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ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ ҚЫЛ КӨПІРДІҢ ҮСТІНДЕ ТҰР

АУДАРМАДАҒЫ
АБАЙ БИІГІ
Абай да Крыловтың кез-келген
мысалын аудара бермеген.
Өзіне қажеттісін ғана таңдап,
талғап аударған. Кезінде
В.Г.Белинский Крыловтың
мысалдарын үш топқа – еліктеу
сарынындағы, моральдік
бағыттағы, көркемдігі жоғары
сатиралық мысалдарға
жіктеген екен.
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10-12
бет

бет

...Дұрыс, өте дұрыс!
Бірақ, басты мәселе
бағдарламада, ал,
олардың бір де біреуінде
кеше президент
Қ.Тоқаев айтқандай
қазақ тіліне деген
қажеттілік тудыру жайлы
бір ауыз сөз айтылмаған.
Қажеттілік жоқ жерде
тілді дамытамыз деу –
барып тұрған бос сөз,
екіжүзділік.
Отыз жыл болды
ғой, әр нәрсені өз
атымен айтатын кез
келген шығар!.. Мен
журналистикаға келген
17 жылдан бері «басты
мәселе – қажеттілікте,
сұраныс ұсыныс
тудырады» деуден
жалықпаудамын. Ал
мына А.Максудов
сияқты қазақ тілінің
жалған жанашырлары
тілдің грамматикасы,
синтаксисі, қазақ тілінде
әлемді таңғалдырар
дүниенің туу-тумауы
(бейне бір екінші «Илиада
мен Одиссея» немесе
«Ромео-Джульетта»
жазыла қалса, жұрт
жаппай соны үйренуге
отыра қалатындай),
қазақша үйрететін
көрнекі оқулықтардың,
сөздіктердің, т.т. аздығын
тілге тиек етуден танбай
келеді!

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ:

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ РӨЛІН
АРТТЫРУ ЖҰМЫСЫ ЖЕДЕЛ
ҚОЛҒА АЛЫНУЫ КЕРЕК
Нұр-Сұлтан қаласындағы «Достық» үйінде Қазақстан халқы
Ассамблеясының ұйымдастыруымен және ҚР Ақпарат және қоғамдық
даму министрлігінің қолдауымен «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі» атты
республикалық онлайн конференциясы өтті.

Жамалайл ЭЛИМХАНОВ:

ӨЗГЕ ЭТНОС ӨКІЛДЕРІМЕН ДЕ
ҚАЗАҚША СӨЙЛЕСЕЙІК!
9
бет

Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласында таксиге отырып, жүргізушімен диалогты қазақ
тілінде бастасам, ол кісі менің өзге этнос өкілі екендігімді көріп, толеранттылығына
(сыйластығына) байланысты әңгімені орыс тілінде жалғап кетеді. Мұндай әрекет адамның
қазақ тілін үйренуге деген талпынысын төмендетеді деп ойлаймын. Қазақша үйренем
деп жүрген адам «онда орыс тілін білгенім жеткілікті ғой» деп ойлап қалуы әбден мүмкін.
Адамның ынтасы төмендеп, жалқауланып кетеді.

8
бет

МЫҢДАРДЫҢ
ЖҮРЕГІНЕН
ОРЫН АЛҒАН
Қазақта өзінен кейінгі жастарды
еліміздің саналы азаматы етіп тәрбиелеу,
қалыптастыру жолында үлкен жүрекпен
қызмет етіп келе жатқан алдыңғы буын
ағалар бар. Солардың бірі де, бірегейі –
Мырзахмет Егембердиев дер едім.

050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К. Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31

13
бет
Жазылу индексі – 65380
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ҚАЙТАДАН
ҚАТАҢ КАРАНТИН ЕНГІЗІЛДІ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМДІ
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ КЕРЕК
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Астана» халықаралық
қаржы орталығы Басқару кеңесінің кеңейтілген отырысын өткізді.
Онлайн форматта өткен жиында Қазақстанның экономикалық
өсімін қайта қалпына келтіру және аталған үдерістегі «Астана»
халықаралық қаржы орталығының рөлін арттыру сөз болды.
Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен А ХҚО биржасына былтыр
Полиметалл, «Қазатомөнеркәс і б і » ҰА К » А Қ ж ә н е H a l y k
Bank секілді ірі корпоративтік
компаниялардың акцияларының
сәтті орналастырылғанын атап
өтті. Қазақстан Президенті пандем и я мен м ұ най бағасы н ы ң
қ ұл дырау ынан т у ын даған
жаһандық дағдарыс жағдайында
және дамушы елдердің нарығынан
капиталдың кетуі кезінде ұлттық
экономиканы әртараптандыру
үшін жаңа реформаларды жүзеге
асыру қажет екенін айтты. Мемлеке т б а сш ысы н ы ң п і к ірі нше, А ХҚО ел дам у ының орта

мерзімді перспективаға арналған
стратегиялық бағытын айқындау
аясында экономикалық бастамаларды жүзеге асыруға белсенді
атсалысуы керек.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы
орталығы шетелден тікелей инвестиция тарту үшін өзінің әлеуетін
толық пайдаланатынына сенім
білдірді. АХҚО-ның мүмкіндіктері
эконом и к а л ы қ ө сі м д і қ а й т а
қалпына келтіру үшін барынша
жұмылдырылуы керек. «Құнды
қағаздардың ішкі нарығы әлі толық
дамыған жоқ. Сондықтан сенімді
әрі нақ т ы шара лар қ абы л дау
керек. Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігіне АХҚО-

мен бірігіп, құнды қағаздардың
ішкі нарығын ықпалдастыруға
ж әне д а м ы т у ғ а б а ғ ы т т а л ғ а н
жаңа әрі нақты нормативтік база
әзірлеуді тапсырамын, – деді
Қ асы м-Жомарт Тоқаев. От ырыс барысы н д а с ара п ш ы л ар
мен А ХҚО Басқару кеңесінің
мүшелері өңірдегі және әлемдегі
экономикалық жағдай туралы өз
ойларын ортаға салды, сондай-ақ,
олар Мемлекет басшысының өзекті
бастамаларын қолдап, «Астана»
халықаралық қаржы орталығының
м ү мк і н ді к тері н ұ л т т ық және
өңірлік деңгейде пайдалану аясын
кеңейту жөніндегі пікірлерімен
бөлісті.
Кеңейтілген отырыс қорыт ы н д ысы бой ы н ша «Аста на »
халықаралық қаржы орта лығының
ж ы л дық есебі мен оның 2025
жылға дейінгі даму стратегиясы
қабылданды.

БАҒА ҚАЙДА БАРАДЫ?
Үстіміздегі жылы қаңтармаусым айлары аралығында
Қазақстанда инфляция 4,2
пайыз деңгейінде болды. Бұл
туралы ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетіне сілтеме жасап
хабарлады.
Аталмыш кезеңде азық-түлік
тауарлары – 7,3%, азық-түлік
емес тауарлар – 2,6%, ақылы
қызметтер – 1,4%-ға қымбаттаған.
Атап айтқанда, жыл басынан
бағаның қымбаттауы жемістерге
– 21,2%, көкөністерге – 15,6%,

жармаларға – 14,6%, қой етіне
– 10,7%, құмшекерге – 10,6%,
макарон өнімдеріне – 9,3%, сары
майға – 8,9%, ұнға – 8,8%, ет
өнімдеріне – 8,5%, жылқы етіне
– 8,2%, сиыр етіне – 7,4%, мәйекті
ірімшікке – 7,3%, мұздатылған
балыққа – 6,1%, шайға – 5,9%,
шошқа етіне – 5,5%, ш ұ ж ық
өнімдеріне – 5,4%, тоқаш және
ұннан дайындалатын өнімдеріне
– 4,6%, пастерленген сүтке –
4,5%, қышқыл сүт өнімдеріне
– 3,7%, нанға – 3,4%, сүзбеге
3,3% бел г і лен д і. Керісі н ше,
жұмыртқа – 3,6%, күріш – 2,7%,

ДАҒДАРЫСТЫ ТЕЖЕУГЕ
ҚАРЖЫ БӨЛІНДІ
Алматы қаласы бойынша бүгінгі орын
алып отырған дағдарысқа қарсы
шараларға 252 млрд. теңге бөлу
қарастырылды.
«Жалпы алғанда ТЖ режимін қамтамасыз етуге 265,3 млрд. теңге жопарланған.
Оның ішінде дағдарысқа қарсы шараларға
252,1 млрд. теңге бөлінеді. Бұл бағытта 216
жобаны жүзеге асыру жоспарда бар. Бірінші
шілдедегі жағдайға сәйкес жұмыспен қамту
орталығында 14860 жұмыс орны құрылған.
Жұмыспен қамтудың жол картасы,
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы,
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы, агроөнеркәсіптік кешенді
дамыту қолға алынды. Одан бөлек
қаржының бір бөлігі мұқтаж санаттағы
азаматтарға коммуналдық төлемдерді
өтеуге, азық түлік себетін жасақтауға
жұмсалады», - деді Қоғамдық кеңес отырысында Алматы бойынша ревизиялық
комиссия төрағасының орынбасары Әлфия
Рақышева. Бұған дейін Қоғамдық кеңесте
коронавирустық инфекциямен күреске 12,2
млрд. теңге бөлінгені айтылған болатын.

сөк 2,4% арзандаған. Бензин 2,8%
қымбаттаса, дизель отыны 3%
арзандады. Қала ішінде таксимен
жол жүру ақысы – 5,2%, темір жол
көлігінде 3,7% қымбаттады, ал әуе
көлігімен қатынау 1,7% арзандады. Тұрғын үй-коммуналдық
қызметтер саласында тарифтер
ыстық суға – 7,7%, кәрізге – 6,2%,
суық суға – 5,6%, орталықтан
жылытуға 3,4% төмендеді, а л
қоқыс шығаруға – 9%, электр
энергиясына 2,2% өсті. Әрине,
бағаның өсуі адамдарымыздың
тұрмыстық жағдайына тікелей
әсер етуде.

СТУДЕНТТЕР
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТАДЫ
Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық
университетінің
қызметкерлері Жамбыл
облысының Қордай
ауданындағы Сортөбе
ауылында кәсіби бағдар
жұмысын жүргізді.
Шара барысында
Сортөбе ауылында «Тілдер
саябағы» жазғы лагері ашылды. Аталған елдімекеннің
«Мәдениет үйінде» жұмыс
істейтін әлеуметтік жобаның
ашылуына Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты.
Мұнда жергілікті
тұрғындарға мемлекеттік
және шет тілдері оқытылады.
Аймақ басшысы игілікті
іске мұрындық болғандарға
алғысын білдіріп, тұрғындарға мемлекеттік тілді
білудің маңыздылығын еске
салды.
– Егер ата-аналар балаларымен қазақша сөйлесе,
балалар тез тіл үйренеді.

Мемлекеттік тілмен
қатар бәсекеге қабілетті
болуға көмектесетін басқа
да шет тілдерін білу керек. Біздің міндетіміз –
жастарға лайықты білім
беріп, бірнеше тілдерді
меңгеруіне жағдай жасау.
Осындай жұмысты басқа
ауылдарда да ұйымдастыру
керек, – деді Бердібек Сапарбаев.
Әлеуметтік жобаның
жетекшісі Бақнұр Зиябековтің айтуынша, бүгінде
лагерде 200 адам қазақ,
ағылшын, француз тілдерін
үйренуде. Тыңдаушылар
арасында балалармен қатар
ересектер де бар. Ашық
аспан астындағы шаралар
аптасына үш рет өткізіледі.
Ауыл тұрғындарына Назарбаев Университетінің,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің және Қазақ ұлттық
қыздар педагогикалық
университетінің студенттері
сабақ береді.

ҚР Премьер-Министрі Асқар
Маминнің төрағалығымен
өткен Мемлекеттік комиссия
отырысында Қазақстанда
эпидемиологиялық
ахуалдың өршуін және
коронавирус инфекциясымен
сырқаттанушылықтың өсуін
ескере отырып, биылғы 5
шілдеден бастап 14 күнге
шектеу шараларын енгізу
туралы шешім қабылдады.
Елдегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдай және коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында
шектеу шараларын енгізу
бойынша ұсынылатын шаралар туралы Денсаулық сақтау
министрі А. Цой баяндады.
Қолданылатын шаралар бойынша, елдер тізімін
көбейтпей, халықаралық және
өңірлер арасындағы әуе, темір
жол қатынасын шектеулермен сақтау, қалааралық жолаушылар автобусы қатынасын
уақытша тоқтату, қоғамдық
көліктің жұмысын уақыт бойынша шектеу қарастырылған.
Сол сияқты ойын-сауық, спорт
және басқа да бұқаралық ісшараларды, отбасылық, еске
алу шараларын өткізуге тыйым салу, тұрғындардың
көшелерде, саябақтарда 3 адамнан артық серуендеуін, 65 жастан асқан адамдардың сыртқа
шығуын шектеу, ашық ауада
жаттығулар жасауға рұқсат ету
қарастырылған.
Сұлулық салондары, шаштараз, спорт залдары, фитнес
орталықтар, бассейндер, азықтүлік және азық-түліктік емес
жабық базарлар, жағажайлар,
аквапарктер, мәдениет нысандары, музейлер, көрмелер, форумдар, конференциялар және өзге
де ұйымдастырылған бұқаралық іс-шаралар, ойын-сауық
орталықтары, мектепке дейінгі

балалар мекемелері, діни нысандар, ойын-сауық орталықтары
мен кинотеатрлар, балаларды
сауықтыру лагерлері жұмысына
уақытша тыйым салынады.
Мемлекеттік органдардың,
кеңселердің, ұлттық компаниялардың және өзге де
ұйымдардың қызметкерлері
кемінде 80%-ның қашықтан
жұмыс істеу режимін сақтауға
міндетті. Алдын ала жазылу бойынша медицина орталықтарының қызметі, дәріханалардың,
азық-түлік дүкендерінің,
ашық базарлардың қызметіне
рұқсат етілген.Күшейтілген
санитарлық-дезинфекциялық
режимді сақтаса ашық ауада
қоғамдық тамақтану нысандары, үздіксіз өндірістік айналымы бар құрылыс, өнеркәсіп
кәсіпорындары, ашық
ауадағы құрылыс жұмыстары;
ауыл шаруа шылығы, балық
шаруашылығы және мал
шаруашылығы жұмыстары,
халыққа қызмет көрсету салалары, оның ішінде авто жуу, автомобильдерді және тұрмыстық
техниканы жөндеу, ХҚКО-лар,
екінші деңгейлі банктердің
жұмыс істеуіне болады.
Үкімет басшысы еліміздегі
эпидемиологиялық ахуалдың
алдағы уақытта қалай өзгеретініне байланысты аталған
шектеу шаралары 2 аптаға
ұзартылуы немесе қатаңдатылуы
мүмкін екенін атап өтті.

ҰБТ НӘТИЖЕСІ ЖАРИЯЛАНДЫ
ҚР Білім және ғылым
министрлігі 2020 жылғы
кезекті Ұлттық бірыңғай
тестілеу қорытындысын
жариялады.
Кезекті ҰБТ еліміз бойынша 21 маусым мен 1 шілде
аралығында өткізілді. Оған
рекордтық көлемде – 131 754
өтініш тіркелсе, оның 111 113-і,
яғни 82 пайызы – биылғы мектеп түлектері. Өткен жылы бұл
көрсеткіш 12% төмен болған.
Тестілеудің әділ өту барысын
қадағалау мақсатында қалалар
мен өңірлерге министрліктен 1
983 өкіл жіберілді. ҰБТ барысын
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
агенттік, Үкіметтік емес ұйым,
БАҚ, «Адалдық алаңы» жобалық
кеңселерінің өкілдері мен
қоғам белсенділері бар Арнайы
мониторингтік топ (510 адам)

бақылады. ҰБТ қорытындысы
бойынша, тестілеуге тіркелген
азаматтардың 92,1% тестілеуге
қатысты, 2019 жылы бұл
көрсеткіш 94% құраған болатын. Шекті балды 82 154 талапкер жинады, бұл өткен
жылғы көрсеткіштермен
салыстырғанда бір деңгейде
қалып отыр. Жалпы республика
бойынша орташа көрсеткіш
64,06 балды құрады, мұнда 2019
жылғы орташа көрсеткішпен
салыстырғанда айтарлықтай
айырмашылық жоқ.
Еске сала кетейік, келесі
ҰБТ тамыз айында өтеді, онда
талапкер шектік балл жинаса, ЖОО-ның ақылы бөліміне
оқуға түсе алады. Сонымен
бірге, ЖОО ақылы бөліміне
түсу үшін қаңтар айындағы ҰБТ
сертификаттары да жарамды
болып қала береді.
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«Қазақ тілінде сөйлеу
мақтаныш болуы үшін
қоғамда оған деген
қажеттілікті арттырған
жөн»

мен қаржысын, қысқасы, бәрінбәрін Қазақстанның игілігіне
жұмсауына мүмкіндік алсын».
Біреуі «сүттен – ақ, судан –
таза» болып көрінгісі келетін,
екіншісі «ешқашан жеке адамның
да, мемлекеттің де бір теңгесін
немесе долларын алмағандығын,
бәрі өзінің ақылы мен еңбегінің
арқасы» екендігін айтудан шаршамайтын-талмайтын, біздің
заманымыздың Каупервуды, бірақ,
екеуіне де ортақ нәрсе, көксегендері
– қазақ ұлтының көгергені, қайта
өрлегені, тарихтағы өзіне тиесілі
орынын қайтадан тапқандығы
еместігін, ұлттың тілінің, дінінің,
ділінің, бүкіл бітім-болмысының
әу бастағы жаратылыс-қалпымен
қайта қауышқандығы еместігін
байқамайтын, екеуіне де керегі тек
билік екендігін көріп-сезіп тұрса
да, әдемі, сұлу сөзге сеніп қалатын,
аңғалдығы өзімен бірге кететін бау-

ҚР Президенті Қ.Тоқаев
Маусым айының 25 күні «Ана
тілі» газетінде Қазақстан
Республикасының президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Қазақ халқының тағдыры
тарих таразысында тұр»
деген атпен көлемді сұхбаты
жарияланды. Бұндай сұхбат
күнде беріле бермейді және
онда Қазақ тілінен бастап талай
мәселе қамтылды.
Ал, ертесіне, 26 маусым күні
«Zona.kz» интернет-газетінде
Алишер МАКСУДОВ дегеннің
«Отыз жылда қазақ тілінің
дамуына құйылған инвестиция өзін-өзі ақтамағанымен
қоймай, кейде теріс нәтиже
де тудыратынға ұқсайды»
(бұл жерде және ары қарай
аударған біз – Ө.А.) деген
мақаласы орыс тілінде жарық
көрді. Оның қазақ тіліне
қатысты жерін қысқартып
берсек мынадай болып
шығады (үзінді көлемділеу,
есесіне қаржы тұрғысынан өте
қызықты, сол себепті беріп
отырмыз):
«…Ресми есеп бойынша осы
күнге дейін үш онжылдықты
қамтыған үш тіл бағдарламасы
жасалды, атқаруға қабылданды
және жүзеге асырылды. Оның
алғашқысы 1990-2000, екіншісі —
2001-2010, ал үшіншісі – 2011-2020
жылдарды қамтыды. Тек 1989 бен
2005 жыл аралығында Қазақстанда
тілдерді дамытуға шамамен $108
миллион жұмсалды. Салыстырар
болсақ, Қырғызстанның 2002 жылғы
бюджеті $170 миллионға сәл жетпеді.
Ары қарай – одан да көп. 20062009 жылдарға жұмсалған мемлекет
қаржысы $106 миллион теңгені
құрады. Келесі онжылдықтың
бағдарламасы үш кезеңге бөлінді:
2011-2013, 2014-2016 және 2017-2019
жылдар (2010 жыл қайда жоғалып
кеткен?..). Бірінші кезеңде 19,1 млрд.
тенге, екіншіде — в 9,7 миллиард,
ал үшіншіде — 7,3 миллиард теңге
жұмсалды.
Қалай болғанда да, бір нәрсе
анық. Қырғызстан өзінің мемлекеттік
тілін (біздегідей тілдерді емес – Ө.А.)
дамытуға мыңдаған есе болмаса да
жүздеген есе аз ақша жұмсады.
Ол жақ пен бұл жақ қандай
нәтижеге жетті? Бір ғана мысал
келтірейік. АО «Eurasian Foods
Corporation» немесе бұрынғы Алматы маргарин зауыты шығаратын
«Шашлычный кетчуп три желания»
өнімін алайық. KZ маркасымен
берілген шығару мәліметінде қазақша
«Кәуаптық кетчубы», KG маркасымен (қырғызша — «Шишкебек кетчубу», ал UZ маркасымен (өзбекше) —
«Kabob ketchupi» деп берілген. Өнім
де, оның нұсқаулығы да Қазақстанда
жасалғанына қарамастан, қырғызша
және өзбекше дұрыс, қазақша қате
жазылған. Осыдан келіп сұрақ
туындайды: миллиардтар қайда
жұмсалды?»
Дұрыс, өте дұрыс! Бірақ, басты
мәселе бағдарламада, ал, олардың
бір де біреуінде кеше президент
Қ.Тоқаев айтқандай қазақ тіліне
деген қажеттілік тудыру жайлы бір
ауыз сөз айтылмаған. Қажеттілік жоқ
жерде тілді дамытамыз деу – барып
тұрған бос сөз, екіжүзділік.
Отыз жыл болды ғой, әр нәрсені
өз атымен айтатын кез келген
шығар!.. Мен журналистикаға кел-
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ЖАЛҒАН
ЖАНАШЫРЛАРДЫҢ
КӨЗ ЖАСЫ

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ ҚЫЛ КӨПІРДІҢ ҮСТІНДЕ ТҰР

ген 17 жылдан бері «басты мәселе
– қажеттілікте, сұраныс ұсыныс
тудырады» деуден жалықпаудамын.
Ал мына А.Максудов сияқты қазақ
тілінің жалған жанашырлары
тілдің грамматикасы, синтаксисі,
қазақ тілінде әлемді таңғалдырар
дүниенің туу-тумауы (бейне бір
екінші «Илиада мен Одиссея» немесе «Ромео-Джульетта» жазыла
қалса, жұрт жаппай соны үйренуге
отыра қалатындай), қазақша
үйрететін көрнекі оқулықтардың,
сөздіктердің, т.т. аздығын тілге
тиек етуден танбай келеді! Бірақ,
бұл жайлы сәл кейінірек…
Біздің заманымыздың Сүлейменасатқыштары
Дәл сол 26 маусым күні,
орыстілді белгілі журналист Мирас Нурмуханбетовтың KZ.MEDIA
cайтында «Нуротворец Токаев»
деген, сыни екені тақырыбынанақ айқайлап көрініп тұрған
жазбасы жарық көрді. Мен бұл
мақаланы Тоқаевқа адвокат болу
үшін жазып отырған жоқпын.
Біріншіден, құрметті Президент
менің қорғаушылығымды қажет
ете қоймаса керек. Екіншіден,
мен журналист билікке әрқашан
оппозицияда болуы тиіс деген
ұстанымдамын. Дегенмен, оппозицияда болу «әділеттіліктен
таю» дегенді білдірмейді. Мирастай тәжірибелі журналист
әдейі біржақтылыққа салынып
отырғаннан кейін, «сөйлейтін жерде
сөйлемесең, сөз атасы өледі» деген
ежелгі ата-бабамыздың қағидасы
қолға қалам алғызды.
Сонымен, Мирас не дейді? Ол
былай дейді: «Похоже, заслуженный дипломат и президент-черпак
(отслуживший больше года) ввел в
политический оборот новое слово – «митингизм». …Мол, новый
антимитинговый (де-факто) закон
очень даже хороший и правильный,
но (цитата) «некоторые граждане,
получающие гранты от международных правозащитных организаций,
необоснованно выступают против
этого закона. По их мнению, они
должны сами решать, когда, с кем
и где они выйдут на митинги. Порой они требуют участия в митинге
иностранных граждан и несовершеннолетних детей, я считаю, это
неприемлемо. Таким людям не
нужно покоя и стабильности». Евге-

ний Саныч (Жовтис – ред.), это он,
наверное, вас имел в виду».
Біріншіден, мен «президентчерпак» деген анықтауыш дұрыс
емес деп ойлаймын. Кім болғанда
да, мемлекеттің ең жоғары лауазымы
құрметтелуі тиіс. Әсіресе, жемқорлық
секілді жаман қырынынан көріне
қоймаған Тоқаев секілді таза басшы
үшін. Сынағанның жөні осы екен
деп, әркімнің аузына келгенін айтуына жол беруге болмайды. Әрине,
ата-анасына «сен» дейтіндерге ол ерсі
емес, ал, қазақы тәрбие тұрғысынан
нағыз көргенсіздік. Тілі жаттың ділі
жат, тәрбиесі бөлек деген осы ғой…
Екіншіден, Тоқаев, әрине, бұл
жерде Евгений Жовтисті айтып отыр.
Рас, шеруге шығатындар кіммен
шығатынын өздері шешкен жөн,
бірақ, Қазақстанды қонағы билейтін
жаман елге айналдырғысы келетін
Жовтистерді бетімен жіберсең не
болатынын белгілі ақын Қазыбек
Иса «Жовтистің соңына еремін деп,
сорымыз қайнап қалмасын» деп,
«халықаралық заңгерге» еліміздің
Конституциясының тиісті баптарын
түсіндіріп, әдемі жеткізді. Одан артық
оған сөз шығын қылудың қажет жоқ.
Үшіншіден… Мирас тағы
сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді:
«А дальше Касым-Жомарта
понесло.
«В последнее время в Казахстане
наблюдается «митингизм». Чаще
всего наших граждан провоцируют
из-за пределов страны. Но в стране
должна быть стабильность…».
Это он уже про Мухтара Кабуловича (Аблязова), наверное. Или
про Акежана Магжановича (Кажегельдина)».
Мирас, әрине, сол екеуін айтып отыр, оның несі түсініксіз
болып қалды дипломы бар журналистке?!. Мен олар жайлы өз
пікірімді Қ.Тоқаевқа арнаған
«Қазақ елі қайтсек көгереді?» деген ұсыныс-мақаламда білдірген
болатынмын: «Екіншіден, ауыр
қылмыс істеген кәнігі (рецидивист)
қылмыскерлерден басқаның бәріне
(өйткені, олардың 75-80 пайызы
қосақ арасында кеткен немесе
болмашыға бола отырғандар), оның
ішінде саяси себеппен сотталған
Арон Атабектен бастап, Әкежан
Қажыгелдин мен Мұхтар Әбләзовке
дейін жаппай амнистия жариялаңыз,
олар талантын, тәжірибесін, білімі

ырларымыз әлі де көп болғандықтан,
бұл екі азаматтың елге деген ынтаықыласы шынайы десек, онда оларға
қойылар бір-ақ шарт орындалғаны
жөн. Екеуі де барлық қателігін
мойындасын, тікелей эфирде елден
кешірім сұрасын-дағы, соңында
«осы айтқан сөзімнің бәрінің рас
екендігіне Алла-Тағаланың атымен
ант етемін, егер сөзімнің өтірігі
шықса Жаратушы менің жанымды –
өзінің аманатын алуына дайынмын»
деген жалғыз ауыз сөз қоссын. Болды! «Алдыңа келсе, атаңның құнын
кеш» дейтін кеңпейіл, ақжүрек
халықпыз, тексеріп-тергеудің керегі
жоқ, жұмысын істей берсін. Бір жылдан асар-аспаста «ақ» ия «қара» екені
белгілі болады – адамды алдауға болады, Алланы алдай алмайсың, егер
алдаса, қалай о дүниелік болғанын
олар өздері де байқамай қалады…
Осы жерде көрнекті жазушы
Хамза Есенжанов ағамыздың «Ақ
Жайық» трилогиясы еске түседі. Сол
кітапта, жаңылыспасам, Сүлейменасатқыш атанған кейіпкер бар-тұғын.
Сүйлейменнің сүйріктей саусақтары
ет асаттырғанға өте бір епті болып
шығады. Ол не асатса да, қонағы
сылп еткізіп жұтып қойғанын өзі де
байқамай қалады екен. Ал, бұрынғы
қалжыңы қатты қазақта еттің арасына
тобық сияқты кіші-гірім сүйек салып
асатып жіберетін әдет-ғұрып болған.
Мен жоғарыдағы Мирастың
мақаласындай дүниелерді оқып
отырғанымда, есіме үнемі сол
Сүлеймен-асатқыш түседі. Себебі,
асатайын деп тұрған еттің арасына
не жасырылып қойғанынан қонақ
хабарсыз. Тіпті, жұтқанда да қинала
қоймайды. Барлық бәле кейін басталады… Оның үстіне, «бір сынаған
жаманды, екінші қайта сынама!»
дейді ер Махамбет. Біреуі министр
болып, біреуі премьер-министр болып қызмет істеп көргендер, есімдері
халықтың жадында жақсы атымен
жатталып қалғанын қаласа, кезінде
екеуінің де қолында мүмкіндік болды, және ол аз мүмкіндік емес еді…
Бірақ нәтиже керісінше болды…
Горбачев синдромы
Енді, мүмкін болса, сол сұхбат
жайлы бір-екі ауыз өз пікірімізді де
білдіре кетсек дейміз.
Қазақ халқы да отыз жыл
күткен бір керемет сөзді сол кешегі,
«Ана тіліндегі» сұхбатта естіді.
«Біріншіден, қазақ тілінде сөйлеу

мақтаныш болуы үшін қоғамда оған
деген қажеттілікті (қарайтқан – біз,
Ө.А.) арттырған жөн» деді президент
Тоқаев.
Қазақ халқы жасы үлкенді,
лауазымы жоғарыны өте қатты
сыйлайтын халық. Оның өзін
де, әрбір сөзін де үлгі тұтады.
Сондықтан, басшының, оның
ішінде, мемлекеттің Президентінің
жеке тұлғалық қасиеті өте үлкен
рөлге, маңызға ие. Ендеше, мен
сол жоғарыда аталған 11-беттік
мақаламдағы (оның электрондық
нұсқасын Президент әкімшілігі
21.04.2020 ж.қабылдап алған болатын) бірінші ұсынысымды қайта
салайын: «Бірінші. Қазақ тілін
шын мәнінде мемлекеттік тілге
айналдырыңыз. Ол үшін тіпті
ешқандай сөздің қажеті жоқ –
алдыңызға келген құжатты қазақша
дайындап әкелмесе, үн-түнсіз кейін
қайтара беріңіз. Және барлық жиында тек қазақша сөйлеңіз. Бір жылдың
ішінде өзіңіз де, бас маманнан
бастап бас министрге дейін барлық
әкім-қараңыз да, банкир менен
соттарыңыз да қазақша мақалдап
сөйлейтін болады. Конституцияның
7-бабының 2-тармағы өзінен өзі
түсіп қалады».
Президент болса, әрине, әсіре
сақтыққа бой алдырады: «Дей
тұрғанмен, біз әсіреұлтшылдық пен
радикализмге бой алдырмауымыз
қажет. Сондай-ақ қазақ тілін дамытамыз деп орыс тілінің мәртебесін
шектемеуіміз керек. Жоғарыда
айтқанымдай, тіл мәселесінің астарында үлкен саясат бар. Сондықтан
бұл тұрғыда асығыстық пен жалаң
ұрандату мемлекеттігімізге кесірін
тигізуі мүмкін. Жалпы алғанда,
жоғары оқу орындарында нақты
ғылымдарды орыс тілінде оқыта
берген жөн. Осы ретте бізге
Малайзияның тәжірибесі үлгі бола
алады. Бұл ел алғашқыда ағылшын
тілінен бас тартып, кейіннен ойлана келе, оны жоғары оқу орындарында және дипломатиялық
қарым-қатынастың құралы ретінде
қалдырды. Біздің өскелең ұрпақ
қазақ тілімен қатар, орыс тілін де
еркін меңгеруі керек.
Бұл – уақыт талабы. Мектептердің бастауыш сыныптарында қазақ
тіліне басымдық берілгені дұрыс.
Орыс тілін де оқыту керек. Ал
ағылшын тілін 5-6 сыныптардан
бастап мектеп бағдарламасына
енгізген абзал».
Физиканың орысша «закон сообщающихся сосудов» деп аталатын
заңы бар. Табиғаттың сол заңына
сәйкес қазақ тілі дамыған сайын
орыс тілі өз-өзінен шектеле бермек.
Малайзияның тәжірибесі де бізге
жүрмейді, олардың алып отырғаны
ең қатты дамыған халықаралық тіл
– ағылшын тілі. Дәл осы жерде нақ
сол орыстардан үйренер ретіміз келіп
тұр: шетел, оның ішінде неміс тілінің
озбырлығымен күреске шыққан,
ақыры сол күресте түптің түбінде
жеңіске ие болған, М.Ломоносов
бастаған орыс ғалымдарының жолымен қазақ тілін – ғылым тілі етуге
кірісуіміз керек.
«Бірақ бұл мемлекеттік тілге
қатысты жұмыстарды тоқтатып қою
керек дегенді білдірмейді. Қайта
оны ың-шыңсыз, айғайламай,
қызбалыққа салынбай, бірақ табанды
түрде жалғастыра беру қажет»,- дейді
Қазақстан Президенті.
Біздің де айтып отырғанымыз
– осы. Осылайша жұмыс істемеген
жағдайда «Горбачев синдромына»
– істі жартыкеш істеу ауруына тап
болуымыз мүмкін. Ал, оның немен
бітетінін көрдік…
Қолыңыздағы мүмкіндікті пайдаланып қалыңыз, Президент мырза!
Өмірзақ АҚЖІГІТ
«Қазақ үні»
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В очень сложный период для страны, да и для
всего мира, Касым-Жомарт Токаев дал интервью республиканской
газете «Ана тiлi» «ҚасымЖомарт Тоқаев, Қазақстан
Республикасының
Президенті: «Қазақ
халқының тағдыры тарих
таразысында тұр» («КасымЖомарт Токаев: Судьба
казахского народа находится на весах истории»).
Темы для обсуждения были
различные – это не только
пандемия коронавируса,
но и суверенитет Казахстана в рамках ЕАЭС, человек
труда, голос интеллигенции
и др. «Время тоев уходит.
Наступает время разума,
науки, знаний, труда» –
таков основной лейтмотив
интервью.
ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ОТДАВАТЬ ТЕМ,
КТО ХОРОШО ВЛАДЕЕТ
КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ
Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил языковой ситуации в стране.
Общая оценка языковой ситуации в стране, данная президентом,
– объективная, разносторонняя,
взвешенная, и есть большая надежда, что позиция главы государства
позитивным образом повлияет на
развитие государственного языка.
Это актуально: многие языковые
проблемы не звучали на самом высоком уровне.
Например, президент сказал о
необходимости знания казахского
языка госслужащими: «При назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение отдавать тем, кто наряду
с профессиональными качествами
хорошо владеет казахским языком.
Госслужащие, не умеющие вести
дискуссию и диалог на государственном языке в Парламенте или
на пресс-конференциях, должны
стать анахронизмом». (Здесь и далее
из перевода МИА «Казинформ».)
И теперь, возможно, сфера услуг, сотрудники компаний, служб,
связанных с массовым потребителем, постепенно будут переходить
на государственный язык, будут
разработаны регламенты и стандарты оказания услуг в части госязыка.
Ведь у нас до сих пор законодательно не определен перечень профессий, представители которых
должны владеть госязыком.
«Перечень профессий, специальностей и должностей, для которых необходимо знание государственного языка в определенном
объеме и в соответствии с квалификационными требованиями, устанавливается законами Республики
Казахстан», как написано в Законе
«О языках в Республике Казахстан».
Президент сказал и о том, как
поднять казахский язык до уровня
языка межнационального общения:
«Во-вторых, нам следует поддерживать и поощрять представителей
других этносов, хорошо владеющих
казахским языком. Избирать их в
Парламент и представительные органы, назначать на высокие посты
в системе государственной службы,
отмечать государственными наградами. Такие люди помогут поднять
казахский язык до уровня языка
межнационального общения».
В то же время глава государства
призвал к взвешенной и обдуманной работе, не спешить: «Но это
не значит, что работа должна быть
заморожена. Ее нужно продолжать,
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сильнее, чем казахского. По какой
причине наши лингвисты не изучили ситуацию в соседней стране,
а пошли по ее пути?!
Нам наиболее близок узбекский опыт латинизации, который
и надо изучать. Хотя у соседей
не так сильны позиции русского
языка и республика не входила в
ЕАЭС, ОДКБ, и то латинизация
зашла в тупик: взрослые не читают
на латинице, более 70% литературы
издается на кириллице, а молодежь
не читает на кириллице и растет
количество русских классов!
ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОВ
И ЗАИМСТВОВАНИЙ –
ЭТО ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
ЯЗЫКА

Президент К.ТОКАЕВ:

Проблема терминов и заимствованных слов – это основная
проблема казахского языка, которая не решается до сих пор. За годы
независимости было введено лишь
считанное количество новых слов.

ции читают на казахском и русском
языках, но термины, основные
определения – на русском.
В медицине перевели часть
терминов, часто неудачно, вроде
хирург – оташы (костоправ), отменили латынь, занятия на казахском,
в итоге – знания медиков низкого
качества.
Лингвисты признают, что адаптация узкоспециальных терминов
– это дело казахскоязычных специалистов определенных отраслей, а
языковеды лишь уточняют, «узаконивают» вводимые термины.
В каждой отрасли должны быть
компетентные казахскоязычные
специалисты, которые должны разработать отраслевые термины не на
общественных началах, а с оплатой
труда. Лишь после этого термины
изучаются лингвистами и выпускаются словари.
Раньше Терминологическая
комиссия работала на общественных началах и собиралась раз в 2–3
месяца. А сейчас, оказывается, у

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАВАТЬ
ТЕМ, КТО ХОРОШО ВЛАДЕЕТ
КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ
причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания… Поспешность – плохой попутчик на
этом сложном пути, где еще много
подводных камней».
В самом деле, мы были свидетелями, когда из-за поспешной латинизации страна чуть не перешла на
неграмотный вариант латиницы,
которую приостановил Касым-Жомарт Токаев.
НАДО УЧИТЫВАТЬ
ОПЫТ СОСЕДЕЙ
На первом заседании Национального совета общественного
доверия 6 сентября 2019 года в
своем выступлении Қазыбек Иса,
известный поэт, президент ТОО
«Қазақ үні», член НСОД, отметил
недостатки принятого варианта
латиницы и обратился к президенту К. Токаеву с просьбой их
устранения. Эта тема также была
поднята в Открытом письме главе
государства, подписанном известными общественными деятелями
Казахстана и опубликованном в
газете «Қазақ үні».
При переходе на латиницу наши
лингвисты на должном уровне не
изучили опыт соседнего Узбекистана и без научного обоснования
ввели «каракалпакский» вариант
латиницы с акутом. В итоге 21
октября 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать алфавит! Казалось
бы, появилась возможность для
лингвистов, специалистов, общества критически осмыслить процесс латинизации в Казахстане и
не повторять свои и чужие ошибки
и поднять основную проблему казахского языка. Но нет этого – ждут
указаний президента?!
И вот об учете опыта соседей
перехода на латиницу президент
Касым-Жомарт Токаев сказал в
интервью российской газете «Комсомольская правда» (03.06.2020):
«Модернизация казахского алфавита продиктована желанием

расширить коммуникационные
возможности казахского языка. В
то же время мы будем переходить
на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом
опыта центрально-азиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на
латиницу, а о реформе орфографии
казахского языка».
В самом деле, для сравнения и
изучения опыта языковых реформ
больше подходят центрально-азиатские государства, чем другие: есть
близость языковая, культурная,
историческая, этническая, географическая и др.
У нас же любят ссылаться на турецкий опыт. Но нельзя сравнивать
латинизацию в Турции и Казахстане. В Турции был лишь разовый
переход с точно определенными целями, задачами, научными подходами и т.д. Самое главное, турецкий
– региональный язык, где не было
второго мирового языка, и переход
от арабицы (влияния арабского
языка, отчасти религии, приобщение к западной цивилизации и т.д.)
к латинице отвечал политическим,
экономическим, культурным, языковым и др. реформам.
Другое дело – Узбекистан, где
латиница «буксует», это при том,
что позиции узбекского языка

Достаточно просмотреть, к
примеру, орфографический словарь под редакцией профессора
Р.Сыздык на буквы «в», «ё», «ф»,
«ц», «ч», «щ», «э», «ю», «я» – все
слова в русской орфографии! На
буквы «г», «б», «д», «и», «к», «л»,
«п», «р», «х» – внушительное количество русских слов, порой около
половины! Эти слова заметно «подтачивают» язык.
Или откройте казахско-русский
словарь, изданный Комитетом по
развитию языков Министерства
культуры (2008): костюм – костюм,
трюк – трюк, туфли – туфли, тушь
– тушь, щётка – щётка, юбка –
юбка и т.д. Непонятно, перевод с
какого языка на какой – с русского
на русский?!
К примеру, как читаются лекции в Академии гражданской авиации в казахских отделениях? Термины, основные определения в
авиационной сфере на русском
языке, поэтому лекции читаются в
основном на русском, чтобы будущие пилоты правильно ориентировались при взлете, в воздухе и при
посадке, а механики разбирались в
запчастях самолетов.
Оказалось, до сих пор нет авиационной терминологии на казахском языке. И такая ситуация во
многих технических вузах, где лек-

нас не работают группы специалистов по отраслевым терминам – нет
организации их работы и финансирования. То есть нет работы по
терминологии.
ХХI веке без терминологии
язык не развивается – это аксиома,
которая действует во всех языках. У
нас же без ее решения хотят менять
графику.
Возможно, пришло время пересмотреть механизм финансирования в языковой сфере и ее
структуру. И для решения основной проблемы казахского языка
необходимо открытие Института
терминов или Института социальной лингвистики, чтобы создать
национальную терминологию,
пересмотреть советские принципы
заимствования в казахском языке и
создать казахские варианты вместо
заимствований из русского языка
(русских слов) и т.д.
Как сказал президент КасымЖомарт Токаев: «Нужно действовать умно, с полным пониманием
исторической ответственности.
Только цивилизованным путем мы
сможем превратить казахский язык
в язык науки».
Опасность поспешной латинизации – в нарушении последовательности языкового развития:
сначала надо адаптировать так
называемые заимствования из русского языка (на деле – русские
слова) к лексической системе казахского языка, на основе которых
надо уточнить фонетическую, фонемную основу языка и, соответственно, количество букв.
Особняком стоят многочисленные международные термины.
Для работы с ними необходимо
длительное время. Это касается
и других «трудных» слов: для них
можно подбирать адекватные переводы. Но для этого необходимо
определиться с финансированием
этой работы.
Дастан ЕЛДЕС
«Қазақ үні»
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Uly dalanyń jeti qyry
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында атқа міну
мәдениеті туралы басымдықты бірінші орынға қоя отырып, жылқыны
халқымыздың қазақы болмысын айқындайтын басты құндылық
ретінде дәріптеді. Елбасымыз аталмыш мақалада: «Жылқыны қолға
үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз
үстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда алсақ, шаруашылық
пен әскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты. Жылқының
қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінің де негізін қалады. Бес қаруын
асынған салт атты сарбаз айбарлы көшпенділер империялары тарих сахнасына шыққан дәуірдің символына айналды», – деп жазды. Төменде Елбасының осынау жазбасына үн қосып, Қазақ елінің
қасиетті жерлері, рухани жаңғыру, туған жер, ел бесігі – ауыл, жылқы
тақырыбында қалам тербеген оқырманымыздың жүрекжарды сыры
ұсынылып отыр.
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делдиген, кеудесі талыстай қарагер
ат. Төсінің түгі аздап жирен түсті
болғандықтан «сарыбауыр» атанған
жылқы. Жаратқанның құдіреті ме,
өзі, мақұлық болса да, тұла бойын
кернеген бұла күшті көрсеткісі келмей
төменшіктеп тұруды қалайтындай.
Жақыннан алғаш көруім, сүйегі аса
бір ірі де емес екен. Сида денелі ғана
бесті ат.
– Мынаған қарашы! – деді Айнабек жерге түскен соң сұқ саусағымен
Сарыбауыр аттың алдыңғы екі
сирағын нұсқап.
Тұяқтан екі елідей жоғары...

екі тұяғы тұтастай қырқылып түсіп
қалғандай екен қажала-қажала.
Мынау – қазір аздап жазылғандағы
түрі. Әлі де болса кішкене біте түссе
деп ем ғой жарақаты. Ал басқа
аттың, расында да, реті болмады
саған бере қоятындай. Жоқ!.. Шынын айттым ғой. Не істейін енді. Сен
сенбейсің...
Жараны көргенде аттан бас
тартқым келген. Нағашымның ниетін
де сонда ғана барып түсінгендей
едім. Қисынсыз киліккендей болыппын.
– Айнеке, мінбей-ақ қояйын,

тұсаудың ішкі жақ сіңір еті оңбай
қажалып қалыпты. Тұсамыс қиған.
Қатты ыржиып, қанталап тұр.
Жараның жиегін қаптаған сап-сары,
қалың ірің...
– Не болған бұған?! – дедім
түршіккеннен аузыма басқа сөз
түспей.
– Өй, «қазақ» десең өзіңе тимей ме?! – Айнекең налыды. –
Сейсенбайдың Нартайы алып еді
өткенде... Жанымды қоймай, жалынып-жалпайып... Жоғалған сиырымды тауып ала қояйын деп.
– Нартай өз ағаңыз емес пе
еді?! – Айнабекке Нартай дегеннің
жамағайын туыс боп келетіндігін
білетінмін-ді.
– Ой, өйткен ағасы бар болсын!
Қызық адам екен нағыз. Тұсаған
бетімен қоя берген ғой. Және
құнтсыз, безбүйрек адам қайбір
жетіскен тұсамыс тағады. Темірдей
бірдеңемен олақ-солақ байлап қоя
берген де. Алысқа ұзап кетпесін
деген дәмесі. Жануар бейшара не
білсін. Әлдебір жайсыздықты сезіп
қалған соң неғұрлым алысырақ
кеткісі келіп, тапырақтап секіріп қаша
берген бес күн бойы. Әлгі байғұс өз
малын іздеуге шықпапты да. Барсам,
сиыры түгілі, өлердегі сөзін айтып
сұрап алған менің атымның қайда
жүргенін білмейді...
– Өзі қайда екен?
– Жатыр үйінде. «Қышқылдатып».
Атымды зорға таптым шығандағы
Қарашілікке дейін барып. Үйренген
жері сол еді. Енді бір-екі күн жүрсе

жарайды. Жазылсын біраз...
– Ой, түк етпейді. Міне бер. Тек
қатты қинамасаң болды. Шаппай,
беталды...
***
Қарағанды-тырсалы, қылқанбозды кезеңдер мен жасыл мүк
басқан аласа таулар, тастағы мен
құмдағы аралас сортаң жазықтар
алқабында небір тартымды көрініс,
тосын бояулар тұнып тұрады. Бірақ
бірталай уақыт тып-тынық болып
тұратын ауа райы кілт өзгеріп,
теріскей тұстан суырып соққан өкпек
жел кейде өңменнен өтіп, ығыр
қылатын әдеті бар секілді. Одан
соң тау арасына кірген қойдың да
тоқтайтын түрі көрінбеді. Өңмеңдеп
тастан-тасқа секіріп, жортып жүріп
жайылады. Дегенмен, тұс-тұсқа
безіп, шашырай өрген малдың
соңынан босқа салпақтай берудің
де қажет емесін бір күннен соң-ақ
аңдап қалдым. Қойды өзек-өзекке
бітік шыққан қалың құндызшөп,
қияқөлеңге салып қойып, биіктегі
ықтасындау бір тастың түбінде жантайып жата беру керек екен. Әрі-бері
үдере жусаған мал онша алысқа да
ұзамайды. Белгілі бір межеге жеткеннен кейін, кенет қайтадан кері
бұрылып, өздері-ақ айналып келіп
тұрады. Тек ит-құстан абайла...
Менің бір жазғы кезекті
қатарынан бір-ақ бағып шығайын
деген ойымды ауылдағы үлкендер
қуана қолдаған тәрізді. Тіпті, аяңдап,
елді-мекенге келген сәтімде алдымнан шығып қалған қарттардың бірі

САРЫБАУЫР АТ

***
Елбасы мақаласын оқи отырып,
бесінші класта жүрген кезімде, нақтырағы, бұдан елу жылдай бұрын,
ауылда қой кезегіне барғаным есіме
түсті.
Ат жағдайының оп-оңай шешілетініне күмәнім жоқ-ты. Сондықтан
да, бұрын көбіне велосипедпен баратын самал белдер қойнауындағы
жылқышы ауылы – «Тікенекті» жайлауына аяңдап, жаяу жеттім. Аядай ғана алаңқайда отырған бес
үй. Тасада. Білетін адам болмаса
жылқышы ауылы екен деп ешкім
ойламайды. Өйткені топырлаған
үйір-үйір жылқы да жоқ мұнда.
Абыр-сабыр қарбаласқан да ешкімді
көре алмайсың. Соған қарағанда,
жылқышылар өмірі де жатқан бір
жұмбақ әлем, өзі...
Төбесін көлеңкелеген желі басында он-он бес құлынды бие шыбындап тұрады. Қалған қылқұйрықты
түпте... Ішкеріде жусатып, сауын
биелерді анда-санда ауыстырып отыратын секілді. Кезекке мінетін көлікті
сол жерден алмақшымын.
Жылқы жарықтықтың сезікшілдігі
ме екен, желідегі жануардың
қайсыбірі жайлауға бөгде адамның
кіргенін аңдағандай, тау ішін
күңірентіп, оқырана кісінейді.
Қалғандары да қозғалақтасып,
бір-біріне үн қосып, пыр-пыр
пысқырынады. Айнабек ағамның есік
алдында жүргенін сонадайдан көріп,
қуанып қалып едім. О кісі – нағашым.
Шешемнің жалғыз інісі. Осындағы
бас жылқышы. Мені көргенде мәз
болып, әдетінше:
– Өй, көктен түстің бе-ей? Қайдан
сап ете қалдың?! – дейді даланы басына көтере дабырлап. Әйелі Орынтай пеш қасында күйбеңдеп, нан
пісіріп жүр екен. Ол да:
– О-о! Құлан ғой! – деп қуанып
жатыр алжапқышына қолын сүртіп
тұрып. – Мамаңның қалы қалай? Үйіштерің тегіс аман ба? Жүр, үйге кір!
Жылқышылардың ойнап жүрген
ұсақ балаларының да кенет аңтарыла
қалып, одан бірінен кейін бірі сүрінежығыла жүгіріп келіп, кіп-кішкентай
қолдарын созып таласа амандасатындары қызық. Олардың шешелері
де бұл кім екен кеп қалған деп,
киіз үй есігінен бастарын қылтита
қарайды кезек-кезек...
Қашан барсаң, Орынтайдың дастарханы жасаулы тұратын салты.
Кірген бойыңда үнемі ақ дәкемен
жабулы жұратын наны мен құрт-май,
кәмпит-сәмпитін ашып:
– Кел, төрлет. Жоғары шық.
Қымыз іш! – деп бәйек болады.
Айнабекке келген шаруамды
күлбілтелемей бірден айттым.
– Жеті-сегіз күнге ат тауып
беріңіз. Әжем үйінің қой кезегіне
бару керек боп қалды, – дедім.
Айнабек зайыбы екеуі үрпиісіп,
бір-біріне қарайды. Ұзақ үнсіздіктен
кейін кінәлі адамдай кібіртіктеп,
жасқаншақтай көз тіккен нағашы

ағам желкесін қасып, ауыр күрсінді.
– Қымыз ішсеңші! – деп қойды
одан тостаған толы сусынды маған
қарай қос алақанымен ақырын
тақаңқырай түсіп.
Орынтай да жаңа ғана табадан
шыққан ыстық нанды турап, алдыма
қойып тұрып:
– Жесеңші! Май жағып же.
Қымыздан ал! – дейді.
Қуыстандым. Бергісі келмей отыр ма... Әлде, баласынып
сенбегендері ме. Мұнысы несі екен
деп күдіктенемін.
– Бір-екі күн бұрын айтқаныңда...
Ыңғайы болмай тұрғанын қарашы...
– Айнабек күмілжіді. – Кеше ғана екі
атты қойшыларға беріп жіберіп ем...
Енді мен ыңғайсыздандым.
– Жарайды, онда. Келген шаруам
сол еді, – деп шығуға айналамын.
Мән-жайды онша түсіне қоймасам
да, мініс көлікті ала алмайтыныма
көзім жетті. Несіне отыра беремін.
Ертерек кетуді ойладым. Бірден тастай түйіліп алғанмын. Жоқ болса
жоқ шығар. Бермесе, амал бар ма.
Қойды велосипедпен-ақ бағам ғой...
Қайта, әуресі аз, соным ыңғайлы
шығар деп едім. Нағашыма іштей
ренжіңкірегенім де рас-ты. Бұрынсоңды қолқа салып көрмеппін. Бекер
сұраған екем деп өкіндім...
Бір қарасам, тауды айналып, келген ізіммен кері салып келеді екенмін.
Қабаржыңқырап отырып, жеңгем
ықыластана ұсынған дәмнен ауыз
тиген-тимегенімді де аңдамаппын.
Әлден уақытта қыр астынан
дүрсілдеген әлдебір түсініксіздеу
дыбыс естілді. Тұяқ дүбірі секілді.
Бұрылып қарағанымда, көкжиектен
Айнабектің кеудесі көрінді. Одан
оның аттылы екенін байқадым.
Қалбалақтап, желе-жортып келеді.
Жетегінде шоқырақтаған және бір
ат бар...
– Не деген жүрдексің-ей?! – дейді
ентігіп. – Атпен қуып әрең жеттім ғой!
Көңілімді қимай, қатты қиналса
да, тығырықтан жол тапқандай. Енді
мен қысылдым. Буынсыз жерден
пышақ ұрып, әбігерге салдым ба деп
қипақтаймын.
– Бекер әурелендіңіз ғой!
– Е, ештеңе етпейді. Мына атты
көрші... Басқа лаж жоқ...
Орынтай мен шығып кеткен соң:
«Мұның не?! Өмір бойы өкпелеп
кететін болды. Масқара қылмай, өз
атыңды берсең де бір амалын тап!»
деген сияқты...
Жетектегі атты барлық әбзелімен
әкеліпті. Тіпті, ердің қас темірі мен
жүген, өмілдіріктегі өрнектерге
дейін сәйкесіп, жарасып тұр. Жарқжұрқ етеді. Сәлден соң ғана барып
атақты Сарыбауыр атты танығанмын.
Бұлай кездесемін деп ойламаппын.
Ол да құйрық-жалы төгіліп, монтия қарайды. Қайбір бәйгелерде
алдыңғы орындарды бермей
жүрген ұшқырлығымен бірге жуас
мінезімен де ерекшеленген өте бір
сүйкімді жануар еді. Кең танауы

маған кәдімгіше тоқтап сәлем беріп,
ананы-мынаны сұрап, бірталай
әңгімелесіп тұрды. Одан:
– Ниетің дұрыс. Бұл да бір
әжептәуір жауапты нәрсе ғой. Тәңір
жарылқасын, балам! – деп арқамнан
қағып, қолпаштап та қойды.
Өріске шыққан алғашқы күннен
бастап-ақ қалт еткенде Сарыбауыр айғырдың аяғын емдеумен
айналысқанмын. Атты Айнабектен алған бойда шешеме айтып,
дәріханадан мол пеницеллин мен екі
құты Вишнев майын, екі жүз грамдай
медициналық спирт... Бірнеше буда
дәке сатып әкелгем-ді.
Тобылғының шыбығынан
жіңішке істік жасап алып, аттың
жарасының арам қанын ақырындап
қана түртіп ағызып, іріңін тазалаған
соң әдемілеп сүртіп, май жағып,
мұқият орап тастаймын. Одан араға
үш-төрт сағат салып, бинтті қайтадан
ашып, жарақатты және тазалаймын да, күшті дәріні сеуіп, тағы да
таңып қоямын. Сөйтіп бұл «процедураны» төрт-бес мәрте қайталаған
соң жараның орны бірден құрғап,
қарақотырланып, лезде-ақ жазыла
бастаған. Әйткенмен, шөп-шалам
түсіп, шаң-топырақ басып, бұта
жырып кетпесін деген оймен орауды
шешуге асықпадым.
Кеш бата қойды қырдан құлатып
ауылға келіп, атты едәуір суытқан
соң ертоқымын сыпырып жатқан
сәтте кенет өзімді кейінгі екі-үш
күннің ішінде-ақ сонша өсіп кеткендей сезінгенімді аңдадым. Соған
қарағанда, «Ат жалын тартып міну»
деген, шынында да, адамды дереу
сақайтып, есейте бастайды-ау.
Ш ағы н ғ ан а т үкт і о ра ма л мен Сарыбауыр аттың төгілген
ұзын кірпіктерінен... мөлдіреген
тостақандай көзінен бастап жіпсіген
денесін тұтастай мұқият сүртемін.
Атым аунағанды ұнатады екен.
Үйдің ауласынан қозы көш жерде ақырын ғана сылдырап ағып
жатқан өзенге жетектеп суаруға
апарғанымда, жағадағы көгалға
қайта-қайта жата кетіп, аяқтарын
сереңдетіп, ұзақ аунайды. Одан атып
тұрып, дүр сілкініп... арқырай кісінеп,
жайқалған көгарыш шалғыннан
ұзағысы келмей, қас қарайғанша көп
айналшықтайды.
Жұлдыз жамыраған салқын
тау, майсаң белдер қойнауындағы
тамылжыған ауыл түні мені қатты
еліктіреді. Шалғайдан ауық-ауық
шаңқылдаған байғыздың үні,
құрылдаған бақа мен шегіртке шырылы... Тұс-тұстан абалап үрген
ит, маңыраған мал «симфониясы» біразға дейін тыншымай,
көңілімді алыстарға тартып, елегзіте
түседі. Бұрыла беріп сонау іргедегі
қараңғы түн құшағында мүлгіген
биік жоталардың сыртынан сорая
көрінген Ұялы тауының сұлбасын
шаламын. Талай аралаған жерлерім.
Баурайында қарақаты мен итмұрыны
жайқалған сол қия белдер әрі қарай
созыла-созыла көк терегі мен ақ
балтыр қайыңы аралас Ақтоғайдың
қыратты адыр жондарына, әйгілі
Қызыларай белесіне жалғасып,
Қарқаралының балқарағай ормандарына... шалқар Шайтанкөл мен
Үшқара, Қушоқы биіктеріне барып бір-ақ тіреледі. Шалдардың
айтуынша, бұл да басынан небір
алмағайып дәуірлерді өткерген
есіл жұрт, қайран атамекеннің бір
пұшпағы ғана.
***
Көп ұзамай Сарыбауыр ат ауданда өткен шопандар тойындағы
аламан бәйгіде бірінші болып келіп,
ауыл даңқын асырды.
Әрине, көпшілік жерлестерім
жүйріктің аяғын таяуда ғана менің
емдеп жазғанымнан хабарсыз еді.
Құлан САҒАТҰЛЫ
Қарағанды облысы
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Bilim
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың Ұлттық
қоғамдық сенім кеңесінің
кезекті отырысына білім
беру мен ғылым және
денсаулық сақтау мәселесін
қоюы бекер емес. Өйткені бұл
салаларда көп жылдан бері
қордаланып қалған мәселелер
шаш-етектен. Бүгінде
біздің оқушылардың білім
деңгейі жөнінен Қазақстан
халықаралық бағалау
жүйесінің қорытындысы
бойынша артта қалып келеді.
Мұның ең басты себебі,
бұл салалардың жеткіліксіз
қаржыландырылуы, сонымен бірге осы уақытқа
дейін жүргізіліп келген
реформалардың жүйесіздігі.
Осыған байланысты
Қ. Тоқаев 2025 жылға дейін
білім беру саласына бөлінетін
қаражат алты есе, ғылымға
бағытталған қаржы жеті есеге
өсетінін айтты.

Сонымен бірге ол мектептеріміздің бүгінгі ахуалына
айрықша тоқталды. Сыныптарда оқушылар шектен тыс көп
орналастырған, мектептердің
материалдық-техникалық базасы мен санитарлық жағдайы
бүгінгі талаптарға сай келмейді.
Қала мен ауыл мектептері арасындағы алшақтық
өте үлкен. Аз қамтылған
мек тептерді білікті педагогтармен қамтамасыз етудің
жайы да мәз емес. Өйткені,
мұғалімдердің еңбекақысы
мардымсыз. Білім беру мекемелерінде оқушылардың
қауіпсіздігін сақтау мәселесі
толық шешімін тапқан жоқ.
Оқушылар арасындағы зорлықзомбылықтың, өзіне-өзі қол
жұмсаудың алдын алу мәселесі
әлі күнге дейін шешімін таппай
келе жатқанын айтқан Президент бұл проблемаларды шешу
үшін арнайы бағдарламалар дайындау қажеттігін баса айтты. Өз
құзыреттеріне қарай жергілікті
әкімдерге тиісті тапсырмалар
беретінін назарға салды.
Президент білім сапасына
тікелей әсер ететін тағы бір фактор – педагогтың мәртебесі мен
кәсібилігі туралы ойларымен
бөлісті. Әлемді жайлаған коронавирус індетіне байланысты
жарияланған Төтенше жағдай
мен карантин кезінде телеарналарда берілген бейне-сабақтар
біздің мұғалімдеріміздің кез
келген сый-құрметке лайық
екенін көрсетті. Сондықтан
мұғалімдерді моральдық және
материалдық жағынан қолдау
қажет деген Мемлекет басшысы үздік мұғалімдерді «Халық
алғысы» және басқа да арнаулы медальдармен марапаттауды және ұстаздар қауымының
еңбекақысын төрт жылда 2 есеге
көбейтуді ұсынды.
Педагогикалық білім
беруді модернизациялау
оқу бағ дарламасын жүз пайыз жаңартуды, оның ішінде
IT – құзырлылық жөніндегі
арнаулы модульды, сабақ
берудің заманауи технологиялары мен әдістемелерін енгізуді
талап етеді. Алдағы уақытта
педагогикалық мамандықтар
бойынша оқуға түсетін
талапкерлерді мұғалімдік талантына қарай іріктеу жүйесі
енгізіледі. Осы мәселелерді
ескере келе Президент Қ. Тоқаев
педагогикалық мамандық тарда оқитын студенттердің
шәкіртақыларын 26 мыңнан
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Такир БАЛЫҚБАЕВ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетінің
ректоры, профессор

туды заңдастыру керектігін
басып айтты. Міне, өзіңіз-ақ
ойланып қараңызшы, көптен
бері бүкіл елді толғандырып
келген осыншама қордалы
мәселелердің түйінін Мемлекет басшысының бір-ақ мезетте шешіп беруі Президенттің
сергектігінің көрінісі емес
пе?! Оның қырағы көзінен
жоғары оқу орындарының
жағдайы да тыс қалмағаны бізді
қуанышқа бөледі. «Біз «Педагог
мәртебесі туралы» заң аясында мұғалімдерді ынталандыру шараларын қарастырдық,
– деді Қ. Тоқаев. – Бірақ іс
жүзінде жоғары оқу орны
оқытушысының жалақысы
мұғалімнің жалақысынан аз
боп қалды. Осыған орай Үкімет
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мыз бар. Университеттердің
материалдық-техникалық
базалары талап деңгейінен
көп төмен, оқытушылар мен
студенттердің жағдайлары да
ерекше көңіл бөлуді қажет
етеді, жатақханаларда орын
жетіспейді. Тағы бір айта
кетерлік нәрсе, студенттерге
бөлінетін мемлекеттік грант
2011 жылдан бері әлі бір тиынға
өспеген. Грант әрбір шәкіртке
340-420 мың теңгеден ғана айналады. Бұл бүгінгідей инфляция жағдайында тым мардымсыз қаражат. Осы мәселені дөп
басқан Президент бұдан былай
грантты 3 есеге дейін көбейту,
яғни 1 млн теңгеге дейін жеткізу
туралы шешім қабылданғанын,
осы арқылы оқытушылардың

жататындарды ескеру қажет.
Мемлекеттік тілді оқыту
тиімділігін арттыру кезек
күттірмес міндет болып табылатынын ескерткен Қ. Тоқаев
бұдан кейін отандық ғылымды
дамыту үшін ғылыми кадрлар даярлауды жақсартуға
жол ашылатынын, бұл үшін
жыл сайын қазақстандық 100
ғалымды әлемдегі жетекші зерттеу орталықтарында ғылыми
тағылымдамалардан өткізуді,
докторанттарға бөлінетін гранттар құнын арттыру арқылы
оларға төленетін степендияны
150 мың теңгеге дейін көтеруді
ұсынды. Жас ғалымдарға
бөлінетін гранттарды алдағы
3 жылда 3 миллиард теңгеге
жеткізу көзделіп отыр. Осыған

БІЛІМ САПАСЫ –
БАСТЫ НАЗАРДА
42 мың теңгеге дейін ұлғайту
қажеттігін айтып, қоғамда үлкен
серпіліс туғызды. Сонымен
бірге ол педагогтарды тек қана
педагогикалық арнаулы жоғары
оқу орындары ғана дайындау
қажеттігіне, бұл салада ЖООлар арасында бәсекелестікті
арттырудың маңыздылығына
тоқталды.
Президент мектеп, балабақша, колледж директорларын тағайындауды жетілдіру,
бұл жұмысқа талантты, білімді,
адамгершілігі жоғары, өз елінің
нағыз патриоты дейтін жастарды тарту, директорлардың аттестациясын жақсарту жолдарына тоқталды. Балаларды балабақшалармен қамту,
жастарға техникалық және
кәсіптік білім беруді дамыту
мәселелері де назарға алынды. Қ.Тоқаев елімізде Төтенше
жағдай енгізілген кезде
пайдаланылған қашықтықтан
оқыту жүйесін одан әрі
жетілдіріп, кез келген сынаққа
дайын тұру қажеттігін ескертті.
Мемлекет басшысы оқулықтарды цифрлы
форматқа көшіруді тездетуді
тапсырды. Қазіргі қолданыста
жүрген оқулықтардың сапасы сын көтермейтіндіктен,
алдағы уақытта сапасыз
оқулық үшін автор мен баспаны жауапкершілікке тар-

ЖОО оқытушыларының
еңбекақысын көбейту мәселесін
қарастыруы керек». Осылай деген Президент мұны
мемлекеттік гранттардың құнын
арттыру арқылы жүзеге асыруға
болатынын да ескертіп өтті.
Міне, ниет болса орындалмайтын нәрсе болмайтынын
осыдан-ақ аңғарғанымыз абзал.
Шын мәнінде, ЖОО-ларда қордаланып қалған проблемаларды күнделікті жұмыс
барысында өз басымыздан өткеріп те жүрген жайы-

жалақысын кезең-кезеңімен
арттырып, университеттердің
материалдық-техникалық
базасын нығайтуға қол
жеткізілетінін айтты. Бұл ЖОО
оқытушыларының сенімі мен
үмітін оятты. Алдағы бес жылда студенттер үшін 90 мың
орындық жатақханалар салынатыны да білімгерлерді қуантты.
Бүгінде біздің Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінде де жатақхана
өзекті мәселеге айналып
отырғаны белгілі.
Мемлекет басшысы 2025
жылға дейін қазақстандық 10
жоғары оқу орнын әлемнің
ең үздік 500 университетінің
қатарына енгізуді министрлікке
тапсырды. Жоғары білім
сапасының басты көрсеткіші
– осы. Бұл межеге жету үшін
ЖОО-ларда қосдипломды
бағдарламаны дамыту, студенттер мен оқытушылардың
сыртқы және ішкі академиялық
ұтқырлығының әртүрлі формасын енгізу, Қазақстан жоғары
оқу орындарында шетелдік
атақты университеттердің кампустарын ашу қажеттігін айтып, Президент көп мәселенің
шешімін тауып берді. Жоғары
білімге қол жетімділікті арттыру үшін гранттарды бөлу
кезінде табысы аз отбасылардан шыққандарды және басқа
да әлеуметтік категорияларға

байланысты ғалымдардан талап
етер жауапкершілік те ұлғая
түспек. Президент білім мен
ғылымға қатысты осы және
бұдан басқа да өзекті мәселелер
бойынша Үкімет пен Білім және
ғылым министрлігіне тиісті тапсырмалар берді.
Қысқасы, Мемлекет басшысы Қ. Тоқаев Ұлттық қоғамдық
сенім кеңесінің кезекті
мәжілісіне білім мен ғылым және
денсаулық сақтау мәселесін
арнайы қойып, бұл жөнінде
өз бағдарламасын ұсынуы ел
өміріне үлкен серпіліс туғызып,
халықтың билікке деген сенімін
арттыра түскені анық. Елдің
экономикасы мен әлеуметтік
жағдайы білім мен ғылымға
тікелей байланысты екенін
ескерсек, аталған салалардың
шапшаң және әлемдік деңгейде
дамуы Қазақстанның ертең-ақ
гүлденген мемлекетке айналарына сенімімізді арттырады. Президент сөзі жалпылама емес, нақтылы да нәтижелі
сөз. Оның бағдарламалық
сөздерінде еліміздің келешек
көкжиегі айқын көрініс тапқан.
Абай атындағы ҚазҰПУ
оқытушылары мен барлық
қызметкерлері Мемлекет
басшысының сенім кеңе сінде
сөйлеген сөздерін қанағат танғандық сезімімен қарсы алып, өз
міндеттерін зор жауапкершілікпен
атқаруға құлшынулы.
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ЖАҢА ӘДІС

ЖЕТІСТІККЕ БАСТАЙТЫН ҚАДАМ
Қазіргі кезде әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат беттерінде
оқушыларға арналған қашықтан өткізу сабақтары туралы
жақсылы-жаманды пікірлер айтылып жатыр. Халықтың бір бөлігі
мұғалімдерге балалармен жұмыс істеудің қиындығын айтып,
алғыстарын білдіріп жатса, екінші бір бөлігі мұғалімдердің сабақ
жүргізудегі әдістері мен олардан кеткен қателіктерді айтып отыр.
Ұстаздардың біліктілігі мен сабақтардан кеткен қателіктері туралы
құзырлы органдарға да бірден жеткен сияқты. Себебі, ҚР Білім және
ғылым вице-министрі өткізілген видео сабақтардағы қателер туралы халықтан кешірім сұрады.
Неге қателіктер кетіп жатыр?
Қазіргі қоғамда мұғалім кім? Енді
не істеу керек? Білім саласында
жүргеннен кейін осы сұрақтарды
ой елегінен қысқаша өткізуді жөн
көрдім.
Әңгімемізді статистикамен
байланыстыратын болсақ, қазіргі
қазақстандық мұғалімнің орташа
жасы – 41 жас, олардың 54% – 36
мен 49 жас аралығында, 30 жасқа
толмаған мұғалімдер саны 18,4%ды құрайды екен. Мемлекеттің
егемендігін алғалы отыз жылға
жуықтады. Сонда мұғалімдердің
жартысы педагогикалық білімдерін халықтың «ала қапшық
арқалап», күнкөрістің қамымен
кеткен «егемендіктің алғашқы
он жылында» алған. Ол жылдары педагог маман дайындайтын жоғары оқу орындары қайта
құрылып, жүйелері өзгерді. Әр
жылы оқуға түскен студенттер-

ге жаңа жүйе ұсынылып, эксперименттер жүргізіліп жатты.
Қысқасы, базалық білім дұрыс
берілмеді. Сауатты маман болып шығу үшін базалық білім
берудің маңызы зор. Оған сырттай оқыған педагогтардың санын
қосыңыз. Мамандардың есептеуі
бойынша сырттай оқығанда студент мамандығына байланысты
берілетін білімнің тек 65 %-ын
ғана алып шығады екен.
Қоғамда экономистер мен
заңгерлерге «сұраныс артып»,
педагог мамандықтарының
беделі төмендеген заман болды. Нәтижесінде мұғалімдер
ха лықпен бетпе-бет көп кездесетін қоғамның мүшесі ретінде
өздерінің функциясына кірмейтін
міндеттерді атқаруға мәжбүр еді.
Оның үстіне жиырма бес жылда 15 басшының реформасын
бастан кешірген, аптасына ша-

мамен 50 сағатқа жуық жұмыс
істейтін, негізгі құрамы нәзік
жандардан (76 % әйелдер) тұратын
мұғалімдерге бірден онлайн
дәрістерге өту мен қашықтан
сабақ беру оңай тиген жоқ. Ол
қарапайым күндері басталған әдістәсіл болса министрліктің қазіргі
кадрлық потенциалымен үн-түнсіз
алып шығуы мүмкін бе еді, алайда
пандемияға сәйкес келіп, күйзеліс
үсті-үстіне қосылып жатқан кезде,
эфирге шығып дәрістер өткізіп
жатқан мұғалімдерді сынау емес,
керісінше оларға қолдау көрсетілу
керек.
Біріншіден, алдында балалар отырмай, камераға сабақ
беру әдісіне қалыптаспаған
мұ ғалімге қашықтан берілетін
сабақты жүргізу өте қиын. Онда
тек камера тұрмайды, бірнеше
операторлар мен режиссерлер
басқарып тұрады. Камерамен
қоса, интерактивті тақта мен
компьютеріңді қатар игеріп,
уақытыңды үнемдеп отыру қажеттілігі бар. Өйткені сенен
кейін бір күнде бірнеше сабақ
түсірілуі қажет. Он минуттық
сабаққа мұғалім қанша күн дайындалатынын білесіз бе?! Дайындап әкелген сабағын әдіскерлер
тексеретін шығар, режиссерлер
қарауы мүмкін, «слайдыңыздың

түсін ауыстыру керек» деп оператор араласуы ықтимал т.с.с. .
Қазір халық денсаулығын сақтап
үйінде отырған кезде, бірнеше
адаммен бетпердесіз түсірілімге
келісіп тәуекел жасап жүрген
ұстазды құрметтеу қажет. Сонша уақытын бөліп, мамандығы
үшін қауіп-қатерге барып жүрген
маманның түсірілім үшін алатын
қаражаты мейрамханадан түскі
ас ішуіне де жетпейтін шығар деп
ойлаймын. Өйткені, сабақ беріп
отырған мұғалімдердің көбісі жастар секілді. Мұғалімдер республика деңгейінде сабақ беретін
болғаннан кейін жақсы киім
мен сыртқы келбетінің дұрыс
болғанын да ойлайды. Осындай
қысылтаяң кезде қандай фирма
келіп оларды киіндіріп, беттерін
әрлеп жатыр дейсіз?!
Бұндай қиындыққа оқулықты
қосыңыз. Олардың мазмұнында да
даулы, талас тудыратын мәселелер
көп. Дұрыс нұсқасын анықтауға

кейбір мұғалімдеріміздің өзіне
қиын соғып жататыны рас.
Сондықтан қазіргі өткізіп
жатқан сабақтардан кеткен
кемшіліктер мұғалімнің көмегімен
дұрысталып, оқушыларға қайта
түсіндірілсе оның әбестігі жоқ.
Балаға да мұғалімге де психологиялық жағынан оңай айтылатын әдістерді қолдану керек. Республика көлеміндегі
тәжірибелі мұғалімдердің сабақ тарды қадағалай отырып,
әдістерді жетілдіруге байланысты ой-пікірлер, кеңестер мен
ұсыныстармен бөлісіп отырғаны
да кемшіліктердің болмауына игі
әсерін тигізеді. Сонда ғана қашықтан оқыту әдісін пайдалануы
оң нәтижесін беретіні сөзсіз.
Жазира АҒАБЕКҚЫЗЫ,
Назарбаев Университетінің
ассистент профессоры,
филология ғылымдарының
кандидаты

ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің
басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп
атап көрсеткен. Ал тұңғыш Елбасы Н.Ә. Назарбаев жолдауында: «Болашақта өркениетті
дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет» деген. Мінеки,
қазіргі заман талабы – білім беру жүйесіндегі оқыту үрдісінің технологиялануы,
жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесіне, мектеп өміріне қашықтан оқытудың енуі.
Жалпы қашықтан оқыту әлемдегі
коронавирустық инфекциясының таралуы,
яғни санитарлық-эпидемиялық жағдайға
ғана байланысты туындап отырған дүние
емес. Ерте ме, кеш пе, еліміздегі мектептер
дәстүрлі оқытумен қоса қашықтан оқытуға
көшері анық еді. Мысалы, дамыған елдерде
араластырып отырып оқу «Blended Learning»
әдісі жақсы дамыған екен. АҚШ-та 95%-дан
астам мектептер осындай жүйемен оқытады.
Ал ешқандай мектепсіз толығымен виртуалды оқыту дамыған елдерде 3 пайызға
дейін жетеді екен. Мінеки, бізге де жеткен
жұқпалы індеттің оң әсері осы қашықтан
оқыту процесін тездетті.
XXI ғасыр – ақпараттық-сандық ғасыр.
Бұл ғасырда қашықтан оқыту ұстаздар
қауымын уақыттан оза шауып, дағдыларын
кеңейтуге, тәжірибе алмасу арқылы онлайн-коммуникацияларды дамытуға,
оқушылармен қарым-қатынасты жаңа
деңгейге көтеруге, жаңа байланыстарға ие
болуға жаңа серпін береді деп ойлаймын.
Алаш ардақтысы Мағжан Жұмабаев
«Қазақтың қаны бір, жаны бір, жолбасшысы – мұғалім» деген. Міне, қашықтан оқыту
– мұғалімдер үшін жол бастайтын жаңа
тәжірибе, жаңа дағды әрі тың мүмкіндік.
Сондай-ақ, ұстаздарымыздың цифрлық
технологиялар мүмкіндіктерін барынша пайдалану кезеңі. Мұндай білім беру
ақпараттық және телекоммуникациялық
технологиялардың көмегімен жүзеге асырылатыны бәрімізге аян. Әлемнің қай
түкпірінде болса да, ауқымды желі болған
жағдайда өз бетінше білім алуға жаңа бағыт,
жаңа мүмкіндік беретін, талмай ізденуді

қажет ететін ерекше жүйе «Қашықтан білім
алу» жүйесін мінеки, қарыштап дамуды
көздеген еліміз де қолға алды.
Біз, соның ішінде, Алматы қаласы
Наурызбай ауданы «№187 Жалпы білім
беретін мектеп» ұстаздары да 6 сәуірден
бастап оқушыларды қашықтан оқытуды
бастадық. Мұғалімдеріміз қашықтан білім
беруді сәйкесінше жаңа заманауи форматта ұйымдастырып, белгілі «Күнделік»,
«Bilimland», «Daryn.online» сынды
платформалардың, сондай-ақ «Балапан»,
«Ел-Арна» көгілдір экрандарының бейнесабақтарын қолданып, «Kundelik.kz» электронды журналы және WhatsApp, Телеграмм
мессенджерлері арқылы жүзеге асыруда.
Мектеп басшысы ретінде көпбалалы
және әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың оқушыларын мектеп тарапынан
компьютер, ноутбукпен қамтамасыз еттік.
Мектебіміздің 1489 оқушылары мен жалпы
ұстаздарына және ата-аналарға техникалық
және әдістемелік көмек көрсету мақсатында
мектеп әкімшілігі тарапынан анықтама
телефондары ұйымдастырылды.Телефон
нөмірлерін мектеп басшылығының ресми
сайтынан немесе әлеуметтік желімізден
және «Kundelik.kz» жүйемізден көруге болады.
1-11 сынып жетекшілері онлайн форматта ата-аналар жиналысын өткізді. Жиын
барысында ата-аналарға қашықтан оқыту
процесінің қалай ұйымдастырылатынын
және ата-аналар тарапынан қандай көмек
қажет болатынын түсіндірді. Карантин
кезінде ата-аналарға балаларының үйден
шықпауын және қауіпсіздік шараларын

қатаң сақтау жөнінде арнайы түсіндірме
жұмыстары жүргізіліп, «елімізде болып
жатқан жағдайларға аса сабырлықпен
қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйде болып, білім алуда бізбен бірге болыңыздар»
деген челлендждерге жалғасты. Сонымен
қатар, сынып жетекшілері «Мен қашықтан
қалай оқимын?», «Өзіңді вирустық аурулардан қалай сақтауға болады?» тақырыбында
сынып сағаттарын өткізді.
Қазақтың ханы Абылай ханның «Білекке
сенген заманда ешкімге есе бермедік, Білімге
сенер заманда қапы қалып жүрмелік» деген сөзін ту етіп, елімізде жарияланған
төтенше жағдайға байланысты жас ұрпақты
қашықтан оқыту кезінде телесабақтар
өткізуге де үлес қостық. Соның бір көрінісі,
белсене атсалысқан және шығармашылық
табыстары үшін мектебіміздің биология пәні
мұғалімі Айгуль Юсупова таяуда ғана Алматы қалалық Білім басқармасы басшысының
атынан арнайы алғыс хатпен марапатталды.
«Мектеп - кеме, білім - теңіз» дегендей,
замануи «Zoom» платформасында және
әкімшілік басшылығымен «қашықтан
оқыту» тақырыбы бойынша арнайы семинар өткізіп, қашықтан оқыту жүйесін
жан-жақты талқыладық. Ұжымдағы
әріптестер өз тәжірибелерімен бөлісіп,
бір-біріне әдістемелік қолдау көрсетті.
Жас мамандарға да қол ұшын созды. Әрі
қарай 6-мамыр күні «Мамыр мерекелерін
қашықтан оқыту аясында атап өту», «БЖБ
және ТЖБ өткізу туралы нұсқаулық»,
«Мұғалім мәртебесі туралы заң»,
«Қашықтан оқытудың іске асу процесі»
туралы мәселелерді талқылап, ұжымның
жұмыс мәжілісін өткіздік. Ой қорыттық.
«Қашықтан білім алу» жүйесі
әр оқушының өзіндік қажеттілігін
ұғынуына, өзіне қажетті білімді іздене
отырып үйренуіне мүмкіндік береді,
оқушылардың заманауи білім негізі
қаланады. Олардың жан-жақты білімділігі,
әлемде болып жатқан өзгерістерден сырт

қалмауы, ауқымды желіге қосылу, қажетті
ақпараттарды іздеп табуға дағдылануы,
ақпараттарды қажеттілігіне қарай қолдана
алуы қалыптасады. Мәселен, мектебіміздің
барлық сыныптарында қашықтықтан оқыту
жүйесі оқу процесін тиімді етуге мүмкіндік
беріп отыр. Бұл жұмыс түрі өте ыңғайлы
және пайдалы.
Мұнда оқу жылдамдығын жеке жағдайлары мен қажеттіліктеріне байланысты
оқушы өзі белгілейді. Қашықтықтан оқытудың артықшылықтарын атап айтар болсам:
Еркіндік пен икемділік – өз қалауыңыз
бойынша білім алу мүмкіндігі, яғни, оқушы
сабақтың уақытын, орнын және ұзақтығын
дербес жоспарлай алады. Ыңғайлы уақытта,
ыңғайлы жерде жұмыс істеу, уақытты
үнемдеу мүмкіндігі;
Ұтқырлық – мұғалім мен оқушы
арасындағы кері байланыс арқылы оқу
процесінің табысты болуы;
Қол жетімділік – оқушының мектепте
отырмай-ақ, білім қажеттіліктерімен шектелмеуге мүмкіндік береді;
Технологиялық тиімділік – оқу үрдісінде
ақпараттық және телекоммуникациялық
технологиялардың соңғы жетістіктерін
қолдану, желілік компьютерлік дағдыларды
жетілдіру.
Қашықтан оқыту – заман талабы. Оқыту дың бұл жүйесі сын сағатта
халқымыздың ертеңгі сенімін арттырып,
дүрбелең кезеңдегі қабылданған дұрыс
шешім деп білеміз. Оқушыларымыз бен
ата-аналарымызға дұрыс насихатталуына,
заманауи білім алуға жауапкершілікпен,
бастысы біртұтастыққа, түсіністікпен
қабылдауына күш салудамыз. Ұрпағымыз
үшін жасалып жатқан ұлағатты жұмыс өз
жемісін береді деп сенеміз.
Индира ЕРЖІГІТОВА,
№187 жалпы білім беретін мектептің
директорының міндетін атқарушы
Алматы қаласы
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Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,
ҚХА Төрағасының орынбасары –
Хатшылық меңгерушісі:

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ
РӨЛІН АРТТЫРУ
ЖҰМЫСЫ ЖЕДЕЛ
ҚОЛҒА АЛЫНУЫ КЕРЕК
– Қазақстан халқы Ассамблеясы бүкіл ел тұрғындарының
мүддесін көздейтіндіктен,
азаматтардың конституциялық
құқықтарының сақталуына,
әлеуметтік, саяси-экономикалық жағдайға қатысты
мәселелердің барлығын назарда
ұстап, мемлекет дамуына ықпал
ететін бастамаларды талқылап,
өз ұстанымымызды білдіріп
отыратынымыз өздеріңізге
белгілі. Бүгінгі дөңгелек
үстелдің күн тәртібі де сондай
мәселеге арналған.
Ел тәуелсіздігінің негізін
қалаушы Тұңғыш Президентіміз,
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев:
«Тілге деген көзқарас – шындап
келгенде, елге деген көзқарас»
деп, адамның, қоғамның болмысына бір-ақ ауыз сөзбен сипаттама берген. Өзі Төрағасы
болып табылатын Қазақстан
халқы Ассамблеясының сессияларында «Қазақ тілі баршаны біріктіретін, жастарды
жақындастыратын татулық
тіліне айналуға тиіс!» деп
үнемі айтып отырғанына да
осы жиынға қатысып отырған
көбіміз куәміз.
Биыл Ассамблеяның құрылғанына жиырма бес жыл болды.
Ширек ғасырда Елбасымыздың
бірлік пен ынтымақты сақтау
жо лында сіңірген еңбегі орасан. Сондықтан Нұрсұлтан
Әбішұлының елімізді қалыптастыру мен дамыту жолындағы
қажырлы еңбегін көрсетуге
арналған «Тұңғыш Президент
жолымен» халықтық экспедициясы» жобасын бастадық.
Бұл жоба елордамыз – НұрСұлтан қаласынан бастау алып,
Елбасы өмірге келіп, азамат
атанған Алматы облысының
Үшқоңыр баурайында және
еңбек жолын бастап, қайраткер
ретінде қалыптасқан Қарағанды,
Теміртау қалаларында жалғасын
тапты. Жалпыхалықтық экспедицияның еліміздің әрбір азаматы үшін тағылымы мол. Әсіресе,
өмірлік ұстанымы қалыптасқан,
қоғамдық белсенділік танытқан,
мәдениет пен әдебиетті, тіл
мен ғылымды басты бағдар етіп
алған жастарымыз үшін Елбасының жүрген жолы – тәжірибесі
де, тәлімі де мол өмір мектебі.
Қанша айтылса да көптік
етпейтін, қай кезде де құнды-
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халқы Ассамблеясы қолдау
көрсетіп, былтыр «Ұлы
даланың ұлтаралық тілі»
атты форум өткізді. Бұл
жиынға бүгін бізбен байланысып отырған көпшілігіңіз
қатыстыңыздар. Біз әдеттегі
жиындардан өзгеше форматта
өткізілген бұл форумды Жолдауда айтылғандай, «даңғаза
жасамай, жұмыла жүргізіп
жатқан жұмысымыздың»
көрнекі мысалы дей аламыз.
Республиканың түкпіртүкпірінде тұратын, қазақ тілін
ана тіліндей меңгерген түрлі
этнос өкілдері өздерінің тіл
үйрену жолдарын ғана емес,
өзге елдердегі мемлекеттік
тіл мәртебесін мысал ете
отырып баяндауы Мемлекет
басшысының мәселені дер
кезінде көтеріп отырғанына көз
жеткізді. Бұрын басқа ұлттың
ұл-қызы ана тілімізде сөйлесе
қилы заманда бауырға басқан
қазақ халқына деген құрметі
деп қабылдайтын болсақ, Ас-
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қажет» деген тұжырымды орындап отырмыз деуге болады.
Президенттің сұхбатында
адамзат басынан өткен тарихи сәттер, заманауи фактілер
мысалға келтіріліп, халық санасын қозғайтын ойлар айтылған.
Оларды елге жеткізуде, іске
асыруда бізге үлкен міндеттер
жүктеледі.
Мемлекеттік тілдің елді
біріктіріп, ұйыстырушы фактор ретіндегі рөлін арттыру
жұмысы жедел қолға алынуы
керек. Бұл ретте бізге әр этнос
ішіндегі ақылгөй, парасатты,
идеялы азаматтарымыз ең үлкен
көмекші болады деп сенемін.
Осы тұста Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың «Біз қазақ
тілін жақсы білетін өзге ұлт
өкілдерін қолдауымыз керек.
Оларды Парламентке, өкілетті
органдарға сайлап, мемлекеттік
қызмет жүйесіндегі жоғары
лауазымдарға тағайындап,
мемлекеттік наградалармен
марапаттап отырғанымыз

Арзу ГУРБАНОВА, Шымкент қаласы
әзірбайжан этномәдени бірлестігі
төрағасының орынбасары:

ҚАЗАҚША
БІЛМЕЙТІНДЕР
ҚЫЗМЕТІНЕН КЕТСІН

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ
Нұр-Сұлтан қаласындағы «Достық» үйінде Қазақстан
халқы Ассамблеясының ұйымдастыруымен және
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің
қолдауымен «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі» атты
республикалық онлайн конференциясы өтті.
Аталмыш шара ҚХА-ның 25 жылдығына
арналған Қазақстан халқы Ассамблеясының
«Тұңғыш Президент жолымен» халық экспедициясы» жобасын жалғастырып, ҚР Тұңғыш
Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
Тәуелсіз Қазақстанның құрылуы жолындағы
ерен еңбегін айшықтауға бағытталған.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысы
Қ.Тоқаевтың республикалық «Ана тілі» газетінде
жарияланған «Қазақ халқының тағдыры тарих
таразысында тұр» атты мақаласын талқылау және
«Қазақ тілін жақсы білетін өзге ұлт өкілдерін қолдау» тапсырмасын жүзеге асыруды көздейді.
Онлайн конференцияға ҚХА Төрағасының орынбасары –
Хатшылық меңгерушісі Жансейіт Түймебаев, ҚР Ақпарат және

лығын жоғалтпайтын Тіл
мәселесі бүгін де сөз болмақ.
Басқосуымыздың мақсаты –
Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың республикалық
«Ана тілі» газетіне берген
«Қазақ халқының тағдыры
тарих таразысында тұр» атты
сұхбатындағы мәселелер
туралы ой бөлісу, болашақ
қызметімізде басшылыққа
алу.
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Кемелұлы республиканың өркендеуіне әсер
ететін саяси-экономикалық
даму мәселелерімен қатар,
қазіргі ең өзекті болып отырған
пандемия кезеңіндегі халықтың
жағдайы, демографиялық өсу,
тіл, халықты әлеуметтік қолдау
сияқты мәселелерге басым мән
береді. Өз пікірін білдіре отырып, көпке ой салады.
Президентіміз өз Жолдауында «Еліміздегі этникалық
топтардың тілі мен мәдениетін
дамытуға жағдай жасай береміз»
дей келіп, ойын «Қазақ тілінің
мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі
күшейіп, ұлтаралық қатынас
тіліне айналатын кезеңі келеді»
деп тұжырымдағанын баршаңыз
білесіздер.
Мемлекет басшысының
бұл бастамасына Қазақстан

самблея форумы Жолдауда
жасалған «ұлтаралық тіл» туралы тұжырымның өміршең
екендігін танытты.
«Ана тіліндегі» сұхбаттың
әлем тіршілігіне, дамуына кері
әсер етіп отырған пандемиядан басталуы заңды. Соңғы
көрсеткіштерден үрейленіп
қалған халқына бар жағдайды
ашып айтып, кеңес беріп, «Біз
біргеміз!», «Кемедегілердің
жаны бір» деп басу айтылуы
көңілдерде сенім ұялатады.
Мемлекет басшысы айтып
отырғандай, тілдік проблема ның үлкен саяси мәні мен
маңызы бар. Оны мына сіз бен
біз жақсы білеміз.
Сондықтан Қазақстан халқы
Ассамблеясы тіл мәселесіне
байыппен қарап, оны үйренудің өзіндік қағидаттарын
қалыптастырған. Алғаш қолға
алған кезде «Бір жылда 1000
бала үйренсе» деген арманнан туындаған «Мың бала» жобасы қанатын кеңге жайып,
мемлекеттік тілді үйретудің
заманауи мектебіне айналды.
Басқа да қызықты жобалар бар.
Міне, сондықтан да біз Президент сұхбатындағы айтылған
«мемлекеттік тілге қатысты
жұмыстарды айғайламай, қызбалыққа салынбай, бірақ табанды түрде жалғастыра беру

– Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев
республикалық «Ана тілі» газетіне
берген сұхбатында ана-тілімізді
сақтап, өз тарихымызды терең
дәріптеу жөнінде кеңірек айтып өтті.

қоғамдық даму вице-министрі Марат Әзілханов, ҚР
Ақпарат және қоғамдық даму министрінің кеңесшісі
Бибігүл Жексенбай, ҚР Президентінің жанындағы
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Қазыбек
Иса, филология мен лингвистика саласының сарапшылары, ҚХА мүшелері, мемлекеттік тілді
меңгерген өзге ұлт өкілдері мен этномәдени
бірлестіктердің, жастар ұйымының өкілдері
қатысты.
Конференция жұмысына қатысушылар ZOOM
конференц-платформасы және ҚХА-ның
Фэйсбук желісіндегі ресми парақшасында
көрсетілген тікелей эфир арқылы онлайн режимде қосылды.
Жиын барысында Жамалайл Элимханов, Анель
Пимичина, Арзу Гурбанова, Ругая Вердиева, Ильяр Муталипов, Зулфия Таипова секілді этнос өкілдері сөз сөйлеп,
мемлекеттік тілді қолдау бойынша ойларымен бөлісті.
Онлайн конференцияны журналист және белгілі блогер Максим
Рожин жүргізді.

дұрыс. Мұндай азаматтар қазақ
тілінің деңгейін ұлтаралық
қолданыс дәрежесіне көтеруге
көмектеседі» деген сөзін жүзеге
асыру мақсатында қазақ тілін
насихаттауға үлес қосып жүрген
тіл жанашырлары және бүгінгі
жиынға қатысып, өз пікірін
білдірген барлық азаматтар Қазақстан халқы Ассамблеясының «Мейірім» медалімен марапатталады.
Марапаттарыңыз құтты болсын! Іске сәт, құрметті отандастар! Бүгінгі басқосуымызда тың
ойлар мен идеялар ортаға салынады деп күтемін. Баршаңызға
сәттілік тілеймін!
***
Сөз соңында Жансейіт
Түймебаев Ұлттық Кеңес мүшесі
Қазыбек Исаға алғыс білдіріп,
мемлекеттік тіл мәселесіне
қатысты Ассамблея жастары
айтқан өзекті тақырыптарды
үлкен деңгейде көтеруін сұрады.
– Қазақстан халқы Ассамблеясы, соның ішінде
жастардың Мемлекеттік тілде
сөйлеп, Мемлекеттік тілге
қатысты ұсыныстарын айтып
отырғанын көріп отырсыз.
Сондықтан, Ұлттық кеңесте
де осы жастардың ойынтілегін сіз астын сызып тұрып
жеткізеді деп сенемін, – деді
Ж.Түймебаев.

Олай болса, мемлекеттік тілдің аясын кеңейту жолында әрқайсымыз
өзіміздің азаматтық міндетімізді
атқаруымыз керек.
Демек, мемлекеттік тіліміздің
мәртебесін биіктетіп, оның қай салада болсын кеңірек етек жаюына
әрбіріміздің қосар үлесіміз бар. Ол үшін
мемлекет басшысы айтқан барлық игі
іс – шараларды қос қолдап қолдаған
жөн. Осы тұрғыда мен бір ұсыныс
жасағым келіп тұр. Қазір тіл үйрену
үшін жаһандық пандемияға айналған
індет кезіндегі карантин уақытын
үнемді пайдалануға болады. Бұрын
қазақ тілін үйренуге уақыт таппайтын болсақ, қазіргі таңда уақытымыз
жеткілікті. Сол уақытымызды үнемді
қолданып, қазақ тілін үйренуге
шақырамын. Бұл тек өзге ұлттарға ғана
емес, барша қазақстандықтарға тиісті
деп ойлаймын.
Телеарналардан қазақ тілін
үйренуге арналған бағдар ламалар
мен мультфильмдер, он минуттық
шағын фильмдер мен роликтер де
жиі көрсетілгені жөн. Күніне бірнеше
мәрте қай талап көрсетсе де артық
етпейді.
Бұдан бөлек, қазақ тілінде сөйлеу мақтанышқа айналуы үшін,
қоғамда қажеттілікті арттыру қажет.
Парламент жиындары, баспасөз
мәслихаттары мемлекеттік тілде өтіп,
халыққа қазақша ақпарат бере алмайтын шенділер қызметімен хош
айтысуы тиіс.
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Ругайя ВЕРДИЕВА,
Жамбыл облыстық
«Мехрибан» әзірбайжан
этномәдени бірлестігінің
мүшесі, «Жаңғыру жолы»
жастар қозғалысының
белсендісі:

КӨШЕ АТАУЛАРЫ
ТЕК ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ
ЖАЗЫЛУЫ КЕРЕК

ҰЛТАРАЛЫҚ ТІЛІ
Жамалайл ЭЛИМХАНОВ,
Ақтау қаласындағы
«Емир-Ойл» ЖШС директоры,
чешен этносының өкілі:

ӨЗГЕ ЭТНОС
ӨКІЛДЕРІМЕН ДЕ
ҚАЗАҚША
СӨЙЛЕСЕЙІК!
– Баршаңыз ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Ана тілі» газетінде
жарияланған мазмұнды
сұхбатын оқып үлгердіңіздер
деп ойлаймын. Өз сұхбатында
Президент елімізде қазақ
тілі мәселесін қалай шешкен жөн екені туралы ойларымен бөліскен. Әрине, біз
Президенттің идеяларымен

толықтай келісеміз және оларды жүзеге асыруға атсалысуымыз керек.
Осы орайда туған елімізде
қазақ тілінің құлаш жаюына көмектеседі-ау деген ойпікіріммен бөлісе кетсем
деймін.
Әрине, шынтуайтында, Қазақ елінің әр азаматы
мемлекеттік тілді, ең алдымен, өз Отанына деген шынайы сезім мен сыйластық
үшін үйренуі керек. Десе
де, егер бір ғана патриоттық
сезім жеткіліксіз болса, біз
мұндай адамдардың қазақ тілін
үйренуіне талпыныстар тудырып отыруымыз керек.
Қ азақстанның ірі қа лалары н да мен осы н дай мәселемен бет пе-бет кел д і м.
Барлығымыз қазақ халқының
қонақ жай екен дігін жақсы
білеміз. Мәселен, Нұр-Сұлтан
қаласында таксиге отырып,
жүргізушімен диалогты қазақ
тілінде бастасам, ол кісі менің
өзге этнос өкілі екендігімді
көрі п, т олера н т т ы л ы ғ ы на
(сы й ласт ы ғ ы на) бай лан ыст ы әң г і мен і орыс т і л і н де
жа лғап кетеді. Мұндай
әрекет адамның қазақ тілін
ү й р ен у г е дег ен т а л п ы н ысын төмендетеді деп ойлай-

мын. Қазақша үйренем деп
жүрген адам «онда орыс тілін
білгенім жеткілікті ғой» деп
ойлап қалуы әбден мүмкін.
А дамның ынтасы төмендеп,
жалқауланып кетеді.
Осы ретте Маңғыстау
облысының тәжірибесін
пайдалануды ұсынамын.
Маңғыстауда орыс тілін жетік
меңгерген қазақ, басқа этнос
өкілін көрген бетте әңгімені
алдымен қазақ тілінде бастайды. Өзге ұлт өкілі орысша жауап бергеннің өзінде де, қазақ
тілін түсінеді деген сөз. Сол
себепті менің жерлестерім
әңгімені әрі қарай қазақша
жалғастырады. Осылайша, ол
өзге этнос өкілін қазақ тілін
үйренуге шабыттандырады.
Біз, қазақ халқы және өзге
этнос өкілдері мемлекеттік
тілді үйренгісі келетін жандарға
осылай көмектесуіміз керек.
Олармен қазақша сөйлесейік!
Бұл оларды тіл үйренуге
жетелейтін зор ынта тудырады деп сенемін. Егер бәріміз
де тек қазақша сөйлейтін
болсақ, бізді естіп, үйренгісі
келмейтін адамдар да, өздерін
ыңғайсыз сезініп, тілге деген
қызығушылықтары, құрметі
оянып, үйренгісі келетін болады.

Зульфия ТАИПОВА,
Каспий университетінің лекторы,
ұйғыр этносының өкілі:

ӘЛЕУМЕТТІК
ЖЕЛІЛЕР ҰЛТТЫҚ
ИДЕЯҒА ҚЫЗМЕТ
ЕТУІ ҚАЖЕТ
– Президентіміз Қ.К.Тоқаев
«Ана тіл» газетіне берген
сұхбатында «Телевизиялық
және радио хабарларының
сапасын арттыру қажет. Бұл
ақпарат өнімдері қоғамдық
ойдың қайнар көзіне айналуға
тиіс, ұлттық идеяға қызмет
ететін топырағымыздан тамыр
алған төл бағдарламаларды молайту қажет» деп айтқан болатын. Менің ойымша ақпарат
өнімдеріне әлеуметтік желілерді
де қосуға болады.
Қаласаңыз да, қаламасаңыз
да, қоғам әлеуметтік желілерге
байланды десек артық емес.
Дүние күйіп бара жатса да
желілерге көз қырын салып, виртуалды өмірден
алшақтамайтындар саны күн
өткен сайын артып келеді.
Енді бізг е о сы құ б ылыст ы
мәдениетті, сапалы, ұлт пен
мемлекетке, мемлекеттік тілге
пайдалы жағынан қолдану керек. Әркім өз оқырмандары
алдындағы жауапкершілікті
барынша сезініп, әлеуметтік
желілерді мемлекеттік тілді насихаттайтын ортаға айналдыру орынды болмақ. Осы ретте әлеуметтік желідегі «Ұлы
Даланың ұлтаралық тілі»
парақшаларының жұмыс істей
бастауын қуана құп көремін.

– Мемлекеттік тіл – ел
тұтастығының да ең басты кепілі. Ол еліміздің
халқын біріктіретін, ортақ
іске жұмылдыратын, елге
деген перзенттік ықыласты
қалыптастыратын бірденбір құрал. Бір тілде
сөйлемеген халық біріге
алмайды, өздерін бір
шаңырақтың мүшесімін
деп сезіне де алмайды.
Себебі, бір-бірінің тілін
түсінбеген халықтың
бір-бірінің ой-ниеттерін,
мақсат- мүдделерін түсінуі
екі талай. Сондықтан
ұлтты ұлт ретінде ұйытатын
– тіл, түрлі халықтарды
өзара топтастыратын – тіл
десек, ендеше Қазақстанда
тұратын ұлт өкілдерінің
бір-бірімен қарым-қатынас
жасайтын тіл – ол сөзсіз
мемлекеттік тіл болуы тиіс.
Менің ойымша,
қоғамдық орындарда қазақ
тілін көбірек қолдану керек, мысалы көлікте аялдамаларды тек қазақ тілінде
хабарласа, көшелер екі
тілде емес, қазақ тілінде жазылса адамның көзі, құлағы
орысшаға алаңдамай қазақ
тілін қабылдайтын еді. Мен
өз қазақ елімді, туып-өскен
Жамбыл өңірін мақтан
тұтамын. Мемлекеттік тілге
деген құрметім өзімнің
ықыласым, таза ниетім
арқылы оянды. Бұл отбасымыз үшін де аса маңызды.
Себебі, Отан отбасынан
құралады. Ал, әр отбасында елге, жерге деген
сүйіспеншілік пен құрмет
міндетті түрде болуы тиіс.
Сонда ғана отбасылардың
ынтымақ-бірлігі артып, бақытты, берекелі
шаңыраққа айналады деп
ойлаймын.
Біз қаншама жылдан
бері қазақ жерін мекен етіп
келеміз. Қазақ тілі біздің
ана тіліміз болмаса да ана
тіліндей қабылдап кеттік.
Атам үйде бәріміздің
дерлік отбасымызда
қазақша білуімізді, еркін
сөйлеуімізді шегелеп
тапсырған болатын. Ұлты
әзірбайжан болса да, атам
өзі де әлі мемлекеттік
тілді оқу, жазу, зерделеу
үстінде. Бұл жоғарыда
айтып өткен Отанға деген
сүйіспеншіліктен деп ойлаймын, – деді ол.
qazaquni.kz
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
өзінің «Ұлы Даланың жеті қыры»
аталатын мақаласында дархан
Қазақ елі туғызған Абай сынды
тұлғалардың әдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы және
бейнелеу өнеріндегі галереясын
жасауды қолға алу қажеттігіне
тоқталғаны мәлім.

УДАРМАДАҒЫ
Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ,
С.Демирел атындағы университет ректорының кеңесшісі,
филология ғылымдарының
докторы, профессор.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті Қ-Ж.Тоқаев «Абай
және XXI ғасырдағы Қазақстан»
атты мақаласында: «Биыл Абай
Құнанбайұлының туғанына 175 жыл
толады. Халқымыздың ұлы перзентінің
мерейтойын лайықты атап өту үшін
арнайы құрылған комиссия дайындық
жұмыстарын бастап кетті. Бірақ мұның
бәрі той тойлау үшін емес, ой-өрісімізді
кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз
үшін өткізілмек» деп жазды. Осыған
орай танымал әдебиетші ғалымдар,
ақын-жазушылар, өнер қайраткерлері
аталған міндетке қызу ат салысуда. Бүгін
оқырман назарына сондай еңбектердің
бірі ұсынылып отыр.
Қазақ әдеби аудармасының бастау
көзін Ыбырай Алтынсарин ашты. Оның
1879 жылы шыққан «Қырғыз хрестоматиясында» орыс әдебиетінен аударылған
бірнеше шығармаларға, атап айтқанда,
Л.Н.Толстойдың, И.А.Крыловтың,
К.Д.Ушинскидің, И.М.Паульсонның
ағартушылық бағыттағы туындыларына
орын берілді. Педагог Ыбырай Орыс
жазушыларының шығармаларының
ішінен тек тәрбиелік маңызы барларын
ғана аударған. Неге олай істеді? Сол
кездегі қазақ қоғамының алға дамып,

өсіп-өркендеуі үшін білім-ғылымның
аса қажет екендігін түсінген қазақ зиялылары ағартушылық жолға бастады. Халқының мүшкіл халін бар жантәнімен сезінген Ыбырай елдің көзін
ашу мақсатымен алғаш рет қазақ даласында мектеп ашып, білімнің дәнін
шашты «адамдықтың диқаншысы»
болды. Алғашқы қазақ тіліндегі
оқулыққа орыс жазушыларының білім
алуға адамгершілікке үндейтін, яғни
«педагогтық», тәрбиелік сыпаттағы
шығармаларының іріктеліп алынуының
өзі де осы себептерден туған заңдылық
еді.
Ы.Алтынсариннің орыс әдебиетінен
жасаған аудармаларының көпшілігі
тым еркін. Кей аудармаларының
еркіндігі соншалық – оның қай бір
шығармаларының қайсысы төл туынды, қайсысы тәржіма екендігін
айырудың өзі қиынға түседі. Демек,
Ы.Алтынсарин орыс әдебиетінен
шығармалар аударды десек, онда оның
барынша еркін жасалғандығын баса
айтамыз. Ал шындығына келгенде,
Ыбырай аудармаларының тақырыбын
орыс жазушыларынан алды демесек, іс
жүзінде түпнұсқаға сәйкес келмейтін,
тәржімаға қойылатын талаптарға жауап
бере бермейтін, мүлдем жаңадан, қайта
жазылған көркем шығарманы көреміз.
Академик Қ.Жұмалиев «Ол
әңгімелерді аударғанда Алтынсарин
барлық жерде түпнұсқасын бұлжытпай,
сол күйі аударуды принцп етіп қоймаған.
Кейде тақырыбын, кейде сюжетін кейде
баяндау әдісін өзгертіп, қайткен күнде
де қазақ өміріне жақындатып, қазақ
балаларына түсінікті баяндауды негізгі
нысанасы еткен» [13,53] – деп көрсетеді.
Ыбырай аудармаларының осындай басты ерекшелігін қазақ аудармасының
тарихын зерттеуші С.Талжанов та атап
өткен болатын: «Ол кезеңде қазақ азаматы Алтынсарин орысшадан аударғанда,
қазақ оқырмандарына бейімдеді, жеке
сөзін қуаламай, ойын беруге тырысты,
өз халқының ұғымына сай етіп аударды.»
[14,194]. Бұл жайында Ә.Сатыбалдиев
«Ол түпнұсқаның шеңберінде қысылып
қалмайды, оның идеясын, сюжетін алады да, өз оқушыларының жағдайына
қарай, тартымды да көркем әңгіме
құрады. Мұның бәрінде, ең алдымен,
оның ағартушылық мүддесі бой көрсетіп
отырады. Және ол өзінің шәкірттері мен

оқушыларының жағдайын ешуақытта
естен шығармайды, жазғандарының
қалай да соларға түсінікті болу жағын
көздейді. [15,17] – деп жазады.
Осы жерде тағы бір ескеретін
жәйт: Ы.Алтынсаринның заманында балалар әдебиеті болмады. Рас,
ауыз әдебиетінің балаларға арналған
жаңылтпаш, мақал-мәтел, жұмбақ,
өтірік өлең, ертегі сияқты түрлері
ғасырлар бойы қазақ балаларының
сана-сезімінің қалыптасып, тәрбиелі
болып өсуіне қызмет етіп келді. Енді
жазба әдебиетінің дамуына, білім беретін
мектептердің ашыла бастауына байланысты жаңа үлгідегі жазба түрдегі
балалар әдебиетін жасау міндеті алға
қойылды. Осы мәселені шешуге алғаш
кіріскен Ы.Алтынсарин осы салада
біршама жетістіктері бар орыс әдебиетіне
көз салды. Ыбырай орыс әдебиетінен
алғанда да балаларға арналған оқу
құралдарынан, жинақтардан керегін
тапты. Атап айтқанда, Ы.Алтынсарин
К.Д.Ушинскидің «Детски мир и хрестоматия», «Родной язык», Л.Толстойдың
«Первая русская книга для чтения»,
«Вторая книга для чтения», «Четвертая
книга для чтения», «Новая азбука»,
И.И.Паульсонның «Книга для чтения
и практических упражнений в руском
языке» оқу кітаптарына педагог ретінде
көбірек назар салған. Ә.Дербісалиннің
анықтауынша, Ыбырай аудармаларының
жалпы саны – 35. Олардың ішінде
И.И.Паульсоннан – 20, Толстойдан –
6, К.Д.Ушинскиден – 3, қалғандары
И.Крыловтан, Шмиттен, В.Дальдан 3-4
шығармадан аударған.
Біз жоғарыда айтып кеткеніміздей,
Ы.Алтынсариннің қай шығарма өзінікі,
қайсысы аударма екенін ажыратудың өзі
қиынға соғады. Академик Қ.Жұмалиев
Ыбырайдың «Бай баласы мен жарлы баласы» (Асан мен Үсен) мен
Салтыков-Щедриннің «Бір шаруа екі
генералды қалай асырады?» арасындағы
идеялық, сюжеттік құрылысы жағынан
ұқсастықтарға назар аударады.
(Қ.Жұмалиев. Қазақ әдебиеті тарихының
мәселелері және Абай поэзиясының
тілі. 2 том, А.,1960, 55-бет). «Бай баласы мен жарлы баласы» аударма ма,
жоқ әлде Ыбырайдың өз шығармасы
ма? Ойланарлық-ақ мәселе. Төл туынды дейін десек, Салтыков-Щедриннің
әңгімесіне негізінен тақырыбы, оқиғасы,

идеясы жағынан ұқсап тұр. Ал аударма
дейін десек, оған қойылатын талаптарға
мүлдем келмейді: шығарманың тілдік,
стильдік жағынан түпнұсқаға сәйкес
келу керектігін айтпағанның өзінде кісі
аттарынан бастап, оқиға желісіне дейін
өзгеше. Қазақ әңгімесін зерттеушілер бұл
әңгімені Ы.Алтынсариннің төл туындысы деп қарастырып жүр. Олай болса
«Абайдың Евгени Онегині» неге аударма
делінеді? Қазақ тіліндегі Абайдың «Евгени Онегині» орыс тіліндегі түпнұсқадан
оқиға желісі, сюжеті, композициялық
құрылымы жағынан мүлдем басқаша.
Демек, бұл жерде де ойланарлық мәселе
бар екен.
Ы.Алтынсарин көркем шығарманы
дәл аударуды мақсат етпейді. Ыбырай орыс тіліндегі туындыға ол қазақ
оқырманына, онда да жастарға,
мектеп оқушыларына тәрбиелік,
дүнитанымдық жағынан қажет пе,
түсінікті ме деген сауалдар тұрғысынан
келіп, оның ағартушылық, педагогтық
жақтарына үлкен мән беріп отырған.
Ол түпнұсқаның шеңберінде қысылып
қалып қоймай, қажетті жерінде одан
шығып, еркін кетеді. Шығарманың
оқушыға тәрбиелік, дүнитанымдық
жағынан пайдалы болу керектігін басты
мақсат етіп алға қойған Ыбырай кей
жағдайда түпнұсқаның жалпы нобайын сақтап отырса, көп реттерде оның
тек идеясын ғана алып, сюжетін де,
оқиғасын да кісі аттарын да өзгертіп
жібереді; кей жерлерде түпнұсқаның
бір ғана оқиғасын, немесе деталін ғана
алып, содан бас-аяғы бөтен туынды
жазып шығады. Ыбырайдың мұндай
шығармаларын аударма деуден гөрі
белгілі бір жазушының сарынымен
жазылған өз туындысы деп қарастырған
жөн.
Қ аламг е р ді ң о р ыс ә де б ие т і не н
алғандарынаң дені прозалық
шығармалар. Әрі прозашы, әрі ақын
Ы.Алтынсарин орыс поэзиясынан
И.А.Крыловтың бірнеше мысалын
аударған. Олардың кейбіреулерінің
кімдіке екендігі даулы. «Егіннің бастары»...Даусызы – «Қарға мен түлкі»
Ы.Алтынсаринның шығармашылығын
зертеушілердің барлығы дерлік бұл
мысалдың Ы б ыр айді к і е к е нді г і не
күмән келтірмейді. «Қарға мен түлкі»
қазақ әдебиетіндегі әдеби аударманың
алғашқы адымы болуымен бірге

11 Abaı – 175
«мысал жанрының да алғашқы жыл
құсы» болды. [15,26] Енді осындай
екі жақты маңызы бар туындының
түпнұсқамен арақатынасына, яғни
қаншалықты сәйкес келетіндігіне,
аударма талаптарының қаншалықты
орындалғанына назар аударайық.
Ең алдымен «Ворона и лисица», «Қарға
мен түлкі» болып дәл аударылған. Мысалы
орысшасында 26 жол болса, қазақшасында
28 жол. И.А.Крылов мысалы
«Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна;
но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет
уголок.» - [16,13] – деген негізгі идеяны аңғартар кіріспемен басталса,
қазақшасында бұл жолдар түсіп қалған.
Ыбырай мысалдың өн бойында айтылатын мақтаншақтықтан сақ болыңдар
деген ойды айтып жатуды артық көрген.
Жалпы көркем әдебиетке қойылар
негізгі талаптың бірі онда айтылар
ой, идея жалаң берілмеуі керек;
табиғи түрде көркем бейнеленіп,
оқушысын ойландырып барып, көзін жеткізуі керек.
Осы тұрғыдан келгенде,
аударманың
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«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть
должен голосок!
Спой, светик, не стыдись!
Что ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Ал Ыбырайдың түлкісі қарғаға:
« - Қарға батыр, әр сөзің күміс, алтын,
Сырттан тілеу тілейді барша халық.
Қарға-екеңдей дүниеде әуез жоқ деп,
Осылайша шығады сыртқа даңқың.
Сандуғаш, бұлбұлдарды көріп едім,
Жүзіңді бір көруге келіп едім.
Даусыңды бір шығаршы шаттанайын,
Сырттан асық болғаннан өліп едім.»
«Қарға тақсыр көзім жасын
көрі ң із» - деп, ж ы л м ы ң да п,
ж ы ламсырай ды. Мұ н да да
а й ы рм а ш ы л ы қ т ар ба й қ а л ы п
тұр. Түпнұсқадағы түлкі қарғаны
«қарғашым» деп, оның мойнының,
көзінің, қанатының, м ұрнының
«әдемілігінің» аузының суы құрып
айтып, «құс патшасы сенің даусың
п е р і ш т е н і ң д а у с ы н д а й ш ы ғ а р,
кө р е й і к ш і бі р ш ы рқ а п ж іб е р ш і»

Крыловта бір шумақ болса, Ыбырайда
ек і ш у мақ. Мақ таудан Кры ловт ы ң
қарғасының басы айналып, тынысы
тарылса, Ыбырайдың қарғасы масаттанып, сілкініп, ішін тартып, миықтан
күледі; түлкі мен үшін алыстан арыпа ш ы п кел і п т і, көң і л і бір т ы н ш ы п
кетсінші деп, өзіне-өзі риза болған бір
сезіммен ойланады. Екеуінде де қарға
«қарқ» еткенде, ірімшікті түлкі қағып
алады; тек Ыбырайдың түлкісі ірімшік
ауызға түсісімен зыта жөнеледі.
Жоғарыдағы талдауымыздан көрініп
тұрғандай, Ы.Алтынсариннің «Қарға
мен түлкі» мысалы аударманың балама
түріне жатады. Азын-аулақ өзгертулері
болғанымен де түпнұсқаның негізі
сақталынған. Ал аз ғана өзгертулердің
өзі түпнұсқаны сол күйінде аударуға
шаманың келмегенінен емес, түрлі
әлеуметтік тұрмыстық жағдайлардан
туындаған обьективтік- субьективтік
себептерге байланысты туындаған
деп ұққан жөн. Бұл жерде аударма
авторы ағартушы ретінде тәржімаға
көркемдік принциппен емес, ұстаздық
мақсатты ұстанып, тәрбиелік оқу
құралы тұрғысынан келген. Сондықтан
да Ыбырайдың аудармасы жалпы
жұртшылықтың, оның ішінде мек-
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кіріспесіз бірден басталуы ұтып тұр.
И.А.Крылов мысалы:
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил,
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:» – деген жолдармен бастаса, Ы.Алтынсарин
осы жолдарды
«Ашығып түлкі жүрді жапандарда,
Тамақ іздеп жол шекті сапарларға...
Ешнәрсені көре алмай келе жатса,
Көзіне түсті алыстан жалғыз қарға.
Жүгіріп түлкі соған жетіп келді,
Қарға ағаштың басында мұны көрді.
Тістегені аузында тәтті ірімшік,
Оны көріп, түлкі екең сөйлей берді»
- түрінде береді. [17,39] Түпнұсқа мен
аударманы салыстыра қарағанда, ең
алдымен, орысшасында қарға мен
түлкі атауларының кісі есімі сияқты
бас әріптермен жазылуы көзге түседі.
Крыловта бірден құдай бере салған
ірімшікті таңғы ас ретінде жеуге қам
жасап, шырша басында маңғазданып
отырған қарғаны оның сорына жуық
маңда жортып бара жатқан түлкінің оны
байқап қалып, аузындағы ірімшігіне
қызығып, арам ойын жүзеге асыру
мақсатымен, аяғының ұшымен жақын
келіп, қарғаны мақтай бастағанын
көрсек, Ыбырайда сәл басқашалау.
Крылов қарғадан бастаса, қазақшасында
тамақ іздеп, жортып келе жатқан түлкіні
көреміз. Түпнұсқада ірімшік іздеген
қарғаның көрінісі бір шумақта суреттелсе, қазақшасында «тістегені аузында
тәтті ірімшік» деген бір ғана жолмен
берілген. Демек, Ыбырайды қарғаның
аузындағы ірімшік емес, «қай жерден
тамақ кездеседі» деп, жортып жүрген
түлкінің бейнесі қызықтырады; оқырман
назарын түлкіге қарай бұрады. Қазақ
ұғымында түлкі – қулықтың символы.
Крыловтың діттегені мақтаншақтықтың
опа әпермейтінін ұғындыру болса, Ыбырай оны сәл бұрып, қулықтың құрығына
түсіп қалмаңдар дегенді мегзеп тұр.
И.А.Крылов шығармасында оқиға
желісі мұнан ары түлкінің қарғаны
төмендегіше мақтауына ұласады;

деп, елпек қағады. Иванның қарғасы
ертегі дегі дей «сұлу», «нәзік» болса,
Ыбы р а й д ы ң қ а р ғ а сы н ы ң сы р т қ ы
сұлулығы көрінбейді; керісінше «батыр». Қазақшасында түлкінің қарғаны
мақтауы «қарға батыр, әр сөзің күміс,
алтын» деген жолмен ғана шектеліп,
бар күш «қарға-екеңдей дүниеде әуез
жоқ деп» оның дауысын мадақтауға
жұмсалады; оның даусын естуге асық
болғаны соншалық – көзіне жас алады.
И.А.Крылов мысалы:
«Вещуньина с похвал
вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло, И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал - с ним была плутовка такова»
– деген жолдармен аяқталады. Ыбырай:
«Масаттанып бұл қарға сілкінеді,
Ішін тартып, миықтан бір күледі.
Арып-ашып алыстан келген шығар,
Көңілі тынып кетсінші шіркін» деді.
Мақтау сөзге семіріп, судай тасып,
Пәрменінше «қарқ» етті аузын ашып.
Қарқ еткенде ірімшік жерге түсіп,
Оны кетті түлкі-екең ала қашып.
– деп, аяқтайды. Бұл жерде де азынаулақ айырмашылықтар көрініп тұр.

теп оқушыларының ұғымына түсінікті
қарапайым тілмен жазылған. Ең бастысы «Қарға мен түлкінің» ауызды ашып
босқа жүрме, өтірік мақтауға малданып
қалма, ертеңіңді ойла, өйтпесеңдер
алданып қалған қарғаның аянышты
күйін кешесіңдер деген сынды ойлары
балалардың түсінігіне орай жеткізілген.
Ы.Алтынсарин өмірде түлкі сияқты
қулар да, қарға сияқты аңқаулар да
бар. Қарға сияқты сенгіш қарапайым
адамдар түлкі сияқты қулардың өтірік
мақтауларына сеніп қалып, қаншама
қиын жағдайларға ұшырап жүр
дегенді аңғартып, оқырманын қулықсұмдықтардың құрбаны болу қаупінен
сақтандырады. И.А.Крыловтың «Қарға
мен түлкісін» Абай да аударған. Абайда бұл мысалдың екі түрлі нұсқасы
бар. Оның бірі «Жұрт біледі, күледі»
де, екіншісі – «боқтықта талтаңдап».
М.Әуезов осының екіншісі Абайдікі
екендігіне күмән келтіріп, Ыбырайдікі
деген пікір айтқан. [18,199] Кейіннен
Ы.Алтынсарин аударған «Ашығып
түлкі жүрді жапандарда» деп басталатын мысал анықталды да, зерттеушілер
Мүрсейіттің қолжазбасында бар екі
нұсқаны да Абайдікі деп жүр. Абай
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«Қарға мен түлкінің» екі бірдей әдеби аудармасын жасаған. Мысалдың екі түрінің
де мазмұны, айтар ойы – бір. Айырмасы бірі дәл аударылса, екіншісі еркін.
Түпнұсқадағы 26 жолдық мәтін дәл
аудармада 47, екіншісінде – 55. Орысшасында буын саны әр түрлі: көбіне 12-13
те, қазақшасында 6,7,8,10 буынды болып
келеді. Еркін аударылған нұсқа 7-8 буынды жыр үлгісімен жазылған. Орысшамен
салыстырғанда қазақшасының жол
қатары көбірек көрінгенмен де жалпы
көлемі шамалас.
Крылов мысалдарында ойдың түп
қазығы басында:
«Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна;
но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.» – деп берілген.
Осы жолдарды Абай:
Жұрт біледі, күледі,
Сұрқия тілдің жаманын,
Қошеметшілердің амалын
Сонда солар қайда жоқ?
Ептеп айтса, ересің,
Артынан өкінсең де пайда жоқ –
түрінде аударған. Айтылмақ ой негізінен
қазақша сөйлеп тұр. Аудармадағы
аздаған айырмашылықтардың бірі
– түпнұсқадағы «күледі», «өкіну» туралы айтылмайды. Қошеметтің
жексұрындылығы, зияндығы айдай
әлемге аян бола тұра қошеметшілердің
жүрекке жол тауып, кете алатындығы
жайлы айтылса, тәржімада да осы ой
сәл ғана өзгерістермен айтылған. Үш
жол алты жол болып аударылғанмен
де сөздерінің саны шамалас – екеуінде
де жиырма шақтыдан. Ал мысалдың
мазмұны асқан шеберлікпен дәл
аударылған. «Вороне где-то бог послал
кусечек сыру» деген жолды Абай:
«Ірімшікті құдайым
Кез қылды бір күн қарғаға» –
деп, бір сөзін шашау шығармай сөзбесөз берген. Мысалда ірімшікті болған
қарға ертеңгі асын ішуге қамданады
десе, аудармада қарғаның қарны аштыға
айтылады.
«Бір жеп алып, шүкірлік
Қылайын деп аллаға» – деген діншіл
қауымға ұғынықты жолдарды өз жанынан қосқан. Ал, түлкінің қарғаны алдап
түсіру мақсатымен айтқан қошемет
сөздері Абай аудармасында мүлдем
құлпырып кеткен. Мысалдың соңы
«Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал - с ним была плутовка такова»
– деген жолдармен аяқталады. Аудармада осы жолдардың
«Өзіне біткен өңешін
Аямастан қарқ етті,
Ірімшік жерге салп етті,
Қу кетті, іс бітті» – түрінде берілуі
шын шеберлікті танытады. Әсіресе
түпнұсқадағы :
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен
голосок!» –
деген жолдардың
«Қарағым, неткен сұлу ең!» –
Деп таңырқап таңданады.
«Неткен мойын, неткен көз!
Осыдан артық дейсің бе,
Ертегі қылып айтқан сөз
Қалайша біткен, япырмай,
Мұрныңыз бен жүніңіз!
Періштенің үніндей
Деп ой лаймын үніңіз» – т үрінде
дәлме-дәл аударылуы Абайды аударма
өнерінің асқан шебері ретінде танытты.
Сөйтіп Абай И.А.Крыловтың осы мысалын қазақшалау арқылы поэзиялық
дәл аударма жасаудың асқан үлгісін
көрсетті.
Аударманың екінші нұсқасы
«Боқтықта талтаңдап,
Жан-жаққа жалтаңдап,
Бір қарға жүр еді» – деген түпнұсқада
жоқ жолдармен басталған. Мысалдың
басындағы негізгі ойды аңғартатын
шумақ мүлдем түсіп қалған.
(Жалғасы 12-бетте)
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(Басы 10-11-беттерде)
Әр сөздің, сөйлемнің
мағынасын сол күйінде аудару
мақсат етілмей, негізгі ой мен
мазмұн ғана сақталған.
Сонымен Абайдың «боқтықта талтаңдап» жүрген
қарғасы «бір жатқан ірімшік»
тауып алып, «асықпай жемек
болып», «бір ағашқа қонып»,
жан-жағына масаттана қарайды.
Сөйтіп отырғанда, «жем іздеген
бір түлкінің» көзіне «ірімшікті
тістеген қарға» түседі. Ал
Крыловтың түлкісі «талтаңдап»
жүрмейді; жақын маңда
жүгіріп бара жатқанда аузында
ірімшігі бар шырша басында
маңғазданып отырған қарғаны
көріп қалады. Бұл жерде Крылов
болған оқиғаны қысқа да нұсқа
баяндап жеткізуге күш салса, Абай қазақ оқырманының
ұғымына түсініктірек болуын көздеп, талтаңдаған,
мазатсызданған қарғаның, қай

АУДАРМАДАҒЫ
АБАЙ БИІГІ
жерден олжа кездесіп қалар
екен деп жүгірген, «жем іздеген»
түлкінің бейнесін жасайды. Кең
далада, табиғаттың аясында
өмір сүрген әрбір қазаққа қарға
мен түлкінің адамға ұқсас кейбір
мінез-құлықтары етене таныс.
Сондықтан да Абай қарға мен
түлкіні халықтың санасында
қалыптасқан іс-әрекеті үстінде
көрсете білген.
Крыловтың мысалының
соңындағы:
«Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал – с ним была плутовка такова» – деген жолдарын Абай «Қарға мен түлкінің»
бірінші нұсқасында :
«Өзіне біткен өңешін
Аямастан қарқ етті.
Ірімшік жерге салп етті.
Іс бітті, қу кетті» – деп,
екі жол өлеңді төрт жолдан
тұратын бір шумақпен аударса, осы мысалдың «Боқтықта
талтаңдап» деп басталатын
екінші нұсқасында:
«Мақтауға есіріп,
Барынша көсіліп,
Ырғалып қарқ етті,
Ірімшік жерге салп етті.
Тап етті, шап еті,
Ап кетті қу түлкі.
Антұрған, сол тұрған,
Жеріңде бол күлкі» –
деген сегіз жолдан тұратын
екі шумақпен берілген. Екінші
нұсқада ақын Абайдың түпнұсқа
ауқымында қалып қоймай, одан
шығып көсіліңкірегені көрінеді.

Орысшасындағы «сыр выпал»
тіркесін Абай аударманың екі
нұсқасында да «ірімшік жерге салп етті» деп берген. Ал
мысалдың соңынағы «с ним
была плутовка такова» тіркесі
бірінші түрінде «іс бітті, қу
кетті» делініп, қысқа қайрылса,
ал екінші нұсқасында «тап етті,
шап етті, Ап кетті қу түлкі» деген екі жолдан кейін тағы да
екі жол «Антұрған, сол тұрған,
Жеріңде бол күлкі» - деген жолдар қосылған. Екінші нұсқаның
соңындағы екі шумақ қарға
мен түлкінің бейнесін барынша
ашып тұр.
Абай да Крыловтың кезкелген мысалын аудара бермеген. Өзіне қажеттісін ғана
таңдап, талғап аударған. Кезінде
В.Г.Белинский Крыловтың мысалдарын үш топқа – еліктеу
сарынындағы, моральдік
бағыттағы, көркемдігі жоғары
сатиралық мысалдарға жіктеген
екен. Абай орыс мысалшысының
шығармаларының ішінен
біріншісіне тиіспей, соңғы екі
түрінен көбірек аударған. Онда
да қазақ тұрмысына, санасеіміне мазмұны жағынан үндес
келетіндерін ғана іріктеген.
Ағартушылық бағытағы Абай
да Ыбырай сияқты тәрбиелік
мақсатты көздейтін моральдік
бағыттағы мысалдарға көбірек
көңіл бөлген.
М.Әуезов «Мен өзімнің бала
күнімнен білетін ескі қолжазбаларымды еске алғанымда,
Абайдың Крыловтан жасаған
аудармаларын төрт-бестен артық
деп айта алмаймын. Олары:
1. «Есек пен бұлбұл»
2. «Бүркіт пен қарға»
3. «Шегіртке мен құмырсқа»
4. «Түлкі мен қарға»
5. «Піл мен қанден» –
[12,20] – деп, бес мысалдың
атын атайды. С.Талжанов «...
ұлы ақынымыз Абай: «Емен мен
шілік», «Қазаға ұшыраған крестьян», «Жарлы бай», «Шегіртке

мен құмырсқа», «Ала қойлар»,
«Түлкі мен қарға», «Бақа мен
өгіз», «Піл мен қанден», атты
мысалдарын өз мүлкіміз етіп
тастап кетті.» [14,199] – деп
жазады. Соңғы уақыттары
зерттеушілер Абайдың
И.А.Крыловтан он екі аударма
жасағанын айтып жүр. Сонымен
олар: «Емен мен шілік», «Қазаға
ұрынған қара шекпен», «Жарлы бай», «Есек пен бұлбұл»,
«Қарға мен бүркіт», «Шегіртке
мен құмырсқа», «Әншілер»,
«Ала қойлар», «Қарға мен
түлкі», (Жұрт біледі күледі...)
«Қарға мен түлкі» (Боқтықта
талтаңдап...), «Бақа мен өгіз»,
«Піл мен қанден», «Есек».
«Шегіртке мен құмырсқа» –
И.А.Крыловтың «Стрекоза и муравей» мысалының дәл аудармасы. Түпнұсқасы 30, қазақшасы 36
жол. Абай мәтіндегі «стрекозаны»
инелік деп емес, шегіртке (кузнечик) деп өзгерткен. Өйткені сирек
кезедесетін инелікке қарағанда,
жаздың күні далада қаптап
жүретін шегірткенің тіршілігі
қырда өскен қазақтың баласына
етене таныс. Оның үстіне мысалда айтылатын ой мен мазмұн
инеліктен гөрі шегірткенің өмір
сүру табиғатына дәлірек келеді.
Осы тұрғыдан келгенде, Абайдың
сирек кездесетін инелікті шегіртке
деп алуы ұтымды шыққан.
Сонымен, Абай орыс мысалшысы И.А.Крыловтың мысалдарын қазақшалағанда, мағыналық,
құрылымдық және идеялық
тұрғыдан ауытқымай дәл беріп,
кейде еркінірек кетіп, аударма
жасаудың небір клласикалық
үлгілерін жасады. Аударма
өнерінде ақынның екі түрлі
принципті ұстанғандығы көрінеді.
Оның біріншісі – эстетикалық,
көркемдік принцип. Яғни мысалда суреттелген оқиға, мазмұн,
айтар ой қазақ оқырманына
сол күйінде түсінікті болған
жағдайда барған. Оның «Емен
мен шілік», «Піл мен қанден»,

«Қарға мен түлкі», («Жұрт
біледі, күледі»), «Шегіртке мен
құмырсқа», «Есек пен бұлбұл»,
т.б сияқты мысалдары азынаулақ өзгертулеріне қарамастан,
осы көркемдік принципті, яғни
түпнұсқаның көркемдік қалпын
сақтай отырып, аударылған.
Сол сияқты «Теректің сыйы»,
«Қарасам, қайғырар жұрт»,
«Тұтқындағы батыр», «Жолға
шықтым бір жым-жырт түнде
жалғыз», «Жалау», «Жартас»,
«Дұға», «Альбомға», «Менің сырым, жігіттер, емес оңай», «Бородино», «Қанжар», «Қараңғы
түнде тау қалғып» түпнұсқаның
көркемдік ерекшеліктерін сол
күйінде толық сақтап, дәлме-дәл
шебер аударылған клласикалық
туындыларға жатады. Соңғы
өлеңді Абай Лермонтовтан,
Лермонтов Гетеден аударған.
Қазақ, неміс, орыс тілдерін жетік
білетін танымал ғалым Г.Бельгер
үш ақынның да (Гете-Лермонтов-Абай) мәтіндерін салыстыра отырып осы өлеңге тамаша
талдау жасаған. Өлеңнің үш
тілдегі нұсқаларын салыстырған
ғалым айтар ойы, көркемдігі
жағынан Абайдікі екеуінен де
артық болмаса, кем емес, тіпті
кей тұстарда жоғарылау тұр деген
пікір білдіреді. [20,93]. Ал кей
тұстарда қазақ ақыны автормен
өнер жарыстырғандай болады.
Бұл ретте түпнұсқаға қарағанда,
қазақша аудармасының сәттірек
шыққан тұстар да баршылық.
Оған дәлел ретінде Г.Бельгер мен
Т.Шапай жасаған талдаулардан
көптеп мысалдар келтіруге болады...
Аударма ісінде Абай ұсынған
екінші принцип – өнердің
адамның күнделікті тіршілігіне
қажеттілігінен туындайды.
Ағартушылық бағыттағы Абай,
Крылов мысалдарының ішінен
қазаққа пайдалысын, даланың
тұрмыс салтына орайласатынын оқырманына ұғынықтысын
таңдайды. Осы тұрғыдан қазақ пен

орыстың өмір сүруі, сана-сезімі,
ұлттық ерекшеліктері сияқты
көптеген әлеуметтік факторларды ескере отырып, кей тұстарда
түпнұсқаны өзгерте жырлауға саналы түрде барады. Мұндағы басты мақсат аударманының қазақ
оқырманына түсінікті болып,
оған өнердің құдіретімен әсер
ету, яғни әдебиетті тәрбие құралы
ретінде пайдалану болған. «Есек»,
«Қазаға ұрынған қара шекпен»,
«Қарға мен түлкі» («Боқтықта
талтаңдап»), т.б. сияқты мысалдар түпнұсқадан біршама алшақ
кеткен. Бұларды аударма деуден
гөрі бір тақырыпта екі ақынның
жарыса жырлап, нәзирашылдық
үлгімен жазылған ақынның төл
туындысы дерлік. Сол сияқты
Абайдың «Евгений Онегинін»
зертеушілер осы күнге дейін
А.С.Пушкиннен аударылған деп
жүр. Шындығына келсек, мұнда
түпнұсқадан тек романның «Евгени Онегин» деген деген тақырыбы
мен аты ғана. Романның сюжеті,
композициясы, мазмұны
қазақшасында мүлдем өзгеше.
Абай романның негізгі идеясын, рухын алған да соны қазақ
оқырманына түсінікті етіп,
өзінше жырлап берген. Абайдың
«Евгени Онегинін» орыс жазушысынан аударма дегеннен гөрі, бір
тақырыпқа жазылған сарындас
туынды деп бағалау шындыққа
жақындау.
Сонымен бірге Абай
барлық уақытта да дәл аударып отырғанның өзінде де өз
оқырманын ескере отырып,
міндетті түрде азын-аулақ
өзгерістерге, толықтыруларға
барып отырады; еркін кеткеннің
өзінде де түпнұсқаны темірқазық
етіп, соның сарынымен жүреді;
бірақ көркемдік кестелері өзгеше
өрнектеледі. Бұл турасында академик З.Ахметов «Абай Крылов мысалдарын дәл аударып,
оның құрылыс-қалпын сақтауды
мақсат етпеген, сюжетін еркін
баяндап, көшіре аударма емес,
қазақ тілінде төлтума болып
шығатын сарындас аударма
беруді мақсат еткен» [21] – деген пікір білдіреді. Кей тұстарда
Абайдың еркін кететіні соншалық
– кей өлеңнің төл туынды немесе
аударма екенін дөп басудың өзі
қиынға соғады.
Әлемдік әдебиетте мысал
жанры Эзоптан бастау алады.
И.А.Крылов өз мысалдарының
сюжетін көбіне Лафонтеннен,
өзіне дейігі мысалшылардан алып
отырған. Бір-бірінен сюжет, ой
алмасып отыру, оны әр ұлттың
ерекшеліктеріне орай қайта жырлау мысал жанрының тарихында
заңдылыққа айналған. Әдебиет –
сөз өнері. Ал өнер ұлттық сипатта
болады. Ақын басқа әдебиеттен
оқиға, ой ауысқанымен де
басқа тілге апарып қондыра
салуға келмейтін шығарманың
көркемдік бояуы бар. Өйткені
әдебиеттің көркемдік болмысы
белгілі бір ұлттық топырақта ғана
өмір сүреді. Әдеби шығарманы
сол күйінде сөзбе-сөз, дәлмедәл екінші тілге аударғанда ол
көркемдік бояуын жоғалтып, жай
ғана сөз тіркесіне айналады. Аудармашы екінші бір тілден аударма жасағанда, оның оқиға желісін,
идеясын пайдаланғанымен де
оның көркемдік болмысын
түбірінен қайта жасауына тура
келеді. Сол себепті де әдеби аударманы сөз өнерінің ерекше
бір саласына жатқызып, оны да
ұлттық әдебиеттің ауқымында
қарау керек. Осы тұрғыдан келгенде, Абай қазақ әдебиетіндегі
мысал жанрын аударма арқылы
биікке көтерді деп білеміз.
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Парасат, ізгілік, мейірім, достық адам жүрегінен жоғалып бара жатқан мына өмірде,
алдыңғы буын ағалардың игі істерін бағалап мерейін өсіру, жас ұрпаққа үлгі ету, біз
үшін парыз. ХХІ ғасыр технологиялар мен инновациялар ғасыры. Әркім өз биігіне
көтерілу үшін жанын салып еңбек ететін, бәсекелестікті тайталасқа түсіретін қызу
майданның көрігі қызған заман. Біреудің бағы шабады, біреудің жаны тоңады.
Біреу көздеген мақсатына жетеді, біреудің жүрегі қан жылайды. Өрісі қым-қуыт
тіршілік тоқтамайды. Әсіресе, өмірді жаңа бастаған жастарға жол көрсететін үлкен
ағалардың мейірімге толы ақыл-кеңесі, қамқорлығы, аялы алақаны ауадай қажет
екені рас. Қазақта өзінен кейінгі жастарды еліміздің саналы азаматы етіп тәрбиелеу,
қалыптастыру жолында үлкен жүрекпен қызмет етіп келе жатқан алдыңғы буын
ағалар бар. Солардың бірі де, бірегейі – Мырзахмет Егембердиев дер едім.

ұлы ұстаздың ескерткішін орнатып,
көпшілікке құран оқытып, ас берді.
Тірлікте түрлі тауқыметке тап болып,
тағдыр теперішін көріп жүрген жетімжесірлерге де қолынан келгенінше
көмек көрсетіп жүреді. Жұбайы Ғалия
Мұсақызымен бес ұл-қызды тәрбиелеп,
немере сүйіп отырған бақытты шаңырақ.
Отбасында 14 баланың тұңғышы
болғандықтан, іні-қарындастарының
білім алып, елдің лайықты азаматтары

МЫҢДАРДЫҢ
жүрегінен орын алған

Мырзахмет Қозыметұлын иісі
қазақтың білмейтіні кемде-кем
шығар. Жастайынан тынымсыз
еңбекпен ысылған, спорт пен өнерді
сүйіп өскен азамат мектепті бітірген
соң, Өскемен жол құрылыс институтын (инженер механик), Қарағанды
мемлекеттік университетін (заңгер),
Алматыдағы халық шаруашылығы
институтын (экономист) оқып
бітірді. Кейін осы мамандықтары
бойынша елге қызмет етті. Алайда,
бойындағы өнер мен спортқа деген
сүйіспеншілігі оның өмірін ақыры
өзге арнаға бұрды. Ол театр өнерін
дамытуға білек сыбана кірісті.
Өмірден көрген тәжірибесіне,
ұйымдастырушылық қабілетіне
сенгендіктен, театр өнерін дамытуға
белсене кірісті. 1999 жылы Шымкентте ашылған «Шымкент шоу»
әзіл-сықақ театрын ақын Әбдіхалық
Әбдірәйімовтың қарауынан алып,
2-3 жылда халықтың сүйікті театрына айналдырды. Театр жұмысын
көрерменнің талғамына сай дамыту
оңай шаруа емес екені белгілі. Актерлермен күндіз-түні қоянқолтық жұмыс
істеп, олардың жағдайын жасап, ұжымды
алға сүйреу жолындағы төгілген тер мен
атқарылған еңбек кешікпей өз жемісін
бере бастады. «Шымкент шоу» театрында Күлпаш образымен елге танылған
Берік Тұрсынбековтің, өзге актерлер
— Дәурен Жұмаділовтің, Нұрболат
Есенбековтің, Қарлығаш Ахметованың
тағы басқа өнерпаздардың өнерлерін
шыңдауына ұйтқы болды. 2002 жылы Алматыда өткен әзіл-сықақ театрларының
республикалық фестивалінде «Шымкент
шоу» театры бірінші орынды иеленді.
2006 жылы Ақтауда өткізілген «Каспий
– достық теңізі» атты халықаралық күлкі
жәрмеңкесінде «Шымкент шоу» бас
жүлдені жеңіп алды.
Театр өнерін жаны сүйетіндіктен
2007 жылдың желтоқсан айында «Кентау шоу» әзіл-сықақ театрын ашты. Бұл
театрдың өзге театрлардан ерекшелігі
– скетч, ән, биден өзге цирк өнерінің
түрлі жанрлары (фокус, иога т,б)
бағдарламаға кірістірілген еді. «Кентау
шоу» театры Ресейге гастролдік сапармен барып, Астрахань облысында,
Саратов, Волгоград, Омбы қалаларында
өнер көрсеткен, өзіндік өнер әлемі
қалыптасқан ұжым болды. 2013 жылдың
желтоқсан айында Алматыда өткен КТА
(көңілді тапқырлар алаңы) сайысында «Кентау шоу» театрының әртістері
Ыбырай Бердіқұлов пен Нұрсұлтан
Жақыпбеков бас жүлдені иеленді.
Ал, 2008 жылы «Күлкістан», 2015
жылы «Шапалақ» театрларын ашты.
Төрт театрды да талантты өнерпаздар
тоғысқан танымал өнер ортасына
айналдырды. Театрлар бүгінде өзінөзі қаржыландырады. Директордың
да, продюсердің де қызметін бірге
атқаратын Мырзахмет ағаның осы
театрларға сіңірген еңбегі өлшеусіз.
«Өнерді сүйсең, менше сүй», дейтін
ағамыз «Күлпаштың хикаялары» атты
30 сериялы телесериалды түсіруге

қаржылай көмектесті. Сериал теледидардан көрсетілді. Бүгінде «Шапалақ»
театрын Нұрғали Нұржанғалиұлы,
«Күлкістан» театрын Мағауия
Қозыбағаров, «Шымкент шоуды» Берік
Тұрсынбеков басқарады. «Кентау шоу»
театры жұмысын тоқтатты.
Б и ы л ғ ы ж ы л д ы ң а қ п а н а й ы нда Ташкент қаласында, «Халықтар
достығы» сарайында, қазақ және өзбек
эстрада жұлдыздарының бірлескен
концертін өткізіп қайтты. Концерт екі
ел арасындағы мәдени байланыстарға
мол мүмкіндіктерді ашты. Қазақстанның
Өзбекстандағы елшісі Дархан Сатыпалды, Өзбекстанның мәдениет министрі
Азатбек Назарбеков концертке қатысып,
қазақ мәдени орталығының директоры Серікбай Үсенов М.Қозыметұлын
«Достық» медалімен марапаттады.
Соңғы 21 жылда спортты дамытуға
да мол еңбек сіңірді. Қазақстанда жыл
сайын өз атынан спорттық турнирлерді
ұйымдастырып келеді. Алматыдағы №
14 мектепке спорт секциясын ашып
берді. Спортта жұлдызы жанған жастар
– Нұрахмет Малдыбай, Ерлік Аппаз,
Бекзат Әлмахан, Тоқан Әділет, Сабыржан Махметов, Исатай Көбековтер
Мырзахмет ағаның қамқорлығын
көрген азаматтар.
Бүгінгі таңда Түркістан, Жамбыл, Қызылорда облыстары бойынша халықаралық азаматтық құқық
қорғау комитетінің аға инспекторы қызметін атқарады, полковник.
Қазақстан кәсіпкерлер және базарлар
қауымдастығының вице-президенті.
Өмірде кісілік келбеті қалыптасқан, үлкенмен де, кішімен де досбауырға айналған Мырзахмет жұртқа
қайырымдылық істерімен де танылған
азамат. Ол Шымкенттегі № 69 мектептің
акт залын жабдықтауға тікелей
демеушілік жасады. Соның құрметіне
мектеп ұжымы акт залына есімін берді.
Кентау қаласындағы Ы.Алтынсарин
атындағы мектеп алдына өз қаржысына

болып қалыптасуына аянбай көмек
көрсетті. Әкесі Қозымет пен анасы
Өміріштен көрген өнегелі тәлімтәрбие оны өмірде осындай айтулы
жетістіктерге жеткізді.
Өзінен кейінгі жастарды рухани қолдап, демеп отыруды
өзіне азаматтық парыз санайды. Алдына көмек сұрап барған
жандардың бетін қайтарған емес.
Кейбір адамдар сияқты есептеспей,
жақсылықты сауап үшін істейтін
жан. Жолында жолыққанның
бәріне бір түйір болса да, жақсылық
жасауға дайын тұратын Мырзахмет
Қозыметұлын көбісі «Әке!» деп
атайды екен. Кейбірі орысша «Батя»
дейді. Мен ол кісімен жолығып
сөйлесіп отырғанымда, ұялы телефоны тыным таппай қоңыраулата
берді. Хабарласқанның бірі, спортшы Нұрахмет Малдыбай «әкесін»
мақтай жөнелді: «Көкеміз көркем
мінезді, сабырлы. Әрқашан
адамдарға көмек көрсетіп жүреді.
Әр адамның көңілін таба біледі.
Өмірлік өнегесі мол. Бәрі осы кісінің
амандығын тілейді».
Абырой деген атыңды шығару емес.
Елдің дамуына, ұлттық құндылықтарды,
өнерді дәріптеуге өз үлесіңді қосу,
қоғамдағы көмекке зәру жандарға қол
ұшын беру, жүрек жылуына бөлеу екенін
осы бір тілеулес жанның сөзінен-ақ
байқауға болады. Қызметі бойынша
көмек сұрап, күніне 20-30 адам хабарласады екен. Олар бастарына түскен
түрлі түйткілді мәселелердің түйінін
шешуді сұрайды. Арызданушыларға
көбінесе құқықтық көмек көрсетеді.
Бәрінің мәселесін оңынан шешуге тырысады. Талай жанның жүрегіне үміт
отын жағып, өмірден түңілгендердің
қолтығынан сүйеген кездерде
адамдардың өзіне бауыр басып, туыстай
болып кететініне көзі жетті. Жүздеген,
мыңдаған жандардың сүйіспеншілігіне,
разылығына бөленген М. Қозыметұлы
билік тарапынан «Құрмет», «Парасат», «Намыс» ордендерімен және
Б. Момышұлы атындағы медалімен
марапатталған. БҰҰ-ның «Халық
құрметі» ордені де төсінде жарқырайды.
Осы уақытқа дейін елге сіңірген мол
еңбегі жоғары бағаланып, 34 медаль,
6 орденмен құрметтеліпті. Театр мен
спортқа 700-дей жастарды баулып,
тәрбиелепті.
Өмірге адам болып келген соң, ел
арқа сүйейтін азамат болуды мойынға
жүктеген Мырзахмет іскерлігі,
қайсарлығы, табандылығы арқасында
бүгінгі абырой биігіне көтерілді. Ұлтқа
жанашыр сезімін іс жүзінде әр істе
көрсетіп, ел құрметіне бөленіп жүр. Ол
Шымкент және Кентау қалаларының
құрметті азаматы. Елге адал қызмет
етудің азаматтық үлгісін жасай білген
ағамыз ел-жұртымен бірге бақытты.
Өйткені, оның есімі мыңдардың
жүрегінен орын алған.
Ділдәгүл НҰРМАХАНБЕТ
Қазақ үні
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«АҚЫЛ ОЙДЫҢ
АЙНАСЫ» – «ABAI TV»
«Қазақстан» телерадиокорпорациясы жаңа
«Abai tv» мәдени-ағарту телеарнасының
ресми таныстырылымын өткізді.
Ақпарат кеңістігіне «Ақыл ойдың айнасы» деген ұранмен жол тартқан «Abai tv» телеарнасы ұлттық және әлемдік өнер мен мәдениеттің
інжу-маржанын, түрлі ұлттардың әдеби және
тарихи мұра жауһарларын, спектакль, балет
сияқты бекзада өнер түрлерін қалың бұқараға
ұсынады.
Дәурен Абаевтың айтуынша, мәдениет өзінің
өркениеттік рөлінен басқа әрқашан маңызды
миссияны атқарып келді. Ол тарихтың ең ауыр
сәттерінде халықтарға күш пен үміт берді. Онымен
тілдесу – бұл ұлттың рухани өмірін байытудың
тәсілі ғана емес, сонымен бірге, азаматтарға
материалдық көмек көрсетумен қатар, оларға
моральдық тұрғыдан қиын жағдайда көмектесуге
тырысатын мемлекеттің маңызды әлеуметтік
миссиясы.
«Бүгін тұсауы кесілетін жаңа телеарна мәдениағартушылық салаға үлес қосуды, ұлт қазынасын
толтыруды көздейді. Жаңа арнаның «Абай»
деп аталуы тегін емес. Біріншіден, мәдениағарту бағытындағы жалғыз телеарнаға ұлт
руханиятының темірқазығы Абайдың атын беру
– өте орынды. Өйткені ұлы ақынның өнегелі
жолы әлі талай ғасырға жалғасатын болады.
Екіншіден, жаңа телеарна төл мәдениетіміз бен
дәстүрімізді насихаттауды мақсат етіп отыр.
Бұл туралы ұлы ойшылдың «пайда ойлама, ар
ойла», «талап қыл артық білуге», «әсемпаз болма
әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан» деген өсиеттерін
есте ұстауымыз керек. Сондай-ақ ол өнер мен
кәсіп үйренуді байлықтың кілтіне, ұлттың
қуатына балаған. Ұлы ақын тағы бір сөзінде
«адам баласын заман өсіреді» дейді. Біздің жаңа
телеарнамыздың жұмысы да осы қазіргі дәуірдің
талабына бейімделеді. Зиялы қауымның басты
борышы – қоғамға, әсіресе жастардың бойына
тәрбиені, ізгілікті, отансүйгіштікті дарыту. Жаңа
телеарна осы жолда сіздерге ұтымды құрал, ашық
пікір алаңы болады деп ойлаймын. Осы тұрғыда
«Абай» телеарнасының ашылуы ұлы кемеңгердің
мерейтойы аясындағы шоқтығы биік шара деуге болады», – деді ҚР Президенті Әкімшілігі
Басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаев.
«Abai tv» арнасының ашылуы қазақ қоғамы
үшін үлкен мереке. Өркениетіміз мен мәдениетіміз
үшін маңызды арналардың бірі болады деп
сенемін. Мәдениет саласындағы азаматтарды
телеарнаға өнімдері мен өнерлерін ұсынуға
шақырамын» – деп атап өтті Мәдениет және
спорт министрі Ақтоты Райымқұлова.
Жаңа телеарна Мемлекет басшысының
тапсырмасымен іске қосылды және қазақстандық тарды ұлы Абай мұрасы, Қазақстанның
және бүкіл әлемнің мәдениеті мен өнерінің
жетістіктерімен таныстыруға арналады. Осы
бағыттағы «Абай жолын бірге оқиық», «Сарасөз»
бағдарламалары жарыққа шықты. Одан бөлек,
бағдарламалар кестесіне қазақ қаламгерлерінің
драмалық шығармаларын талдауға арналған
«Үркер», жастардың «Жыр майданы», қазақ
музыкасы мәдениеті мен тарихы жайындағы
«Музыка Великой степи», спектакльдер мен
балет қойылымдарына арналған «Премьеры»
бағдарламасы көрерменге жол тартты.
«Осы бір кездің өзінде қиыншылыққа
қарамастан, жаңа телеарнаның ашылуы, соған
барлық мүмкіндікті жасау игі істердің бірі.
Абайдың аты – өте ардақты. Осы арнада қызмет
ететін қыз-жігіттердің мойнына өте ауыр жүк артылады. Абай атын иеленгеннен кейін Абайдың
әділдігін, ойшылдығын, сөзге деген ерекше
ықыласын, ғажайып жырлары мен әндеріндегі
нәзіктік пен сұлулықты сақтап, сол биіктен
көрініңіздер», – деп, жазушы, ҚР Еңбек сіңірген
қайраткері Сұлтан Оразалы жаңа арнаға ізгі
тілегін білдірді.
qazaquni.kz
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Талай көне тарихи құндылықтарды қойнауына сыйдырып жатқан Отырар жері бұл күндері бүкіл әлем
ғалымдарының, ЮНЕСКО-ның назарын өзіне аударған
киелі өңір. Отырар – адамзаттың екінші ұстазы атанған,
әлем мойындаған Әл-Фарабидің отаны. Белгілі ғалым
Әбсаттар қажы Дербісәлінің ғылыми зерттеулеріне
сүйенсек, ерте заманның өзінде-ақ қасиетті Отырардан Әл-Фараби бабамызбен қатар отыздан астам ғалым
шыққан екен. Сол ғалымдар арасында 870-950 жылдары өмір сүрген Әл-Фараби бабамыз бірінші болып тұр
дей келе, «Отырар қаласы ертеде Фараби деп аталып,
шаһардан шыққан ғалымдар өздеріне Фараби есімін
қосқан», – дейді еліміздің 2000-2013 жылдардағы бас
муфтиі лауазымын атқарған ғалым.

Кейінгі ғасырлар жайлы
сыр шертсек, Отырар жерінен
жүзден аса ғалым, ақынжазушылар, қоғам қайраткерлері
мен өнер адамдары шықты.
Бұл жерде күллі күншығыс
мұсылмандарының рухани пірі,
діни қайраткер Қожа Ахмет
Яссауидің ұстазы, бабтардың
бабы Арыстанбаб жерленген.
Отырар жері өзінің даңқты
перзенттерімен, шежірелі тарихымен құнды.
Ұлы ғұлама Әл-Фарабидің
1150 жылдық мерейтойы
тұсында осы Отырардан
шыққан ғалымдарды сөз еткенде, солардың бірі де, бірегейі
Әбдірахман Молданазарұлы
Омбаев ағамыздың ғылымдағы
дара жолына тоқтала кетуді
жөн көрдім. Әбдірахман
Молданазарұлы осы топырақта
туып, ержетіп, өзі таңдаған
ғылымның биігіне жетіп, адал
еңбегімен, білім-білігімен,
парасаттылығымен көпке үлгі
болған көзі тірі ғалымдардың
көшін бастап тұрған тұлға. Олай
дейтінім, Отырар перзенттерінің
арасында осы Әбдірахман
Молданазарұлы Омбаев қана
Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясының
корреспондент-мүшесі. Сонау
VIII-X ғасырлардың өзінде-ақ
отыздан аса ғұлама Фарабилер
шыққан Отырар топырағының
бүгінде көзі тірі бірде-бір
академигінің Ұлттық ғылым
академиясының құрамына
ілікпеуі өкінішті-ақ. Отырар
ауданының тарихын зерттеуші,
жазушы Абдолла Жұмашевтың
«Отырар алқабы» газетінде
(24 сәуір, 2009 ж.) жариялаған
«Әбдірахман Омбаевтың
ғылымға сіңірген еңбегіне
қарап ғұлама жерлесі, қандасы
Әбу Нәсір әл-Фарабидің
ізбасары демеске шараң жоқ»
деген мақаласында ғалымның
ғылымдағы жолы жан-жақты
қамтылған.
Енді Әбдірахман Молданазарұлының ғылымдағы жолына
тоқталып өтсек, ғалым – ауыл
шаруашылығы ғылымдарының
докторы (1991 ж.), профессор
(1994 ж.), Ғылым, техника және
білім беру салалары бойынша
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (2005 ж.), Қазақстан
Республикасы Ұлттық Ғылым
академиясының корреспондентмүшесі (2017 ж.), Қазақстан Ауыл
шаруашылығы академиясының
академигі (2006), Ресей Ғылым
академиясының шетелдік
мүшесі (2007 ж.), Моңғол
ауыл шаруашылығы ғылым
академиясының академигі
(2013 ж.), Қазақстанның еңбек
сіңірген қызметкері (1996 ж.),
«Құрмет» орденінің иегері
(2008 ж.), Моңғолияның ауыл
шаруашылығына еңбек сіңірген
қызметкер (2010 ж.), Қазақстан Республикасының еңбек
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басшы екендігін көрсетті. Ең
бастысы ол Оңтүстік-Батыс
өңірінің ғылыми мекемелері
мен ғалымдарын ұзақ жылдар бойы басқара отырып өзі
еңбек жолын бастаған Қазақ
қаракөл шаруашылығы ғылымизерттеу институтында еңбек
еткен ғалымдарға ғылыми
зерттеулер жүргізіп, аграрлық
ғылымға сүбелі үлес қосуларына
мүмкіндіктер туғызды. Тіпті,
зейнеткерлікке шыққаннан
кейін де еліміздегі ең ірі, әрі
осы саладағы үйлестіруші мекеме – Қазақ мал шаруашылығы
және мал азығы өндірісі
ғылыми-зерттеу институтын
басқарудың жүктелуі, оған деген Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі басшылығының сенім
білдіруінде де негіз бар болатын.

қорғау жөнінде кеңес ашылып,
ол 2003 жылы докторлық диссертация қорғау мәртебесіне
ие болды. Диссертациялық
кеңестің ашылуы ОңтүстікБатыс өңіріндегі ғылыми
жұмыспен айналысып жүрген
жас ғалымдардың ғылымда
қалыптасуына әрі диссертацияларын қорғауларына мүмкіндік
туғызды. Нәтижесінде,1997-2010
жылдары аймақ бойынша 12
докторлық, 120 кандидаттық
диссертациялар қорғалды. Оның
тікелей ұсынысының және
басшылығының арқасында 2001
жылы Оңтүстік Қазақстан облысында қаракөл қойының,
қалмақ тұқымы сиырының, түйе
тұқымдарының гендік қорын
сақтау мақсатында селекциялық-генетикалық орталық
құрылып оған мал тұқымдары

түрлі-түсті және әр типті қаракөл
қошқарларының қаракөл
елтірісінің сорттылығына
әсері зерттеліп, ғылыми деректер алынды. Оның қаракөл
қойлары төлінің құрсақта даму
заңдылықтарын айқындауға
бағытталған зерттеулері үлкен
теориялық және практикалық
қызығушылық тудырып, оның
негізінде қаракөл елтірілерінің
қалыптасу және елтірінің түзілу
заңдылықтары анықталды,
әр түрлі елтірілік типті және
әр түр-түсті жарамсыздыққа
шығарылған саулықтарды
союдың нақты мерзімі
анықталды, тәжірибелік және
өндірістік жағдайда биязы жүнді
қой тұқымы саулықтарынан
жоғары сапалы қаракөлше
елтірісін алудың мүмкіншілігі
теориялық негізде дәлелденіп,

Өйткені, 2011 жылдан бастап
елімізде мал шаруашылығын
өркендету бағытында төрт-бес
мемлекеттік бағдарламалар
қабылданып, оны іске асыру
көзделген. Ал, оларды іс жүзіне
асыруда ғылыми мекемелердің,
ғалымдардың орны, қосар
үлесі қомақты. Ғылымды да,
өндірісті де, шаруаны да
білетін іскер басшы ретінде
Әбдірахман Молданазарұлына
ірі ғылыми мекемені басқару
2012 жылдың 4 қаңтарынан бастап жүктелді. Ол өз қызметін
аса жауапкершілікпен атқара
отырып, 2015 жылдан бастап
елімізде Жоғарғы ғылымитехникалық комиссияның
шешімімен қабылданған мал
шаруашылығы және мал азығы
өндірісі салалары бағытындағы
«Мал шаруашылығы салаларында селекциялық-генетикалық
үдерісті тұрақты басқару», «Мал
шаруашылығын қарқынды
дамыту технологиясы», «Жасыл» ауылшаруашылығы
қағидаларына сүйене отыра
егістік жем-шөп өндіруді дамыту негізінде тұрақты мал
азығын қорын жасақтау»
бағдарламалары оның басшылы ғымен жасақталынып, оны
іс жүзіне асыру мақсатында
институт 22 ғылыми меке мелерді үйлестіруші, әрі
қаржыландырушы жетекші
мекемеге айналдырылды. Бұл
Қазақ мал шаруашылығы және
мал азығы ғылыми-зерттеу
институтының 83 жылдық тарихи жолында ешуақытта болмаған
шешім еді. Ол іске асты. Оған
Әбдірахман Молданазарұлы
қол жеткізді. Тек, өзі басқарып
отырған ғылыми-зерттеу институтына ғана емес, жалпы
мал шаруашылығының салаларымен (генетика, селекция,
технология, механизация, малды
азықтандыру, мал азығы өндіріс, экономика) айналысатын
ғылыми мекемелерді бір жүйеге
топтастырып, бір бағытта жұмыс
істеулеріне жаңа бет бұрыс жасалды.
Әбдірахман Молдана зарұлының ұсынысымен, әрі
тікелей араласуымен 1997 жылы
Қазақ қаракөл шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институтында кандидаттық диссертация

жинақталды. Ол 1976-2011
жылдары Оңтүстік-Батыс
аймағындағы мал шаруашылығы
ғылыми жобаларының негізгі
орындаушысы, жетекшісі,
2015-2017 жылдары «Мал
шаруашылығы салалары бойынша селекциялық-асылдандыру
үрдістерін тұрақты басқару»
Республикалық ғылымитехникалық бағдарламасының
жетекшісі, 2018-2020 жылдары Мал шаруашылығы салалары бойынша жеделдетілген технологияларды жасау
Республикалық ғылыми-техни калық бағдарламасының
жетекшісі ретінде еліміздің
ғылыми жобалары мен ғылыми
мекемелерін және ғалымдарын
үйлестіре білді.
Ә.М.Омбаевтың мал
шаруашылығындағы білікті
ғалым және іскер ұйымдастырушы ретінде осы саланы
дамытуға да сіңірген еңбегі зор.
Оның ғылыми жүмысының
маңыздылығы мынада: автор қаракөл қойы козысының
ене жатырында пайда болған
уақытынан бастап, туылғанға
дейінгі өсіп-жетілу кезеңін
толығымен зерттеп, ондағы
биологиялық зандылықты
тұжырымдап, қаракөл елтірісінің
құнды түрлері мен сорттарының
пайда болу мерзімін анықтады,
қаракөлше елтірісін өндіру технологиясын жан-жақты зерттеді.
Оның жетекшілігімен және
өзінің тікелей қатысуымен дүние
жүзінде алғашқы болып ақ түсті
қаракөлше өндіру тәсілі ғылыми
тұрғыда дәлелденіп, оған тұңғыш
рет сипаттама берілді. Қаракөлше
өндіруге арналған кәрі саулықтарды семірту жолдары
ғылыми – практикалық тұрғыда
зерттеліп, шаруашылықтарға
ұсыныстар енгізілді. Қаракөл
шаруашылығында алғашқы болып қозыларды енесінен ерте
бөлу технологиясы зерттелді,

оның нәтижесінде дүние
жүзілік практикада алғашқы
рет ақ түсті қаракөлше елтірісін
алудың тәсілі жасалынды. Бұл
жаңалыққа ғылым мен техника салалары бойынша КСРО
Мемлекеттік комитетіне қарасты
Өнертабыс және жаңалықтар
бойынша Мемлекеттік комитеті
1989 жылы оған №4756742
авторлық куәлік берді. Ол алғаш
рет Қазақстанның жағдайында
қаракөлше елтірісі мен қой етін
өндірудің прогрессивті технологиясын ғылыми негізде
дәлелдеді, ата-аналық жұпты
елтірілік типтері мен түстері
бойынша әр түрлі шағылыстыру
амалдарының тері сапасына
ықпалы зерттелді, көлемі ірі
бірінші сортты, сондай-ақ,
тауарлық және эстетикалық
қасиеттері жоғары қаракөл
терілерін алуға мүмкіндік
беретін аталық-аналық жұбын
шағылыстырудың тиімді жолдары ғылыми түрде негізделді.
Жұмыстардың жаңалықтары
жоғары бағаланып, оған Өнер
табыс және Жаңалықтар бойынша КСРО Мемлекеттік
Комитетінің (1977-1990 ж.ж.) үш
авторлық куәлігі тапсырылды.
Малды азықтандыру бойынша
бірқатар зерттеулер жүргізіліп,
соның ішінде қаракөл тұқымына
жататын ұрық қошқарлардың
өнімділігіне дәруменді азықтандырудың тигізер әсері
зерттелді, жарамсыздыққа
шығарылған саулықтарды
бордақылау және қаракөлше
өндірісі барысында үйлесімді
мөлшерін анықтай отырып,
құрама жемге синтетикалық
метионинді қосып азықтандыру
арқылы қаракөлшенің сапасын арттыруға болатындығы
дәлелденді (1986-1991 жж.).
Институттың директоры
қызметіне тағайындалған 1994
жылдың алғашқы күнінен бастап ол ғалымдардың алдына

ОТЫРАРДЫҢ
төл

сіңірген өнертапқышы (2014
ж.), Созақ (1997 ж.), Отырар
(2007 ж.) аудандарының құрметті
азаматы. Ұлыбританияның Кембридж қаласында орналасқан
Халықаралық библиографиялық
орталық оны Алтын белгімен
марапаттап, 2008 жылғы әлемге
танымал ғалымдардың тізіміне
енгізді. Зоотехника ғылымы мен
білімінің өркендеуіне қосқан
үлесі үшін К.А.Тимирязев
атындағы Ресей мемлекеттік
ауылшаруашылығы университеті
– Мәскеу ауыл шаруашылығы
академиясының ғылыми
кеңесінің шешімімен Эфим Федорович Лискун атындағы медальмен марапатталған (2014 ж.).
Әбдірахман Молданазарұлы
1971 жылы Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік институтын ойдағыдай бітіргеннен
соң, еңбек жолын Шымкент
қаласында орналасқан Қазақ
қаракөл шаруашылығы ғылымизерттеу институтының аға лаборанты қызметінен бастады.
Содан кейін ғылыми қызметтің
барлық сатыларынан өтіп,
25 жыл республикадағы мал
шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институттарының бас директоры
қызметін атқарды. Бұл жылдар
еліміздің ғылымы үшін өте қиын
да күрделі кезең болды. Жалпы,
оның аграрлық ғылымдағы ең
ірі жетістігі – ол Қазақ қаракөл
шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институтын сақтай отырып,
оның негізінде Оңтүстік-Батыс
ауыл шаруашылығы ғылымиөндірістік орталығын құруды
тікелей өз қолына алуында.
Оның құрамына енген Тараз
қаласында орналасқан Қазақ
су шаруашылығы ғылымизерттеу институтын, Атырау
қаласындағы Атырау ауыл
шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институтын, Ақтөбе облысының
Шалқар қаласындағы Вавилов
атындағы Арал өңірі өсімдіктің
гендік қоры тәжірибе станциясын, Шымкент қаласындағы
Қазақ қаракөл шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институтын, Оңтүстік Қазақстан ауыл
шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институтын, Қазақ мақта
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтын жүйелі түрде
басқаруы оның ірі қабілетті
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перзенті
нарықтық қатынастың қатаң
заңдарына сәйкес талап қоя
білді. Оның негізі қаракөл
шаруашылығымен айналысатын
мемлекеттермен бәсекелестікте
тек сапа жағынан ғана емес, сонымен қатар түрлі-түсті қаракөл
қойын өсіруді дамыту арқылы,
озып шығуға болатындығын
дәлелдеп, оны институт
алдындағы үлкен міндет ретінде
қойды. Бұл міндет институттың
1995-2005 жылдардағы ғылымизерттеу жұмыстарының болашақ
бағдарламасына енгізіліп, осы
бағытта ғылыми-зерттеулер
жүргізілді. Нәтижесінде алғаш
рет Қазақстанның жағдайында
өсіруге ерекше бейімділігімен,
жоғары елтірілік өнімділігі
және тірілей салмағымен
ерекешеленетін, ақ түсті
қаракөл қойларының жаңа типі
шығарылды. Жаңа тип өзінің
тіршілік ету ортасының табиғиклиматтық және технологиялық
ерекшеліктеріне барынша
бейімделген, генетикалық потенциалы азықтандыру мен
күтіп-бағу жағдайы жасалса көп
күттірместен, малдың зауыттық
және тұқыммал бөлігінде
елтірілік өнімділігін арттыру мен
жетілдіру жан-жақты зерттелді
(1991-2007 жж.). Қазақстан
Республикасында алғаш рет
қара және ақ түсті қаракөл
қойларының өнімділік және
биологиялық ерекшеліктері салыстырмалы түрде зерттеліп,
түстері мен шаруашылыққа пайдалы белгілерінің тұқым қуалау
заңдылықтары айқындалды.
Ақ түсті қаракөл қойларының
елтірілік белгілерінің тұқым
қуалауы, шығу тегіне байланысты тірі салмағы мен
экстерьерінің жасына қарай
өзгергіштігі зерттелді;
шаруашылыққа пайдалы
белгілерінің коррелятивті байланысы айқындалып, қаракөл
шикізатына зоотехникалық

баға берілді, қара, ақ және
басқа түсті қозылардың
тері-түк жамылғысының
гистоморфологиялық
ерекшеліктері анықталды.
Қошқарлар мен саулықтарды
елтірілік типтері бойынша жұптаудың ақ түсті
қойлардың сапасына тигізер
әсері айқындалды, өнімділігі
ж о ғ а р ы қ о з ы л а р д ы б а р ы нша көбірек алу үшін оларды
шағылыстырудың үйлесімді
амалы анықталды. Қазақстан
Республикасының Интеллектуалды жекешелік құқықтары
бойынша комитеті оған осы
селекциялық жетістіктеріне
2007 жылғы 12 шілдеде №52 патент берді. 1999-2004 жылдары
алғаш рет қызғылт түсті қаракөл
қойларының селекциялықгенетикалық параметрлері
зерттеліп, айқындалды.
Жүргізген зерттеулерінде
анықталғаны, ата-енелерінің
түстері бойынша әр түрлі нұсқада
жұптау негізінде туылған бірінші
буын ұрпақтарының түстер
бойынша талдау қоңыр, көк,
алтын реңді сұр және тоқсары
қошқарлармен шағылыстыру
нәтижесінде көк және қоңыр
саулықтардан алынған ұрпақтар
туылған кезде мейлінше әр түрлі
түсте болатындығын көрсетті.
Солай бола тұра, ұрпақтардың
түстер бойынша бөлінуінің
белгілі бір заңдылықтары бар
екені анықталды. Зерттеудің
жаңалығына Қазақстан
Республикасының интеллектуалды жекешелік құқықтары
бойынша Комитеті 2005 жылғы
24 сәуірде №18576 патент берді.
Әбдірахман Омбаевтың
басшылығымен және тікелей
қатысуымен Оңтүстік Қазақстан
жағдайында Ордабасы құйрықты
етті-майлы өнімді қой тұқымын
шығару бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілді. Қой тұқымы
жергілікті қазақтың құйрықты

қылшық жүнді қой саулықтарын
еділбай (отандық) және гиссар
(шетелдік) қой тұқымдарының
қошқарларымен күрделі
шағылыстыру әрі қарай «өз
ара» өсіру арқылы шығарылды.
Негізгі қошқарларының тірі
салмағы 110-123 кг, саулықта рының – 68-80 кг, еркек
қозыларының енесінен бөлгендегі тірі салмағы 38-43 кг.
Қой тұқымның 6 аталық ізі
бар. Селекциялық жетістікке
Қазақстан Республикасының
12 наурыз 2013 жылғы №282
патенті берілді. Ә.Омбаевтың
қатысуымен Қазақстанның
Оңтүстік-Батыс өңіріндегі осы
саланы ғылыми қолдаудың
қосалқы бөлігі болып табылатын, түйе шаруашылығын
дамытуға бағытталған зерттеулер жүргізілді. Зерттеулердің
нәтижелері бойынша алғаш
рет ақ түсті казақтың бактриан түйелердің өсу және даму
серпіні зерттелінді; сүт, ет,
жүн өнімділігі және көбейту
қабілетілігі анықталды. Ақ түсті
казақтың бактриан мен басқа
түсті түйелердің жұптастыру
арқылы оларды жетілдіру жолдарын әзірлеп және өндіріске
енгізілді.
Профессор Ә.М.Омбаевтың
әлемдік деңгейдегі ғылымға
тікелей қатысуымен келесі
Халықаралық ғылыми жобалар
орындалды:
-1977-1980 жылдары «Моңғол
Халық Республикасының Сумбэр мемлекеттік шаруашылы ғында каракөл қойының
өнімін өндіру көлемін және
оның өнімінің сапасын арттыру жөніндегі іс-шаралар»
туралы Үкіметаралық КеңесМоңғолдық тапсырмасының
жетекшісі.
-1995-2001 жылдары Сирия мемлекетінің Алеппо
қаласында орналасқан «Икарда» халықаралық ғылыми
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орталығының «Орталық Азия даласында мал шаруашылығымен
мал азығын өндіруді үйлестіру»
жобасының орындаушысы.
-2006-2010 жылдары
«Орталық және Оңтүстік Азияда мал шаруашылығымен мал
азығын өндіруді үй шаруасы
және базар нарығына байланысты қауымдастықтарға бірлескен
ауыл тұрғындарының іс-әрекеті»
жобасының Қазақстан бойынша
Ұлттық үйлестірушісі.
-2011 жылы «ИКАРДА» Халықаралық ғылыми
орталығы көпжылдық бірлескен
зерттеулердің нәтижелерін ескере отырып оны арнайы медальме
марапаттады.
-1997-2000 жылдары «Интас» бағдарламасы бойынша
«Арал теңізі бассейніндегі өзен
жазықтары мен дельт тозған
экожүйелерін оңалту бойынша
әдістерді әзірлеу» жобасының
орындаушысы.
-2012 жылғы 9-15 мамыр
аралығында ҚХР ШҰАР мал
шаруашылығы академиясының
Мал шаруашылығы, жайылымдар және жем-шөп өндірісі институттарында оның тікелей
қатысуымен ҚХР Үрімші
қаласында мал шаруашылығы
өнімдерінің сапасын зерттеу
орталығы құрылды, одан әрі
осындай орталық Қазақ мал
шаруашылығы және жемшөп
өндірісі ҒЗИ жанынан құрылды
(Алматы қаласы).
Жалпы, профессор
Әбдірахман Омбаев әлемнің
төрт құрлығындағы 18 мемлекетте өткен ғылымитәжірибелік конференцияларға,
семинар-кеңестерге қатысып,
ой-пікір бөлісіп еліміздің
мал шаруашылығы ғылымын
халықаралық деңгейге көтеруге
үлес қосқан ғалым.
Ол ақ қаракөлше алу тәсілінің
(1989 ж.), қойды азықтандыру
тәсілінің (1992 ж.), қызғылт түсті
қаракөл қойын асылдандыруға
таңдау тәсілінің (2005 ж.), қоңыр
түсті қаракөл қойын асылдандыру тәсілінің (2010 ж.), ақ
түсті қаракөл қойының Отырар ішкітұқымдық сүлесінің
(2007 ж.), қара түсті қаракөлше
типті қаракөл қойының тасты
ішкітұқымдық сүлесінің (2011
ж.), аспан түсті қөқ түсті қаракөл
қойының Құмкент зауыттық
сүлесінің (2011 ж.), Ордабасы
етті-майлы қой тұқымының
(2013 ж.), қазақ бактрианы
түйе тұқымының Орал-Бөкей
ішкітұқымдық сүлесінің (2013
ж.), қазақтың кетпен құйрықты
қылшық жүнді қой тұқымының
Ақтастау зауыттық сүлесінің
(2014 ж.), Ордабасы қой
тұқымының бадам ішкі тұқымдық
сүлесінің (2017 ж.), жайылым
ресурстарының географиялық
ақпарат жүйесінің (2017 ж.) авторы. Ол әлемде теңдесі жоқ
елтірілі-етті-майлы қазақ (Атырау) тұқымын (1998 ж.) шығаруға
үлес қосқан ғалым.
Жалпы, профессор Ә.Омбаевтың тікелей басшылығымен
осы саладағы жан-жақты зерттеу жұмыстарының нәтижесінде тартымды деректер алынып, ғылыми және
практикалық зор маңызы бар
теориялық қорытындылар
тұжырымдалынды. Ол 1991
жылы «Қазақстанда каракөлше
өндірудің ғылыми негіздері
мен өндірістік жолдары»
тақырыбында докторлық
д ис се р та ц ия қо р ға ды . М а л
шаруашылығы салалары бойынша жүргізілген ғылымизерттеулердің барысын-

да ұсынған теориялық және
практикалық жетістіктері,
оның 4 монографиясында, 14
кітабында, 66 авторлық куәлік
пен патенттерінде және 510
ғылыми еңбектерінде басылып
шықты. Оның жетекшілігімен 9
докторлық, 28 кандидаттық диссертация корғалды, оның ішінде
Отырарлық 3 ғылым докторы, 7
ғылым кандидаты дайындалды.
2019 жылы Әбдірахман
Молданазарұлының «Ғылымға
телінген ғұмырым» атты
кітабы жарық көрді. Кітапта
мал шаруа шылығы салалары
бойынша ғылыми-зерттеулер мен жетістіктермен қатар
республикалық, облыстық
ақпарат құралдары беттерінде жарияланған мал шаруашылығының өзекті мәселелері,
аграрлық ғылым мен шаруа жайлы сұхбаттар мен ой-пікірлер,
дала даналары мен дарабоздары
туралы өте құнды тақырыптар
қамтылған.
Әбдірахман Молданазарұлы
қазіргі таңда Қазақ Ұлттық
аграрлық университетінде
еңбек етуде. Ол өз сөзінде: «Енді
ғылымнан білім саласына ауысуыма келер болсақ, ғылымда
«симбиоз» немесе «үйлесім» деген термин бар. Қай заманда да
болмасын ғылым мен білімді бірбірінен бөлектелмеген. Білімсіз
адам еш уақытта ғалым бола
алмайды, ал ғылымсыз білім
де болуы мүмкін емес. Ендеше, маған да ғылым саласында,
өндірісте жинаған көп жылғы
тәжірибемді енді ел болашағы
– жас мамандарды тәрбиелеуге,
үйретуге арнайтын да кез келді.
Оны іске асыру әрине, күрделі
де болар, бірақ, оған белсене бел
буған жағдайым бар. Өйткені,
мал шаруашылығындағы
әлемдік ғылым алға кетті, ал
оның жаңа бағыттарын студенттерге, магистранттарға,
PhD докторанттарға жеткізу,
үйрету, одан әрі олар арқылы
шаруаға ендіру басты міндет
болып тұр. Ал, қазіргі жастарда
білім мен ғылымға деген талпыныс зор. «Мен де осы ортаға
жиған тәжірибемді, ғылымдағы
ашқан жаңалықтарымды, әдістәсілдерімді, әлемдік деңгейдегі
селекциялық-технологиялық
зерттеулерді мал шаруашылығы
саласына маман дайындауға
бағыттауға шешім қабылдадым»
– дейді ғалым.
Ол, Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы кеңесінің мүшесі,
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының баяндамалары, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Ғылым академиясының
хабаршысы, республикалық
«Жаршы» және «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана», «Научный мир Казахстана», Поиск-Ізденіс, «Зоотехния и аграрная наука» Ресей
журналдарының және «Қырғыз
Ұлттық аграрлық университетінің
жаршысы» журналдарының
редакциялық алқасының мүшесі.
Білім мен ғылымның
арқалаған жүгін инемен құдық
қазуға теңеген бабалар нақылы
неткен көрегенділік десеңізші.
Ғылым сан-салалы десек,
Шығыстың ғұлама ойшылы
Әбу Нәсір әл-Фарабидің жолын жалғастырушы Әбдірахман
Молданазарұлы секілді ұстаз,
көшбасшылардың соңынан әлі
талай ғалымның ілесетініне
сенімдіміз.
Мейрамкүл
ҚҰРМАНАЛИЕВА
Қазақ үні
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Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС

АСҚАР ТАУДЫҢ

АСЫЛ ТАСЫНДАЙ АЗАМАТ ЕДІ

Президент –
Редакторлар кеңесiнің төрағасы –
Қазыбек ИСА

Жұмағали Өмірбековпен қоштасу
О, құзіреті күшті
Құдай-ай!… Беу, опасыз дүние жалған-ай.
Не болып барады мына
өмір? Бүгінде газет
оқуға қорқатын болдық.
Қай басылымды ашып
қарасаң да оқитының
«Пәлен өңірде пәлен
адам коронавирус
жұқтырыпты, пәлен
адам қайтыс болыпты»
дейтін жүрекке найзадай қадалатын жайсыз
хабар. Жалмауыз дерт
жалмап жатыр халықты.
Тойымсыз дерттің
тоқтайтын түрі жоқ,
күн сайын өртеп, өршіп
барады. Соның бәрі
аздай-ақ онсыз да сыр беріп жүрген сырқат
жүректі сыздатып, денені мұздатып қаралы
хабар жетті Арқалықтан. Бірінен соң бірі
телефон шалған Абзал, Ғабит, Бақыткерей
бауырларым Жұмағали Өмірбековтің өмірден
озғанын айтты дауыстары дірілдеп. Мен
отырмын күңіріне күрсініп.
Қаралы қалам қалтырап, жаралы жүрек
жылап тұр…
Қалай қайғырмассың, қалай
жыламассың, өмірден озған жан аятпас досың болса, өмір бойы халыққа
қалтқысыз қызмет етіп, соңғы деміне
дейін «Елім!» деп өткен ер болса?!
Жұмағали екеуміз сонау мектепке
бармай тұрған балдан тәтті бала кезден
күні кешеге дейін жұбымыз жазылмаған
Дос едік. Оның бүкіл өмірі жасқа ғана
емес, жасамысқа да үлгі. Еңбек жолын
комсомолдың қатардағы қызметкерінен
бастап, аудан, облыс жастарының бірінші
басшысына дейін өскен, кейін аудан
облыс деңгейіндегі басшы қызметтерде
болған ол, ел десе етжүрегі елжіреп, халық
десе құлшынып жемісті жұмыс істеді.
Жұмағалидың әкесі Сүлеймен бір колхозда, анасы Зейнелғарап екінші колхозда басқарма болды. Ол ел басқарудың
– халыққа қызмет ету екендігін бала
кезінен өз көзімен көріп, өзгеше өнегені
көкірегіне құйып өсті.
Алла тағаланың Жұмағалиға берген
тағы бір үлкен сыйы – ол тұла бойы тұнып
тұрған сан қырлы талант еді. Сазгер
Жұмағалидың әндерінсіз өтпейді елдегі
тойлар. Өзі де әнші. Бармағынан бал
тамған он саусақ екі шекті домбыраны
шебер шертіп, шешен сөйлеткенде таңдай
қағып, тамсанушы еді халық.

Текті еді, Жұмекем.
Тектіден текті туады, текті туған Азамат әке жолын қуады.
Әке жолын ұстаған
Жұмағали Алматы
мен Нұр-Сұлтандағы,
Қостанайдағы жолдастары мен билік иелері
қызмет, пәтер ұсынып
сан нәрсе шақырса да
Арқалықтан ұзамады
алысқа. Шағын қаланың
шаруасын дөңгелетуге
өзінің ағалық ақылкеңесімен, ақысыз,
пұлсыз істеген қоғамдық
жұмысымен аса елеулі
үлес қосты.
«И возвратится прах
в землю чем он был; а дух возвратится к
Богу, который дал его» деп жазылыпты
Библияда. «Адамның жаны бар болғаны
екі грамм, түсі көкшіл» дейді ғалымдар.
Жаны көктегі Жұмакемнің жердегі денесі
Жұмақтың төрінде болғай…
Азамат еді ол жарқылдаған жасындай,
Асқар таудың алмас асыл тасындай!
Ойлайтыны Ел мен Ердің жайы еді,
Өмір сүрді қиындыққа жасымай.

ЕНДІ СЕН ЕЛІҢМЕН
ӘНІҢ АРҚЫЛЫ
БІРГЕСІҢ, ЖАЛҒАС!

Жан сырыңды жайып салған жасыңнан,
Кім бар қымбат бала күнгі досыңнан?!
Қабырғамды қақыратып сөкті ғой,
Арқалықтан жеткен хабар тосыннан.
Иә, қайғылы хабар тосыннан болды. Қайран Жұмакем күнде, әрі кетсе
күнара телефон шалушы еді. Осы күні
кеше ғана еді телефон шалып, еменжарқын
сөйлескеніміз. О, Жаратқан Ием-ай, тал
бесік пен жер бесіктің арасы тым жақын
екенін тағы мәрте еске салып, есеңгіретіп
тастадың. Жұмакемнен айрылғаным бір
қинаса, топырақ салуға бара алмайтыным екі қинап, қос өкпеге шаншу болып
қадағаны-ай. Құстай ұшып жетер ем, ауру
дейтін ауырлық аяқ-қолды жіпсіз байлап
тұр. Жұмекемнің жұбайы Күләшқа, балаларына, бауырларына алыстан көңіл
айтқаннан бөтен амал жоқ.
Барайын десем жер шалғай,
Бармайын десем ел қандайдың
кері ғой.
Қош бол, қоштасуға қимайтын, тар
табытқа сыймайтын қайран Дос! Жаның
жәнната болсын!

Белгілі композитор, әнші, ҚР Мәдениет
қайраткері, жерлесіміз Жалғас Кеңесовты да
жалмап бара жатқан атың өшкір жаман індет
алып кетіпті…
Алла алдынан жарылқап, арты қайырлы
болсын! Алды пейіш, арты кеніш болғай!
Өткен күзде ғана Шардара ауданының
55 жылдығында концертін беріп еді әйгілі
әнші Сембек Жұмағалиевтерді алып барып… Бірге жүріп едік. Қоштасқан екен
ғой… Кезінде «Қазақстан» ауылында, қазіргі
Алатау батыр ауылындағы мектепте мұғалім
болғанда, мен көрші «Қызылқұмдағы» мектепте мұғаліммін, шардаралық ақын, әнші,
суретші, өнер адамдары талай бірге жүрген
едік… Өтіп бара жатқан өмір-ай десеңші…
Жалғас Кеңесовтың жақсы әндері
көп еді. Ерекшесі, дүлдүл әнші Нұрлан
Өнербаевтың керемет орындауындағы
«Қайран дүние» әні.
Жалғас фейсбуктағы парақшасына
11 мамыр күні белгілі ақын Өтеген
Оралбайұлының сөзіне жазған «Шәй құйған
қыз» атты жаңа, соңғы әнін салған екен.
Өзі беріле әдемі шырқаған екен әсем әнін…
Оның алдында 25 сәуірде «Түпқараған» әнін
салыпты. «Түпқарағандықтар індеттен Алла
сақтасын, ел аман, жер тыныш болсын. Ән
шашуымды қабыл алыңыздар!» деп жазыпты! Парақшасына білгендей көп әнін өз
орындауында салып кетіпті… Әр орындаған
әнінің соңында «Елге келген індеттен аман
болайық! Біз біргеміз!» деп айтып отырыпты… Өзі аман қала алмады – Алла ісіне амал
жоқ! Енді сен еліңмен әнің арқылы біргесің,
Жалғас!
Ұрпақтарына ұзақ ғұмыр берсін құдай.
Отбасы мен туған-туыстарына көңіл
айтамыз. Жатқан жері жайлы, топырағы
торқа болсын!
Иманы саламат болсын!
Дүние жалған деген осы!

СӘБИТ ДОСАНОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері

Қазыбек ИСА
Қазақ үні

БІР АДАММЕН ҚОШТАСУҒА БАРҒАН
ЖҮЗДЕГЕН АДАММЕН ДЕ ҚОШТАСЫП ЖҮРМЕЙІК…
Дін қайраткері Әбдіғаппар Сман бауырымыздың иманы саламат болсын! Кеше қиналып, зорға сөйлеген соңғы сөзін көргенде,
қауіпті індеттің қаншалықты індеп кеткеніне
куә болдық…
Карантин кезінде марқұмның жаназасына
мыңға жуық адам барған видео тарап кетті.
Айтқан жерден аулақ, бірақ бір адаммен
қоштасуға барған жүздеген адаммен де ертең
қоштасып жүрмесек болғаны…
Діни жоралғыны ұстап, жаназаға барғандардың ешқайсысы Алла елшісі Мұхаммед пайғамбардың (оған Алланың игілігі мен сәлемі

болсын): -Егер сіз қандай бір жерде оба пайда
болғанын естісеңіз ол жерге бармаңыз және сіз
тұрған жерге оба жетсе, ол жерден шықпаңыз»деген хадисін есітпегендер ме?

«Жаназа мен құдайы астарға отбасы, туған
туыстары ғана, жалпы 30 адамнан артық
жиналуға болмайды» деп мәлімдеген Қазақстан
Діни басқармасы – мүфтияттың бәтуасы қайда
қалды?
«Өлгеннің артынан өлмек жоқ» деген дана
қазақ. Бұл жердің әкімдері, полициясы, имамдары қайда дегенмен, әр адам алдымен өзін,
отбасын ойламай ма?
«Құдай сақтансаң ғана сақтайды!»
Қазыбек ИСА
Қазақ үні
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