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«Жер, жер және жер». Ұлт кө
семінің бірінші ұстанымы осылай 
әдіп теледі. «Жерсіз Отан жоқ», – дей
ді Әлекең. Яғни, шекарасы шегендел
меген, жерінің әр аршыны ұрпақ 
игі лігіне жарамаған мемлекеттің Тә
уелсіздігі – күмәнді.

Жер дауы, жесір дауы – қазақпен 
бірге жасап, тұрмысына тұрақтанып 
алған әлеуметтік мәселе. Әсіресе, жер 
дауы. Бұрын рулық деңгейде еді. Қазір 
мемлекеттік деңгейге көтеріліп алған. 
Дауға түскен жер де, саудаға іліккен 
жер де өздігінен үлкейіп, өздігінен 
ке ңімейді. Сол бір сүйем жер үшін 
қан да төгілген, жан да қиылған. 
Сон дықтан да, кез келген мемлекет 
үшін қоғамдық мәселе ретінде алып 
қарайтын жердің бөлшектенуі емес, 
тұтастығы – маңызды. 

Алаш көсемдерінің де көксегені 
– осы. Әйтпесе, Әлихан Бөкейхан 
өзі нің 1916 жылы «Қазақ» газетінің 

Әлихан әлеміне үңілген сайын, 
са намның саңылауы ұлғайып, маң 
да йымнан үшінші жанар пайда бол
ғандай әсерге бөлене түстім. Бұ рында 
оқы ғанбыз. Яки қабылдай ал мадық, 
яки байыбына бойламадық. Әй теуір, 
мен үшін Әлекең әлемінің тыл сы мына 
тіл бітіп, құпиясының құлпы ашы ла тү
суде...

Апырай, ғасырларға жүк болып, 
асыл дарға арман болған Азаттық идея
сын бар болғаны бес ұстанымға сый
ғызған неткен құдірет?! Әлихан БӨКЕЙ
ХАН НЫҢ бес ұстанымы жайында белгілі 
алаштанушы Тұрсын ЖҰРТБАЙДЫҢ ең
бек терінен оқығанымыз болғанымен, 
Алаш көгіндегі күнге айналған ұлы тұл
ғаның емеурінін толық тоқымаған екен
мін. Бәлкім, көңіл қоймай, жай ғана көз 
жүгірттім бе?

Сонау ХХ ғасырдың басында Алаш 
кө семдері үшін өткір болған мәселе әлі 
күнге өзектілігін жоймаған екен. Ба
ламалы түрде байыптауға болатын па
ра ллелизм формасындағы себептері 
бол ған соң ба, осы жолы Әлекеңнің 
бес ұстанымына сергек үңілдім. Мә
селен, бүгінгі қоғамның «бас ауруына» 
айналған жер мәселесі – Әлекең ұс таны
мының біріншісі һәм бастысы. Өйткені, 
жер – Тәуелсіздіктің басты нышаны!

Әлқисса... Бүгінгі әңгіме Әлекеңнің 
бі рінші ұстанымы төңірегінде өрбімек.

№180 санында  жарияланған «Ас
трахан қазағының жері» атты мақа
ласында «Жүзден астам жыл бұл 
жер ге қазақтың кірі, қызметі сіңген. 
Бұл жерде Астрахан қазақтары 114 
жыл кір жуып, кіндік кескен. Ол алына
тын жерде неше мың салулы үй, қора
қопсысы бар. Жұрт қадірлеген бейіт 
бар. Қанша мың адам шаруасын істеп 
күн көрген, пішендік, егінжай, мал өрі сі 
осы жерде.

Жұртты сыртынан малша 
бағып дағдыланған үкімет оюды өзі 
пішіп, өзі ойып отыр. Ол дағдысына 
тарт қанмен, біз осы күні, Құдайға 
шүкір, құрдастың хұқығы бар мем
лекет ішінде, әділ ақ патшаның 
қоластындамыз. Бұл Думада 315 депу
тат күрмеліпбайланып бөлек болып, 
жұртты жарық жолға шығарамыз деп 
отыр», – деп толғанбас еді. Әлекеңнің  
біз мы салға келтіріп отырған осы бір 
ой мақтай пікірінде үміт те, күдік те 
бар. Ақ патшаның «асына көпшік қо
йып» отырғанын да аңғарасыз. Бұл 
жа ғымпаздық емес, қазақ жері үшін 
амалдың жоқтығынан барып отырған 
айласы еді. Мен солай қабылдадым. 
Ұлтының азаттығы үшін, елінің еркіндігі 
үшін жанын пида еткен ұлы тұл ғаның 
мұндай ұсақтыққа барып, ақ патшаның 
алдында дәрменсіздік та нытуы мүм
кін емес. Өйткені, «Қа зақтың ба
йырғы жерін қашан қа зақтар өз 
бе тінше ғылым мен тех никаға игер
мейінше, жер жекемен шікке де, қоныс
танушыларға да бе рілмесін!», – деген
ді айтқан да осы Әлекең еді ғой. 

Ең маңыздысы сол, біздің бүгінгі 
биліктің де принципі Әлекеңнің дәл 
осы ұстанымымен сабақтасып жатыр. 
ҚР Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев 
жыл басында жариялаған «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаласында 

«Жерге байланысты бәріміз айқын 
білетін және бұлжымайтын ақиқат 
– қазақтың жері ешбір шетелдіктің 
мен шігіне берілмейді, ешқашан са
тыл майды. Осыны әр азаматымыз 
санасына берік сіңіруі қажет», – дегені 
естеріңізде болар. Ендеше, жалған ақ
парат, жалаң ұранның жетегіне ермей, 
бабаның қанымен, Алаш арыс тарының 
арымен қорғалған же рімізді ұрпақ 
игілігіне жарату қамын жасағанымыз 
абзал. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін 
жер қадірін жете ұғы ну ғана қажет.

Әлекеңнің сонау ХХ ғасырдың 
ала сапыран сәттеріндегі күдігі бүгінгі 
күні де күн тәртібінен ығыспай тұр. 
Ол қандай күдік еді? Айтайын. Айта
йын емес, Қыр Баласының өз сөзімен 
түйсіктейін. «Біздің қазақ жақсы жерін 
алты бөліп, 4іне егін салып, 2інде 
пішен шауып, мал бақса, осыны кө
терер. Жылда басқакөзге төпелеп, 
жаңа келген хохолша жыртса жылдан 
жылға астықтың шығымы кем бо
лып, жер иесі қазақ, жерін тоздырып, 
қаңғып қалар», – деді Әлихан. Біздің де 
күніміз осы Әлекең күдігінің қазығына 
маталғалы тұр. Мысал керек пе? 
Дәлелдеп берейін.

Қазақстанда ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жердің көлемі – 220 
млн. гектар. Оның 187 млн. гектары 
– жайылым. Қазіргі статистика осын
ша көлемдегі жайылымның тек 80 
млн. гектары ғана (жалпы жа йылым 
көлемінің 43%ы ғана) иге ріл генін рас
тайды. Ол аз десеңіз, ау ыл маңындағы 
құнарлы жер 1520 шақырымға дейін 
шегінген. Яғни, ел дімекендер іргесін
дегі 1520 ша қырым қашықтықтағы 
жерлер қу та қырға айналған. Осынша 
жерді қо са есептегенде, 27 млн. гектар 
жер дег радацияға ұшыраған екен. 

Егістік алқаптары да жетісіп тұр

ған жоқ. Үмітіңді ұрлап, үрейіңді ұшы
ратын статистикаға кез боласыз. Ел 
аумағындағы 24,4 млн. гектар (2012 
жылғы мәлімет) егістік алқабының 
тыңайтылған көлемі 2 млн. гектарды 
ғана құрайды. Бұл дегеніңіз – жалпы 
егістік алқабының 8%ы ғана. Міне, 
Әлекең күдігінің ақиқатқа айналған 
көрінісі...

Мұның сыртында өндірістік ау
мақ тардың айналасында қу тақырға 
айналған жер қаншама...

Осы орайда, Мемлекет басшы
сының Ұлттық қоғамдық Сенім кеңе
сінің отырысында   сөйлеген сөзіндегі 
жер мәселесіне қатысты қатаң талабы 
мен жергілікті атқарушы билік һәм Бас 
прокуратураға берген тапсырмасына 
үміт артып отырмыз. «Жерді игере ала
тын адам ғана оның иесі болуға лайық. 
Тиімсіз пайдаланылып жатқан жерді іс 
жүзінде анықтау қиын. Сон дықтан, 
жер пайдалану құқығы си яқты нәзік 
мәселеде біз асығыс ше шім қабылдай 
алмадық. Сонымен бір ге, мемлекеттік 
бақылау саласында ауыл шаруашылық 
мақсатындағы жердің қолданылуын 
жаңа технологиялар негізінде 
бақылаудың тәсіл дерін енгізу қажет», 
– деген болатын ҚасымЖомарт 
Кемелұлы. Иә, ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді тиімді пайда
лану мәселесін ға рыштан мониторин
гілеу арқылы жүзеге асырмайынша, 
бұл түйткілдің түйіні тарқамайды. 

Бүгінгідей озық технологияның өзі 
тұрмақ, елесі жоқ кезде қазақ жерінің 
әр сүйемін ұлт кәдесіне жаратамыз 
деген ұстанымнан айнымаған Алаш 
көсемі Әлиханның арманы да осы 
еді ғой. Ендеше, бізге технологияның 
мүмкіндігінен бұрын Әлихандардың 
жүрегіне жөргектелген адал ниет пен 
шынайы пейіл керек! Сонда ғана көш 

Ерсін МҰСАБЕК,

(Соңы. Басы 1бетте).

АРТЫқ ЖүКТЕМЕ – БАлАғА зиЯН 
Қарағандыда бағыттаған жағыңа 

қарап бой түзейтін балаңды дамы
татын орталықтардан көз тұнады. 
Соларға үлгеру үшін баласын олай да, 
бұлай да сүйреп, жұлқылаған атаана
ларды жиі байқайсыз. Осы күні облы
ста балаларға қосымша білім беретін 
102 ұйым бар екен. Оның 48і – білім 
беруге, 41і спортқа, 1еуі мәдениетке 
бағытталса, 12сі же кеменшік қызмет 
көрсетеді. Осы ұйымдардың жұмысын 
қадағалайтын білім басқармасы ма
ман дарының айтуынша, бұрын ойын 
баласына ағылшын тілін үйрету сән 
болса, қазір олар ментальді арифмети
ка, шешендік өнер, актерлік шеберлік 
үйірмелерін іздеп әлек. Осыдан кейін 
мектептегі сабағын аяқтап, үйірмеге 
жиналған балаға қанша жүктеме бер
ген дұрыс деген сауалға жауап іздедік.

– Балаға үйірмені таңдап бере
тін атааналар көп. Мәселен, әкесі 
ба ла сының атақты боксер болуын 
ар ман дайды. Сөйтіп, ұлды спорт сек
цияларына береді. Бұлай істеу дұрыс 
емес. Се бебі, баланы өз тілегі, қабілетіне 
бай ланысты үйірмелер мен секция 
бағ дарламаларына жазу қажет. Мек
теп терде қосымша тегін ашылған үйір
мелер бар. Балалар оларға сабақтан тыс 
уақытта қа ты сады. Баланың миын ашыт
пау үшін осының өзі жеткілікті, – дейді 
педагогпсихолог Әсем Нұр тай қызы.

Педагогпсихолог атап өткен
дей, облыстың жалпы білім бе ру 
ұй ымдарында бүгінде 6070 қы зы
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түзеліп, керуен жолдан жаңылмас. 
Бір ғана мысал... Ауыл шаруа

шылығы саласының бір алыбы өз 
иелігіндегі 20 мың гектар алқаптың      
50%ын толық игеріп отырса да, рес
ми есепке 1000 гектарды ғана көр
сетіп, содан түскен өнімге ғана салық 
төлеп отыр. Салықтан жалтарған әлгі 
латифундист халықтың игілігін кемітіп 
отырғанын біле ме? Жоқ, әрине.

Ал, Алаш қайраткерлері ұлт мүд
десін бірінші кезекке шығарып, Пе
тер бордағы патша сарайында шаруа 
игеріп, егіншілікті енді меңгере бас
таған дала қазағына ақырып тең
дік сұрады. Әлекең бастап, Алаш 
қай раткерлері Омар Алмасұлы мен 
Міржақып Дулатов қол қойған «7ші 
тамыз кеңесінің қаулысы» атты тари
хи құжат осы сөзімізге дәлел болса 
керекті.  Ол құжаттағы «Кеңшілік һәм 
льгота керектігіне қазақ өкілдерінің 
көр сеткен дәлелдері  мынадай:  со
ғыс  керегіне  һәм  жалпы  мемлекет 
халқына мал, ет, астық жеткізіп 
тұр ған қазақ жұртының шаруасы 
күй зелмеуін өте ескеру керек», – деген 
талаптың астарында ұшантеңіз ұлт тық 
мүдде жатқан жоқ па?!

...Әлекеңнің жер мәселесін ұлтқа 
қызмет етудегі бірінші ұстанымы етіп 
алуының сыры тым тереңде жатыр. 
Бұл мәселеге қатысты алаштанудың 
жа ңа парақтары да ашыла жатар. 
Өйт кені, әңгімеміздің әлқиссасына 
ай дарланған Президентіміз Қасым
Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бә
рінен қымбат» атты мақаласындағы 
Алаш қайраткерлеріне қатысты па
расатты пайымы дәл сол жаңа па
рақтарды ашады деген үміттеміз. Алаш 
идеясынан тамырланған Тә уелсіздік 
тұғыры қасиетті жер киесімен асқақ 
екенін біздің қоғам түй сінді. Жер 
мәселесіне қатысты жа рияланған 
мораторийдің астарында тарихи са
быр бар. Қайта айналып күн тәртібіне 
көтерілер «Жер Кодексінің» әр бабы 
ұлтқа қызмет ететін болса... Олай 
болмасқа лаж да жоқ. Өйткені, жер – 
бабалар аманаты, Әлекең бас таған ұлт 
зиялыларының арманы.

Тарих – ұлттың өткенін, бү
гіні мен болашағын байланыс
тыратын көпір іспеттес. 1944 
жылғы 31 қаңтарда шешендер 
мен ингуштерді Қазақ жеріне 
де портациялау туралы Мемле
кеттік қорғаныс комитетінің 
қау лысы шықты. Үш мәрте 
жүр гізілген операцияның нә
тижесінде Одақтың шығыс 
өңір леріне 650 мыңнан астам 
шешен мен ингуш, қалмақтар 
мен қарашайлар қоныс аудар
ды. Қазақстанға 124 эшелон 
(344 584 адам), оның ішінде 
Қа рағанды облысына – 37 938 
адам келді. Халықтардың қоныс 
аударуы 40шы жылдардың ая
ғына дейін жалғасты. Тарихтың 
осынау ақтаңдақ беттері ха
лықтың мәңгі есінде қалды. 

1944 жылдың ақпан айы. 
500 мыңнан астам шешен мен 
ингуштың тағдырын өзгерткен 
күн. Бір түнде «жау» деп жала 
жауып, Қазақстан мен Орта 
Азияның шалғай аудандарына 
күштеп көшіре бастады. Жер 
аудару жылдары халықтардың 
көбі суықтан, аштықтан, дерт
тен көз жұмды. Ол кезде мен 
небары 5 жаста едім. Әлі күнге 
дейін сол бір оқиға көз алдым
нан кетер емес. Мұнда әкеле 
жатқанда қазақтардан қорқып, 
үрейленген едік. Ауылға келген
де біздің тараптан үлкендеріміз  
мұсылманша құлшылық жасап, 
беттерін сипады. Қазақтардың 
да дәл солай дұға жасап жат
қанын көрдік. Осылайша олар
мен тез арада тіл табысып 
кет тік. Міне, содан бері қазақ 
хал қымен бірге жасап келеміз. 
Егер сол кезде бізді сыртқа теу
іп, жүдеген жанды жараласа 
қай тер едік?! 

Сол күннен бастап Қа
зақстан менің екінші Отаныма 
айналды.

Сулим иСАКиЕВ,
қарағанды облысы «Вай

нах» шешенингуш
 этномәдени бірлестігі
ақсақалдар кеңесінің 

төрағасы.

Алғыс айту күні қарсаңында   

 
 

 

балалардың ақылой, адамгершілік, 
эстетикалық және еңбек тәрбиесі үшін 
пайдалы. Оны әртүрлі жағдайда пай
даланамыз. Қағазға ермексазбен сурет 
салғанда бұлшық ет пен жүйке кернеуі 
қызметке кіріседі, – дейді үйірме же
текшісі Антон Борис. 

СпоРТТЫ СүЙЕТіНДЕР КӨп
Спортшы қауым қызығушылығы 

басым балалардың 56 жасынан бас
тап үйірме табалдырығын аттағанын 
дұрыс көреді. Дегенмен, медицина са
ласының мамандары балаңыздың ден
саулығын тексеруден өткізу – маңызды 
дейді. Мысалы, жүзу, крикет және сем
серлесуге қатысқаны денсаулығына 
пайдалы болса, басы мен жұлыны 
ауы ратын балаларға жеңіл атлетика, 
таушаңғы спорты түрлері мен тен
ниске қатысуға болмайды. Суда жүзу 
спортының үйірмелеріне балаңызды 
7 жасқа дейін де, 7 жастан кейін де 
қатыстырсаңыз болады. Елімізде бок
спен айналысатын жас таланттар 
жетерлік десек, спортқа баулитын 
үйірмелердің саны да аз емес. Бокс
пен шұғылдануға 1617 жас кеш емес 
екенін ескерсек, әліппесін 1012 жас
тан бастаған дұрыс.

Не десек те, баланы үйірмеге апа
ру қаржылық шығынды да талап етері 
белгілі. Қосымша сабақтарға ба ланы 
апарыпәкелудің өзіне уақыт ке рек. 
Пайдасы мен зияны қатар жү ретін 
үйірмелер баланы жанжақты қа
дағалауды талап етеді. Ендеше олар
дың не үйрететінін үйге келген ба
лаңыздан сұрауды ұмытпаңыз.

ғу шылық үйірмесі және 2840 спорт 
секциясы тегін жұмыс істеп тұр ғанын 
ескерсек, жалпы мектеп оқушысының 
бос уақыты жоқ.  Сон дықтан, 1сынып 
оқушылары үшін апталық жүктеме 
1920 сағаттан ас пау керек. Мысалы, 
қаңтар мен мамыр аралығындағы 40 
минуттық 4 са бақ жүктемесі бала үшін 
қалыпты. Оны медицина мамандары 
да растайды. 

Олардың пікірінше, 12 сынып 
оқушылары үшін оқу құралдарының 
салмағы 1,5 келіден  аспау керек. Бұл 
санитарлық норма бойынша 34 сы
нып оқушысы үшін кітап салмағы 2 
келіден аспау қажет деген сөз.  

– Балаға сабақ барысында артық 
жүктеме берген дұрыс емес. Өйткені, 
мұғалімдер оқушылардың сабақ кес
тесін құрғанда негізгі пәндер (мате
матика, ана тілі, орыс тілі т.б.) мен ән 
сабағы, дене шынықтыру, дүниетану, 
өзінөзі тану сынды сабақтарды арала
стырып қояды екен. Осы сабақтардан 
ке йін барып қана дене шынықтыру 
пәнін сабақ кестесіне қою міндетті. 
Ал, мектептегі сабағын оқып, кейін 
үйірмеге баратын балалар үшін 
үйірмелер ап тасына 3 рет, ұзақтығы 
40 минуттан аспағаны дұрыс, – дейді 
қалалық мек тептің бастауыш сынып 
мұғалімі Айгүл Саматқызы.

«МЕНТАльДі АРифМЕТиКА» 
зиЯН БА?

Қазіргі таңда балалар үйірме ле
рінің арасында сәнге айналған мен 
тальді арифметиканың зияны жиі 
айтылуда. Әдістің баланың шы ғар 
машылық ойлау қабілетін шек тей 
тіні анықталыпты. Мамандар пі  кірі 
«бұл әдісті меңгерген бала есеп  ті ой
лану арқылы емес, жаттан ды түрде 
шығарады» дегенге сая ды. Шы

ғармашылық ойланудан шек тел ген 
ба лаға шамадан тыс ауырт пашылық 
түсетіні тағы бар. 

– Осы үйірмеге 4 жасар баламды 
апардым. Гуманитарлық пәнге қы зы
ғушылығы төмендеп қалды. Әріп терді 
салып, оқығысы келмейді. Маман
дар «ойын баласы» деп, ерте жастан 
үйірмеге беруге болмайтынын айт
ты. Қазір баруды тоқтаттық, – дейді 
қарағандылық көпбалалы ана Гүлсім 

Мұхитқызы.  
Білім және ғылым министрлігі 

мамандарының айтуынша, «ментальді 
арифметика» тек қосымша білім беру 
көзі. Әдіс министрліктің қатысуынсыз, 
жекеменшік оқыту мекемелері тара
пынан оқытылатындықтан, балалар 
ерікті түрде қабылданады.

Үйірмелерге министрлік тарапы
нан бақылау жоқтығы, атааналардан 
мұқият болуды талап етеді. 

СӘНгЕ АЙНАлғАН СлАЙМ
 (ЕРМЕКСАз) 

Баланың қамын бірінші орынға 
қоя тын атааналар көп жағдайда ба
ласын слайммен алдандыратынын 
айтады психологтар. Осының үйір
месін ашқандар оның сыры бал шық 
терапиясында дейді екен. Бай қа
ған адамға езілген ермексазбен жұ
мыс істеу де еріккеннің ермегі емес. 
Өйткені, оның балаға тигізер пайда
сы көп екен. Осы үйірмеге қа тысқан 
баланың саусақтарындағы сен сорлық 
сезімталдығы жоғарылап, ше берлігі 
шыңдала түседі. Қолындағы жүй
ке нүктелері оянатын балалар шы
ғармашылыққа жақын келеді. 

– Негізі ермексаздан түрлі бейне
лер жасау балалардың сүйікті ісі. Кез 
келген дүкенде сатылатын зат қызықты 
ғана емес, мектеп жасына дейінгі 
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