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сүті кеуіп үлгермеген қыз бала-
ларды жезөкшелік жолға салған 
адамдардың қатыгездігіне не айтуға 
болады? Бүлдіршіндерге қиянат 
жасайтын азғындарды қайткенде 
ауыздықтаймыз? Сөз жоқ, балаларға 
қатысты зорлық-зомбылықтардың 
қай-қайсысы да жантүршігерлік 
оқиға болып есептеледі. 

Еліміз бойынша жыл сайын 
түрлі құқық бұзушылықтар жасаған 
100-120 мың кәмелетке толмаған 
жеткіншектер полиция өкілдерінің 
қолына түсіп, тіркеуге алынады 
екен. Бұл дегеніміз, осы балалардың 
барлығы да жауапкершілікке тар-
тылып, құқығы шектеледі деген 
сөз емес. Десек те, біліп те, білмей 

жасаған әрекетін тәртіпке салудың 
түрлі тетіктері мемлекеттік деңгейде 
іске асырылуда. Қазіргі кезде Ішкі 
істер органдары 17 мыңнан астам 
бала мен 12 мыңнан астам жай-
сыз отбасымен профилактикалық 
жұмыстар жүргізіп келеді. 

Соңғы кезде педофилдер тара-
пынан жасалып жатқан қыл мыс-
тарды естігенде денең түршігеді. 
Мұндай қылмысқа тіптен ақыл-
е с і  д ұ р ы с  а д а м д а р д ы ң  б а р ы п 
жатқаны қорқынышты. Мысалы, 
Қарағандыда ірі компаниялардың 
бірінде жұмыс істейтін жоғары 
білімді 21 жасар жігіт үш бірдей 
бүлдіршіннің тағдырын тас-талқан 
етті. Бұндай жағдайлар еліміздің 
әр жерінде көрініс беріп жатқаны 
өкінішті жағдай. 

Несін жасырамыз,  балаларға 
қатысты жасалған зорлық-зом-
былық деректері көбейіп бара-
ды. Мәселен, Қызылорда облы-
сы, Қармақшы ауданы, Төретам 
ауылының тұрғыны 7 жастағы 
баласы Әлішер Темірашевты 

Бала құқығын қорғау – ортақ міндет
бұзықтығы үшін аяусыз жаза-
лап тұрған (24.kz/kz/zhanalyktar). 
Туған анасы от көсейтін темір 
құралмен ұлының денесін жара-
лап, оқтаумен аяусыз сабайтындай 
басына не күн туды десеңізші! 
Ата-ана мен бала арасындағы 
мейірімнің жоғалуы соңында 
орны толмайтын қасіретке апа-
ратынын тереңірек ойлансақ еді. 
Демек, балалар құқығын қорғау 
мәселесі бала өмір сүріп отырған 
қоғамның мәдениеті мен даму 
сатысына тікелей тәуелді екенін 
естен шығармағанымыз жөн. Ба-
лалар өмірін жақсартқанда ғана 
келешегіміз жарқын болмақ.

Бала тәрбиесімен айналысуға 
уақыт таппайтын, баласының не-
мен айналысып, қайда және кіммен 
жүргенін бақылауда ұстамайтын 
ата-аналар қаншама?! Осының бәрі 
айналып келгенде болашағымызға 
нұқсан келтіретінін ересектер 
ескермейтіні өкінішті. 

Нұрлан ҚҰМАР

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!
сырлы әлем

Бет қатталып жатқанда:

Баспасөз – 2015

 Алматы жастары қазақтың 
бас ақыны, ұлы ойшыл Абай 
Құнанбайұлының 170 жыл ды-
ғына орай шығарма шы лық кеш 
өткізді. Кеш бары сында ақынның 
өлеңдері оқылып, «Желсіз түнде 
жарық ай», «Көзімнің қарасы», 
«Айттым сәлем,  Қаламқас» 
әндері шырқалды.

 Қызылорда облысы, Сырда-
рия ауданы, Шіркейлі ауылында 
Со циалистік Еңбек Ері Балдырған 
Мұстафаеваның еңбек жолына 
арналған «Балдырған және оның 
замандастары» атты еске алу 
кеші болып өтті.

 П а в л о д а р д а  д ә с т ү р л і 
Қ ы м ы з м ұ р ы н д ы қ  м е р е к е с і 
өтті. Мерекеде тұрғындар мен 
қонақтарға 700 литрден ас там 
қымыз және 200 келідей бауыр-
сақ ұсынылды.

 Солтүстік Қазақстан об-
лы сында жас ма ман дарға ар-
нал ған тұрғын-үй құры-
лысына және олардың 
несие рәсімдеуіне 416 
млн. теңгеден астам 
қаржы бөлінді.
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Индекс мерзімі алматы аймақ/қала аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367 3 ай 692, 16 740, 10 778, 32

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 3 ай 1324, 56 1372, 50 1410, 72

Біртүйер

12

Өмірдің сәні – балалар ғой. олардың балғын бейнелері, ертеңгі 
күнге деген сенімі, оқу-тоқуға деген зейіні, ойынға берілгендегі шат 
дауыстары, алаңсыз күлкілері қандай, шіркін! Алайда қоғамда бо-
лып жатқан неше түрлі келеңсіз оқиғалардың барлығы да бақытты 
балалық шаққа қаяу түсіретіні анық. Мәселен, жазғы демалыс, 
яғни қат-қабат шаруаның қызған кезінде жас балалардың дала 
жұмыстарында, саяжайлар мен жекеменшік үйлердің құрылысында, 
қоғамдық көліктерде билет сатушы болып жүргендері қаншама?! 

«От тұяқ кең даланы
дүбірлетіп...»

Алматыда суретші 
М.Кенбаевтың көрмесі өтті

Ұлттық рухтың қайта жаңғырып түлегені 
рухани егемендікке қол жеткізгеннің бір 
айғағы. Халқымыздың дәстүрлі таным 
түсінігінен бастау алатын кәсіби кескіндеме 
өнерінде сананы селт еткізер туындыларды 
өмірге әкеліп ұлттық көркем мектепті жаңа бір 
деңгейге көтерген суретші Молдахмет Кенбаев 
есімі ел ішінде ғана емес, өзге елдерде де 
жақсы таныс. 1950-жылдары қазақ бей
нелеу өнерінде өзіндік із қалдырып, 
бейнелеу өнерінің ұлттық көрінісін жасаған 
суретші шығармалары бүгіндері Ресейдің 
третьяков галереясында және тМД елдерінің 
мұражайларында сақталған.

Байқау

Талдықорғанда «Bala Turkvizyon» байқауы-
ныңіріктеу кезеңі өтті. Оған Жетісу өңірінің әр 
аймағынан 100-ге тарта үміткер қатысты.

Сайыстың шарты бойынша, таңдап алынған 
талапты өнерпаздар екі апта бойы республикалық 
ширек финал мен ақтық сайыста бағын сынай-
ды. Аймақтық кастингтер еліміздің барлық об-

лыс орталықтарында өткен болатын. Жетісулық 
талапкерлер де тыңғылықты дайындалды. Ән 
байқауының ақтық сыны күз мезгілінде Астана-
да өткізіледі. Оның қорытындысы бойынша ең 
таңдаулы орындаушы өнерпаз «Bala Turkvizyon» 
байқауының Гранд-финалына Қазақстан атынан 
қатысады.

Ең таңдаулы өнерпаз анықталады

4-бет 11-бет3-бет
алты алаштың ардағы

Қазаққа қандай
ток-шоу қажет?

тамыры бір
түркі тілі

Абай және 
әлемдік өркениет

атадан жеткен асыл сөз

Бір сөз айтсаң жақсыға,
Аталы сөзге тоқтайды.
Бір сөз айтсаң жаманға,
Өмірінде ұқпайды.
Надандықтың белгісі,
Өзін-өзі мақтайды.
Көкірегі соқырға,
Өмірде таң атпайды.
Шешеннің сөзі шын асыл,
Қап түбінде жатпайды.
Тон бітпеске тон бітсе,
Қағуменен тоздырар,
Жаман болса алғаны
Ер жігітті аздырар.
Жақсыменен сөйлессең,
Құмарыңды қандырар.
Жаманменен сөйлессең,
Көңіліңді қалдырар.
Кез болсаңыз суайтқа,
Өтірік айтып нандырар.
Өсекшімен сөйлессең,
Ұрмай-соқпай талдырар.
Жолдас болсаң сараңмен,
Жол үстінде қалдырар.
Жаман болса достарың
Өзіңді жауға алдырар.
Жаман болса, жақын – жау,
Шайпау болса, қатын – жау.
Шабан болса, атың – жау.
Тартыншақ болса, түйең – жау,
Тебеген болса, биең – жау.
Күнде келсе, күйеу – жау,
Жымысқы болса, жиен – жау,
Тіл алмаса, ұлың – жау,
Арсыз болса, қызың – жау.

***
Ә й е л і ң  ж а қ с ы  б о л с а ,  қ о -

нағыңмен үйіңнің тұрағы, балаң 
жақсы болса, екі көздің шырағы, 
атың шабан болса, бұл жалғанның 
а з а б ы ,  ә й е л і ң  ж а м а н  б о л с а , 
дүниенің дозағы, балаң жаман 
болса, көрінгеннің мазағы.

Буындары бекімеген балғындар 
мен қараусыз қалған балалар ба-
зарларда арзан жұмыс күші ретінде 
жалданып жүк тасып жүреді. Ауыл-
шаруашылығында,  жерг іл ікт і 
базарлардағы ұсақ саудада, үй 
шаруашылығында еңбекке ерте 
араласатын балалардың басым бөлігі 
тұрмыстық деңгейі төмен немесе 
толық емес отбасыларынан шығып 
жатады. Аңдаусызда ұрлық жасап, 
қылмыскер атанатындар да солар.

Ал ата-аналарының маскүнем-
д і к к е  с а л ы н у ы  с а л д а р ы н а н 
үйлерінен еріксіз қашып, қаңғы-
б а с т а р  қ а т а р ы н а  қ о с ы л ғ а н 
жеткіншектеріміздің болашағына 
неге алаңдамасқа? Аузынан ана 

«...Шашубайдың «Майда қоңыр»,
«Ырғыма-сырғыма», «Мамық
қызға», «Ақ қайың», «Сырлы
қайың», «Жамалға», «Кербез
кер», «Бес Балқан» және т.б.
өлеңдері көпшілікке мәлім.
Бұл әндерде махаббат, өнер,
табиғат туралы ой тербейді.
Қай әні болмасын адам жанын
мөлдір сезімге бөлейді. Қазақ
даласындағы жәрмеңкелер
халық ішінен суырылып шыққан
таланттардың ойын-сауығының
куәсі болғаны баршаға мәлім.
Сол жиындар Шашубай
шығармашылығына кең өріс
болғаны ақиқат.
ол – айтыс ақыны, композитор,
әнші, сырнайшы, жонглерлік-
клоундық өнердің де иесі, халық
ойындарын асқан шеберлікпен
орындайтын болған. Айталық,
басындағы тақиясын көз
ілестірмей маңдайынан секіртіп,
желкесіне әкеліп ойнатады
екен. төбесімен жүргенде
аяқтыдан кем соқпаған көрінеді.
Доңғалаққа ұқсап дөңгеленгенде,
таяқтың ұшына таяқ қойып
дөңгелеткенде, аттың үстінде
төбесімен шаншылып тұрып
шапқанда, құрықты бес саусағына
кезек қондырып қарына дейін
жеткізгенде «мынау дию ма, пері
ме» деп жұрт қайран қалысады
екен».

Суретте солдан оңға қарай (бірінші қатарда): Ғ.Мүсірепов, Ж.Жабаев, Ж.Шаяхметов, Ш.Қошқарбаев (Алматы, 1943 жыл, 4-желтоқсан. Бірінші республикалық айтыс)
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АНА ТІЛІАНА ТІЛІ

Байғозы, Баян, Оразымбет, Шынқожа, Жауғаш, 
Мәлік, Бердіқожа тәрізді батырларымен бірге 
тағы да атқа қонды. Бұл жолы жорық қырғызға 
қарсы болды. Қырғын соғыста қырғыз бас иді. 
Ел арасы тынышталды. Осындай ахуалда 1771 
жылы кезінде қазақ ханы атанып, біртіндеп 
елден оқшауланып, елеусіз қалған Әбілмәмбет 
қайтыс болды. Енді қазақ Абылайды хан сайлау 
жағын қызу ойластыра бастады. Осы оқиғаға 
тікелей куәгер болған Қазыбек бек Тауасарұлы 
мұны төмендегіше жазып кеткен: «Сол жылдың 
жазында Қожа Ахмет бабаның мәсжідінде үш 
жүздің игі жақсылары, билері мен ел басылары, 
хандары мен сұлтандары жиналып, Абылайды 
хан сайлады. ...Ұлы жүз 24 шар, Орта жүз  31 шар, 
Кіші жүз  14 шар, Қарақалпақ 2 шар, төре 1 шар, 
барлығы 73 шар салынды. Орта жүзден Абақ Ке-
рей бір шар, Тарақты бір шар даулап алды. Кіші 
жүзден алты Әлім, төрт Шөмекей, Жетірудан 
Тама мен Жағалбайлы, Байұлынан Алаша 
мен Жаппас қана шар салды. 29 таңбалы Кіші 
жүздің басқасы хан сайлауына қатыспады. Ұлы 
жүз Бәйдібектен тараған 7, Сіргелі,Шақшам 
2, Қаңлы, Шанышқылы  2, Жалайыр  12, бәрі  
24 шар салды. Сол 73 шардан Абылайға  69 
адам қол берді. Шапырашты атынан шарды 
мен салдым. Хандар мен сұлтандар арасында 
да қарсылар болды. Нұралы інісі Ералының да 
хандықтан дәмесі бары көрініп қалды. Бірақ 
қазақ билері олардың сөзін құлағына ілмеді 
де, елемеді де. Өйткені қазақтың жүзге тарта ел 
билеушілері Абылайдың сөзін сөйлеп, сойы-
лын соқты. Абылай ақ киізге отырғызылып, 
үстіне шентон, басына мұрақ кигізілді. Сонан 
соң сегіз жігіт көтеріп, он шақты қадам жүрді 
де, ақ боз атқа мінгізді. Міне, ол енді хан болды. 
«Сақылардан сұлтан ал, құтпан жалдан ұлтан 
ал, пат құндыздан ұлпан ал» осылай болды». 
Міне, Абылайдың қазаққа қалай хан болғанын 
көзі көрген адамның сөзі. Қалай десек те, бұдан 
байқайтынымыз, көптеген қарсыластарының 
қолдамағанына қарамастан Абылай 1771 жылы 
шынында да бүкіл қазаққа хан болып сайланды. 
Қазаққа хан болған Абылайдың елге сіңірген 
еңбегі қисапсыз, ол қандай құрметке де лайық. 
Қытай қазақтары арасына таралған  «Шыңғыс 
хан шежірес»і деген дастанда оның халық 
алдындағы еңбегі төмендегіше жырланады: «...
Қырық екі жыл ел сұрады Абылай да, Хандар 
өткен тарихта әрбір жайда. Ел қорғауда жау-
ынгер Абылайдай, Ержүрек батыр хандар болу 
қайда?! Айлакер, соғыс маман парасатты. Ойы 
терең болжаған болашақты. Табанды қайсар 
болып, дипломат, уысында ұстады бар қазақты. 
Абылай елді түзеп жолға салды. Жоңғардай 
жуан жауға тыйым салды. Бір мың жеті жүз 
жетпіс жетінші жыл, ажал құрғыр қояр ма, дүние 
салды». Мұндай әділетті  бағаға  әрине,  алып-
қосарымыз жоқ.

Талас ОМАРбекОв, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 

Орталық Азиядағы дәстүрлі өркениеттерді зерт-
теу орталығының директоры, профессор, ҚР 

ҰҒА құрметті академигі

АбылАй
  (Әбілмансұр) хан

Қазақтың ел болып, Үш жүздің басының қосылуына, қазақ даласын жатжерліктерден 
қорғап қалуда қисапсыз еңбек сіңірген Абылай хан еді (суретті салған автор – т.о). оның 
дүниеге келгенде азан шақырып қойған аты Әбілмансұр болатын. замандастары оның 
қарадан шығып хан болғаны туралы тарихи деректер қалдырған. олар бүгінгі күнге келіп 
жетті. Алайда ол деректердің Абылайдың қайраткерлік тұлғасына көлеңке түсіре алмай-
тынын, жалпы алғанда Абылайдың халқының алдындағы жанқиярлық қызметін ашып 
көрсетуге де көмектесе алмайтынын түсінуіміз керек. Қалай десек те, халық оны төре 
тұқымы ретінде қабылдап, хан көтерді. олай болса тарихи зерттеулерде оның шығу тегін 
қазып зерттегеннен гөрі, қазаққа жасаған қызметіне назар аударғанымыз жөн болады. 

Сыр елінде Алаш зиялысы Мұстафа Шоқайға арналған еңселі 
ескерткіш бой көтермек. 

Ескерткішті белгілі мүсінші Насыр Рүстемов жасамақ. Қазір 
туындыны ұлттық комиссия талдап, мән-маңызын құнттап жатқан 
көрінеді. Ал автор мүсіннің сәтті шығуы үшін 6 ай уақытын сарп еткен. 
Бүгінге дейін 100-ден астам еңбекті жасап үлгерген Н.Рүстемов жаңа 
шығармасында Мұстафа Шоқайдың кейпін, түр-тұлғасын ғана емес, 
оның өмірдегі шынайы болмысын бейнелейтінін атап өтті. 

Жамбыл облыстық «Нұр Отан» партиясы  филиалының Мәжіліс 
залында облыс әкімдігі жастар саясаты басқармасының «Жастар орта-
лығы» мекемесінің ұйымдас тыруымен «100 нақты қадам – бола шақтың 
бағдары» атты шара аясында жұмыс сыз жастармен кездесу өтті.

Ұлт Жоспарының 100 нақты қадамын жұмыссыз жастарға түсін-
діруді мақсат тұтқан шарада алғаш сөз тізгінін облыс әкімдігі жастар 
саясаты мәселелері бас қармасының «Жастар орталығы» мекемесінің 
директоры Талғат Шайхиев алып, Елбасының бес институттық 
реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадамындағы көзделген 
мақсат тарға тоқталып өтті. Сондай-ақ 100 нақты қадамды жастар ара-
сын да кеңінен насихаттап, оны іске асыру жолдарын ұсынды. «Бір 
Болашақ» жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Сұлтан Те мірлан, 
«Қазақстан – 2050» Жал пыұлттық қозғалысының Жамбыл облысы 
бойынша үйлестірушісі Әлібек Шәмші 100 қадамның 3-4 бағыттары 
туралы жастарға қысқаша мәлімет беріп, пікір алмасты. 

Дж.вашингтон атындағы университетте 
Қазақстанның АҚШ-тағы елшілігінің қолдауымен 
және Қазақ ғылыми-зерттеу институтының 
ұйымдастыруымен Қазақ хандығының 550 
жылдығына орай «Дешті-Қыпшақ: құпия 
белгілер» атты екі бөлімді деректі фильмнің 
тұсаукесері өтті. 

Тұсаукесерде сценарийдің авторы және 
жоба режиссері, Шәкен Айманов атындағы 
« Қ а з а қ ф и л ь м »  А Қ  п р е з и д е н т і  Б а қ ы т 
Қайырбеков пен продюсер ретінде Қазақ 

ғылыми-зерттеу институтының директоры Андрей Хазбулатов сөз 
сөйлеп, оның шығарылу тарихы мен жалпы жобаның мақсаты туралы 
баяндап берді. Смитсон институтының Азия мәдениеті және тарихы 
бағдарламасының директоры Пол Тейлор, америкалық продюсер, 
GPC компаниясының өкілі Реймонд Чавез Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған деректі фильмге жоғары баға берді. 

Шымкентте аула клубтарының спартакиадасы аяқталды. Жарыстың 
соңғы күні шеберлік сыныбын әнші-сазгер Марат Омаров өткізді. 

Шара барысында М.Омаров үстел теннисін бала кезінен жақсы 
көретіндіктен, аталған шараға қатысуға қуана-қуана келіскенін 
жеткізді. Сазгер жақында осы спорт түріне арнап әнұран жазғанын 
атап өтті. Аталған шараға 6 аула клубынан 100-ге жуық бала қатысты. 
Жалпыкомандалық есеп бойынша «Денсаулық» аула клубы жеңімпаз 
деп танылды.

Алматыда көркемсурет және графика өнері шеберлерінің «Қош бол, 
жаз мезгілі! Армысың алтын күз...» атты көрмесі өз жұмысын бастады. 

«Вернисаж» үкіметтік емес мәдениет және ағарту меке-
месі  ұйымдастырған көрме осымен алтыншы рет дарынды авторлар-
дың басын қосып отыр. Шарада сондай-ақ кәсіпқойлармен қатар, 
сурет өнерімен енді-енді айналысып келе жатқан жас таланттар да өз 
туындыларын көрерменге ұсынды. Көрмеге Светлана Козлова, Сабина 
Сарыева, Анна Петракова,  Евгения Бабич, Александра Воронцова, 
Диана Серкина, Наталья Павлетенко, Анатолий Никонов, Юрий 
Бурмистров, Борис Крупский, Анна Усова,  Виктория Самаркина, 
Санжар Сарыев сынды суретшілердің туындылары қойылып отыр.  
Аталмыш көрме 26-шы тамызға дейін жалғаспақ. 

Талдықорғанда өткен заманауи би фестивалі өтті. Оған Қазақстан, 
Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан елдерінен 250-ден астам өнерпаз 
қатысты. 

Елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған байқау өте биік 
деңгейде өтті. Үміткерлердің өнеріне Еуропаның белгілі бишілері 
бағаларын берді. Фестивальдің таңдаулы бишісі болып өзбекстандық 
Диёр Юлдашев танылды. Ал үздік команда атағын астаналық топ 
жеңіп алды. Үздік атанған бишілер жақында Лондонда өтетін әлем 
чемпионатына қатысып, ел намысын қорғайды.

Омбы қаласында Шоқан Уәлихановтың 
180 жылдығына орай ғалымның атына берілген 
көшеде ауқымды іс-шаралар өтті.

Қ а л а  б а с ш ы с ы  В . Д в о р а к о в с к и й 
жұртшылықты қала күнімен құттықтап, 
алғыс білдірді. Шара барысында  «Этно-
жаз» шығармашылық жобасы, «Достық 
жағалауы» ұлттық мәдени мерекесі  мен 
Ш.Уәлихановтың 180 жылдығына арналған 
э к с к у р с и я  ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы .  « Д о с т ы қ 
жағалауы» шарасына 40-қа жуық ұлттық-
мәдени ұйымының өкілдері қатысты. Қатысушылар қала тұрғындары 
мен қонақтарын Омбыда өмір сүріп жатқан түрлі ұлт өкілдерінің салт- 
дәстүрімен, мәдениетімен таныстырды. Мерекелік бағдарламалар 
Қазақстан Республикасының Консулдығының қасында «Ұлы даланың 
перзенттері» атты әдеби-музыкалық кешімен жалғасты.Шекарадағы кедендік бақылау 

учаскелерін алып тастау рәсімін екі 
елдің басшылары Нұрсұлтан Назарба-
ев пен Алмазбек Атамбаев Ыстықкөл 
жағасындағы Шыңғыс  Айтматов 
а т ы н д а ғ ы  « Р у х  О р д о »  м ә д е н и 
орталығынан бақылады. Қазақ-
қырғыз шекарасында Қырғызстанның 
Премьер-министрі Темір Сәриев 
пен Қазақстан Үкіметі басшысының 
б ір інші  орынбасары Бақытжан 
Сағынтаев барлық атқарылған іс жай-
лы баяндады. Тауар тасымалданған 
жағдайда, арнайы құжаттар ресімделіп, 
артынша салық органдарына тапсы-
рылады. Барлық өзге тұрғыдан алғанда 
екі арада қозғалыс емін-еркін болмақ. 
Енді қырғызстандықтарға көші-қон 
карточкаларын толтырудың қажеті 
жоқ. Еңбек мигранттары мәртебесі 
Қазақстандағы жергілікті жұмыс 
күшінің мәртебесіне теңестірілді.
Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 
интеграциялық ұйымның шекарасы 
кеңейіп, Қырғыз елінің де Еуразиялық 
Экономикалық Одаққа толыққанды 
мүше болғанымен құттықтап, екі елдің 
ынтымағы артатынына сенім білдірді.

Сонымен бірге сапар аясында Ел-
басы Қырғызстан Республикасының 
П р е з и д е н т і  А л м а з б е к  А т а м б а -
евпен кездесті. Кездесу барысын-
да екі мемлекеттің көшбасшылары 
еуразиялық ықпалдастық мәселелерін 
және Қырғызстанның Еуразиялық 
Экономикалық Одаққа кіруіне байла-
нысты өзара іс-қимылдың, сондай-ақ 
оған ЕАЭО аясында қолдау көрсетудің 

апта-шолу абай құнанбайұлының туғанына  – 170 жыл Ақпараттар ағыны

Ақпараттар ағыны  Әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

тағзым

Шоқан есімі ұлықталды 

құрмет

Басқосу 

тұсаукесер

спорт

қылқалам

сайыс

Мұстафа Шоқай ескерткіші бой көтермек 

Болашақтың бағдары

«Дешті-Қыпшақ: құпия белгілер» 

«Денсаулық» жеңімпаз атанды

Жайдары жазға арналған көрме

Астаналық топ үздік шықты 

«Адамзаттың бәрін сүй, бауы-
рым деп...» деп жырлаған 
Абайдың 170 жылдығы 
Адамзаттың Абайын өмірге 
әкелген туған елінде, өскен 
ортасында кең көлемде 
аталып өтті. Бұл Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Абайдың мұрасы - қазақтың 
ең қасиетті қазынасы. Абай 
өзінің туған халқымен мәңгі 
бақи бірге жасайды, ғасырлар 
бойы қалың елін, қазағын 
жаңа биіктерге, асқар 
асуларға шақыра береді» де-
ген сөзінің дәлелі болса керек. 
Семейдегі Абай атындағы 
саз-драма театрында 
«Адамзаттың Абайы» атты 
салтанатты жиын өтіп, тойға 
арнайы келген Мемлекеттік 
хатшы Гүлшара Әбдіхалықова 
өңір жұртшылығын айтулы 
мерекемен құттықтап, өзінің 
ақжарма тілегін жеткізді.

Шығыс Қазақстан облысы-
ның әкімі Даниал Ахметов елге 
келген қонақтарға ризашылық 
білдіріп, тойдың сәтті өтуін тіледі.

«Құрметті жерлестер! Ұлы 
Абай дың 170 жылдық мерей-
тойының қадірлі қонақтары! 
Алаштың ардақтысы, қазақ елінің 
ұлы данасы, дара тұлға – Абай 
Құнанбайұлының 170 жылдығын 
кең көлемде атап өткелі отырмыз.

Ұлы бабамызды ұлықтау, 
ұрпаққа қалдырған ұлағатын 
ұмытпау – біз үшін қасиетті па-
рыз.

Ғұмырын, шығармашылығын 
еліне арнаған Абайдың тойы 
– халық тойы. Абай – қазақ 
халқының ұлы ұстазы, тәрбиешісі. 
Әр сөзі ақыл мен нақыл, мақал 
мен мәтелге айналған өлмес мұра 
қалдырған адамзаттың Абайы.

А б а й  м ұ р а с ы  –  р у х а н и 
биіктіктің бастауы. Бұл ретте 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Н а з а р б а е в т ы ң  « . . . А б а й д а н 
артық, Абайдан ұлы, Абайдан 
киелі ұғым болмауға тиіс... Абай 
әлемі біздің жеті түнде адастыр-

Апта айшықтары

Апта айшықтары

 Әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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кездесу

Президенттің көмекшісі – Қауіпсіздік 
кеңесінің  хатшысы Н.ермекбаевтың 
төрағалығымен Қауіпсіздік кеңесі жанындағы 
Сараптамалық кеңест ің  «Қазақстан 
Республикасының көші-қон және демогра-
фия саясаты» тақырыбына арналған отыры-
сы өтті. 

Отырысқа Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрі Т.Дүйсенова, 
Президент Әкімшілігінің құрылымдық 
бөлімшелерінің және орталық мемлекеттік 

органдардың, Қазақстанның ғылыми-зерттеу институттарының 
басшылары, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдардың са-
рапшылары қатысты. Шара барысында сыртқы және ішкі 
көші-қон, демографиялық саясат Қазақстанның тұрақты 
дамуының маңызды факторлары екендігі атап өтілді. 
Қатысушылар Қазақстанның көші-қон және демография 
саясатын қалыптастыру мен оны іске асырудың тиімділігін 
арттыруға ғылыми, сараптамалық қолдау көрсету мәселелерін 
егжей-тегжейлі талқылады. Жұмыс қорытындысы бойын-
ша Сараптамалық кеңес тарапынан Қауіпсіздік Кеңесі мен 
мемлекеттік органдар жұмысында пайдаланылатын нақты 
ұсыныстар берілді. 

елбасының Жарлығымен Асқар Мырзахметов 
«Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орын-
басары болып тағайындалды. 

А.Мырзахметов 1962 жылы туған. «Қазақ-
с тан» республикалық биржасы» АҚ вице-
президенті, ҚР Ауыл шаруашылығы министрі 
болды. ҚР-ның Өзбекстан Республикасындағы Төтенше және 
Өкілетті Елшісі, «Оңтүстік» ӘКК» ҰК» АҚ басқармасының төрағасы 
қызметтерін атқарды. 2009 жылдан Оңтүстік Қазақстан облысының 
әкімі болды.

елбасының Жарлығымен бейбіт Атамқұлов 
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі болып 
тағайындалды.

Б.Атамқұлов 1964 жылы туған. Кезінде жеке 
өнеркәсіп кәсіпорындарында жұмыс істеді. 
Ресейдегі Қазақстан елшісінің, Ирандағы 
Қазақстан елшісінің елші-кеңесшісі, Малайзия, 
Индонезия Республикасы, Бруней-Даруссалам, Филиппин  елдерінде 
Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі болды. 2012 жылдан бас-
тап Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің жауапты 
хатшысы, ал 2014 жылдан Инвестициялар және даму министрлігінің 
жауапты хатшысы қызметін атқарды. 

елбасының Жарлығымен бауыржан байбек 
Алматы қаласының әкімі болып тағайындалды. 

Б.Байбек 1974 жылы туған. 2002 жыл-
дардан бастап Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігінде бірқатар қызметтерді 
атқарды. Қазақстан Республикасы Президенті 
Протоколының Бастығы, Қазақстан Респу-
бликасы Президенті Әкімшілігі Басшысының 

орынбасары болды. 2013 жылдан «Нұр Отан» партиясы Төрағасының 
бірінші орынбасары қызметін атқарды.   

елбасының Жарлығымен Ахметжан есімов 
«Астана ЭкСПО – 2017» Ұлттық компаниясы» АҚ 
басқармасының төрағасы болып тағайындалды. 

А.Есімов  1950 жылы туған. Алматы об-
лысы әкімшілігінің басшысы, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Хатшысы, 

Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынба-
сары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшы-
сы, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі 
қызметтерін атқарды. 2008 жылдың сәуірінен Алматы қаласының әкімі 
болды.

Парламент  Мәжілісінің депутаты, «Нұр Отан» партиясы 
фракциясының мүшесі Ұласбек Сәдібеков Оңтүстік Қазақстан облысын-
да жұртшылықпен кездесті. 

Атап айтқанда, депутат Ордабасы ауданында Шұбарсу ауылдық 
округіндегі 600 орындық орта мектептің құрылыс жұмысымен танысты. 
Ол бойынша депутат әлеуметтік нысанға пайдаланып жатқан құрылыс 
материалдарының сапасына ерекше назар аударды. Ал Қараспан 
ауылдық округінде «Экогринфут» ЖШС жылыжай қожалығының 
жұмысшыларымен жүздескен мәжілісмен «100 қадам» Ұлт Жоспары 
тапсырмаларын заңнамалық қамтамасыз ету мәселелерін сөз етті. 

Қазақстанның канададағы елшісі константин Жигалов канадалық 
Нью-брансуик провинциясына қарасты Фредерикто қаласына ресми 
сапармен барды. 

Сапар аясында К.Жигалов провинция Лейтенант-губернаторы 
Джоселин Рой Вьеноның қабылдауында болып, Нью-Брансуиктың 
Премьерінің орынбасары Стивен Хорсмэнмен, табиғи қорлар, 
энергетика және таукен өндірісі министрліктерінің басшылығымен, 
«OpportunitiesNB» агенттігімен, Сент-Джон қаласы портының әкім-
ші лігімен және провинцияның басқа өкілдерімен келіссөздер өткізді. 

Көші-қон жайы талқыланды

Асқар МЫРЗАХМЕТОВ – 
«Нұр Отан» партиясы 
төрағасының бірінші орынбасары

Бейбіт АТАМҚұлОВ – Оңтүстік 
Қазақстан облысының әкімі

Бауыржан БАЙБЕК –
Алматы қаласының әкімі 

Ахметжан ЕсіМОВ – «Астана 
ЭКсПО – 2017» ұлттық компаниясы» 
АҚ басқармасының төрағасы 

Депутат жұртшылықпен кездесті 

 Жоғары баға берді 

ж а ң а  ж а ғ д а й л а р ы н  т а л қ ы л а д ы . 
Екіжақты қарым-қатынастың ахуалы 
мен оның инвестиция, өнеркәсіп, 
жол құрылысы, туризм және басқа 
с а л а л а р д а ғ ы  п е р с п е к т и в а л а р ы 
қарастырылды. Қазақстан басшы-
сы қазақ-қырғыз қарым-қатынасы 
әрдайым жоғары деңгейде екенін, 
Қырғызстанның ЕАЭО-ға  кіруі 
қазірдің өзінде 1 миллиард доллардан 
асатын тауар айналымын одан әрі жан-
дандыра түсуге жағдай туғызатынын 
айтты. Нұрсұлтан  Назарбаев атап 
өткендей, кедендік  шекараларды 
ашу екіжақты экономикалық қа-
ты настарға оң ықпал етіп, бизнес 
үшін жаңа мүмкіндіктерге жол аша-
ды. Қазақстан мен Қырғызстан 
Президенттері  өңірлік қауіпсіздік 
мәселелері және халықаралық күн 
тәртібіндегі өзекті жайттар жөнінде 
де пікір алмасты. Елбасы Қырғызстан 
А.Атамбаевтың басшылығымен 
орнықты даму қарқынын көрсетіп 
отырғанына назар аударды. Қырғыз 
көшбасшысы Қазақстанның Орталық 
Азиядағы жетекші рөлін атай оты-
рып, сапарлап келгені және жемісті 
ынтымақтастық үшін Нұрсұлтан 
Назарбаевқа алғыс айтты.

***
Осы аптадағы елеулі оқиғалар 

қ а т а р ы н д а  Е л б а с ы н ы ң  А л м а т ы 
қаласына жұмыс сапары барысында 
«Қазақфильм» киностудиясында бо-
лып, түсірілім алаңдарын  аралауын 
атап өтуге болады.  Мемлекет бас-
ш ы с ы  к и н о с т у д и я  қ ы з м е т і м е н , 
оның жаңа жобаларымен және кино 
өндірісі үдерісімен танысты. «Қазақ 
елі» сериалының түсірілім алаңын 
аралаған Елбасы ел дамуының жаңа 
белесінде халыққа мәдени азық бо-
лар сериалдың әрбір құралдарына 
мән берді. Қазақ халқының біртұтас 
тәуелсіз мемлекет болып біріккеніне 
дейінгі бірнеше кезеңдер тарихи 
киноның мазмұны болмақ. Сонымен 
бірге тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің 
құрылуы туралы баяндайтын, жұмыс 
б а р ы с ы н д а ғ ы  б а с т а п қ ы  а т а у ы 
«Жұлдыздар осылай туады» деп ата-
латын фильм түсірілімі жүріп жатқан 
алаңда болды. Қазақ киносының са-
пасын, «Қазақфильмнің» қауқарын 
күшейтуді үнемі назарға алатын Елба-
сы  барлық шығармашылық ұжыммен 
кездесіп, әңгімелесті.

Ақбота ИСЛӘМбек

Достықта шекара жоқ

АбАй және 
әлемдік өркениет

Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев 
жұмыс сапары аясында 
Қырғызстанға барды. Енді екі 
ел арасындағы алыс-беріс те, 
сауда-саттық та одан сайын арта 
түспек. Кеше Қырғыз Республи-
касы Еуразиялық Экономикалық 
одақтың толыққанды мүшесі атан-
ды. Енді оның аумағы кедендік ше-
карасыз бірегей кеңістіктің бөлігіне 
айналды. Сол себепті мұндағы 8 
бақылау-өткізу бекетін, 7 көлік жо-
лын, 1 теміржолды тек шекарашы-
лар күзететін болады.

қазақ хандары

мас Темірқазық іспетті» деген 
сөздерінен артық айту мүмкін 
емес.

Абай сөздері – келешегі кемел 
ел үшін тағылым аларлық рухани 
күш пен қайрат беретін қайнар 
бұлақ. Абайдың шығармалары – 
халқымыздың мәңгілік рухани 
азығы» деді өз құттықтауында 
Д.Ахметов.

Мерекелік шара барысын-
да Шәкәрім атындағы Семей 
мемлекеттік университетінде 
Абайдың 170 жылдығына ар-
н а л ы п  т ү с і р і л г е н  А қ б е р е н 
Е л г е з е к т і ң  « А б а й »  д е р е к т і 
фильмінің тұсаукесері өтіп, 
«Абай және әлемдік өркениет» 
атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциямен 
жалғасты.

Деректі фильм жайында абай-
танушы ғалым Мекемтас Мыр-
захметов «Біз Абайды әлі дұрыс 
түсіре алмай келе жатырмыз. 
Мына фильмде Абайдың ішкі 
дүниесін көрсететін жағдайлар 
бар екен. Бұл жаңа көзқарас, 
жаңа лепті білдіреді. Абайдың 

жүріп кеткен жолын, рельсін 
өзгертіп, жаңа рельске қою керек. 
Сонда үйлесім болуы керек деп 
ойлаймын. Әр уақыттың өзінің 
адамы болады, жаңа ұрпақтың 
жаңа танымы деп білемін» деген 
көзқарасын білдірді.

«Абай және әлемдік өркениет» 
атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференцияға 
әдебиеттанушылар, тіл маман-
дары, мәдениеттанушы, тарих-
шылар және алыс-жақын ше-
телдерден абайтанушы ғалымдар 
қатысып, сөз өнеріндегі Абай 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н ы ң  м ә н -
мазмұнына тоқталды.  Абай 
дүниенің көрінбеген сырына мән 
бергендігі, әр сөзінде соншама 
салмақ жататындығы баса ай-
тылды.

А б а й  а т ы н д а ғ ы  т е а т р д а 
Мемлекеттік сыйлықтың лау-
р е а т ы  Ш а х м а р д а н  Ә б і л о в 
А б а й д ы ң  ә н д е р і н  ш ы р қ а п , 
Ғарифолла Есім Абайдың туын-
дыларына қатысты толғамдарын 
ортаға салды. Сондай-ақ ме-
реке барысында Қазақстанда 

т ұ ң ғ ы ш  р е т  « A b a i a l e m i . k z » 
энциклопедиялық онлайн пор-
талы ашылды. «Abaialemi.kz» 
онлайн порталында ұлы Абай 
дәуірі, оның ізбасарлары тура-
лы мәлімет, абайтану еңбектері, 
замандастарының естеліктері, 
Абайға арналған шығармалар, т.б. 
қазақ, латын және араб тілдерінде 
берілген.

Тойдың екінші күні Абай ау-
данында жалғасты. Біз мінген 
к ө л і к  К ү ш і к б а й  к е з е ң і н , 
Бөріліні, ұлы Абайдың туған 
жері Сырт-Қасқабұлақты, қос 
ғашық Еңлік-Кебекке қойылған 
ескерткішті артта қалдырып, 
Қарауыл ауылындағы Мамай 
батыр ескерткішіне тоқтады. 
Ескерткіштің ашылу салтана-
тына Шығыс Қазақстан об-
лысы әкімінің орынбасары 
Жақсылық Омар қатысып, бар-
ша қауымды Мамай батырға 
арналған ескерткіштің ашылуы-
мен құттықтады.

Қарауыл ауылындағы Мәде-
ниет үйінде «Адамзаттың бәрін 
с ү й ,  б а у ы р ы м  д е п . . . »  а т т ы 

республикалық ақындар айты-
сы өтті. Серікзат Дүйсенғазы 
–  А л т ы н к ү л  Қ а с ы м б е к о в а , 
Сара Тоқтамысова – Өміржан 
Көпбосынов, Тілеген Әділов 
– Аспанбек Шұғатаев, Әсем 
Е р е ж е қ ы з ы  –  Е р к е б ұ л а н 
Қайназаров, Айнұр Тұрсынбаева 
– Айбек Қалиев,  Мейірбек 
Сұлтанхан – Дидар Қамиев ара-
сын дағы айтыс тартымды өтті. От 
ауызды, орақ тілді ақындарымыз 
А б а й  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н ы ң 
тереңіне бойлап, ақын рухы-
на лайық сөз айтып, сонымен 
қатар бүгінгі қоғамның өзекті 
мәселелерін өткір көтере білді. 
Аманжол Әлтаев бастаған, Ал-
мас Алматов, Тыныштықбек 
Әбдікәкімұлы, Қалқаман Са-
рин қостаған әділқа-зылардың 
ш е ш і м і м е н  Б а с  ж ү л д е н і 
қарағандылық Дидар Қамиев 
иеленді. 1-орын Сара Тоқтамы-
сованың қанжығасында. 2-орын-
ды Тілеген Әділов пен Аспан-
бек Шұғатаев еншіледі. 3-орын 
Өміржан Көпбосынов пен Айбек 
Қалиевке бұйырды.

Сонымен қатар шара бары-
сында Абай кесенесі басында 
Құран бағышталып, құрбандық 
шалынды. Қарауыл ауылында 
Қазақ күресінен

Қазақстан кубогының ашы-
лу салта наты өтті. Жорға жа-
рысы, Аламан бәйге,  «Абай 
тойы ның бас палуаны» сайысы 
ұйымдастырылды.

Мерекелік іс-шараны Шығыс 
Қазақстан облысы әкімдігінің 
қолдауымен Абай ауданы (әкімі 
Тұрсынғазы Мүсәпірбеков) 
ұйымдастырғанын айта кет-
кен жөн. Сондай-ақ ұйымдас-
тырылған шаралардың жоғары 
деңгейде өтуіне Гумилев атын-
дағы Еуразия ұлттық университеті 
де мұрындық болған екен.

«Абай Құнанбаев қоры ның» 
құрметті төрағасы, Қазақ станның 
құрметті журналисі, Абайдың 
жиені Балтабек Ерсәлім «Ана 
тілі» газетінен еке німізді білгенде 
елең ете қалды. Бірден бұрылып: 
«Ана тілі» өте жақсы газет» деді.

Осындай көненің көзіндей 
қарттарымыз барда, Абай іліміне 
бойлай білген жастарымыз бар-
да Абай даңқы, оның ғибратты 
сөздері үлгі бола береді. Ақын 
туындыларының күн өткен сайын 
қадір-қасиеті артып, әр жастың 
жанына жалау болып, өмірлік 
қағидасына айналары сөзсіз.

бағдагүл бАЛАУбАевА

АЛМАТЫ  – СЕМЕЙ –
ҚАРАУЫЛТӨБЕ – АЛМАТЫ

Суретті түсірген Жақсылық ТҰРЛЫБЕКОВ

Абылайдың даңқы қазақ даласына ғана 
емес, қалмақ қонтажысы Қалдан Сереннің 
жиені Шарышты өлтіруіне байланысты бүкіл 
қалмаққа да белгілі болды. Бұған наразы бо-
лып, қатты өшіккен қалмақ ханы одан кек  
алу жолын қарастырды. Қалмақтар бас бағып 
келгенде Абылай аң қуудан тыныстап, шаршап 
жатқан кезі екен. Оны ұйқыда жатқанда қапыда 
басқан қалмақтар тұтқындап кейін қайтты. 

Мың ойланып, мың толғанған қалмақ ханы 
ақыры әділдікке жүгінеді. Ол өзінің жиені 
Әмірсананы елдің көз алдында Абылаймен 
достастырып, оның үстіне екі ел тату болсын 
деген тілекпен Абылайға Күнбаудау (бұл 
қалмақ тілінде «айырылмас дос» деген мағына 
береді екен) деген қызын ұзатты. Қалмақ 
келінмен бірге оның тағы бір жас бауыры 
қазақ даласына ілесіп кетеді. Осы кездесуде 
қазақ жағы да, қалмақ жағы да ойдағы бар 
өкпе-ренішті ашық айтып ортаға салады, алда 
тату ел болуға келісті. Бұл 1743 жылы болған 
оқиға еді. Айта кетеріміз, Абылай осы қалмақ 
қызынан өсіп-өнді. Одан Махмұт деген ұл 
туды. Одан Балшеке, ал Балшекеден Мәмбетай 
деген бала дүниеге келді. Алайда Абылай 
елге таныла бастаған тұста Жоңғариядағы 
саяси ахуал күрт өзгерді. Қаһарлы Қалдан 
Серен қайтыс болған соң жоңғар шонжар-
лары билік үшін өзара тартысып, қалмақты 
әлсіретті. Енді қалмақтың қазаққа берген тату 
ел болу туралы уәдесі жайына қалды. Осы 
қырқыста үстем түскен Лама Доржы 1750 жылы  
қалмаққа хан болып сайланды. Бұған риза 
болмаған Қалдан Сереннің жиені Әмірсана 
оған қарсы қастандық ұйымдастырды. Алайда 
бұл әрекет әшкере болып қалды да, Әмірсана 
Орта жүзге қашып келді. Оны жақсы қарсы 
алған Абылай оған көмек көрсетуге сөз берді. 
Сонымен қатар Абылай Лама Доржыға да 
оны қолдайтынын айтумен болды. Осылайша 
Абылай қалмақтарды өзара қырқыстыра түсуді 
ойластырды. Алайда оған сенбеген Лама До-
ржы одан Әмірсананы жеделдете қайтаруды 

талап етті. Мұндайда қалмақпен соғыс жақын 
екендігі байқала бастады. Абылай енді үш 
жүздің басын қосып әскер жасақтауға күш 
салды. Алайда бұл үшін ол, ел басқаруды қолға 
алуы керек еді. Абылайдың қолына нақты 
билік 1752 жылы зауза айында Қарқаралыдағы 
Қайыңсау жайлауында болған үш жүздің игі 
жақсылары бас қосқан жиыннан кейін тиді. 
Осы маңдағы Қарақоқты деген жерде үш жүздің 
игі жақсылары  Құдай жолына боз биені атап, 
сойып, қазандағы оның қанына қолдарын ба-
тырып, ортақ жауға қарсы бірігіп соғысуға уәде 
етісті. Осында Төле би мен Қазыбек би бастаған 
билер қауымының қолдауымен Абылай  ақ 
боз атқа мініп, ақ ту көтерді. Мұны естіген 
қалмақтар осы жылдың қыркүйек айында 
жиырма мың қолмен қазақтарға соғыс ашты. 
Алайда Қайыңсаудағы жиынға қатысқан билер 
мен батырлар елдеріне қайтып, шұғыл түрде 
қол жинауға кіріскендіктен, қазақ бұл жолы 
қапы қала қойған жоқ, қалмақты ығыстырып, 
қуып шықты.  Бұған ашынған қалмақ ханы 
қазаққа он мың қолмен қайта ат қойды. Оған 
қарсы жиналып үлгермеген Абылай екі мың 
қолмен ғана аттанды. Нәтижесінде Қаратал 
маңында болған осы шайқаста қазақтар оңбай 
жеңілді, ұрыс даласында үш жүздей қазақтың 
денесі қалды. Енді қалмақтың күшейіп кетуіне 
жол бермеу керек болды.1753 жылы жазда 
Қабанбай мен Бөгенбай қолы Қаратал мен 
Көксу арасында  қалмаққа түре тиісті. Оған 
Наурызбай бастаған Ұлы жүз қолы қосылды. 
Нәтижесінде Убашы бастаған қалмақ қолы 
қоршауға түсіп, күйрей жеңілді. Қазақтар 
қалған қалмақты Аңқай асыра қуып тастады. 
Бұл Жоңғариядағы ахуалға да әсер етіп, ондағы 
будда дінбасылары Лама Доржыны өлтірді. 
Енді қалмаққа Дабашы хан болды. Алайда оны 
мойындамаған Әмірсана күресті жалғастыра 
берді. 1754 жылы Жоңғариядағы Әмірсананы 
қолдаушылар қазақтардың қолдауымен 
Давашыға қарсы көтеріліс ұйымдастырды. 
Алайда олар жеңіліп қалды да, Әмірсана 

Қытайға қашты. Осындайда ойратқа  қытай 
тиісті. Бұл 1755 жыл еді. Қыспақта қалған 
қалмақ оңбай жеңілді. Қалмақ ханы Дабашы 
осындай дүрбелеңде қайтыс болды, оның 
қарсыласы Әмірсана да өзінің мақсатына жете 
алмады. Қытайлықтар болса қалмақтарды 
төртке бөліп, оларды біржолата жойып жіберуді 
ойластыра бастады. Мұндайда әмірсана 
Қытайға қарсы көтеріліс ұйымдастырды. 
Алайда жеңіске жете алмай қашып келген 
оны Абылай өзіне паналатты. Бұған ашынған  
Қытай Абылай бастаған қазақтың тамырын 
басып көрмек болып, 1756 жылы жазда қазаққа 
ұрынды. Алайда алғашқы текетіресте-ақ екі 
жақта бұл шайқастың жақсылыққа апарма-
сын аңғарып, тамыз айында кейін шегінді.  
Дегенмен де, қытай әскерімен болған бұл 
қақтығыс Абылайға қымбатқа түсті. Ұрыс 
барысында жаудың найзасы санның қалың 
етіне тереңдеп кіріп, осы ауыр жарақат ханды 
біраз уақыт төсекке таңып тастады. Солай бола 
тұрса да, Абылайдың нұсқауымен қазақтар 
қалмаққа қарсы ұрыстарды Тарбағатай, Алакөл 
маңында жалғастырып, оларды біржолата 
талқандады. Келесі сиыр жылы(1757) Абы-
лай жеңісті қамтамасыз еткен Қабанбайды, 
Бөгенбайды және Наурызбайды шақырып, 
Шимойын деген жерде көл-көсір той жасады. 
Бұл қазақ халқының ата жау қалмаққа қарсы 
ұзаққа созылған, бірнеше ұрпақ ауыртпалығын 
көтерген Ұлы Отан соғысындағы ғажап 
жеңісінің салтанаты еді. Енді Қытай сияқты ал-
пауыт елмен келісімге келу басты мақсатқа ай-
налды. Дәл осы жылы Абылай бұл келіссөзде де 
табысқа жетті. Екі ел өзара тиіспеу  туралы уағ-
да ласты. Уәдеге тұратынына  Қытай жағының 
көзін жеткізу үшін Абылай өзінің ұлы Әділді 
оларға кепілдікке берді. Бұл бір жағынан 
қытайлықтарға алым-рамат төлемеу үшін 
жасалған саясат еді. Көп кешікпей-ақ Абылай 
ұстамды да тұрақты саясатымен Қытай сеніміне 
кірді және жыл өткен соң Әділ сұлтан елге 
оралды. 1767 жылы Абылай өзінің Қабанбай, 

«100 нақты қадам»

Осы орайда әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына 
енуді межелеп отыр. Мемлекетіміздің бұл бағыттағы 
мұрат-мақсаты айқын. Бұл әсіресе Елбасының баста-
масымен қабылданған «Ұлт Жоспары – «100 нақты 
қадам» бағдарламасында нақтылана түсті. Ендігі міндет 
Ұлт Жоспарының жүзеге асырылуына ел болып, қоғам 
болып атсалысу. Мемлекетіміздің дамуын жаңа деңгейге 
көтеруге зор мүмкіндік беретін бағдарламалық құжат 
өзінің өміршеңдігімен, өзекті мәселелерді қамтуымен 
ерекшеленіп отыр. 

«Кәсіп түбі – нәсіп» демекші, әрбір азамат заманның 
талабына бейімделіп, өзінің біліктілігін шыңдай білуі тиіс 
деп ойлаймын. Әлдебір себептермен жұмыс таба алмай 
жүрген жастар болса, мамандығын ауыстырып, жаңа кәсіп 
түрін игерулеріне де Үкімет тарапынан жағдай жасалған. 
Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлының «Қазақ өзгелерден 
кем болмасы үшін, бай болуы керек. Бай болу үшін кәсіп 
керек» деген сөзі бар. Демек, бүгінгі нарық заманында 
кәсіппен айналысып, сол кәсіптің берекесін көруге та-
банды түрде ден қою қажет. «100 нақты қадамның» басым 
бағыттарының бірі де осы кәсіпкерлік саласын дамыту.  

Қазіргі таңда елімізде Қазақстан Үкіметінің  ар-
найы қаржылық грант бөлуімен іске қосылған «Серпін» 
бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама арқылы ниет білдіруші 
жастар белгілі бір мамандықты игеріп шығады. Бірақ осы 
мүмкіндіктің өзін дұрыс пайдаланбай оқуға жазылғанымен 
сабаққа келмей қоятын жастар да жоқ емес. Демек, жаңа 
кәсіпті меңгеру, жаңа мамандықты игеру еңбекқорлықты, 
құлшынысты қажет етеді. Жас тарымыз ерінбей-жалықпай, 
осындай бағдарламаларға қатысып, бүгінгі қоғамға керекті 
кәсіп түрін меңгерсе құба-құп болар ма еді деп ойлаймын. 

Еліміздің алдында зор мақсаттар тұр. Соның барлығы 
«Ұлт Жоспарында» нақты белгіленген. «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы алдағы онжылдықтарымызға 
арналған айтулы бағдарлама. Олай болса, олардың  
барлығын іске асыру еліміздің экономикасын, әлеуетін 
бүгінгіден де биік белестерге жеткізері сөзсіз. Қорыта 
келе айтпағымыз, «Мәңгілік Ел» болудың кілті  Ұлт 
Жоспарының шынайы түрде нақты іске асырылуында. 
Ұлт Бес институтционалдық реформа, сондай-ақ «100 
нақты қадам – Мәңгілік ел» болуымыздың даңғыл жолы 
әрі сәтті жолы деп білеміз! 

Өтеген ИСеНОв, 
тарих ғылымыныңкандидаты, 

Қостанай мемлекеттік
педагогикалық институтының доценті

Ұлт жоспары – 
Мәңгілік Ел белесі

Бүгінде елімізде азаматтық қоғам қалыптастыруға 
мән берілуде. Мемлекет басшысы Жаңғырту 
жөніндегі ұлттық комиссия құрғанда, осы бағыттағы 
жұмыстарды жүзеге асыруды басты мақсат етіп 
қойғаны белгілі. 
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АНА ТІЛІАНА ТІЛІ

алдыңғы толқын ағалар

Сол әңгімелердің әсерінен бе екен, менің 
ой-санамда: «Әшірбек Амангелді» прототипінің 
бейнесі айшықталып, айқындала беріпті ғой. 
Ал енді сол қыр-сыры мол, атпалдай азаматпен 
жүзбе-жүз ұшырасып отырмыз. «Осы кісі  ме?» 
деп қайта-қайта бір назар аударғандай боламын. 
Иә, иә, сол Әшекең. Көрген-білген қызықты 
оқиғаларын әңгіменің дәмін келтіре баяндап 
отыр. Сөзінің көбі юморға толы. Самат аға: 
«Әшеке, анабір әңгімеңізді айтыңызшы, мын-
дай бір сөзіңіз бар еді ғой» деп қыздыра түседі. 
Әшекең: «Ә», деп қойып, есіме түсті дегендей 
жосылтады. Сондай кезде біраз өкініп те қалдым. 
Осы айтылып жатқандарды диктофоныма жазып 
алсамшы. Кейін бір «Әшекеңнің айтқандары» 
деп жарыққа шығарсам, тауып айтылған ұтқыр 
сөздерге, астарлы қалжыңдарға әзілсүйер қауым 
бір риза болып қалар еді-ау. Бірақ сонда да 
Әшекеңнің айтқандарын санама құйып, зердеме 
тоқып алып жатырмын. Тәтті қалжыңға шат-
танып бір күліп аламыз да, әрі қарай тыңдауға 
кірісеміз.

ТУР ХейеРДАЛҒА 
ҚОйҒАН САУАЛы

Бірде Әшекең көшеде төмен қарап келе жа-
тыпты. Алдынан кездесе қалған ақын Қажытай 
Ілиясов: «Әшірбек, неге төмен қарап келе 
жатырсың?» демей ме, сонда Әшекең: «Сіздер 
ғой, аға ұрпақ, бізді төмен қаратып кеткен» деп 
жанынан өте шығыпты. 

Т а ғ ы  б і р д е  қ ұ р д а с  д о с ы  Қ у а н д ы қ 
Т ү м е н б а й д ы ң  б а л а с ы  Ә ш е к е ң е :  « Ә к е м 
«Мұқағали» деген кітапқа редактор болды 
десе: «Баспа редактор болатын басқа адам таба 
алмаған соң жаза салған ғой» деген екен. 

Иә, Әшекеңнің білімдарлығын замандаста-
ры айтып жүреді. «Саяси өте сауатты, ғылым 
мен техникадан хабары мол. Екінің бірі түсе 
бермейтін Мәскеудегі жоғарғы комсомол 

Белгілі журналист Әшірбек Амангелді - 
Әшекеңмен таныстығымыз кездейсоқ 
басталды. «Ана тілі» газетінің кезекті 
нөмірін дайындау барысындағы кезекті 
бір қарбалас шақ еді, хатшы қыз: «Редак-
тор шақырып жатыр» деген соң шұқшия 
оқып отырған қағаздарымды жиыстырып, 
бас редактор Самат ағаның кабинетіне 
келіп кіргенімде қасында сабырлы мінезді, 
байсалды бір азамат көсілте әңгіме айтып 
отыр екен. Жүзі жарқын. Байқаймын, әзіл-
қалжыңнан құралақан емес, бейне бір 
сатириктер сияқты уытты сөйлеп, естіген 
адамды қыран-топан күлкінің астына 
қалдыратындай сөйлеп отыр. Әдемі де 
жарасымды өріліп жатқан әңгімеге құлақ 
түре, әрбір сөзін қалт жібермей, мұқият 
тыңдаймын. Сөздері жағып барады. Бей-
не бір майдан қыл суырғандай, өткен-
кеткенді айтып, арасында рақаттана бір 
күліп алады. Самат аға: «Бұл Әшірбек 
Амангелді деген ағаң болады» деп та-
ныстырды. Неге екенін қайдам, ол кісі 
маған бұрыннан таныс-біліс адамдай 
әсер етті. Еш бөтендігі жоқ. Бір жерден 
көрген сияқты боламын. Бірақ көрмегенім 
шын. Бәлкім, менің ол кісіні жатсынбай 
қабылдауым ардақты азамат, Әшекеңмен 
бір ай, бір күн, бір жылда туған түйдей 
құрдасы, «Үркер» журналының бас 
редакторы Қуандық түменбайдың 
айтқандарынан ол туралы көп естіп, қанық 
болып қалғанымнан шығар. 

мектебін оқып бітірген ғой» дейді тамсанып. 
Кезінде атағы дүркіреп, оқырмандарға үлкен та-
ралыммен таралған «Білім және еңбек» журна-
лында 13 жыл қызмет істеп, бөлім меңгерушісі, 
жауапты хатшы, редактордың орынбасары, 
ол журналдың «Зерде» деп аталған кезінде бас 
редактор болған Әшекең «Журналист адам 
барлық саладан жан-жақты хабардар болуы ке-
рек» дегенді жиі айтады. Сол сөзін өзі іс жүзінде 
дәлелдеп келеді. 

Айта берсек, Әшекеңнің қызықтары өте көп. 
Ол кісі Мәскеуде оқып жүрген кезінде «ХІХ 
ға сырдағы ең танымал норвег» деген бағаға 
ие болған теңіз саяхатшысы, мұхиттанушы, 
ғалым Тур Хейердалмен кездесу кезінде өзге 
әріптестері жалпылама сұрақтар қойып жатқанда 
Әшекең: «Айтыңызшы, «Теңіз ауруынан» қалай 
қорғандыңыз?» деп ешкімнің ойына келме-
ген сауалды қойғанда Хейердал: «Міне, бұл 
қызық әрі маңызды сұрақ» деп: «Сіз кімсіз, 
қайдансыз» деп таңғалған ғой. Сонда Әшекең: 
«Мен қазақпын. Қазақстан» деп жауап беріпті. 
Аудармашы «бұл біздің бір провинциямыз. 
Қазақ сонда тұратын халық» деп жайменен ай-
тып жатқанын естіп қалған ол  әңгімеге қайта 
араласып: «Қазақстан – одақтас республиканың 
бірі! Оны біліп қойыңыз» деп төтесінен бір-ақ 
тартыпты. 

ЖУРНАЛИСТ-ПАРАШюТШі

Әшекеңде өнер көп пе деймін. Өйткені ол 
кісі журналист болмаса  сөзсіз мықты мате-
матик болар еді, математик болмаса мықты 
киноактер болар еді, киноактер болмаса 

Бірде интернатта оқып жүрген кезінде 
Т ұ р а н  д е г е н  ш а р у а ш ы л ы қ  б ө л і м і н і ң 
меңгерушісі: «Әшірбек, сен енді ақылың бар 
ересек жігітсің ғой. Бес-алты баланы ертіп 
сыртқа шық. Біз арбаға отын, көмір артамыз 
да, оны совхоз директорының, бас агро-
ном, бас есепші, бас зоотехниктің үйлеріне 
таратамыз» дегенде, Әшекең: «Аға, құлдық 
заман 1861 жылы жойылған жоқ па?» де-
ген екен. Сонда Тұрекең: «Дұрыс айтасың. 
Құлдық заман жойылды. Маған әкем айта-
тын: «Шырағым, оқы. Егер қалам ұшымен 
күн көрем десең, оқы! Сонда біз сияқты 
қара жұмыс істемейсің. Біреудің отынын жа-
рып, суын тасып, күлін шығармайсың» деді. 
Мен балалықпен  оқымадым. Әкемнің ол 
ақыл-кеңесін қаперіме ілмедім. Совхоздың 
директоры менен артықшылығы жоқ. Бірақ 
ол оқыған. Білімі бар адам. Соған енді сен 
сияқты, мен сияқты адамдар қызмет етуімізге 
тура келеді» депті. Осы сөз маған қатты әсер 
етті. Содан бастап оқу оқуға ерекше ден 
қойдым, – дейді Әшекең.  

Тағы бірде есеп-қисаптың негізін үй ре-
тетін математика пәніне жүйрік Әше кең 
сабаққа жақсы дайындалып келіп мұғаліміне: 
«Бүгінгі сабақты мен өткізейін ші?» деп рұқсат 
сұрапты. Мұғалімі рұқсат беріп, Әшекең 
сыныптастарына: «Икс деген ол шартты 
нәрсе. Ол икстің орнында басқа да белгі 
болуы мүмкін. Мысалы, сенің атың Мұрат 
болмай, Болат болса, сен Болат есімді бала 
болып жүрер едің» деп күрделі нәрселерді 
қарапайым түрде түсіндіріп бергенде ұстазы 
риза болып, директорына: «Мына баладан 

мен өзімнің білмейтін жерлерімді үйрендім» 
деп мақтауын асырған екен. 

Иә, Әшекең, математикадан бөлек химия, 
физика пәндеріне де жүйрік болып өскен. 
Айтпақшы, алғашқы мақаласын оқушы 
кезінде аудандық газетке жазған. Ол мақаласы 
мақта шаруашылығында еңбек етіп жүрген 
адамдар туралы жазылған. Осылайша жур-
налистика әлеміне қанатқақты қадам жасап, 
ол қадамы күні бүгінге дейін сәтті жалғасын 
тауып келеді. 

«МҰНың бӘРі 
ЖАй НӘРСе екеН»

Әшекеңмен сұхбаттасып отырып: «Атақ-
даңққа қалай қарайсыз?» деп сұрап едім: 
«Мен осы нәрсеге көп мән бере қоймаймын. 
Саған бір қызық айтып берейін. Оқушы 
кезімде мақтау грамотасын алдым. Содан бір 
шаруаларыммен аудан орталығына барсам, 
маған табыс етілген грамота қағаздарының 
сатылып жатқанын көріп, көңілім түсіп қалды 
да «Е, мұның бәрі жай нәрсе екен» деген 
ойға келдім. Өйткені маған берілген мақтау 
қағазды мен Алматыдан келген екен деп ой-

лап жүрсем, ол аудан орталығында сатылып 
жатыр екен. Содан кейін атақ-даңқ, марапат 
дегендерге елеусіздеу қарайтын болдым» 
дейді Әшекең. 

Жуырда білікті журналистің «Көзқарас» 
деп аталатын кітабы жарық көрді. Онда әр 
жылдары жазылған мақалалары, сұхбаттары, 
танымдық және талдау материалдарымен қатар 
көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері 
Бәйкен Әшімов,  Өзбекәлі  Жәнібеков, 
Кәкімбек Салықов, Тайыр Мансұров және 
т.б. белгілі тұлғалармен жүргізілген сұхбаттары 
енген. Жастардың жалынды жетекшісі Ғани 
Мұратбаев, партизан қыз Зоя Космодемьян-
ская, генерал Власов, Куликово шайқасы 
туралы бұрын-соңды айтылмаған қызықты 
деректер, саяси шолулар, әлем қайраткерлері 
туралы мақалалары топтастырылған. 

Әшекең «Білім және еңбек» басылымынан 
бөлек «Қазақстан пионері» мен «Горизонт-
Өркен» газеттерінде, «Арай-Заря», «Заңгер» 
журналдарында бас редактор, соңғы бес 
жыл көлемінде Еуразиялық экономикалық 
қауымдастықта кеңесші болғанын айта кет-
сек, артық болмас. Ал қазіргі кезде «Зерде» 
баспасының директоры. Қаламы жорғалап 
тұр. Мерзімді басылымдарды мұқият қарап, 
бақылап жүрген болсаңыз Әшекеңнің та-
тымды мақалаларын, үлкен-үлкен саяси-
экономикалық шолуларын көзіңіз шалады. 
Алпыстың асқарына көтерілген Әшекеңе біз 
тек шығармашылық өрлеу мен толайым табыс-
тар тілейміз!  

Дәуіржан ТӨЛебАев

парашютист болар еді. Аталған өнері бойын-
да болмаса Әшекең Мәскеуде түсірілген 
киноға шақырылып, өзіне берілген рөлді 
сәтті сомдап шыға алар ма еді. Әшекең па-
рашютпен жоғарғы комсомол мектебінің 
жанындағы әскери дайындық кафедрасында 
оқып жүргенде секіріпті. Өзі айтпақшы, ол 
журналист-парашютист. 

Кейде біреулер журналистерді тек қалам 
ұстап жаза беретін адамдар деп ойлайтын 
шығар. Жоқ, журналистер аспанда да қалықтап 
ұшады. Соның бір дәлелі – Әшекең. Бұл тура-
лы естіген әдебиет зерттеушісі Бүркіт Ысқақов: 
«Ой, мен сені сарыауыз балапан ба десем, өмір 
көрген жігіт екенсің ғой» деп риза болыпты. 

Иә, Әшекең өмір көрген жігіт. Өмірді көру 
де бар, сол өмірді ғылым-білім арқылы танып 
білу де бар. Ол осы екеуіне де ден қойған ба 
дерсіз. 

Әшекеңнің ардақты әкесі Маханбетқұл 
жеті сыныптық білім иесі болса да көзі 
ашық, көкірегі ояу азамат екен. Әкесінен 
өнегелі тәрбие алған бала Әшірбек оқушы 
кезінен  әлемдегі барлық мемлекеттердің 
президенттерін, үкімет басшыларын жатқа 
біліп, жатқа айтып беріп отырады екен. 

Үлгілі отбАсы – 
Ел МЕрЕйі
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АНА ТІЛІАНА ТІЛІ

офицерлер даярлықтан өтті

«Әй, осылар ток-шоу деген осы екен деп, күнде бір-бірімен ұрысып отырады 
екен. Мына түрік пен үндістердің де кинолары бітіп болмады. Балаларға 
қандай тәлім осылардан? Біздің кезіміздегі «Қымызхана» басталғанда бүкіл 
ауыл жиналып, кейіпкерлердің салиқалы әңгімелерін сүйсіне тыңдаушы 
едік...» деп әжем теледидардың арналарын ауыстырып, жақсы дүние таппай 
ренішін білдірді. Әжемнің айтқанымен келіспеске амалым жоқ еді. Бүгінгі күні 
қай телеарнаны ашсаңыз да, ойын-сауық бағдарламалары мен жатжұрттық 
елдерден көшірілген ток-шоулардан көз ашпайсыз. Бұған қоса телеарналар 
эфирлік уақыттың біраз бөлігін  үндістің, түріктің, енді, міне, тайлықтардың 
киноларына арнаған. Көрерменді тарту, бәсекеге төтеп беру оңай емес екені 
ақиқат. осылайша арзан жолмен рейтинг жинауды мақсат тұтқан телеарналар 
телевидение – тәрбие мен идеология құралы  екенін ұмытып бара жатқандай.  

Жуырда Алматы облысы Ұзынағаш ауданындағы 28237 әскери 
бөлімі базасында Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланның 
әскери бөлімдері мен құрамалары өңірлік қолбасшылықтарының 
Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс қызметтері 
басшыларының оқу-әдістемелік жиыны өтті. Жиынға барлық 
өңірден жалпы саны 38 офицер қатысты. 

Құрақ көрпе

Құрақ көрпе
 Әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

әлемде талай қызық Бар 

Үсті тас,
Асты да тас,
Ортасында піскен ас.

Тоқал бұзау сүзеген, 
Бұйда жібін үзеген. 
Болғаннан соң сүзеген, 
Матап қойдық тізеден. 

Әзербайжанның астанасы 
баку қаласының маңайындағы 
Масазир көлі 10 шақырымдай 
аумақты алып жатыр. 

Мұндағы судың құрамында 
хлорид пен сульфат бар. 2010 
жылы көлдің маңайынан 
тұздың екі түрін өндіретін 
«Азери» атты өндіріс орны 
ашылды. Су түбіндегі тұздың 
қоры шамамен 1735 миллион 
тонна. Тұз сұйық және қатты түрінде өндіріледі. 
Сульфаттың молдығынан судың түсі қызыл реңк 
беріп тұрады. 

Адам өз өмірінде әрқайсысы жеті жылдан тұратын 
22 сатыдан (этаптан) өтуі керек. Жыл мезгілі сияқты 
әрбір жеті жылда адам денесінің жасушалары ауысып, 
жаңарып тұрады. 

Әрбір жеті жылда адам ағзасында бір күрделі 
өзгерістер болып, оның барлық психофизикалық 
параметрлері өзгеріп отырады екен. Сол себепті 
шығыс ғалымдары адам өмірін еуропаша балалық, 
жастық және кәрілік деп бөлу дұрыс емес деп санай-
ды. Себебі әрбір жеті жылда адам өмірінде бір жаңа 
кезең басталады, өмірге жаңа қадам бастау алады 
дейді. 

Италия кітап басу ісінің алдыңғы қатарындағы 
мемлекеттердің бірі. кітап басу ісі Италияда ХV 
ғасырдан басталады. 

1465 жылы Рим қаласының маңындағы Су-
биако шіркеуінде Цицеронның «Шешен жай-
лы» кітабы басылып шықты. 1973 жылы Италия 
бірінші баспа ісінің құрылғанына 500 жыл толғанын 
кең көлемде атап өтті. Бұл салтанатқа арналған 
көрмеде бес ғасырдың басылымдары қойылды. 
Көрмеде антикварлар, жаңа басылымдармен қатар 
біртума-шедеврлер, мысалы, 1469 жылы басылған 
Цицеронның «Достарға хат» басылымы да тұрды. 

Жарқанаттың түнде ұшу 
себебін анықтамақ болып, 
ғалымдар мынадай тәжірибе 
жасаған. Олар жарқанаттың 
көзін басқа органдарына зақым 
келместей етіп алып тастаған. 

Екі көзін де ойып алған 
осындай жарқанатты қоя бер-
генде бұрынғысынша емін-
еркін ұшатын болған. Соңынан 
екінші бір жарқанаттың екі 

құлағын алып тастап, жібергенде жарқанат орны-
нан көтерілместен бұйығып жатып алған, яғни ол 
ұшуға жүрексінген. Бұған қарағанда, жарқанаттың 
емін-еркін ұшуы үшін құлақтың ерекше маңызы бар 
екендігі байқалады. 

Жарқанат ұшқанда өзінен ультра қысқа дыбыс 
толқындарын таратады екен. Ол толқындар кез-
дескен кедергіге шағылысып, оны жарқанаттың 
құлақтары дереу қайта қабылдайды. Сөйтіп, айнала-
да өзін қоршаған ортадағы затты айқын болжай ала-
ды. Міне, осы дыбыстың келу жылдамдығына бай-
ланысты жарқанатқа кедергінің қаншалықты жерде 
екендігі, оның пішіні көзбен көргендей айқын бола-
ды. Жарқанат шығаратын дыбыс жиілігі 49-51 мың 
герц аралығында екендігін ғалымдар дәлелдеген. 

жасырдым жұмБақ 

қайталап көріңіз 

қыр-сыры мол дүнИе

адам құпИясы 

сіз Білесіз Бе? 

жануарлар әлемі 

Бермуд үштағаны

Масазир көлі 

Әрбір жеті жылда жасарамыз ба? 

Кітап – білім бұлағы 

Жарқанат 

Мұхиттың асты жұмбақ бір 
әлем. Су астын зерттеп жүрген 
ғалымдардың біразы «су астында 
да өркениет бар» деген пікірге 
келіп отыр. 

Бұдан біраз жыл бұрын аты-
шулы Бермуд үштағанының 
астынан биіктігі Мысырдағы 
атақты Хеопс пирамидасын 
о н  о р а п  а л а т ы н  п и р а м и -
да табылғаны белгілі. Ол қай 

өркениеттің ғимаратына жатады? Ғалымдардың 
өзі аң-таң. Физик ғалымдар Бермуд үштағанынан 
табылған пирамидадан жұмбақ энергия бөлінетіні, 
белгісіз дыбыстар берілетіні, сол дыбыс жеті қат көкке 
кетіп жатқанын аңғарған. Демек, суасты ғимаратының 
ғарышпен байланысы бар екені анық.  

Функционалдық міндеттері:
А у д а н д а ғ ы  а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ т ы  м е м л е к е т т і к  қ о л д а у д ы 

қамтамасыз ету, ауылшаруашылықтың дамуына барынша қолдау 
жа сау.Ауылшаруашылыққа байланысты аудан көлеміндегі шаруа 
қожалықтарының, кәсіпкерлердің  жұмыстарын ұйымдастыру, ауыл-
шаруашылықты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру және ауыл-
шаруашылығының дамуына талдау жасап, мониторинг жүргізіп отыру.

  Конкурсқа қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар:
Білімі жоғары немесе арнаулы орта. Компьютерде «Excel», «Word»-та 

істей білуі.
Конкурсқа қатысушылар: «Бейнеу аудандық ауылшаруашылығы және 

ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне хабарландыру жарияланған 
күннен бастап, төмендегі құжаттарды тапсырады:

1. Қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа қатысу 
туралы өтініш;

2. Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. Толтырылған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақты (нақты 

тұратын мекенжайы мен байланыс телефондарын көрсетіп);
4. Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы 

құжаттардың көшірмелері;
5. Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
6. Медициналық куәландырудан өткені туралы құжаты.
Конкурсқа қатысуға жіберілген үміткерлер құжаттарды қабылдау 

мерзімі аяқталғаннан кейін «Бейнеу аудандық ауылшаруашылығы және 
ветеринария бөлімі»  мемлекеттік мекемесінен конкурстан өтеді.

Құжаттарды қабылдау мерзімі-конкурс өткізу туралы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Конкурсқа қатысу үшін мына мекенжайға хабарласуға болады: 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу селосы, Д.Тажиев көшесі, 
аудандық әкімдік ғимараты, 2-қабат.

Анықтама тел/факс: 87293222550, 22269
                 

Конкурстық комиссия

көкейкесті мәселе

Ток-шоу жанрының отаны Америка 
екені баршаға аян. Бұл жанр қарапайым 
адамдардың телебағдарламаға қатысып, 
өзінің еркін пікірін білдіре алатын ашық 
алаңы іспетті. Әлемдік телевизия тари-
хында теледискуссияны алмастырған 
осы жанр дүниеге келгелі бері, ең 
жоғары рейтингтерді иеленіп келеді. 
Ток-шоу жанрына деген көрермен 
қызығушылығының өзі тектен-тек 
туындаған жоқ.  Өйткені  мұндай 
бағдарламалардың өз артықшылықтары 
мен мүмкіндіктері жетіп артылады. 
Мәселенің бір қыры, өмірдің түрлі 
қиындығына ұшыраған мыңдаған жан-
дар басына түскен ауыртпалықтың 
өзгелердің де иығында бар екенін, өзінің 
жалғыз еместігін түсінеді, әрі студияға 
келген кейіпкерлер мен танымал 
қонақтардың дәл сондай мәселеге жаны 
ауыратынын, әрі өз тәжірибелерімен, 
ақыл-кеңестерімен бөлісуге даяр екенін 
біледі. Ал екінші қыры, дәл осы ток-
шоу жанры қоғамда болып жатқан түрлі 
құбылыстардың астарына көппен бірге 
үңіліп, күрмеулі мәселелерді де біріге 
отырып шешуге, тығырықтан шығудың 
жолын бірге қарастыруға, тіпті кей 
жағдайда адам өзін қалай ұстауы тиіс, 
қандай қадамдар жасауы керек де-
ген сияқты әр алуан қам-қарекеттерді 
қамтиды. Америкалық ток-шоулардың 
басым көбі әу баста үйде отырған 
әйелдерге арналып түсіріліп, әрі күндізгі 
уақытта көрсетілгені, сондай-ақ оның 
мазмұндық астарында қоғамдық пікір 
қалыптастыруға бағытталған идео-
логия жүргізілгені соңғы кездері ғана 
ашық айтыла бастады. Америкалық 
ток-шоудың «атасы» Фил Донахьюдің 
атышулы бағдарламаларынан кейін, 
әлемнің түкпір-түкпірінде осы жанр 
телевизия саласына дендеп ене бастады. 
Ал көршіміз Ресейде бұл жанр 90-жыл-
дан бастап қарқын алды. Нәтижесінде, 
тек ресейліктерді ғана емес, посткеңес-
тік елдердің де көрерменін жаулап 
алған «Большая стирка», «Страна со-
ветов», «Принцип домино», «Что хо-
чет женщина», «Короткое замыка-
ние», қазіргі «Пусть говорят» сияқты 
ток-шоулар өмірге келді. Заманның 
тынысы өзгерген сайын ток-шоулар 
да мазмұндық-формалық жағынан 
түрленіп, әрбірінің мақсат-мұраттары 
бір-бірінен ерекшеленіп отырары 
анық. Қазақ елінің медиа кеңістігінде 
де осы кезге дейін, бүгінгі күні де түрлі 
ток-шоулар жарыққа шықты. Эфир 
– эстетикалық тәрбие құралы, ал теле-
визия – қуатты күш. Осыған саятын 
болсақ, «бүгінгі қазақ телевизиясын 
жаулап алған ток-шоулар неге ұлттық 
танымға негізделмейді? Халықтың 
жағдайына үңілетін, бүгінгі өскелең 
ұрпаққа тәлім беретін ток-шоулар неге 
жоқ?» деген сауалдар көлденеңінен 
шығып отырады. 

Қазақстан шоудан кенде емес. Түрлі 
тұрмыстық шоуларды былай қойғанда, 
телеарналардағы шоулардың есебінен 
жаңылатын күйге жеттік. Отандық 
телевизия тек ән салып тұрғандай 
әсер қалдырады. Бұлай дейтініміз, 
қай арнаны ашсаңыздар да әнге бай-
ланысты жаңа бағдарлама шығады. 
Бізде одан басқа мәселе қалмаған ба 

болмағандықтан жүргізушіге айналған 
әнші тілінің жұтаңдығын, телевизия 
мәдениетін білмейтінін көрсетіп жа-
тады. Міне, осыдан телевидение мен 
жалпы журналистиканы бүгінгі ұрпақ 
жеңіл-желпі дүние ретінде қабылдайды. 
Телевидение әу бастан танымдық, 
тәрбиелік және ойын-сауықтық сынды 
үш мақсатты көздесе, бүгінгі арналар 
ойын-сауық бағытында келе жатқанын 
аңғару қиын емес. Әрине, көрерменді 
тарту оңай емес екені ақиқат. Десек те, 
миллиондаған көрерменнің талғамын 
қалыптастырып, тәрбиелейтін де осы 
бағдарламалар емес пе?! 

Бүгінгі күндері шетелден, көрші Ре-
сейден келген көшірме бағдарламалар 
көп. Мұндағы бірден-бір себеп идея 
тапшы лығынан екені анық. Телеви-
зиядағы әрбір журналист өзінің идеясын 
ұсынып, ұлттық болмыс-бітімімізге сай 
тың дүние жасауға ұмтылу керек қой. 
Тіпті көшірме бағдарлама болғанның 
өзінде ұлттық менталитет, ұлттық пси-
хология ескерілуі керек. Сонда ғана 
ол бағдарлама көрермендер жүрегінен 
орын табады. Егер көшірме бағдарлама 
сәтті шығып жатса оның ғұмыры ұзақ 
болып жатады. Ал сәтсіз болса, ел ара-
сында пародия деген атқа қалады. Өткен 
ғасырдың журналистерінің еңбегін тағы 
да айта кеткен жөн. Мысалы, 1970-жыл-
дары эфирге шыққан «Қымызхана» 
бағдарламасы халық арасында әлі күнге 
дейін жақсы лебіздермен еске алы-
нады. Ол да кезінде Мәскеудің «Ка-
бачок «13 стульев» бағдарламасынан 
алынған. Бағдарламаны жасаушы топ 
формасын ұқсастырып, оны ұлттық 
мінез імізге  сай  икемдеді .  Сағат 
Әшімбаевтың «Қарыз бен парыз» 
бағдарламасы қазақ қоғамындағы түрлі 
түйінді мәселелерді батыл сөз етіп, ойға 
қозғау салған жобалардың бірі болған. 
«Қарыз бен парыз» бағдарламасы пішіні 
жөнінен көне болып көрінгенімен, 
о н д а  т е л е т е х н о л о г и я н ы ң  б а р ш а 
мүмкіндіктері, қосымша құрамдары 
аз пайдаланылғанымен, журналистің 
озық ойы, парасатты пайымдаулары 
арқылы қоғамдық пікірдің көшін ба-
стады.Сол сияқты «Ұят болмасын», 

Офицерлер  жаңа  үлг ідег і 
радиациялық, химиялық және 
биологиялық қорғаныс құралдарын 
пайдалану, радиациялық ластану 
аймағында құтқару жұмыстарын 
жүргізу бойынша теориялық және 
практикалық даярлықтан өтті. 
Ұлттық ұлан офицерлері қару-
жарақ пен техниканың, киім-
кешек пен өзге құралдардың, азық-
түлік пен ауыз судың радиоактивті 
лас тануын бақылау, залалсыздан-
дыру, рациациялық, химиялық 
және биологиялық барлау сынды 
тақырыптарды талқылады.

ҚР Ұлттық ұланы Бас қол-
б а с ш ы л ы ғ ы  Р а д и а ц и я л ы қ , 
химиялық және биологиялық 
қызметінің басшысы, полковник 
Данияр Шакаев биылдан бастап 
Азаматтық қорғаныс жасақтары 
Ұлттық ұланның қарамағына 
өткенін, Ұлан әскери бөлімдері 

«Еркектің аты еркек», «Мың бір мақал» 
секілді бағдарламалар халық жадында 
сақталған. Себебі халыққа берері де 
мол болды. Әсіресе, «Ұят болмасын» 
бағдарламасының безендірілуі, бүкіл 
өнер жұлдыздарына бір қазанан дәм 
ұсынған, киелі дастарқан басына жиып, 
халқымызға жақсы көңіл-күй сыйлай-
тын, тәрбиелік мәні жоғары дүниелердің 
бірі еді. Сондықтан қай бағдарламаны 
ашсаңыздар да, ұлттық бедер мен 
нақыш көрінбесе ол бағдарламаның 
ұлтқа, мемлекетке әкелер пайдасынан 
гөрі залалы көп боларын ұғынған абзал.

Ал бүгінгі бағдарламалардың басым 
бөлігі жеңіл-желпі әңгімеге құрылып, 
көрермен талғамын түсіріп жатыр десек 
те жаңсақтық болмас. Отандық ток-
шоуларға келсек «Айтуға оңай», «Алаң», 
«Ашығын айтқанда», «Әйел бақыты», 
«Кешкі кездесу», «Ой жүйрік», «Қызық 
Times», «Қыздар арасында» деп жалғаса 
береді. Кейбір ток-шоулар ұлттық 
мұрат-мүддеден гөрі батыстық идеоло-
гияны жоғары қойып жатады. Кейде 
тіпті атаулары да қазақи болмай жата-
тыны қынжылтады. «Қазаққа қандай 
ток-шоу керек?» деген сауалға жауап 
іздеу қажет. Өйткені тікелей көшірме, 
арзан күлкі  телевидениеге деген 
жұртшылықтың көзқарасын өзгертуде. 
Бағдарламалардың қайсысын алсақ та ең 
бірінші журналистер тілінің жұтаңдығы, 
әде би нормадан ауытқуы, сахна мә де-
ние тін, телевидение мәдениетін білмеуі 
байқалады. Мәселен, бір ғана мысал 
ретінде бағдарламаны «Қайырлы кеш» 
деп бастауы орыс тіліндегі «Добрый 
вечер» тіркесінің тікелей аударма-
сы. Осы сынды қателіктерге бүгінгі 
жұртшылықтың құлағы да үйреніп кет-
кен секілді. Керісінше, әрбір журналист 
мемлекеттік тілдің көсегесін көгерту 
жолында өз үлесін қосуға мүдделі болуы 
керек қой. Өзге тілді өз сөз саптауын-
да араластыруы да бағдарламаға сән 
бермейді. 

Қ а з а қ  қ о ғ а м ы н д а  ә л і  к ү н г е 
дейін шешімін таппаған түйткілді 
м ә с е л е л е р  к ө п .  Б і р а қ  с о ғ а н 
қарамастан, ол тақырыптар көбіне-
көп қозғаусыз қалады, болмаса 

мен құрамалары еліміздегі табиғи 
және техногендік  апаттар ды 
ж о ю  ғ а  қ а т ы с ы п  ж ү р г е н і н  
атап өтті. Сондықтан мұндай 
ж и ы н д ы  ө т к і з у д і ң  м а ң ы з ы 
зор ерекше, себебі  төтенше 
жағдай кезіндегі радиоактивті 
химиялық зақымдану ошағының 
қарқынын азайту, азаматтарға 
жедел жәрдем көмегін көрсету, 
қауіпті аймақтардан құтқара 
білуді сарбаздар дәл осындай 
жиындарда меңгеріп, біліктілігін 
өсіріп, тәжірибеден өтетінін 
тілге тиек етті. Мәселен, Алматы 
қаласының Қарағайлы ықшам 
ауданында күні кеше болған 
сел тасқынынан зардап шеккен 
тұрғындарға Ұлттық ұланның 
білікті, тәжірибелі сарбаздары 
көмекке келген. 

ҚР Ұлттық ұланның «Оң-
түс тік» өңірлік қолбасшылығы 

тақырып ашылмай жатады. Кейбір 
тақырыптар дер кезінде көтерілмей 
жатады. Сондықтан журналистің 
ізденімпаздығы жетпей жатады. 
Екіншіден, бүгінгі ток-шоу кей-
кездері дау-дамай алаңын елестетеді. 
Белгілі бір тақырып талқыланса, соған 
байланысты оң көзқарас пен теріс 
көзқарас білдіретін екі жақ болады. 
Ал жүргізуші кей кездері өз міндетін 
ұмытып, оларды бір-біріне жекпе-
жекке салғандай әсер қалдырады. Тіпті 
кейбір журналистердің тақырыпты 
алдын-ала зерттемей қонақпен дауға 
түсіп жатқанын көріп жатамыз. Бұл 
бүгінгі ток-шоулардағы үлкен қателік. 
Ресейдің әйгілі «Пусть говорят» деп 
аталатын ток-шоуында қатысушылар 
мен студия қонақтары арасында үнемі 
пікірталастар туып отырады. Бүгінгі 
ток-шоулар осындай көрініспен ау-
дитория жинауды мақсат тұтқандай 
көрінеді. Ал шын мәнінде «Пусть 
говорят» бағдарламасы өз рейтингісін 
уақыт талабына сай тақырыптарды 
қозғап, халықтың ойын дөп басып 
айтуымен жалғыз ресейлік ғана емес, 
бүкіл посткеңестік аудитория ны жау-
лап алған еді. Бағдарламаның бір 
ерекшелігі, бүгін халық арасында 
қозғалған түйткілді мәселе уақытылы 
күн тәртібіне қойылып отыруында. 
Бұл жағынан алғанда, бізге көп нәрсені 
үйрену қажет. 

Үшіншіден, телевидениеде сұлу-
лық пен эстетикаға үлкен мән беріледі. 
Алайда журналистердің сахна мәде-
ниетін сақтамауы, қарапайым киім 
кию үлгісін дұрыс таңдамауы көптен 
кездесіп жатады. Мәселен, «Еуразия» 
телеарнасында «Ашығын айтқанда» 
ток-шоуын жүргізуші Алмас Алтайдың 
өзін-өзі ұстауынан, екі жеңін түріп 
алған жейдесінен бағдарлама көркін 
бұзып тұрғандай әсер береді. Телеви-
дение – өнер. Оған өнер тұрғысынан, 
мәдениет тұрғысынан, эстетикалық 
талғам тұрғысынан қарау керек. Ол 
базбіреудің эфирге шыққысы келсе 
шыға салатын хоббиі емес. Осы тұрғыда 
талғам, біртұтас жүйе болуы керек. 
Сонда ғана журналистер телевидениеге 

РХБҚ қызметінің басшысы До-
сым Қабылбеков радиациялық, 
химиялық және биологиялық 
қ о р ғ а н ы с т ы ң  м а т е р и а л д ы қ 
базасының дамуы көңіл қуан-
татынын айтты. Бүгінде Ұлттық 
ұланның құрамалары мен бө-
лімдері заман талабына  сай қару-
жарақ пен қажетті аспаптары-
мен қамтамасыз етілген. Жаңа 
үлгідегі техникалық жабдықтар 
Болгария, Германия және Ресей 
елдерінен жеткізілген. Сонымен 
қатар отандық зауыттар құрылғы-

жауапкершілікпен қарайды. Журналист 
үнемі жұрт назарында. Сондықтан оның 
жүріс-тұрысы, киім киісі, күнделікті 
өмірде өзін ұстауы жастарға үлгі бола-
тыны ұмытылып жататыны өкінішті-ақ. 

Ал енді студияға келген қонақтарға 
к е л с е к ,  о л а р д ы ң  т а қ ы р ы п п е н 
қаншалықты таныс екендігі ескерілмей 
жатады, қонақтар сөйлеу мәдениетін 
сақ тамайды. Осындай жайттардың 
барлығы көрерменге кері әсер етіп оты-
рады. Бағдарлама барысында айтылған 
әрбір сөз, әрбір қимыл назарда болу 
қажет. Осындай жайттар бүгінгі ток-
шоулардың маусымының тез аяқталып, 
халықтың жадында сақталмайтынына 
себеп болып отыр. 

Телебағдарламалар кестесін қарап 
отырсақ, ток-шоулар мен ән-думан 
бағдарламалардан басқа эфирлік 
уақыт жатжұрттық киномен толты-
рылады екен. Рейтингті қуып, жеңіл 
дүниемен халық санасын жаулағаннан 
гөрі, ұлттық, елдік мұраттармен 
үндескен салиқалы әңгімеге құрылған 
телетуындылар шықса құба-құп. 
Танымдық, әсіресе жастардың ой-
өрісін дамытатын бағдарламалардың 
аздығы қынжылтады. Бұған қоса 
ұлттық дүниемізді  жаңғыртып, 
дәріптейтін бағдарламаларға да аз 
көңіл бөлінеді.  Мәселен, көрші 
Ресейдің «Что? Где? Когда?» деп 
аталатын интеллектуалдық ойын 
бағдарламасы 1975 жылдан бері эфир-
ден түспей, керісінше күн  сайын 
аудиториясын кеңейтіп келеді . 
Бағдарламаға қатысуға қызығушылық 
танытқандар қатарында өзге мемле-
кететтердің азаматтары да бар. Міне, 
осындай интеллектуалдық бағдар ла-
малар бүгінде некен-саяқ. Өскелең 
ұрпақтың, жастардың елді сыйлап, 
ұлттық дәстүрді ұмытпауы, білімді 
де парасатты, мәдениетті болып өсуі 
тікелей бүгінгі телевидениеге бай-
ланысты. Себебі еліктегіш жасқа 
ата-анасынан гөрі көк жәшіктегі 
журналистің сөзі өтімдірек болатынын 
ұмытпаған абзал. 

Ақбота ИСЛӘМбек 

аспаптарды заман талабына сай 
жасауға көшкен.

ҚР Ұлттық ұланның өңірлік 
қолбасшылық әскери бөлімдерінің 
қорғаныс қызметінің басшыла-
ры оқу-әдістемелік жаттығудан 
қорғаныс қызметінің нормативтері 
бойынша емтихан тапсырды. 
Шара жиынның қорытындысы 
шығарылып, алдағы кезеңге бай-
ланысты жаңа міндеттер қойылды. 

С.ҚАДыРбек
Алматы облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжым дары академик-жазушы Зейнолла Қабдоловтың зайыбы

СӘУЛе апайдың
қайтыс болуына байланысты марқұмның балалары мен туған-туыстарына қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл айтады.

(Нан)

деп те таңғаласың. Кеңестік тұста 
бір ғана ұлттық арнада түрлі салаға 
қатысты 10-15 тақырыппен хабар та-
рататын. Қоғамдық-экономикалық 
өзгерістер, ауылшаруашылығындағы 
жетістіктер мен кемшіліктер айты-
латын. Ал бүгін әр арна көрерменді 
тарту жолында журналист ретінде 
белгілі әнші не актерлерді шақырады. 
Бүгінгі әншілер ертеңгі тележүргізуші 
болып жатыр. Әрине, өз кәсібінің иесі 

Қазаққа қандай 
ток-шоу ҚАжет?

айБынконкурс

«Бейнеу аудандық ауылшаруашылығы және ве-
теринария» бөлімі мемлекеттік мекемесі бөлімінің 

инспекторы қызметіне (1-орын) ашық конкурс 
жария лайды (санаты-G-10).
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алмасу еді. Биыл 14-рет өткізілген жастар 
фестиваліне негізінен салт-дәстүрлері бір-
біріне ұқсас шығыстағы 7 мемлекеттің театр 
ұжымы қатысты. Құрылғанына бірнеше 
ай ғана болған Шығыс Қазақстан жастар 
театры үшін мұндай шараның маңызы 
ерекше болды. Қазір мәдениет ошағында 
Астанадағы Өнер университетін биыл 
тәмамдаған 20 маман жұмыс істеп жатыр. 
Енді жастар ұжымы жыл сайын 5 жаңа туын-
дыны сахналауды жоспарлап отыр.

Р.НҰРАЛИН

« A r t  S o l o »  к о м п а н и я с ы н ы ң 
ұйымдастыруымен Прага қаласы бойынша 
экскурсия өткізілді.  Ең бастысы,осындай 
жоғары дәрежеде өткен халықаралық 
байқаудың ұйымдастырушыларының бірі 
Қазақстандық «Art Solo» компаниясына, 
оның директоры Наурыз Құлданов мырзаға  
алғысым ретінде өзімнің көп уақыт бойы 
салған туындымды  тарту еттім.

«Бұлақ көрсең, көзін аш» дегендей, 
менің осындай жетістіктерге жетіп, Қазақ 
елін Чехияда мақтанышпен таныстыруы-
ма себепкер болған «Өнер» мектебінің 
директоры Досқали Есенов пен  су-
рет пәнінің мұғалімі, жетекшім Айнұр 
Баймұхаметованың еңбегі зор. Жас болсақ 
та, талпынған қанатқа әрдайым демеу беріп, 
бағыт-бағдар көрсетуге даяр. Кішкентай 
ғана мектебімнің абыройын шетелдерде 
асқақтатып, қазақ өнерін, мәдениетін 
баршаға танытуға өз үлесімді қосу менің 
мақсатым. 

Жанель ӨМіРЗАҚОвА,
Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мектеп-
гимназиясының   10-сынып оқушысы 

Алматы облысы 
Ақсу ауданы 
Жансүгір кенті 

Шығыс Қазақстан облысында жақында 
ғана құрылған Жастар театры Оңтүстік 
кореяның Сеул қаласында өткен халықа-
ра лық фестивальге қатысып қайтты.  

Театр ұжымы «Алтай түркі әлемінің 
алтын бесігі – бөрілер» және «Жүрек 
қағысы» атты пластикалық-музыкалық 
қойылымдарын ұсынды. Жалпы ұзақтығы 
10-15 минуттық композицияларды қазақ, 
орыс және корей тілдерінде қойған. Ал 
фестивальдің негізгі мақсаты әртүрлі 
ұлттардың өнерін насихаттап, өзара тәжірибе 

Алғашқы күннен бастап кескіндеме 
өнеріне деген қызығушылығым мені үлкен 
жұмыстар дайындауға құлшындырды.  Оқу 
ордасында екінші курста оқып жүрген 
кезімде Таразда өткен республикалық 
байқауға жолдама алып, Алтын медаль мен 
1-дәрежелі диплом иегері атандым. 

Сонымен бірге шетелдегі халықаралық 
байқауға жолдама алып, оған да қатысу сәті 
бұйырды.  Аз уақыт ішінде Чехияның аста-
насы Прага қаласында өтетін халықаралық 
байқауға шақырылып, жетекшім Айнұр 
Баймұхаметовамен дайындыққа кірістік.  
Чехия еліне Қазақстаннан 30 адам жол 
тарттық. 

Өнердің әр саласынан келген өзім 
сияқты жас таланттармен  танысып, білісіп, 
достасып та кеттік. Қатысушылардың бәрі 
де үлкен дайындықпен келген екен. Өз 
елдерінде қылқалам шебері атанған  жас 
дарындар өз туындыларын таныстырып 
жатты. Біз де ұлттық нақыштағы қаныққан 
еңбектерімізді қонақтарға таныстырып, 
жылы лебіздер естідік. Бұл орайда  менің 
жолым болды деуге болады.  Қазылар алқасы 
жоғары баға беріп,  1-дәрежелі дипломмен 
және кубогпен, бағалы сыйлықтармен ма-
рапатталдым. Еліміздің көк туын желбіретіп 
сахнаға шығу мен үшін бір бақытты 
сәттердің бірі болды. 

Қойылымдарын бірнеше тілде ұсынды 

Ұстаздарыма 
алғысым шексіз

 «Қазақстан энциклопедиясы»  
интернет порталы құрылады

Алматы жастарының 
музыкалық фестивалі

Оқушы дәптеріндегі 
хандар бейнесі

өнер

талшыБық

Алматыда суретші М.Кенбаевтың көрмесі өтті 

мәденИетқұптарлық іс

Бәрекелді!

мақсатымыз – кәсіпкерлерге бағыт беру, 
жол көрсету. Отандық тауарды жарна-
малаумен қатар қазақ хандарын наси-
хаттау, ұрпағымыздың санасына ұлттық 
рухты сіңіру» деп атап өтті «Жайық 
Пресс» ЖШС-ның бас директоры Жан-
тас Сафуллин өз сөзінде. 

Жас ұрпақтың санасына ұлттық 
қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з д ы  н а с и х а т -
тауды мақсат еткен жаңа дәптерлер 
алғашқы күннен-ақ әлеуметтік желідегі 
жұртшылықтың қызығушылығын ту-
дыруда. Жаңа дәптерлердің суретін 
графикаға келтіріп, өңдеген белгілі 
суретші Бекжан Жұмабаев, дизайнері – 
Арман Дауылбаев. Өмірбаян деректерін 
танымал ақын Ғайсағали Сейтақ  тарих 
ғылымының докторы, профессор Мұхтар 
Әбілсейітпен ақылдасып, қайта жазып 
шыққан. Жантас Нәбиоллаұлының 
айтуы бойынша, мектеп оқушысының 
тек кітап-дәптерлері ғана емес, қалам,  
сызғыш, сөмкелерінен де қазақы болмыс 
сезіліп тұруы тиіс. Алдағы уақытта бұл  
игілікті іс жалғасын таба бермек. 

Гүлжамал ЖОЛДыҒАЛИ
ОРАЛ

«Дәптер – тек оқу құралы емес, 
сонымен қатар тәрбие құралы да 
болу» қажет. Осы ұстаныммен бұдан  
бұрын да  Сырым, Райымбек, Исатай, 
Махамбет, Абай, Ғұмар, Жаһанша, 
Құрманғазы, Дина, Мұхит секілді та-
нымал тұлғаларымыз бейнеленген 
дәптерлер шығарып едік. Міне, осы 
бастамамызды жалғастырып, биылғы 
оқу жылына арнап мұқабасына Ке-
рей мен Жәнібек, Әбілқайыр, Абылай 
хандарымыздың суреті салынып,  соңғы 
бетіне қысқаша өмірбаяны жазылған 
дәптерлер шығаруды қолға алдық. Әзірге 
әрқайсысы 36 бетпен, 500 данадан жарық 
көрді. Жасыратыны жоқ, бүгінде сыртқы 
мұқабасы баланың психологиясына кері 
әсер ететін дәптерлер көптеп сатылуда. 
Сондықтан қоғамдағы орын алып жатқан 
өзекті мәселені көзбен көріп жүргеннен 
кейін осы жобаны қолға алдық. Біздің 

М.Кенбаевтың «Құрық салу» суретін 
тамашалағанда көрнекті ақын Фариза 
Оңғарсынованың: «...Шап айыл, төс 
айылды шірей тартып, жүйрікпен жол 
тартатын көңіл-жігіт. От тұяқ кең да-
ланы дүбірлетіп, терлікті терге малар 
со күнді күт!» деген жыр жолдары ойға 
оралады. Биыл қылқалам шеберінің 
т у ғ а н ы н а  9 0  ж ы л  т о л у ы н а  о р а й 
Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы 
мемлекеттік өнер мұражайында жеке 
көрмесі ашылды. Көрмеге оның 40-қа 
тарта туындысы жұртшылық наза-
рына ұсынылды. Далалық көшпелі 
халық мәдениеті жанрын өз жұмысына 
арқау еткен Молдахмет Кенбаевтың 
шығармашылығында ұлттық нақыш, 
ұлттық бояу бірден байқалады. Көрменің 
ашылуында сөз сөйлеген Қазақстан 
Суретшілер одағы басқармасының 
төрағасы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Байтұрсын Өмірбеков 
суретшінің осы ерекшелігін баса айт-
ты. «Молдахмет Кенбаев еуропалық 
суретшілік мектепті жақсы меңгеріп, 
оған өзіндік ұлттық жаңалықтар мен 
өзгешеліктер қоса білген үлкен дарын 
иесі. Оның қай шығармасын алсаңыз 
да ұлттық мәдениет, қазақы тұрмысты, 
көшпелі өмір салттың көріністері 
ш ы н а й ы л ы қ п е н  т а б и ғ и  т ү р д е 

Қазақстан халқы Ассамблеясы 
«Қазақстан энциклопедиясы» ин-
тернет порталын құруды жоспарлап 
отыр. 

Бұл жөнінде таяуда өткен «Үлкен ел 
— Үлкен отбасы» ауқымды жобасының 
танысытырылымында «Қоғамдық 
келісім» РММ директорының орынба-
сары Ғазиз Телебаев мәлім етті. 

—  Қ а з а қ с т а н  д ү н и е ж ү з і н д е 
аумағы бойынша 9-орында. Бірақ біз 
географиялық тұрғыдан ғана емес, 
мән-мағынасы бойынша үлкен ел 
болуымыз қажет. Біз біртектілік 
туралы көп айтамыз. Яғни біз бір 
үлкен отбасы сынды болуға тиіспіз. 
Елімізде тұратын барлық халықтың 
ұйысып, ұжымдасып, бір-бірімізді 
бауыр ретінде қабылдауымыз қажет. 
Сонда біз үлкен отбасы бола аламыз. 
Бір отбасының адамдары бір-бірін та-
ниды, бір-біріне сыйластықпен қарап, 
құрметтейді, бір-бірін бауыр ретінде 

Қала күніне орай Мәдениет 
басқармасы мен «Алматы 
Жастары» велоклубының 
ұйымдастыруымен «Медеу» 
спорт кешенінде «Алматы Жас-
тары» музыкалық фестивалі 
басталды. 

Талабы таудай жастарға қолдау 
көрсету, заманауи музыка ин-
дустриясын дамыту мақсатын 
көздеген ән байқауы әр бейсенбі 
сайын өткізіліп, 10-қыркүйекке 
дейін жалғасатын болады.    Әртүрлі 
бағыттағы музыкалық жанрларда 
өнер көрсететін қатысушылар төрт 
іріктеу кезеңінен өтеді. Талантымен 
тамсандырған жастардың өнерін 
өркендетуді мұрат тұтқан жоба өнер 
әлеміне қанат қағуды армандай-
тын қала жастарының жүректерін 
біріктірмек. 10-қыркүйекте іріктеу 
кезеңдерінің жеңімпаздары өнер 

Жақында орал қаласындағы «Жайық 
Пресс» ЖШС-ның Мәжіліс залында 
Қазақ хандығының 550 жылдығына  
орай хандардың суреті бейнеленіп, 
арнайы шығарылған жаңа дәптерлердің 
таныстырылымы өтті. 

Өнер мен үшін ертегідегі 
ғажайып сарай іспетті. 
Сондықтан бала 
күнімнен өнерге жақын 
болып, бір күнімді 
де өнерсіз елестете 
алмайтынмын. Мен 
қазір Қ.И.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп-
гимназиясының 
10-сынып оқушысымын. 
осыдан 3 жыл бұрын 
өнер мектебінің сурет  
мамандығының  
1-сыныбына 
қабылдандым. 

Ұлттық рухтың қайта жаңғырып 
түлегені рухани егемендікке 
қол жеткізгеннің бір айғағы. 
Халқымыздың дәстүрлі таным 
түсінігінен бастау алатын кәсіби 
кескіндеме өнерінде сананы селт 
еткізер туындыларды өмірге әкеліп 
ұлттық көркем мектепті жаңа бір 
деңгейге көтерген суретші Молдахмет 
Кенбаев есімі  ел ішінде ғана емес, 
өзге елдерде де жақсы таныс. 
1950-жылдары қазақ бейнелеу 
өнерінде өзіндік із қалдырып, 
бейнелеу өнерінің ұлттық көрінісін 
жасаған суретші шығармалары 
бүгіндері Ресейдің третьяков 
галереясында және тМД елдерінің 
мұражайларында сақталған. 

сырлы әлем

«От тұяқ кең даланы дүбірлетіп...»  

жеткізілген. Осылайша ол биік те асқақ 
өнері арқылы қазақтың бай мәдениетін 
таныта білді» деді Б.Өмірбеков.

Молдахмет Кенбаев туындыла-
рында қанық та ашық түстер молы-
нан кездесіп отырады. Өнер иесінің 
бастапқы кезеңдердегі салған суреттері 
мен кейінгі суреттерін салыстырсақ, 
о баста ұстанған бағытын жоғалтпай, 
қайта оны тереңдетіп кеңейте түскені 
аңғарылады. Қазақтың кең дала-
сы суретшінің басты тақырыбына 
айналған. Ол өз естеліктерінде даланың 
кеңдігі мен шексіздігін, сұлулығын су-
рет арқылы халыққа жеткізуден асқан 
бақыт жоқ екенін айтады. 

Көрмеден суретшінің 1957 жылы 
салынған «Сұхбат» және «Құрық салу» 
деп аталатын әйгілі екі шығармасын 
тамашалауға болады. Аталған ту-
ындылардан суретшінің  ұлттық 
құндылықтарға ерекше мән бергенін 
айқын көреміз. Түстердің үйлесімділігі, 
композицияның біртұтастығы даланың 
сұлулығы шебер қиюласқан. «Құрық 

қабылдайды.  Елбасының нақты 
қадамдарында «Аймақтық мәдени-
туристік кластерлерді құру» туралы 
айтылды. Олар «Астана — Еуразия 
жүрегі», «Алматы — Қазақстанның 
еркін аймағы», «Табиғат бірлігі және 
көшпелі мәдениеттер», «Алтай маржа-
ны», «Жібек жолын жаңғырту» және 
«Каспий қақпасы». Бұл кластерлер 
халық бір-бірімен араласып, бір-бірін 
танып барып, жат болмай бір-бірін 
білуі үшін қажет. Сонда біз үлкен 
отба сы бола аламыз, — деді Ғазиз 
Тұрысбекұлы.

Сонымен қатар  осы бағытта 
«Қазақстанның энциклопедиясы» 
интернет порталын құру жоспарланып 
жатқандығына тоқталған ол:

— Бұл да сол бағытқа арналған 
жоба. Бір-бірімізбен ақпарат алмасу 
үшін біз үлкен портал құруымыз қажет, 
— деп атап өтті.

А.НАРИМАН

көрсететін фестивальдің Гранд 
финалы өткізіледі. Гала-концертте 
«Ең үздік Рор топ», «Ең үздік Hіp-
hop/ R’n’B команда» және «Ең 
үздік DJ» номинациялары бойынша 
жеңімпаздар анықталады. Ән сайы-
сына кәмелет жасқа толған әрбір 
азамат қатыса алады. 

Әсет ӘбіЛ

салуда» бар екпінмен шапқан ақ боз 
ат пен оны құрықтауға ұмтылған 
екі жылқышы бейнеленген. Осы 
шығарманың өн бойынан қазақтың 
далалық рухы, ат тұяғының дүбірі ерек-
ше сезіледі. Ал «Сұхбат» атты туынды-
сы лирикаға толы. Суретші бұл арқылы 
табиғат пен адам арасындағы көзге 
көрінбейтін үндестікті айшықтап, 
ұлттық бітім-болмысты ашуға тал-
пынғанын байқаймыз. 

Көрмедегі туындылар ішінен «Киіз 
басу» туындысы көлемі жағынан шағын 
болғанымен, көрерменін бірден өзіне 
баурайды. Мұнда да ұлттық бояу ба-
сым. Суретші өз шығармасында қазақ 
әйелдерінің еңбекқорлығын сәтті бей-
нелей білген.

Сонымен бірге суретші шығарма-
шылығында тың игеру тақырыбына 
арналған туындылар да  аз  емес. 
«Қойшының әні» атты туындыда алғаш 
рет адам мен табиғаттың тұтастығы 
айшықталған. «Сабан той» деп атала-
тын триптихы сол заманды, қазақтың 
кең жайлауын көз алдыңа әкелуімен 
ерекше. Сол сияқты «Қара айғыр», 
«Жайылымда», «Суат басында» сынды 
туындылары туған жерін ардақтайтын 
суретшінің жан дүниесін айғақтайды. 
Ұлттық ерекшелікті іздестіру жолында 
көп еңбек еткен қылқалам шеберінің 
Құрманғазы, Мұхтар Әуезов, Сәбит 
Мұқанов, Шаляпин мен Горький-
г е  а р н а п  с а л ғ а н  п о р т р е т т е р і  д е 
кейіпкерлердің әлемін, болмыс-бітімін 
даралай түскен.

Өнертану ғылымының кандида-
ты Г.Сарықұлова: «М.Кенбаевтың 
шығармашылығында табиғатқа де-
г е н  ш ы н а й ы  ғ а ш ы қ т ы қ ,  ш а т -
шадыман қуаныш сезімі, дүниедегі 
бар құбылысты ақындық шабытпен 
қабылдау қасиеті назар аударады. «Шо-

пан әні» туындысындағы қазақ бейнесі 
ұлтқа тән асқақ сезімге, парасатқа толы, 
сонымен қатар бұл – қазақ эпосындағы 
батырлар бейнесімен үндесіп жатқан 
қаһарман тұлға. Шығарманы көргенде 
туған ауылына қайтып келе жатқан жас 
Абайдың: «Сағындым ғой өзіңді! Туған 
ауылым, сүйікті сары далам менің! деп 
еміренген сөздері еріксіз еске түседі» 
деп атап өткен болатын. Иә, қазақтың 
халық шығармашылығындағы ең жақсы 
әрі бай дәстүрлерімен ұштасып, өріліп 
жататын, бейнелердің ашық та мәнді 
әуезділігімен, сезімдік өткірлігімен көз 
қуантып, көңіл баурайтын бояулардың 
декорациялық тұрғыдан саралануы – 
қазақ суретшілерінің кескіндемелік 
шығармаларына тән ерекше қасиет 
екені сөзсіз. 

Қ ы л қ а л а м  ш е б е р і н і ң  ө м і р д і 
ұғынуы, түйсінуі бояу түстерінің 
ғажап жарасымымен, мейлінше нәзік 
әрі кемеліне келіп, толысқан әсем 
құрылымынан да айқын көрініс та-
бары анық. Ол өмірдің сырларын 
бояулар әлемі мен дүниесі арқылы 
ж е т к і з г е н .  Ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң 
ерекшелігі сыр-сезімнің тазалығында, 
түстердің поэ зиясында, ұлттық лебінің 
тынық тереңдігінде екені күмән 
туғызбайды. Суретші туындыларының 
қ а й - қ а й с ы с ы  д а  т а л ғ а м ы н ы ң 
нәзіктігімен, орындау шеберлігімен 
сүйсіндіріп, ерекше көз тартады. Бұл 
таңдап алған тақырыбын ерінбей-
жалықпай терең зерттеудің, оған деген 
қалтқысыз ықылас-ынтаның, шабыт-
ты еңбектің жемісі. Ел табиғатының 
сұлулығы мен ерекшелігін эмоциялық 
түйсіну шынайылықпен, лирикалық 
сезімталдықпен ғажап ұштасып, 
ұласып жатқандай әсер қалдырады. 
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