарынан к�рінеді. Бүгінгі күнге 

аман жеткені ұзындығы алты, ені 

үш, биіктігі де үш метрдей жартылай 

т�бешіктің астынан аршып алынған 

пештің оттық камерасы, оның да шығыс 

қабырғасының т�рт аркалы негізі ғана. 

Пеш қабырғасын жоғары темпера-

турада балқыған екі сантиметрдей 

қара жасыл түсті шлак жапқандығы 

оның ұзақ уақыт пайдаланылғанының 

дәлелі. Оттық камерасының табанын-

да қалыңдығы 10-15 сантиметр күл 

қабаты қатталған. Пешке қазба жүргізу 

кезінде маңайынан әртүрлі к�лемде 

қыш кірпіштер жинап алынған. 

 Сонымен қатар керамика сынықтары 

да табылған. 

Сорт�бедегі пешті ғалымдар елі-

міздегі к�не Сарайшық, Отырар, 

Құй рық т�бе және Жайық қалала ры-

нан табылған ортағасырлық кірпіш 

күйдіретін пештердің қатарына жат-

қызады. Бірақ к�не заманнан жеткен 

бұл мұраның қазіргі ахуалы алаңдатады. 

Бұған дейін топырақ жапқан т�бешік 

астында сақталып келген болса, 

археологиялық қазба кезінде аршылған 

пештің қалдығы жаңбыр мен желдің 

�тінде уақыт �ткен сайын мүжіліп 

барады. К�не ескерткіштерді қорғау 

талабымен Қордай қалашығындағы 

қазба орнындағы тәрізді оның да үстіне 

шатырлап қалқа тұрғызып қорғауға 

алмаса, бір-екі жылдан кейін к�не 

ескерткіштің орнын сипап қалуымыз 

ғажап емес. 

 

Құрманбек 9ЛІМЖАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Жамбыл облысы

Қордай ауданы

Ортағасырлық Қордай қалашығының және Сортөбедегі көне пештің қазіргі көріністері

Қалашық орнынан табылған асықтар

Қалашық 
орнынан 

табылған қыш 
құмыра

 кеуде тұсының шаншуы, алқыну, тәбеттің 

болмауы және т.б. белгілермен бірге екі 

апта бойы қақырықты ж�тел пайда болса, 

уақыт оздырмай емханаға барып, флюро-

графия және микроскопиялық зерттеу-

лерге тексерілген абзал.

Ауру түрін ерте анықтау мақсатында 

алғашқы медициналық-санитарлық к�мек 

жүйесінде «қауіп-қатер» тобы құрылып, 

мектепке дейінгі, жалпы білім беретін 

және арнайы мектептің қызметкерлері, 

арнайы оқу орындары мен училищелердің, 

жоғары оқу орындарының студенттері, 

әскери қызметке шақыртылғандар, 15-

17 жастағы жас�спірімдер, перзентхана, 

балалар ауруханалары, нәрестелер пато-

логиясы мен шала туғандар б�лімше-

сінің қызметкерлері, тергеудегі және 

сотталған азаматтар (жылына екі рет), 

� к п е ,  қ а н т  д и а б е т і ,  А И В / Ж И Т С -

пен, алкоголизм мен нашақорлықпен 

диспансерлік есепте тұратындар, тубер-

кулезбен ауырған науқастармен қарым-

қатынаста болғандар және т.б. жыл сай-

ын флюрографиялық тексеруден тегін 

�ткізіледі.

Ал тамақ �неркәсібінің қоғамдық 

тамақ, азық-түлік саласының, тұрғындарға 

қызмет к�рсету мекемелерінің, барлық 

к�лік түрлерімен жолаушылар тасымал-

дау, жоғары және орта оқу орындарының 

қызметкерлері, елімізге уақытша тұруға 

және еңбек миграциясымен келген аза-

маттар және т.б. жұмыс берушілердің есе-

бінен ақылы негізге тексерілуге міндетті. 

Сондықтан жұртшылық �з денсау-

лығына мән беріп, ауырмайтын жолды 

таңдауға, ауырған жағдайда асқындырмай, 

дер кезінде емдік шараларын қабылдауға 

басты назар аударса деген тілек бар.

А.АХМЕТОВА,
Алмалы аудандық қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасының бас маманы

АЛМАТЫ

Академиясының ар-

х е о л о г т а р  э к с п е д и -

ц и я с ы н ы ң  з е р т т е у л е р і 

нә тижесінде,  аудан аумағында 

алғашқы адамдар сонау тас ғасырынан 

(неолит дәуірі) бері жасап келгеніне 

болжам айтылады. Сол дәуірге тән 

таңбалы тастар, Сорт�бе, Кішміш 

а у ы л д а р ы  ж а н ы н д а ғ ы  б . д . д .  І І 

ғасырдағы сақтардың обалары, Қордай 

асуындағы к�не қорғандар, Құлжабасы 

тауларындағы тастағы суреттер, 

Аңыра қай даласы мен Жайсаңдағы 

тас мүсіндер, Ауқатты ауылының 

тұсынан сақ жауынгерінің бас киімі, 

V-VΙ және ΧΙ-ΧV ғасырларға тән ыдыс-

аяқтар, тұрмыстық қолданыста болған 

заттардың табылуы осыған айғақ. 

 Сонымен қатар к�не түркі жазуымен 

жазылған Ұзынсу жазуы деп аталатын 

Ұзынсу (Иірсу) �зенінің сол жағындағы 

тастағы «Орхон-Енисей», «Талас» жа-

зуымен белгіленген 8 белгі мен 3 пик-

тограмма бар. Олардың біразы осы 

күндері Тараздағы және Бішкектегі 

тарихи-�лкетану мұражайларында 

сақтаулы. Сондай-ақ Отардың баты-

сында 40 шақырым жерде Кіндіктас 

тауының Ойжайлау шатқалында қола 

дәуірдің жүз шақты атты адам, түйе, 

бұқа, арқарлар бейнеленген петрог-

лифтер табылған. Майбұлақтан жарты 

шақырым қашықтықтағы Қызылсайға 

барар жолға дейінгі жер асты үңгірі, 

Масаншы ауылдық аймағындағы 

біздің дәуірімізге дейінгі  ΧΙ-ΧΙΙ 

ғасырларға тән бекініс орны, Жораз 

сайындағы тасқа салынған суреттер, 

Алмалы жақтағы екі бекініс, Майбұлақ 

жылғасының Шуға құяр тұсындағы 

ертедегі адамдар жерленген аумағы 

150-200 метрлік ірі қорған бұл �ңірде 

ертеде адамдардың тіршілік еткен 

эволюциялық �су кезеңдерінен хабар-

дар етеді. Ал, жалпы Қордай жерінде 

адамдар мекендеген ірі қоныстардан 

Георгиевск (Қордай) (ΧΙ-ΧΙΙ ғ.), 

Қысмышы (Кишмиши) (VΙΙ-ΙΧ ғ.), 

Сорт�бе қалалары және т�рт ауылдық 

мекендер орны анықталған екен.

 Ортағасырлық Георгиевск (Қордай) 

қаласына келсек,  ол  Батыс пен 

 Шы ғысты – Рум мен Қытайды жалғап 

жат қан Ұлы Жібек жолының бір тар-

ма ғында орын тепкен ірі қоныстардың 

бірі болған. Белгілі археолог, тарих 

X-XII ғасырларда Қордай 

жері Қарахан мемлекетінің 

құрамында бол ғаны мәлім. Осы 

кезеңде Шу �ңірінде к�птеген қалалар 

мен мекендер пайда болды. Георгиевск 

(Қордай) қаласы да �ркендеген ірі 

қалалардың қатарында құнарлы Шу 

�ңірінде және тоғыз жолдың торабын-

да орналасқандықтан тез �ркендеп, ірі 

мәдени және саяси орталыққа айналды. 

Ұлы Жібек жолымен қалаға керуендер 

үздіксіз келіп-кетіп жатты. Солтүстік-

батысқа қарай жүрген жол Георгиевск 

(Қордай), Жаңатұрмыс, Қақпатас, 

Тастұмсық елді мекендерінен �тіп, 

Тас�ткел �ткеліне келгенде Шу 

жолының негізгі тармағына қосылған. 

Қордай қаласынан шығысқа шыққан 

керуендер Қордай асуымен Керімбай 

т�бе (Ақтерек) арқылы Алмалық, Іле 

�ңіріне, одан Қытайға асатын. Батыс 

бағытында Пішпек арқылы Меркі (VΙΙ-

ΧΙΙ ғ.), Құлан (VΙΙΙ-ΧΙΙ ғ.) қалалары 

мен Таразға �тетін. Қалада керуендерге 

қызмет к�рсететін керуен сарайлар са-

лынып, �ркениет елдерінің тауарлары 

мен мәдениетінің ықпалымен Χ-ΧΙΙ 

ғасырларда Қарахан және одан кейінгі 

Қарақытайлар (қидандар) мемлекетінің 

құрамындағы үлкен орталықтардың 

біріне айналды. 1217 жылы Шыңғысхан 

әскері келгенде Шу �ңірінің қалалары 

еш қарсылықсыз берілді. Бірақ бір-

тіндеп �зінің �мір сүруін тоқтата 

 бастады. Қордай қаласының халқы да 

бекініс қабатынан қазып алуынан қала 

орнының жартысын жойып жіберген. 

Қалған жартысын жергілікті тұрғындар 

қоқыс т�гетін орынға айналдырған. 

С�йтіп, мың жылдық тарихы бар 

Г еоргиевск (Қордай) қаласы тарихта 

дерегі ғана қалып, заттық белгілері �ше 

бастаған еді.

Елбасының к�не ескерткіштер мен 

киелі орындарды тарихи құндылықтар 

ретінде ұлттық код жасауға, болашақ 

ұрпақ тәрбиесіне негіздеу талапта-

рына орай, облыс әкімдігінің та-

рихи ескерткіштерді қорғау және 

қалпына келтіру дирекциясының 

ұйымдастыруымен �ткен жазда к�не 

қала орнында қазба жұмыстары 

жалғасын тапты. Тарих ғылымының 

докторы, «Археолог» халықаралық 

ғылыми-зеттеу орталығы» ЖШС 

д иректоры, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың археология, этнография 

және музей ісі кафедрасының профес-

соры, доцент Мадияр Елеуов бастаған 

археологтар тобы былтыр шілде, 

 тамыз айларында к�не қала орнында 

бірнеше тарихи нысандарды анықтап, 

жәдігерлерді тапты. Мадияр Елеуовтың 

елімізде археология ғылымының даму-

ына, археолог мамандарды дайындауға 

қырық жылдан астам �з үлесін қосып 

жүрген білікті ұстаз екенін айта кеткен 

ж�н. Ол жүргізген ғылыми-зерттеу 

жұмыстары барысында осы уақытқа 

дейін ғылымға белгісіз болып кел-

Жуырда Алматыдағы «Rixos Almaty» қонақүйінде алғаш 
рет Алматы қаласының 11-сынып оқушыларына арналған 
«Мамандық таңдау форумы» �ткізілді. 

Шараның ашылу рәсімін «Edtech-kz» ХБО-ның бас ди-

ректоры Ғани Бейсембаев жүргізіп отырды. Qз кезегінде ол 

мектеп оқушыларына арналған «Мамандық таңдау кілті» 

атты кітапша жарыққа шыққандығын, аталмыш басылымда 

кез келген оқушының бейіміне сай мамандық иесі болуын 

нұсқайтын кеңестер берілгендігін атап �тті. Алматы қаласы 

әкімінің кеңесшісі Мамай  Ахетов мамандық таңдау – бұл 

шын мәнінде тағдырыңды таңдау деген с�з екендігін, себебі 

адамның �мір сүру салты мен бағыты, стилі мамандығына 

байланысты қалыптасатындығын айтты. 

«Qazyna» кітап сауда үйінің директоры әрбір баланың 

қандай мамандық таңдау керектігіне жол сілтейтін «Мамандық 

таңдау кілті» атты кітапшаның мазмұнына қысқаша тоқталып, 

жастардың білімді болуы үшін не істеу керектігіне байланы-

сты ақыл-кеңестерін атап �тті. Аталмыш форум мамандық 

таңдау марафон кешімен жалғасты. 

Кеште Нархоз университеті мен Қ.И.Сәтбаев атындағы 

Қазақ ұлттық техникалық зерттеу универси тетінің студенттері 

�з �нерлерін ортаға салды. 

Нұрлан ҚҰМАР

МАМАНДЫҚ 
ТАҢДАЙ БІЛЕМІЗ БЕ?
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ANA TILI

«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫНАН

Құрманғазы АҚАШЕВ– 
суретші. Қазақстан Республикасы 

Суретшілер одағының мүшесі. 
1964 жылы Алматы облысы 

Қапал ауданында дүниеге 
келген. Абай атындағы Қазақ 

мемлекеттік педагогикалық 
университетін тамамдаған. 

1992 жылдан бастап көптеген 
халықаралық байқаулар мен 

симпозиумдарға қатысып 
келеді.2007 жылы Түркияның 

Ыстамбұл қаласында, 2009 
жылы Ә.Қастеев атындағы 

Мемлекеттік музейде, 2010 
жылы Астана қаласында жеке 
көрмелері ұйымдастырылды. 
Қазіргі таңда Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті көркемсурет 
факультетінің оқытушысы болып 

қызмет етеді. 

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

ДҮБІРЛІ ДОДА

БІЛІМ

СПОРТ

Қалибек Амангелді  ауданының 

Байғабыл деп аталатын елді меке нінде 

дүниеге келді. Жастайынан �нерге іңкәр 

болып �сті. Тұңғыш рет 1970 жылы 

�зі шығарған күйі мен облыстық оқу-

шылардың фестива лінде топ жарып, 

бірінші орынды жеңіп алды. !рине, бұл 

табыс ерекше қанат бітірді. С�йтіп, ол 

тек әулетінің ғана емес, ұстаздарының да 

абыройын асқақтатты. Сол кезден бастап, 

әншілік �нерге біржолата ден қойды. 

Сол жүлдені жеңіп алған жылы 

�нердегі жолы ашылып, Алатаудың 

баурайындағы Алматы қаласына сапар 

шекті. Мұнда да республикалық байқауда 

лауреат атанып, дарынды жеткіншектің 

есімі баршаға белгілі болды. 

Q м і р д е н  к � р і п  ж ү р г е н і м і з д е й , 

қандай да �нер иесінің танылуына әу 

баста жанашыр болған жандардың септігі 

тиетіндігі белгілі. «Менің бойымдағы та-

лант ұшқынын аңғарған Амангелді орта 

мектебіндегі алғашқы ұстазым Аманбай 

Мұқышев болды» дейді кейіпкеріміз 

�ткен жылдары к�з алдына әкеліп. 

Оның ғұмырының біраз жылдары 

еліміздің оңтүстік �ңірінде �тті десек 

артық айтпаған болармыз. Себебі сонау 

бір жылдары �зінің кіндік қаны тамған 

Амангелдідегі орта мектепті ойдағыдай 

тамамдаған соң Тараз шаһарындағы 

мәдени-ағарту училищесіне студент бо-

лып қабылданды. Жүзі жайдары, кіммен 

болсын тез тіл табысып кететін бозбала 

�зіне бұрын бейтаныс жердегі ұстаздары 

мен курстастарының арасында да үлкен 

беделге ие болды. Талантты адамның 

қарым-қабілеті қайда болсын к�рінбей 

тұрмайды. К�п кешікпей �зі білім алып 

жатқан �ңірдегі «Алатау» эстрадалық 

 а  н самблінің құрамында �нер к�рсетті. 

 Еңбекқор жігітті �зге әріптестері де 

айрықша қадір тұтты. Солардың қата-

рында лирикалық әндерімен талай жүрек-

терді жаулаған Марат Омаров және Марат 

Ілиясовтар мұның әндеріне тәнті бола-

тын. 

 Тараздағы студенттік жылдар да 

�з қызығымен артта қалды. Ондағы 

 достарымен қимай қоштасып, балалық 

шағының ізі қалған туған жеріне біржола 

оралды. Торғайлық ағайындар �нерпаз 

бауырларын құшақ жая қарсы алды. 

Оны сыйлап қана қойған жоқ, үлкен 

сенім артып, лауазымды қызметтерді 

ұсынды. 1980 жылы Торғай облысының 

Қима аудандық мәдениет б�лімін бас-

қарды. Осы қызметте жүріп , «Гүл дәурен» 

деп аталатын халық аспаптар ансамблін 

ұйымдастырды.  Оның бойын дағы 

ұйымдас тырушылық қабілет Арқа лық 

Осылайша Қазақстан жалпыкоман-

далық есепте отыздыққа еніп, 95 мемле-

кет арасында тек 28-ші орыннан к�рінді. 

Бір қола иеленген Латвия мен Лих-

тенштейн де турнирлік кестеде бізбен 

қатар жайғасқан. Жалпыко ман далық 

есепте 14 алтын, 14 күміс, 11 қола медаль 

еншілеген Норвегия құрамасы бірінші 

орын алды. Екінші орынға Германия 

құрамасы (14 алтын, 10 күміс, 7 қола) ие 

болса, үздік үштікті Канада құрамасы (11 

алтын, 8 күміс, 10 қола) түйіндеді. 

Жарыстың соңғы күні Пхенчхан 

қаласында Ақ Олимпиаданың жабылу 

салтанаты �тті. Алдымен аренада ту 

к�терушілер мен спортшылар шеруі 

болды. Сонан соң Грекия, Оңтүстік 

Корея (2018 жылғы Ойындарды �ткізген 

ел ретінде) және Қытайдың (келесі 

ойындарды қабылдаушы ел ретінде) 

тулары к�теріліп, Оңтүстік Корея, Гре-

кия және Олимпиада ойындарының 

әнұраны шырқалды. Аталған шарада 

Олимпиаданың ресми түрде жабылғаны 

жайлы ХОК басшысы Томас Бах 

мәлімдеп, Олимпиада жалауын Бейжің 

қаласының басшысына табыстады. 

К�пжылдық дәстүр бойынша жабылу 

салтанатында шаңғы марафонының 

жеңімпаздарына медальдар жиынтығы 

табысталды. С�йтіп, тағы бір Олимпия 

ойындары тарих қойнауына енді. 

Барша қазақстандық жанкүйерлер 

үміт артқан Дмитрий Рейхерд, шаңғы-

шы Алексей Полторанин,  шорт-

трекші ле ріміз шешуші сәтте білгенінен 

жаңылып, жүлдеге іліге алмады. Эста-

Жуырда Абай атындағы Қазақ ұлттық педаго-
гикалық университетінің 90 жылдығына орай 
Алматы Арена спорт сарайында киокушинкай 
 каратэ-додан жастар мен жас�с пірімдер арасында 
республикалық ашық біріншілік �тті. 

Жарысқа еліміздің әр �ңірінен 500-ге  тарта 

спортшылар қатысты.  Алматы қаласы дене-

шынықтыру басқармасы, Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университеті және ҚР 

 киокушинкай каратэ-до Ұлттық федерациясының 

ұйымдастыруларымен �ткен бұл турнир қалалықтарға 

ерекше әсер қалдырды. 

Турнирдің салтанатты ашылуында с�з с�йлеген 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің бірінші проректоры Мақтағали 

Бектемісов бұл республикалық бәсекенің жастарға 

берер тәрбиелік мәніне тоқталып, жас каратэ 

шеберлеріне сайыс алдында сәттілік тіледі. Ал ҚР 

киокушинкай каратэ-до Ұлттық федерациясының 

президенті Мұхтар Жолдасов осы жарыста жеңіп 

шыққан спортшыларға ұлттық құрама сапына  енуге 

мүмкіндіктері зор екенін айтып �тті. Қуанышты 

жаңалықты естіген жарысқа қатысушы жас ұландар, 

жеңіске деген жігерлерін еселей түсті. 

Жастарды салауатты �мір салтына баулуда 

үлкен спорттың орны ерекше деп айтсақ, осындай 

 жарыстар арқылы ысылған жастардың ертеңгі күні 

денсаулығы мықты, ойы шымыр, қуатты да қайратты 

қоғамымыздың мүшелері болып қалыптасатыны 

еліміз үшін үлкен жетістік. 

!р �ңірден келген 20 команданың спортшылары 

күні бойы татамиде тер т�гіп, жарыс қорытындысына 

орай жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды. 37 келі 

салмақ бойынша сынға түскен спортшылардың ара-

сында Алматы қаласының командасы бірінші орынды 

жеңіп алса, екінші орын Астана қаласының құрама 

командасына бұйырды. Ұлттық құрама команда сапы-

на ену бақытына ие болған спортшыларды алда Азия 

және Еуропа жарыстары күтіп тұр. 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

Ақ Олимпиада мәреге жетті

ЖҮРЕГІН 
ән тербеген

М.Мәметова атындағы №28 мектеп-
лицейде «Қазақстанның 100 жаңа 
есімі» республикалық жобасының 
жеңімпазы, аталған мектептің 
оқушысы Тимур Рыспеков пен кез-
десу �тті. Жиынға Алматы қаласы 
әкімдігінің, Білім басқармасының 
�кілдері, мұғалімдер мен оқушылар, 
ата-аналар қатысты. 

Qткен жылы «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» бағдарлама сын іске асыру 

аясында «Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

республикалық жобасы мәреге жеткені 

белгілі. Нұрсұлтан Назарбаев �зінің 

 бағ дарламалық мақаласында  талантты 

және табысты замандастарымызға қоғам 

назарын аударуды ұсынған болатын. 

Бұл жүз есімнің әрқайсысының жетістік 

тарихы басқаларға үлгі-�неге бола оты-

рып, ең бастысы, табысқа жету үшін 

талмай еңбек ету қажеттігінің айқын 

дәлелі болуға тиіс. Солардың арасында 

М.Мәметова атындағы №28 мектеп-

лицейдің оқушысы, �нертапқыш  Тимур 

Рыспеков те бар. Тимур – физика, 

 информатика, математика саласындағы 

28 патент пен авторлық құқықтың иегері. 

Кездесуде қонақтар Тимурдың жет-

кен жетістіктерімен жете танысып, оның 

�нертабыстары қойылған к�рмені та-

машалады. Оқушылар Т.Рыспековтің 

жылдам есептеу әдістемесі, жасанды 

интеллект туралы әңгімесін зор қызы ғу-

шылықпен тыңдады. Сондай-ақ кездесу 

барысында латын әліпбиімен жазылған 

қазақ тіліндегі с�здердің қателерін 

табуға және түзетуге арналған жасанды 

ней рондық желілер, робот техникасы, 

бағдар ламалау туралы айтылды. Тимур 

жас�спірімдердің �здерін толған дырып 

жүрген сұрақтарына жауап берді. 
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ANA TILI

қаласында «Торғай толғауы», «Балауса», 

Амангелді ауданында «Торғай толқыны», 

«К�ктем гүлі» секілді �нер ұжымдарын 

құрған кезде де айқын байқалды. 

Ел сыйлаған азаматтың компози-

торлық таланты �з алдына б�лек әңгіме. 

Осы жолда к�п еңбектенді. !лі күнге 

дейін талғампаз қауым тойлар мен 

басқосулардың Қалекеңнің «Сағыныш 

сазы», «Сен мені түсінесің бе?», «Ерке 

құсым», «Айлы түнде», «Арман айым», 

«Қайдасың, қайда менің аңсағаным?» 

се кілді жүрек қылын шертетін ерекше 

ән дерінсіз к�ңілді болмайтындығын 

айтады. 

Ол к�птен бері �нерге қатысты ой-

ларын қағаз бетіне түсіріп келеді. Оның 

қолынан шыққан т�л туындыларын да 

сүйсіне оқып шықтым. Олардың ішінде 

«К�ктем қыздар», «Домбыра сазы», 

«Айлы түнде», «Торғай әуендері» секілді 

к�пшілікке мәлім жинақтары бар. 

Жас жігіттің бойындағы айрықша 

қабілет пен дарынды қазақ �нерінің май-

талмандарына айналған к�рнекті тұлғалар 

да дер кезінде к�ре білді. Мәселен, әйгілі 

компазитор !сет  Бейсеуов �нер жолын-

да ақ батасын берумен қатар, сазгерлік 

қабілетінің ұшталуына да қамқорлық 

жасады. Сондай-ақ жергілікті сазгерлер 

 Болат Хамзин, Қайыржан Мақанов, 

Айтбай Мұздахановтардың да ықылас-

пейілдері ерекше болды. 

Қалекеңнің әсем әндерінің ха лыққа 

жетуіне Қазақстанның халық артисі 

Нұрғали Нүсіпжанов, �нер жұлдыздары 

Жұмат Маханбетов, Ұлжан Айнақұлова, 

Ғазиза Жұмекенова, Балжан Жүсіпбеков, 

Сайлау Ордабаев, қостанайлық Ботаг�з 

Дүбірбаева, Гүлнәр Үсенова, Арыстан 

Құрманов секілді күміс к�мей, жез таңдай 

әншілер �здерінің қомақты үлестерін 

қосты. Қазақ эстрадасының таны-

мал жұлдыздары Мейрамбек Беспаев, 

 Досымжан Таңатаров, «Нұрмұқасан» 

тобы, Еркебұлан Сәрсенбеков және 

Есет Сәдуақасовтар де сазгердің әндерін 

нақышын келтіре орындап келеді. 

!нші-сазгердің бақыты оның от-

басында. Жастай сүйіп қосылған жары 

Айша композитор досымыздың алғашқы 

тыңдаушысы, сыншысы, әрі �нердегі 

және �мірдегі жанашыры. Қалекеңнің 

Ербол және Бекбол есімді ұлдары да 

әкелерін асқар тауға балайды. 

Жұртшылық ардақ тұтатын �нер 

иесінің жұлдызы әрдайым биікте жана 

беруіне тілектеспіз.

Оразалы ОТЫНБАЙҰЛЫ 
ҚОСТАНАЙ 

фета сайысында сынға түскен шорт-

трекшілеріміздің жоғары нәтижесі 

– алтыншы орын болды. Шаңғышы 

қыз-жіг іттер,  биатлон шы лардың 

к�рсеткіштері �те т�мен. Фристайлдың 

а к р о б а т и к а  т ү р і н е н   Ж а н б о т а 

 Алдабергеновадан жүлде күткенбіз. 

Спортшымыз жетінші орын алып, 

ақтық сайысқа жолдама ала алмады. 

Мәнерлеп сырғанаушы  Денис Тен бұл 

бәсекеге жарақатынан толық айықпаған 

күйінде қатысты. Спортшы бабын-

да болмаған соң, қарсыластарынан 

к�рсеткіші де т�мен болды. 

Қазақстан спортының тарихында 

шана спортынан олимпиадаға алғаш 

рет 19 жастағы Никита  Копыренко 

қатысты. Іріктеуде т�мен нәтиже 

к�рсетіп, финалға шыға алмаса да 

спортшымыздың аяқ алысына риза 

болдық. Ел спортында мұндай сайыс 

бұрын соңды болмағанын ескерсек бұл 

біз үшін к�ңіл қуантарлық оқиғалардың 

бірі болды. 

Қош, сонымен қысқы спорт түрінен 

соңғы екі Олимпиада ойындарында 

жалғыз медальдан еншіледік. Сочиде 

Денис Тен, Пхенчханда Юлия Галышева 

қола жүлде иегері атанды. 

Ақ олимпиаданың бір ерекшелігі 

дүбірлі додаға Оңтүстік Корея мен 

Солтүстік Корея мемлекеттері бір тудың 

астында жарысқа қатысты. Алдағы 

уақытта екі ел арасындағы байланыс 

жақсарады деп ойлаймыз. 

Пхенчханда �нер к�рсеткен отан-

дастарымыз жайындағы мына бір 

жаңа лықты да назардан тыс қалдыруға 

болмайды. ХХІІІ қысқы Олимпиада 

ойындарында әйелдер арасындағы 

 биатлоннан 4х6 шақырым эстафеталық 

жарыста Беларусь командасы топ 

 жарды. Жеңімпаз команда құрамында 

әкесі қазақ, анасы белорус  Динара 

!лімбекова да болды. Qкінішке қарай, 

бұл жарыста қазақстандық команданың 

�зі  сәтсіз  �нер к�рсетті .  Галина 

 Вишневская, Дарья Климина, Алина 

Райкова мен Ольга Полторанинадан 

құралған командамыз 14-ші орын алды. 

Айта кетейік, Пхенчхандағы ойын-

дарға қатысқан ресейлік атлеттер коман-

дасына Олимпиаданың жабылу рәсімі 

кезінде Ресей туын к�теруге рұқсат 

бермеді. Олар ашылу салтанатындағыдай 

бүгінгі шараға да Халықаралық олимпиа-

да комитетінің туымен қатысты.  Ресей 

құрамасын бұған дейін 2014 жылы  Сочиде 

�ткен қысқы Олимпиада кезіндегі допинг 

жанжалы үшін Пхенчхандағы ойындар-

дан шеттеткен. Осы жолғы Олимпиада 

кезінде ресейлік екі атлет – Александр 

 Крушельницкий (керлинг) мен Надежда 

Сергееваның  допинг сынамаларынан 

тыйым салынған препарат белгілері 

анықталды. 

О ң т ү с т і к  К о р е я  е л і н д е  � т к е н 

Қысқы Олимпиада ойындары тартысқа 

толы болды деуге толық негіз бар. 

Бұл байрақты бәсеке спорт тарихын-

да �зіндік сипатымен орын алады. 

!сіресе спортшылардың жарыс жо-

лында жан алысып, жан беріскен сәт-

тері к�рермендер санасында мәңгі 

сақталмақ. 

Алдағы 2022 жылы келер Қытай ас-

танасы Бейжіңде �тетін олимпиададан 

үмітіміз к�п. Олимпиада ойындарына 

қатысқан спортшылар �з шеберліктерін 

тәжірибемен ұштастырып, алдағы 

әлемдік сындарда әлі талай топ жарады 

деп сенім білдіреміз. Келесі олимпиада 

Қазақстан үшін табысты болғай. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Сарыжайлау


