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АЛАШҚА АТЫ 
ШЫҚҚАН ӘСЕТ АҚЫН

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 
Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның �зі басылымның ұлтжан ды-
лығын, елжандылығын аңғартса керек. 

Қазақ т іл і  – қазақтың басты 
байлығы. Тіл қарым-қатынас құралы 
дейтін болсақ, оның қолданылмайтын 
жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 
мәдениетпен де,  әдебиетпен де, 
ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

саламен тығыз байланысты. Демек, 
ұлт газетінің к�теретін тақырыптары 
ауқымды. Бір с�збен айтқанда, олар 
елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жазылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 
жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-іне 
дейін жазылсаңыз, газетті келесі айдан 
бастап алып тұратын боласыз.

«Қазақстан Республикасының 
Конституциясына �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2017 
жылғы 10 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыру 
мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Барлық деңгейдегі орталық 
және жергілікті мемлекеттік ор-
гандар, жергілікті �зін-�зі бас қару 
органдары Парламенттің, Үкі меттің 
және �зге де мемлекеттік орган-
дардың �кілеттіктері мен жауап-
кершілігінің к�лемін кеңейту жағ-
дайында мемлекеттік аппараттың 
үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету бойынша барлық қажетті шара-
ларды қабылдасын.

      2. Қазақстан Республикасының 
Парламентіне «Қазақстан Республи-
ка сының Конституциясына �зге-

ріс тер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2017 жылғы 10 наурыздағы 
Қа зақстан Республикасы Заңы-
ның (бұдан әрі – Заң) талаптарына 
сәйкес Парламенттің және оның 
Палаталарының қызметін қамта-
масыз ететін шараларды қабылдау 
ұсынылсын.

3. Қазақстан Республикасының 
Үкіметі орталық және жергілікті атқа-
рушы органдардың �кілеттіктердің 
қосымша к�лемімен жұмысқа функ-
ционалдық дайындығына талдау 
мен бағалауды жедел жүргізсін 
және атқарушы органдардың жаңа 
ұйымдық-құқықтық жағдайларда 
тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз 
ететін шараларды қабылдасын.

(Жалғасы 2-бетте)
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
8 айға 2330,88 3479,92

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
8 айға 4270,08 4419,12

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

ҰЛТТЫҚ БОЛМЫС ҰҒЫМДАРЫ

Зымыраған уақыт. 
Əне-міне дегенше бір жылды 
да артқа тастап, Жаңа жылға – 
Наурызға да жетіп тұрмыз. 
Наурыз – жыл басы, жақсылық 
жаршысы. 
Бұл кезде табиғаттың өзі  
ғажайып бір сəтті  бастан 
кешіп жатады.  Көктегі күн 
де  сəулелі шуағын  мейірлене 
төгетіндей. Бұл шуақтың əсері  
күнделікті күн нұрынан  өзгеше. 
Жаныңды жадыратып, бойыңды  
 балбырататындай ма, қалай... 
Шіркін, табиғаттың құдіреті. 
Наурыз бен табиғат егіз ұғымдар 
секілді.  Екеуінің бас қосып, 
«шүйіркелесетін»  сəті ме 
екен бұл? Бірін-бірін  көптен 
күткендей.  Олардың қуанышына 
төңіректегілердің бəрі қосыла 
шаттанатындай.  
Адамның қуанышында шек жоқ.  
Мұндайда  əсіресе ақындар қарап 
қала ма? Бойды кернеген лүпіл 
сезімдерін  жыр арқылы сездіреді.  
Атақты шайыр Тұрмағамбет 
Ізтілеуов кезінде  мезгілдің осы 
кезеңін «Жыл келді»  деген 
өлеңінде  былайша жырлаған-ды: 
Күлімдеп қасын керіп келді жылым, 
Сұлудай ақық ерін, алтын тұлым. 
Көркейіп, көңілінен кетті кірбің, 
Көргенде кім де  болса мұның түрін...
Күлімдеп келіп жатқан  Науры-
зымыз  құтты болсын! Жаңа жыл  
берекелі, мерекелі жыл болып 
табалдырығымыздан аттасын!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

«Қазақстан Республикасының Конституциясына �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 

2017 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңын 
іске асыру ж�ніндегі шаралар кешені туралы

Бесікке б�леп б�бегін,
Ш�ките қойып шүмегін

Бауырсақ шайнап жегізген...
І.Жансүгіров

Енді «бесік» с�зінің шығу тарихына 
тоқталсақ. «Бесік» с�зінің шығу т�ркіні 
туралы әртүрлі пікірлер кездеседі. 
«Бесік» атауы ның шығуына байла-
нысты тілші-ғалым I.Нұрмағамбетов 
былай дейді: «Нәресте жататын т�секті 
ана тілімізде «бесік» деп айтатынын 
білесіздер. Қазақтармен туыс санала-
тын якут, сары ұйғыр, т.б. халықтар 

БАЛАНЫҢ БЕСІГІ – 
КЕҢ ДҮНИЕНІҢ ЕСІГІ

Қазақ «балалы үй – базар, баласыз үй 
қу мазар», «бесіксіз үйде береке жоқ» 
деген аталы сөздерін бекер айтпаған. 
Ата-бабамыз сəби дүниеге келісімен-
ақ бесікке бөлеген. Ал қазіргі 
балалар бесікке жатпайды, бесік 
жырын естімейді. Ғасырдан-ғасырға 
жалға сып келе жатқан бесік қазіргі 
кезде жаңаша тербелмелі  кереуетке 
ал масуда. Үлкендер бесікке жатқан 
баланың жөргегі таза, аяқ-қолы 
түзу өседі, жылы жатады, оянғанда 
керіліп, созылып жақсы жетіліп, тез 
өсуіне ықпал етеді деуші еді. Қазіргі 
жастар сəбидің тазалығы үшін аса 
алаң дамайтын көрінеді. Себебі қазір 
күндіз-түні кигізетін дайын памперс 
бар. 

тілінде бұл с�з түбірі «би», «пе», «бээ» 
болып келеді де, мағынасы «тербету», 
«әлдилеу» деген түсінік береді. Ал осы 
түбірлердің біріне, әсіресе «бээ» тү-
біріне �з тілімізге тән жұрнақ қоссақ, 
«тербету» мағынасын беретін «бесік» 
с�зі пайда болады. Егер бізге «бесікті» 
тербеу, қозғау, қимылдау, шайқау қажет 
болса онда қазақтың «без», «безек» не-
месе «безік» болып, бертін «з» дыбысы 
қатаң «с» дыбысына ауысып, «бесік» 
болып қалыптасса керек. Бұл – біздің 
бірінші жорамалымыз. Екінші ойымыз: 
бесіктің жасалу жолына қарай, оны 
құрайтын негізгі бес ағашқа байланысты 
«бес уық» с�зінен де туындауы мүмкін. 
Олай дейтініміз, қазақ халқы негізінде 
бесіктің екі түрін тұтынған. Оның ерте 
пайда болған түрі «аспалы бесік» деп 
аталады. Аспалы бесіктің жасалу жолда-
ры �те қарапайым. Оны әзірлеу үшін бес 
тал, жуандығы біркелкі, жұмыр талдар 
болса болғаны. Ондай бесікті к�шіп-
қону кезінде уықтап құрап жасай салу 
әбден мүмкін жай. Кейін келе бес уық 
– бесық – бесік болып қалыптасып кет-
кен тәрізді. Қалай айтсақ та, қазақтың 
бесік деген с�зі саханың немесе сары 
ұйғырдың с�зінен шықты деу к�кейге 
қоның қы рамайды. Сондықтан «бесік» 
атауы ның шығуы әлі де болса терең 
зерттеуді қажет ететіні даусыз».

Бесіктің нақты қай уақытта пайда 
болғаны әлі зерттелмеген. Бесіктің 

пайда болуы жайында аңыз бар. Аңыз 
бойынша бесік Айырқалпақ Айдаһар 
бидің заманында дүниеге келген деседі. 
Ол кезде ұлан-байтақ даланы Мизам 
баб қорғайды екен. Ол 150 жыл жасап 
қай тыс болыпты. Дүниеден қайтқанын 
естіген қытайлар бір күнде келіп, оның 
орманын �ртеп жібереді.  Бір күні 
Айдаһардың сәбиі жылай беріпті. Iйелі 
екеуі не істерін білмей қи на лады. Емші-
тәуіптерді жағаласа да, баласы жылауын 
тоқтатпайды. Қызының жылаға нына 
шыдай алмай далаға шығып кетеді де, 
Құдайдан медет тілейді. Бір уақытта 
қызының дыбысы шықпай қалады. 
Үйіне жүгіріп келсе, қызының жанында 
ақ киімді бір кісі отырады. Ол жанбай 
қалған тобылғының қисық бұтағына 
б�пені салып тербетіп отыр екен. Айда-
һар жақындағанда к�зден ғайып болады. 
Би мұны «Құдайдан келген ишарат» 
деп түсінеді. Түнімен қисық ағаштарды 
құрастырып отырып, бесікті жасап 
шығады. 

Бесіктің жасалу жолдарына тоқ-
талайық. Бесікті жасау үшін қолданы-
ла тын негізгі шикізат – ағаш. Ағаш 
– �ңдеуге қолайлы, �рнегі мен бітімі 
�те әсем, жеңіл �ңделетін шикізат. Ағаш 
шеберлері жасайтын заттың сапасына, 
түріне қарай ағаштың к�птеген түрлерін 
пайдаланады. 

(Жалғасы 3-бетте)

Ақыл-ойдың зерегінен жаралып,
Салт-дәстүрдің тереңінен нәр алып,
Наурыз келді! Наурыз келді, жарандар,
Бойға қан мен намыс болып таралып.

Кездер болды ел шаттығын бұқтырған...
Кездер болды жанарларға шық тұнған.
Сол бір шақта наурыз к'же пісіріп,
*р шаңырақ к'ңіл-күйін ұқтырған.

Қыс-кәрілік, к'ктем мына – жастығым,
Деп тұрғандай құшақты кең аш бүгін.
Наурызбенен бірге келіп қуаныш,
Қабағымнан қармен бірге қашты мұң.

Қатар келді жаңару мен жасару,
Т'рлет, Наурыз, т'ңіректі жаса ду.
Қариялар бір серпіліп қалсыншы,
Табыссыншы бозбала мен жас ару.

Сыйлап бізге татулық пен тыныштық
Наурыз келді! Жүрген жері ырыс-құт.
Бабалардың аманаты болған соң,
Наурыз менің жүрегіме тым ыстық!!!

Айтқали Н%РІКОВ
ОРАЛ

Сыйлап бізге 
татулы� пен 
тынышты�...
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АНА ТІЛІ

МӘССАҒАН! 

БҰҒАН НЕ ДЕЙСІЗ? 

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

ҚАРҒАЛЫДА 
ҚАЗАҚ МЕКТЕБІ ЖОҚ...

ЖАС ОТБАСЫЛАР ЖАЙЫ

КИНОНЫҢ ЖӨНІ БӨЛЕК

АЛАШ КӨСЕМІ – ЖАҺАНША 
ДОСМҰХАМЕДҰЛЫ

Тоған сынды қайраткерлермен бірге болашақ 
«Алаш» партиясының бағдарламасын түзді, 
 Ресей империясы к�лемінде билігі жүріп тұрған 
министрліктер (ІІМ, Сот, Оқу министрлігі) мен 
комитеттерде (Бас Жер комитеті) қазаққа қатысты 
істермен айналысты.

1918 жылы сәуір айында Ж.Досмұхамедұлы 
бастаған Алашорда делегациясы Мәскеуге 
келіп, Халық Комиссарлар Кеңесінің т�рағасы 
В.И.Ленинмен және Ұлт істері Халкомының бас-
шысы И.В.Сталинмен Қазақ ұлттық автономия-
сын жариялау ж�нінде келісс�з жүргізді.  Саяси 
шешімге қол жеткізілмегенімен шаруашылық 
бағытындағы келісімдерге қол қойылды, 12 млн 
алтын ақша аванс ретінде алынды. Қайтар жолда 
Ж.Досмұхамедұлы Саратов стансасында больше-
виктер тарапынан тұтқындалса, Оралға келісімен 
оны Орал әскери үкіметі абақтыға жапты. Мұндай 
тар жол, тайғақ кешулерден заңгер Жаһанша заңды 
түрде �з басын арашалап алып, қайта қос үкіметпен 
де әскери-саяси одақ құру ж�нінде келісім-шартқа 
отырып, соңында – 1918 жылы мамырда қазақ 
топырағындағы тұңғыш ұлттық дербес әкімшілік 
бірлік – «Ойыл уәлаяты» Уақытша үкіметін құрып, 
Жымпитыда �ткен ІV Қазақ Орал облыстық 
съезінде �зі т�рағалыққа сайланды. Жаһанша мен 
Халел Досмұхамедұлдарының басшылығымен 
ел билеп, жер-суды  қорғаған, 22 ай �мір сүрген 
ұлттық мемлекеттік �кімет органы, «уәлаяттық 

Бізге – алаштанушыларға көптің айтар бір назы бар: «Айналдырған оншақты фамилияны 
төңіректеп шиырлай бересіздер. Жаңа есімдерді неге ашпайсыздар?»  Иə, сауал салу оңай, ал 
уəжді жауап беру қиынның қиыны. Бізге белгілісі: Күнбатыс Алашордасының басшылары соңғы 
сəтте барша құжат-қазыналарын өз қолдарымен өртегені; ҰҚК ұсынған экс-ОГПУ жазбаларының 
шындыққа емес, шиырлы шытырманы көп адастырушылыққа сілтейтіндігі; ең бастысы – 
қазекемнің жалтақтығы (мүмкін, қорқақтығы) мен енжарлығы... «Қанша қырғын болса да, ажалды 
өледі». Ə.Ермеков, У.Танашев сияқты Алаштың сардарлары, болмаса Алаштың ақиқатына анық-
танық көзкөргендер 1970-80, тіптен 1990 жылдарға дейін ортамызда жүрді. Олардың арасынан өзге 
өркениетті елдердің үлгі-өнегесімен суырылып шығып,  болашаққа аманаттап «үстел тартпасына 
жазуға» ешкімнің жүрегі дауаламады.  Жабулы қазан – жабулы күйінде қалды... автономия» туралы арнайы с�з етуге тура келеді 

(Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2009, 44-45, 132-143, 259-262-бб.). Жан 
алып, жан беріскен осы 22 айда аттан түспеген 
Ж.Досмұхамедұлының қимыл-әрекеттері оның ұлт 
к�шбасшысы болуға лайықты тұлға екенін к�рсетті. 
Аз уақытта мемлекеттік билік органдары (Уәлаят 
Құрылтайы, Земство управасы, Кеңес, Уақытша 
үкімет, Қорғаныс комитеті) мен Жоғары Сот (�зі 
т�раға) құруы, «халық милициясы» аталған қарулы, 
саптық кадрлармен қамтылған әскер жасақтауы,  
сондай-ақ шаруашылық істерін жүргізіп, сауда-
саттықты (жәрмеңкелерді) дамытуы, банк ашуы, 
т.т. оны шын мәнінде Алаш к�семі дәрежесіне 
к�терді. Уәлаяттық автономиясының билігі 
алғашқы кезде Орал губерниясының Жайық сырты 
б�лігіне ғана жүрсе, 1918 жылдың 11 қыркүйегінен 
бастап қайта жасақталған Алашорданың Күнбатыс 
б�лімі Б�кей Ордасын толықтай, Закаспийский 
облысының Маңғыстау уезін, Торғай облысының 
Ақт�бе және Ырғыз уездерін қадағалап, 1,5 
миллионға жуық қазақты «ақ» пен «қызылдан», 
ең бастысы ата жауымыз – казак-орыстардың 
зорлық-зомбылығынан қорғап тұрды. Осы 
тұста мемлекет басшысы Ж.Досмұхамедұлының 
мәмілегерлік, дипломатиялық шеберлігіне таң 
қалмасқа шараңыз жоқ. Ол империяны жайлаған 
анархия мен қиян-кескі Азамат (әлеумет) 
соғысының ешбір логикаға к�нбейтін зорлық-
зомбылық жылдарында қылышын жалаңдатқан 
ақпен де, сылдыр с�збен арбаған қызылмен де, 
қанішер казак-орыспен де келісімге келіп, үнемі 
қазаққа пайдалы шешімдерге қол жеткізді. Осы 
таңғажайып мәмілегерлігінің арқасында �зі со-
циал-революционер  (эсер) бола тұрып, қара 
күшпен билікке келген советтік большевиктермен 
де келісімге келді, болашақ кеңестік Қазақ Елінің 
іргетасын қалауға атсалысты.

(Жалғасы 5-бетте)

жасақталған Каинск уездік атқару комитетінің 
т�рағасының орынбасары бола тұрса да, Оралдағы 
Уақытша Қазақ комитетінің арнайы шақыруымен 
наурызда елге оралды. 1917 жылы 19-22 сәуір 
аралығында 800 делегат қатысқан І Қазақ Орал 
облыстық съезінде т�раға болып сайланды, ұлттық 
қоғамдық-саяси жұмыстарға білек сыбана кірісті. 
Мәскеуде �ткен І Бүкілресейлік мұсылман съезіне, 
Орынборда �ткен І және ІІ Жалпықазақ съезіне 
делегат-�кіл болды. Бүкілресейлік «Шуро-и-ислам» 
комитеті т�рағасының орынбасары, Уақытша 
үкіметтің Құрылтай жиналысы ж�ніндегі заң 
жобасын әзірлейтін Айрықша Кеңесіне мүше, 
Алашорда үкіметі – Уақытша Ұлт Кеңесіне мүше, 
ІІ Жалпықазақ съезі атынан «Шуро-и-исламға» 
�кіл, Орал облысынан Бүкілресейлік Құрылтай 
жиналысына депутаттыққа кандидат, Киев 
қаласында �тетін Федералистер съезіне делегат 
болып сайланды. 

1917 жылдың мамыры мен 1918 жылдың мамы-
ры аралығында Ж.Досмұхамедұлы негізінен дүбірлі 
астана Петерборда болды, Қазан революциясын 
к�зімен к�рді, В.Ленин және И.Сталиндермен 
кездесіп, ауызба-ауыз пікірлесіп тұрды. Болашақ 
Башқұртстан, Қазақстан секілді мұсылман 
мемлекеттері қандай болмақ деген дау-дамайда 
конфедеративтік тұрпатты емес, федеративтік 
құрылымды жақтады. «Шуро-и-исламдағы» 
У.Танашев, Ж.Ақбаев, К.Т�гісов, Зәки Уәлиди 

Башқұрттардың ұлтшыл к�семі, мемлекет және 
қоғам қайраткері, басмашылар қозғалысының 
белсендісі, атақты түркітанушы ғалым Зәки Уәлиди 
Тоған (1890 – 1970) �зінің «Хатира-Естеліктерінде» 
қазақ ұлтшыл зиялы к�семдеріне баға бере 
келіп, ең к�рнекті қайраткер ретінде Жаһанша 
Досмұхамедұлының есімін алдымен атайды...

ДОСМҰХАМЕДОВ Жанша ( Жаһанша) (1885, 
қазіргі Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, 
Бұлдырты ауылы – �.ж.б./1938 жылы атылды) – 
Алаш к�семі, к�рнекті мемлекет қайраткері, сая-
саткер, жоғары білімді алғашқы заңгерлердің бірі. 
1896-1904 жылдары Орал қаласындағы реальдық 
әскери училищесінде, 1906-1911 жылдары Санкт-
Петербург университетінің  заң факультетінде 
оқып, үздік бітіреді. Оралға оралып, заңгер болып 
жұмысқа орналасты, жергілікті газетте жер, ұлт 
мәселесіне қатысты батыл ойлы мақалалар жария-
лады. Қырғидай қыршын юристтен сескенген Орал 
генерал-губернаторы соңына түсіп, Том қаласына 
қызметке кетуге мәжбүр болды. 1911-1917 жыл-
дары әуелі адвокат, кейін Том округтік сотының 
Каинск уезі бойынша прокуроры қызметтерін 
абыроймен атқарды. 

1916 жылғы дүрбелең тұсында Б.Қаратаев, 
Ж.Сейдалинмен бірге астана Петерборға ар-
найы барып, ІV Мемлекеттік Дума алдына қазақ 
жігіттерін тыл жұмысына алуды шегере тұруды 
мәселе етіп қойды. Ақпан революциясынан кейін 

100 жыл

(Басы 1-бетте)

Бұл жұмыстың қорытындылары туралы 
Қазақстан Республикасының Президентіне баян-
дасын.

4. Қазақстан Республикасы Президентінің заң 
шығару бастамасы тәртібімен Қазақстан Республи-
касы Парламенті Мәжілісінің қарауына мыналар 
енгізіледі деп айқындалсын:

1) «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы», «Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы туралы», «Қазақстан Респуб-
ли касының Парламенті және оның депутаттарының 
мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы», «Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі туралы», «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы», «Республикалық референдум 
туралы» конституциялық заңдарды Заңға сәйкес 
келтіруді к�здейтін Конституциялық заңның 
 жобасы;

2) «Прокуратура туралы» жаңа Қазақстан 
 Республикасы Заңының жобасы.

5. Қазақстан Республикасы Президентінің Iкім-
шілігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп:

1) осы Жарлықтың 4-тармағында к�зделген 
заңнамалық актілер жобаларын әзірлеуді және 
Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына 
енгізуді қамтамасыз етсін;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің 
қолда ныс тағы актілерін Заңға сәйкес келтіру 
ж�ніндегі шараларды қабылдасын.

6. Қазақстан Республикасының Үкіметі екі ай 
мерзімде:

1) �зге де заңнамалық актілерді Заңға сәйкес 
келтіруді қамтамасыз ететін шаралар қабылдасын;

2) Үкіметтің, орталық және жергілікті атқарушы 
орган дар дың, сондай-ақ мәслихаттардың актілеріне 
ревизия жүргізуді және оларды Заңға сәйкес 
келтіруді қамтамасыз етсін.

7. Қазақстан Республикасының Конституция-
лық Кеңесі, Жоғарғы Соты, Орталық сайлау 
 комиссиясы, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының Президентіне тікелей бағынатын 
және есеп беретін мемлекеттік органдар �здері 
қабылдаған норма тивтік-құқықтық актілерді қайта 
қарау және Заңға сәйкес келтіру ж�ніндегі шара-
ларды қабылдасын.

8.  Қазақстан Республикасының Сыртқы 
істер ми нистр лігі Қазақстанның шетелдік және 
халықаралық әріптестеріне конституциялық 
реформаға сәйкес елдің мемлекеттік құрылымында 
болған �згерістердің мәні мен мазмұны туралы 
ақпаратты жеткізуді қамтамасыз етсін.

9. Қазақстан Республикасы Президентінің 
Iкімшілігі және Қазақстан Республикасының 
Үкіметі осы Жарлықты іске асыру ж�ніндегі �зге де 
шараларды қабылдасын.

10. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау 
Қазақстан Республикасы Президентінің Iкімші-
лігіне жүктелсін.

11. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап 
қол данысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Президенті

Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 13 наурыз
№437

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Қадірлі қауым!
Құрметті қазақстандықтар!
Біз бүгін мемлекетіміз үшін мәні зор тари-

хи шешімнің жүзеге асатын сәтіне куә бо-
ламыз. Мен Конституцияға �зге рістер мен 
толықтырулар енгізу туралы заңға жария түрде 
қол қойғалы тұрмын.

Бұл – қазіргі басқару жүйесін жаң ғыртуға 
бастайтын маңызды қадам.

Заң билік тармақтары ара сындағы қарым-
қатынасты конституциялық деңгейде теңге-
рімді етуге бағытталған. Оның жобасы бір ай 
бойы қызу қоғам дық талқылаудан �ткенін 
білесіздер. Соның нәтижесінде жұртшылық 
тарапынан 6 мыңнан астам ұсыныс келіп 
түсті.

Арнайы құрылған жұмыс тобы бұл ұсы-
ныстардың барлығын сараптап қарап, бір 
тұжырымға келді.

Біз к�пшіліктің Ата Заңдағы 26-бапқа 
�згеріс енгізу ж�ніндегі ұсы нысқа қатысты 
пікіріне ерекше мән бердік. Ұсыныстардың 
бәрі мұқият қаралған соң мен түпкілікті жоба-
ны Парламент қарауына енгіздім.

Парламенттің бірлескен отырысында 
екі рет қаралып, қабылданған бұл заң билік 
тармақтары арасында �кілеттіктерді қайта 
б�леді. Сол арқылы заң шығарушы билік пен 
Үкіметтің мемлекеттік басқару жүйесіндегі 
жаңа р�лі айқындалады.

Біз �кілді органның құзырын кеңейтіп, 
Үкі  меттің дербестігі мен жауап   кершілігін 
арттырдық.

Мен қоғамдық талқылауға белсене атса-
лысқан ел азаматтарының бәріне шынайы 
ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ жұмыс 
тобына зор алғыс айтамын. Жұмыс тобына 

ДӘСТҮР

БАУЫРМАЛДЫҚ КӨРІНІСІ
14 наурыз еліміздің батыс аймақтарында К�рісу 
күні саналады. Қыстан аман шыққан ағайын бір-
бірімен к�рісіп, есендік-саулық сұрасады. Бажай-
лап қарасақ, бұл мерекенің тағылымдық мәні зор. 

Оның аржағында ағайынның ынтымағы, береке-
бірлігі, бауырмалдығы дейтін асыл ұғымдардың 
жатқаны с�зсіз. «Бармасаң, к�рмесең ағайын жат» 
деген мақалдың �зі бұл дәстүрдің терең мағынасын 
айшықтап тұрғандай. Бүгінде к�рісу дәстүріне деген 
қызығушылық, әсіресе жастар арасында жоғары 
екені қуантады. Осындай ұмытылған дәстүрлерімізді 
бірте-бірте қалпына келтірсек, қазақ деген мәртебелі 
атқа сай �мір сүретініміз анық.

Ақт�бе облысының Қарғалы ауданында бірде-бір 
қазақ мектебі жоқ екен деген ақпарат ғаламтор 
беттерінде желдей есті. Апырай, ә! Бұл қалай деп 
ойланып та қалдық. С�йтсек, рас екен. Оны аудан 
әкімінің �зі мойындапты. 

«Аудандағы үш мектеп орыс тілінде, �згесі 
аралас. Қарғалының орталығы Бадамша ауылында 
бір мектеп орыс тілінде, біреуі аралас болып тұр. 
Аралас мектеп т�рт жылдан кейін түгелдей қазақ 
тіліне ауыстырылады. Бала саны аз болған соң, 
 аудан орталығындағы аралас тілде сабақ беретін бір 
мектептің �зін толтыра алмай отырмыз» депті әкім 
Рахат Сыдықов. Елбасының биылғы Жолдауында 
айтқан «Қазақ тіліне басымдық беріледі» деген 
с�зін ойға алсақ, шамасы біз бұдан былай қазақ 
мектептеріне де басымдық бергеніміз абзал болар-ау. 
Олай етпесек, қазақ мектептерін к�бейтпей, қазақ 
тіліне қалай басымдық береміз деп бас қатпақ.

Сенат депутаты Дархан Қалетаев 2020 жылға 
дейін �ңірлерді дамыту бағдарламасы аясында ба-
спана алуға үмітті отбасылар үшін жас аралығын 
29-дан 39 жасқа дейін ұлғайтуды ұсыныпты. 

Бұл ақылға қонатын ұсыныс екен. ̀ йткені қазіргі 
жастар алдымен жоғары білім алып, белгілі бір ма-
ман иесі атанып, отбасын құрып әні-міне дегенше 
отыздың ордасына кіріп те қалады. С�йтіп жүргенде 
«жас отбасылық» кезең де к�зден бұл-бұл ұшады. 
Д.Қалетаевтың ортаға салған ұсынысы бүгінгі за-
манмен қарағанда к�ңілге бір түйіп қоятындай-ақ. 
Оған бар шығынды дүрбімен қарап, есеп-қисапты 
тізбелеп отырған Үкіметіміз қалай қарайды, ол жағы 
әзірге белгісіз.

Биыл Алаш қозғалысына – 100 жыл. Халқы-
мыз дың маңдайына біткен арыстары мыздың әз 
есімдерін құрметтеп, рухтарына тағзым ету шара-
лары елімізде басталып та кетті. 

Қазақтың біртұтастығын, мәңгілігін мұрат еткен 
тұғырлы тұлғаларды жас ұрпаққа таныту жолында 
әлі де к�п шаруаның басы қайырылуы керек екені 
анық. Десек те, «Қазақстан» ұлттық телерадио 
корпорациясының басшылығына келген Ерлан 
Қарин баспас�з бетінде Алаш қайраткерлеріне 
арналған отандық тарихи кино түсірілуі мүмкін 
екенін айтыпты. Бүгінгідей киноның дәуірі жүріп 
тұрған заманда кино арқылы да к�п дүниені жеткізуге 
болатыны с�зсіз. `ркениетті елдерге қарасақ, олар 
�здерінің тарихын к�кке к�теріп, киношежіремен 
�рнектеп тастаған. Оны бәрі тамсанып, тама-
шалайды. Қазір жүз кітап шығарғаннан г�рі, бір 
киноның бәсі әлдеқайда жоғары болып тұрғанын 
мойындамасқа шараң жоқ. Қарин айтқан идея жүзеге 
асса, бек қуанышты болар едік. 

Тарихи құжатқа қол қойылды
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев 10 наурызда «Конститу цияға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңға жария түрде қол қою 
рəсімінде сөз сөйледі. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

«Қазақстан Республикасының Конституциясына 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

2017 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыру ж�ніндегі 

шаралар кешені туралы

БӘРЕКЕЛДІ!

«ТӘТТІ АЛМА» 
ОҚЫРМАНҒА ЖОЛ ТАРТТЫ

Астанадағы «Назарбаев 
орталығы» ғимаратында 
балаларға арналған «Тәтті 
алма» шығармалар жина-
ғының тұсаукесері �тті. 

Осындай игі істердің қолға 
алынып жатқаны қандай 
жақсы. Бәрі де болашақ үшін 
ғой. Мұндай кітаптармен су-
сындап �скен бүлдіршіндердің 
жан-дүниесі байып, ақылы кемелдене түсері с�зсіз. 
Руханияттан аянатын несі бар, әрбір қалталы азамат 
қазақ балалар әдебиетінің дамуына �з үлесін қосса, 
бұл жарқын келешекке салынған бүгінгі тілмен 
айтқанда инвестицияның нақ �зі болып шықпас па?!

мемлекеттік қызметшілер, Парламент депу-
таттары, заңгерлер, универси теттер басшы-
лары қатысты. Парламент депу тат  тары к�п 
ұсыныс енгізіп, нақты жұмыс істеді. Барлық 
шаралар үшін рақмет айтамын. Заңмен жұмыс 
жүргізіп, маңызды міндет атқарған Парламент 
депутаттарына да к�п рақмет. Осылайша, 
Отанымыздың басты құжаты кемелдене түсті.

Конституциядан кейін қолда ныс тағы 
заңдарға �згерістер енгі зіледі. Осыған орай 
тиісті жұмыс тар жүргі зіледі.

Енгізілген заңды мен Конститу цияның 
талабы бойынша Консти туция лық Кеңеске 
жіберіп, бұл заңның Конституцияға және 
 Қа зақ  станның заңдарына сай екені ж�нінде 
тағы да дәлелдеме алдым.

Енді заңға қол қойып, іске асыруға болады.

Құрметті қазақстандықтар!
Бүгінгі реформа – мемлекетіміз дамуының 

заңды нәтижесі. Біз – �з мемлекеттілігін құру 
үстіндегі жас елміз. Бізге �згеріс үстіндегі дүние 
талаптарына экономикада да, сондай-ақ сая-
сатта да жауап беруіміз қажет.

Президент �кілеттіктерінің бірқатары 
биліктің басқа тар мақ тарына беріледі. 
Үкімет қабылдайтын шешімдері үшін �зінің 
жауапкершілігін күшейтеді. Парламент Үкімет 
пен атқарушы органдардың қызмет терін 
бақылау үшін жаңа �кілеттіктерге ие бола-
ды. Еліміздің конституция лық құрылысы, 
егемендігі мен тәуел сіз дігі мызғымастығының 
кепілдігі нығая түсетін болады.

Саяси жүйе демократиялылық пен орнық-
ты лықтың үлкен деңгейіне қол жеткізеді. Со-
нымен, бір мезгілде, басқарудың прези  денттік 
формасы Қазақ стан Республикасының 
базалық іргетасы болып қалады. Заң жо-
басын талқылау барысында жұртшылық 
президенттік биліктің әлсіреуіне қатысты 
�здерінің алаңдаушылықтарын білдірді. Бар-
шаны еліміздің тұтастығы, мемлекетіміздің 
тұрақ ты лығы, халқымыздың бірлігі мен 

достығы толғандырады. Билік теңге рім-
ділірек, икем дірек және тиімдірек бола тү-
седі. Қабыл данатын �згерістер �зінің мәні 
ж� нінен жүйелі, олар кең қоғамдық резонанс 
туғызып, қол дауға ие болды.

Жұмыс тобының мүшелеріне, Парламент 
депутаттары мен барша қазақстандықтарға 
консти  туциялық реформаларды жүзеге 
асыру дағы қолдауы мен баға жеткізгісіз 
үлестері үшін шын к�ңілден шыққан ризашы-
лығым мен құр метімді білдіремін. Мен, 
сондай-ақ Отан игілігі жолындағы еңбегімді 
халық қалаулы ла рының Конституцияға 
ерекше түзетумен атап �туді ұсын ғанын оң 
бағалаймын. Бұл халқы мыздың мүддесі үшін 
реформаларды әрі қарай жүргізуге ынталан-
дырып, сенімділік пен күш-қуат береді.

Жолдауда  айтылғанындай,  бүг інг і 
күнгі жедел технологиялық революция 
жаһандық экономикада жаңа шынайы �мір 
қалыптастырып отыр. Жаңартылған Конс-
титуция – бұл уақыт сын-тегеурініне біздің 
жауабымыз. 

Стратегиялық мақсат – әлемдегі аса 
дамыған 30 елдің қатарына енуге қол жеткізу 
үшін Қазақстанның барлық азаматтарына 
�здерінің күш-жігерлерін біріктіру маңызды.

Бәріміз бірге ХХІ ғасырда елі міздің та-
бысты дамуын, халқымыз дың �сіп-�ркен-
деуін қамтамасыз ете алатынымызға сенім-
дімін. Рефор ма ның негізгі мақсаты да осы 
– бір лігімізді, достығымызды, �зара түсініс-
тігімізді, азамат тардың этностық, тілдік 
және конфессиялық қағидаттар бойынша 
теңдігін сақтау. Осы топтасқандығымыздың 
арқасында біз талай мәрте жеңістерге жеттік. 
Осы постулаттарға сүйене отырып, біз жаңа 
жеңістерге жететін боламыз.

Барлық қазақстандықтарды біздің еге-
мен ді саяси тарихымызда жаңа кезең ашатын 
Негізгі Заңға �згерістер қабылдануымен құт-
тықтаймын.
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Қазақстан Жазушылар одағында 
2016 жылдың əдеби жыл 
қорытындысына арналған жиын 
өтті. Оны ҚазақстанЖазушылар 
одағы басқармасының төрағасы 
Нұрлан Оразалин ашып, жүргізіп 
отырды. 
Баяндама жасаушылар  проза, 
 поэзия, драматургия, сатира, 
балалар əдебиеті, деректі проза, 
сын, орыс əдебиеті, ұйғыр əдебиеті, 
аударма жəне фантастика жанрына 
талдау жасап, баға берді.

Е.Ж.ҚОШАНОВ – 
Қарағанды облысының әкімі

М.К.МЫРЗАЛИН – 
Ақмола облысының әкімі

Е.Л.ТОҒЖАНОВ – 
Маңғыстау облысының әкімі

Қ.І.АҚСАҚАЛОВ – Солтүстік 
Қазақстан облысының әкімі 

Д.Қ.МЫҢБАЙ – Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Төрағасының орынбасары, 

Қазақстан Республикасы Президенті 
Әкімшілігінің Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Хатшылығының меңгерушісі

ОҢ БОЛСЫН!РУХАНИЯТ

Ауғанстан пен Тәжікстанға баруы осы кезден 
басталса керек. 

Соңғы кезде ғалымдардың «Бесікке 
салған бала �спейді, оның бойында қан 
жүгірмейді, аяқ-қолы қисық болады» деген 
пікірлерімен мен �з басым келіспеймін. 
Мұның барлығы бекер айтылып жүрген 
әңгіме. Керісінше, бесікке б�ленген бала 
алаңсыз ұйықтайды.  

Бұл ж�нінде Мағжан Жұмабаев �зінің 
«Педагогика» атты еңбегінде жақсы ай-
тып кеткен. «Педагогика ғалымдары бала 
б�леуге атымен қарсы. Баланың дұрыс 
�суіне, қаны жүруіне, асы сіңуіне кесел 
деп дәлелдер к�рсетеді. Бұл дәлелдердің 
салмақты екендігіне талас жоқ. Бірақ қазақ 
тұрмысы к�зінен қарағанда, б�леуден безуге 
бола қоймас. К�шпелі абыр-сабыр тұрмыста 
б�леудің пайдасы да болып шығар. Iңгіме 
– б�лей білуде. Тас қылып б�леп тастасаң, 
қанын тоқтатпақ түгілі жанын да шығарып 
аларсың» дейді ұлт ұстазы.

М е д и ц и н а  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы , 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
дәрігері Ест�ре Оразақов:  «Шындығына 
келетін болсақ, баланы құндақтап орағаннан 
г�рі бесікке жатқызғанның пайдасы к�п. 
Баланы құндақтап орағанда оны қайта-

Бүгінгі таңда елімізде «ЭКСПО-2017» халықаралық 
к�рмесіне дайындық жұмыстары жүргізіліп жатқаны 
мәлім. %лемдік деңгейдегі айтулы шара болған соң оны 
ойдағыдай �ткізу, ұйымдастыру қажет. Бұл арқылы 
мемлекетіміздің абыройы биіктеп, дәрежесі арта түсетіні 
айтпаса да түсінікті. 

Қазіргі таңда тағы да бір маңызды шаруаның бірі ол 
«ЭКСПО-2017» к�рмесінің �ту барысын бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы ақпараттандыру. Мұндай жұмысқа да 
кәсіби тұрғыдан қарауымыздың қажеттілігі еш талас тудыр-
масы анық. 

Осы орайда жуырда Қазақстан Республикасы Ақпарат 
және коммуникация министрі Дәурен Абаев пен «Астана 
ЭКСПО-2017» ҰК Басқарма т�рағасы Ахметжан Есімов 
бұқаралық ақпарат құралдары басшыларымен кездесу 
�ткізді. Жиында ЭКСПО-ға даярлық шаралары тілге 
тиек етіліп, бұқаралық ақпарат құралдары алдында тұрған 
міндеттер с�з болды. Ахметжан Есімов Елбасының 2015 
жылдың 13 шілдесінде берген тапсырмасын бұлжытпай 
орындау қажеттілігі туралы айтты. 

К�рменің тарихи маңыздылығын түсіндіруге басты назар 
аудару және Қазақстанның халықаралық беделін нығайту 
үшін бұндай шараны �ткізудің маңызды екені әңгімеленді. 

Сонымен қатар кездесу барысында БАҚ �кілдерінің 
«ЭКСПО-2017» к�рмесіне дайындықты сауатты әрі кәсіби 
түрде жариялауы талқыланды.

«Қазақстанның беделі бұл шараның қалай �тетініне 
байланысты екенін түсінеміз» деп атап �тті Дәурен Абаев.

Кездесуге қатысушылардың пікірінше, қарапайым 
халыққа арналған к�рмені дамыту және республикалық 
БАҚ-та тұтынушылық қызығушылықты жақсарту бойынша 
кешенді бағдарламаны жүзеге асыру қажет.

Жамал С%РСЕНОВА

Баланың бесігі – кең дүниенің есігіБаланың бесігі – кең дүниенің есігі

ЭКСПО ЭКСПО көрмесі БАҚ көрмесі БАҚ 
өкілдерінің назарындаөкілдерінің назарында

Әдебиет әлемінің әуезесіӘдебиет әлемінің әуезесі

(Басы 1-бетте)

Сәбиін бесікке салғанда ол жұбанып, 
тәтті ұйқының құшағында тербелген. Бесік 
ең алғаш тобылғыдан жасалғандықтан, ол 
қасиетті ағаштың біріне айналыпты. Бесіктің 
пайда болуы туралы аңыз осылай баяндалады.

Бесікті емен, мойыл, үйеңкі, қарағай, боз 
тал, қара тал, самырсын, қайың, терек және 
т.б. сапалы ағаштан жасайды. Бұл ж�нінде 
қазақ этнографы Х.Арғынбаев жазған еді. 

С.И.Руденконың «Очерки быта северо-
восточных казаков» атты еңбегінде: «Ше-
берлер табиғи ортаның ерекшеліктеріне 
қ а р а й  и к е м д е л і п ,  � з і  м е к е н д е й т і н 
жердегі шикізатты қолдануға тырыса-
ды. Моңғолиядағы қазақтар мекендейтін 
аймақтарда емен, мойыл, үйеңкі, ағаштары 
жоқтың қасы болғандықтан, ағаш шеберлері 
боз тал, қара тал, самырсын, қайың, терек 
сияқты ағаш түрлерін кеңінен пайдаланады. 
Моңғолиядағы ағаш шеберлері ағаштың 
«ұрысын» жиі қолданады» деп сипаттаған. 

Қазақ халқы бесікті қасиет тұтқан. 
Сондықтан ұрпағына мұра етіп қалдырып 
отырған. Ырым бойынша бос бесікті тер-
бетуге болмайды және бесікті бала �мірге 
келген соң ғана сатып алу керек. Шебердің 
айтқан бағасына алған ж�н деген де ырым 
бар. Кей жағдайда бесіктің екі жақ басында 
немесе арқалығында қыздырылған темірмен 
салған таңба кездеседі. Бұл баланы алғаш 
рет бесікке саларда немесе нәресте ауырып 
қалған кездері жасалады. 

Бесікті Армения, Грузия, Ауғанстан, 
Тәжікстан, Шешенстан, Дағыстан халықтары 
да қолданады. Осы орайда бесіктің Кавказға 
қалай барғаны ж�нінде мына бір тарихи де-
рекке зер салсақ.  

Қазақтың бесігін Кавказға қыпшақтар 
апарған деген дерек бар. Атақты мұсылман 
географы Iбілқасым ибн Хордадбехтің 846-
847 жылғы «Жолдар мен елдер кітабында» 
қыпшақтар жайлы мәлімет к�рсетілген. 
 Географ қыпшақтарды VIII ғасырларға жа-
татын түрік тайпаларының бірі деп келтірген. 
ХІ ғасырдың екінші ширегінде қыпшақтар 
Дешті Қыпшақ мемлекетін құрды. Осы кез-
ден бастап айналасындағы басқа аймақтарға 
жақындады. Хорезм, Византия, Венгрия, 
Солтүстік Кавказға дейін жетті. Бесіктің 

`ткен мешін жылында қазақ про-
засы біршама жаңа туындылармен 
толықты. Бұл туралы проза жанры 
бойынша баяндама жасаған жазушы 
Жаңабек Шағатай �з с�зінде жан-жақты 
атап �тті. Қаламгер ел ішінде ақын-
жазушылар к�п деген жалған елес кезіп 
жүргенін, ал шын мәнінде, 17 миллион 
халықтың сұранысын 700 ақын-жазушы 
шама-шарқынша �теп жүргенін неге біле 
бермейді деген қынжылысын білдірді. 
Бұған қоса, қазақ қаламгерлеріне 
қолдау қажет екенін айтты. Баянда-
ма барысында Қабдеш Жұмаділовтің 
«Қылк�пір», Асқар Алтайдың «Сират», 
Жүсіпбек Қорғасбектің «К�кжалдар», 
Момбек Iбдіәкімұлының «Түркістан 
� л к е с і н д е г і  о й р а н » ,  Н ұ р д ә у л е т 
Ақыштың «Рақымсыз к�ктем»,  Шойбек 
Орынбайдың «Қайғы заман немесе 
Т�ле би тағдыры», Iбдінағым К�шердiң 
«Дүрбелең» трилогиясының «Мәделі» 
атты томы, Есқара Тоқтасынұлының 
«Бауырым-ай» және т.б. шығармалары 
талданды.

Тағы бір тұлғалы әрі сыршыл, адам 
жанын нәзік әуенге толтыра қалам 
сілтейтін талантты жазушымыз Нұрғали 
Ораздың «Менің де �мірім бір қызық» 
атты шығармасы �ткен жылы түрік тіліне 
аударылып, түрік тіліндегі «Қардеш-
қаламгер» журналында жарияланды. 
«Журнал дегеннен шығады, – деді баян-
дамашы – «Бір тойым болатыны с�зсіз 
менің» дегендей, әдеби журналдарда 
да туған күн немесе туған жыл болады. 
Солардың бірі – к�пшілікке аты жақсы 
мәлім «Үркер» журналы. Осыдан 10 жыл 
бұрын қазақтың тұңғыш роман-газеті 
«Үркер» ашылғанда Iбіш Кекілбай:  
«Үркер» – уақыт пен табиғаттың ең саф 
сипаттарын алдын-ала айқын аңғара 
алатын ең елгезек және елеулі сама-
лалар шоғыры» деп ақжол тілеген еді. 
Тұңғыш санына Б.Майлиннің «Оспан 
Олжабаев» пен «Күлегеш жеңгей» хи-
каяттары шықты. Үш санынан кейін 
уақыт талабына сай жастардың әдеби-

қайта шешіп, жаялығын ауыстырып тұру 
қажет болады. Ал жаялықты ауыстырған 
сайын нәрестенің денесіне суық тиіп, ау-
ырып қалуы қаупі басым. Бесікте жатқан 
нәресте таза, жылы әрі тыныш ұйықтайды. 
Сондықтан баланы бесікке б�леу кеңінен 
қолданыс табуы қажет» дейді. 

Соңғы кезде заман талабына сай деген 
желеумен базарда сатылатын бесік түрлі-
түсті бояумен жасалғандығын кездестіріп 
жүрміз. К�рер к�зге әдемі к�рінгенімен, 
бояудың құрамында химиялық қоспалар 
болғандықтан, ол бала денсаулығына зия-
нын тигізбей қоймайды. Жас отбасы бесік 
алатын кезде осыны да ескергені ж�н. 

Қорыта келе айтарым, бесік – ұлттық 
құндылық бастауы. Ол тек тұрмыстық 
бұйым ғана емес, дені сау ұрпақ �сірудің 
маңызды құралы болып табылады. Ұлттық 
құндылықтарды қалыптастыруда қазақ 
әйелінің р�лі ерекше екендігі түсіндіруді 
қажет етпейді. Олай болса бесікті аялайық. 
Iлдиін тербетіп, бесік жырын айтатын 
аналарымыздың қатары к�бейсін деп тілейік. 

 
Камила ҒАЛЫМҚЫЗЫ,

%дет-ғұрып және салт-дәстүр 
орталығының әдіскері 

мәдени, қоғамдық-саяси басылымы 
боп бағытын �згертті. `ткен жылы 
«Арбаның алдыңғы д�ңгелегі» айдары-
мен жарияланған Серік Асылбекұлының 
« С а р ы қ ы з »  ә ң г і м е с і н  к � р к е м 
прозаның жетістігіне жатқызар едік. 
Майраның жандүниесі нәзік. Қаламгер 
«Сарықыздың» бейнесін м�лдіретіп 
ашып шыққан. Тұсауын роман-газет 
боп кескен журналдың осындай жаңаша 
жетістіктерін айта кеткеннің әбестігі 
жоқ деп білемін».

М ұ н а н  с о ң  б е л г і л і  қ а л а м г е р 
 Қ у а  н ы ш  б а й  Қ ұ р м а н ғ а л и  « ` т к е н 
жылдың �леңдері: жемісі мен кемісі» 
деген тақырыпта баяндама жасап,бүгінгі 
қазақ поэзиясына қатысты ой-пікірін 
білдірді.

– Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  ж о л ы  � л е ң 
құрастырудан басталмаған бірде-бір 
қаламгер жоқ. Бұл да болса қазақ 
баласының тумысынан �лең-жырмен 
а у ы з д а н ғ а н ы н ы ң  а й ғ а ғ ы .  I у е л г і 
әуез-әуесқойлық к�бінесе аттың ба-
с ы н  а қ ы н д ы қ қ а  б ұ р ғ ы з у ы н ы ң 
әдебиетіміздегі шайырлардың шаш-
етектен екендігінің түпкі сыры осы. 
Басқа жанрларға қарағанда баспас�зде 
� л е ң д е р д і ң  к � п  ж а р и я л а н а т ы н ы 
да, кітаптарының жедел жарыққа 
шығатыны да шындық. Мұны тәптіштеп 
айтудағы мақсатым – қазақтың жара-
тылысынан �леңжанды екендігін еске 
түсіре кету. Ендеше,  2016 жылы кімнің 
және қандай жыр жинақтары жарық 
к�ргеніне және Жазушылар одағына 
тапсырылғанын, менің қолыма тигенін 
тізіп �тейін.

Бір жылдың ішінде бірнеше жыр 
жинағы жарық к�ріпті .  Олардың 

қатарында Нұрлан Оразалиннің «Боз 
дүние», Ғалым Жайлыбайдың «Есіл 
ағады», Жүрсін Ерманның «Ұларың 
қайда, Ұлытау?», Софы Сматаевтың 
«Ботасымын боздаған боздаламның», 
Рафаэль Ниязбектің «Тауқымет», 
Оразбай Байбақұлының «Желқайық», 
Т�регелді Тұяқбайдың «Т�рттаған» 
және «Аушадияр» қостомдығы, Мағиза 
Құнапияқызының «Қызыл қайың», 
Ақ-Б�рі Қыдырдың «Сақ-малақ», 
 Шаяхмет Құсайынұлының «`лең-�рім», 
Болат Дәулетовтің «Сыр мен жыр», 
`сербай Қарасаевтың «`мір-�рнектер», 
Гүлнар Шәмшиеваның «Жәннаттың 
т�ріндей болып», Қуандық Шолақовтың 
«Таңдамалы» жинағы бар.

Ал биылғы жылғы поэзиялық 
кітаптардың ішінен айрықша б�ліп-
жарып айтуға лайықтысы – Нұрлан 
Оразалиннің «Боз дүниесі» мен Ғалым 
Жайлыбайдың «Есіл ағадысы». Аталған 
екі ақынның шығармашылығы бұған 
дейін де шынайы бағасын алып жүргені 
белгілі. Мысалға жүгінсек, Нұрланның 
�леңдерін әлем әдебиетінің классигі 
Шыңғыс Айтматов «ғарыш мінезді жыр-
лар» деп бағаласа, ал Ғалымның жаңа 
кітабының беташарында атақты ака-
демик Серік Қирабаев оның �леңдерін 
«қазіргі заманның тынысын танытқан, 
бүгінгі кездің келбетін кестелеген �рісті 
де келісті туынды» деп бағалапты. Осы-
нау ой-пікірлердің ақиқаттығына мен 
де кепілдік бере аламын, – деді баян-
дамашы.

Жиын барысында балалар әде-
биетіне қатысты с�з с�йлеген Қанат 
Қайым жазушы Маркиза Базарбайқызы, 
 Ертай Айғалиұлы, Iлібек Файзуллаұлы, 

Гүлдария Iшірбаева мен Ермахан 
Шайхыұлының еңбектерін ерекше 
атап �тті.Ол, сондай-ақ Жазушылар 
одағының алдағы жиындарының бірі 
балалар әдебиетіне арналса деген 
ойын білдірді. Ал драматургияның 
бүгінгі жайы туралы әңгіме қозғаған 
 театртанушы Меруерт Жақсылықова 
жыл �ткен сайын театр сахналарын-
да жаңа авторлардың шығармалары 
қойылып, к�рермендерден лайықты 
бағасын алып жүргендігін тілге тиек 
етті. Мәдина Омарованың «Ақтастағы 
Ахикосы», Қолғанат Мұраттың «Бақыт 
кілті» атты шығармалары Мұхтар Iуезов 
атындағы академиялық драма театрында 
сахналануы – осының дәлелі.

«Сатира – күштілер қаруы» де-
генге сенсек, «қазіргі қазақ сатира-
сына бірлі-жарым кітаптарымен ен-
ген сатириктер сол қаруды беліне 
к�тере алып жүр ме?» деген сауалға 
жауап іздеп к�релік» – дейді белгілі 
сатирик Толымбек Iлімбекұлы. Бүгінгі 
сатираның салмағы туралы с�з еткен 
қаламгер оның кем-кетігіне де ар-
найы тоқталды. Бір жылдың ішінде 
бірнеше кітап жарық к�ріпті. Оның 
қатарында Александр Алханның «Пар-
дон, пародия!», «Күлкі – ғажап кеме», 
Ермахан Шайхыұлының «Сандалған 
сауал», К�пен Iмірбектің «Шәмшінің 
әндері  мен әз ілдері» ,  Кәдірбек 
Құныпияұлының «Кемпірауыз» атты 
пародиялық жинақтары бар. Сатирик  
Александр Алханның жинақтарының 
кемшілігі мен жетістігін тізіп шықты. 

Биыл Қазақстан Жазушылар 
одағына деректі прозадан 15 кітап 
тапсырылған екен. Ішінде бұрыннан 

белгілі деректанушылар да, деректі 
прозаны жаңадан бастап жүргендер 
де бар. 2016 жылы деректі проза жан-
рында жарық к�рген шығармаларды 
ақын Т�реғали Тәшен саралап, 
бұл жанрда ілгерлеу бар екеніне 
 назар аударды. Баяндамашы Зәмза 
Қоңырованың  «Туымы б�лек», Отын-
шы К�шбайұлының «Би Мәтжан», 
Ербақы Байбазардың «1989. Намысқа 
шапқан ерлерім!», Жанат Ахмадидың 
« Т е к т і л і к  т е г е у р і н і » ,  ` с к е н б а й 
Құлатайұлының «Елу жылда – ел 
жаңа», Ораз Қауғабайдың «Iз Тәуке 
және Iлмерек» және т.б. шығармаларға 
шолу жасады. 

Б е л г і л і  қ а л а м г е р  Ж ұ м а б е к 
Кенжалин нің «Елжандылық мұраты 
және баспас�з беделі» атты монография-
лық еңбегінің �скелең ұрпақ үшін 
берері  мол  дүние  деген  бағасын 
береді. Себебі, кітапта отансүйгіштікті 
қалыптастырудың бүгіндегі  жай-
күйімен қатар, оның табиғи тамыр-
л а р ы ,  т а р и х и  к е з е ң д е р і  ғ ы л ы м и 
жүйеде зерделенген. Баян дамашы бұл 
кітаптың негізгі айтары – кезіндегі 
кеңестік идеологиядағы ұраншылық, 
науқаншылық салдары секілді қазір де 
патриотизм ұғымын жадағайландырып, 
оны әсіребелсенділіктің құралына ай-
налдырып жүргендерден сақ болуымыз 
керек деп ойын түйіндейді.

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай, 1916 жылғы Қазақстандағы Ұлт-
азаттық к�терілісінің 100 жылдығына 
арналып, «Қарқара-100» атты серия-
мен жеті кітап топтамасы «Ан Арыс» 
баспасынан жарыққа шыққан. Баянда-
машы «Қарқара құжаты» атты жинағын 
зерделеп, Қарақол түрмесіне қамалған 
Жәмеңке, Ұзақ, Iубәкір, Тұрлықожа 
және басқа  тұлғалардың тергеу 
 материалдарымен танысып, жазалау-
шы әскердің тегеурініне шыдамаған 
қазақтардың Қытай асуы, ондағы 
ауыр тағдырларына қатысты тарихи 
құжаттары �те орынды берілгеніне мән 
берген. Мұрағат қорларында сақталған 
құжаттар орыс тілінде болғандықтан 
құжатты сол түпнұсқалық негізде 
бергенімен, болашақта қазақшаға 
аударылады деген тілегін де білдірген.

Iдеби сын жанрын –  Марат 
I з і м х а н ,  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  о р ы с 
әдебиетін – Любовь Шашкова, ұйғыр 
әдебиетін– Рахметжан Юсупов, аудар-
маны – Темірақын Жақып, фантасти-
каны – Нәрбін Кенжегұлова саралап, 
ұсыныс-тілектерін ортаға салды.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у -
бликасы Президентінің 
Жар лығымен Ерлан Жа-
қанұлы Қошанов Қара-
ғанды об лысының әкімі 
болып тағайындалды. 

Ерлан Жақанұлы ең-
бек жолының алғашқы 
жылдарында Жезқаз-
ған тау-кен-металлургия 
комбинаты байыту фабрикасының слесарі, 
шебері болып жұмыс істеді. Кейін Жезқазған 
облысының мемлекеттік басқару органда-
рында қызмет етті. Парламент Сенатының 
депутаты, К�лік және коммуникациялар 
вице-министрі, Премьер-Министр Кеңсесі 
басшысының орынбасары – Үкіметтің 
Парламенттегі �кілі қызметтерін атқарды. 

Жаңа тағайындалуға дейін Премьер- 
Министр Кеңсесінің басшысы болды. 

Қазақстан Респуб-
ли ка сы Президентінің 
Ж а р  л ы ғ ы м е н  М ә л і к 
 Кеңес бай ұлы Мырзалин 
Ақмола облысының әкімі 
болып тағайындалды. 

Мәлік Кеңесбайұлы 
институтты тәмам да-
ғаннан кейін Сыртқы 
істер министрлігінде жұ-

мыс істеді. Солтүстік Қазақстан облысы әкімі 
аппаратының басшысы, облыс әкімінің орын-
басары, бірінші орынбасары және т.б. жауапты 
қызметтер атқарды.

Жаңа тағайындалуға дейін Қазақстан 
 Рес публикасы Президенті Іс басқарушысының 
бірінші орынбасары болды.

Қазақстан Респуб-
л и   к а с ы  П р е з и д е н т і -
нің Жар лығымен  Ералы 
 Л ұ қ  п а н ұ л ы  Т о ғ ж а н о в 
Маң  ғыстау облысының 
әкімі болып тағайындалды. 

Е р а л ы  Л ұ қ п а н ұ л ы 
жо ғары оқу орнын бітір-
геннен кейін оқыту шы-
лық, ғылыми қызмет-
тер мен шұғылданды. Қазақ мемлекеттік Заң 
университетінде факультет деканы, Қазақ 
мемлекеттік Заң академиясы филиалының 
директоры, осы академияның Құқық және 
мемлекеттік қызмет институтының директоры 
болды. Қарағанды облысы әкімінің орынбаса-
ры, Iділет министрлігі Дін істері комитетінің 
т�рағасы қызметтерін атқарды.

Жаңа тағайындалуға дейін Қазақстан 
Халқы Ассамблеясы Т�рағасының орынба-
сары, Қазақстан Республикасы Президенті 
Iкім шілігінің Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Хатшылығының меңгерушісі болды. 

Қазақстан Респуб-
ли касы Президентінің 
Ж а р  л ы ғ ы м е н  Қ ұ м а р 
Іргебай ұлы Ақсақалов 
С о л т ү с т і к  Қ а з а қ с т а н 
облысының әкімі болып 
тағайындалды. 

Құмар Іргебайұлы 
еңбек жолын Қостанай 
облысы Урицкий ауда-

ны «Крыловский» кең  шарының бас инженері 
болып бастады. Қа зақстан ЛКЖО  Урицкий 
ауданының бірінші хатшысы, Қостанай 
облысының Меңдіқара, Таранов аудандарының 
әкімі және �зге де лауазымды қызметтерді 
атқарды.

Жаңа тағайындалуға дейін қазақстан 
 Р е с п у б л и к а с ы  П е р з и д е н т і  I к і м ш і л і г і 
Басшысының орынбасары болды. 

Қазақстан Респуб-
л и   к а с ы  П р е з и д е н т і -
н і ң  H к і м і м е н  Д а р х а н 
Қамзабекұлы Мыңбай 
Қ а з а қ  с т а н  х а л қ ы 
 Ассам блеясы Т�рағасының 
орын басары, Қазақстан 
Республикасы Президенті 
%кім шілігінің Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Хат-
шы лығының меңгерушісі болып тағайындалды. 

Дархан Қамзабекұлы кезінде Оңтүстік 
Қазақстан облысы Түлкібас ауданының әкімі, 
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынба-
сары, ҚР Президенті Iкімшілігі Ішкі саясат 
б�лімінің меңгерушісі, ҚР Мәдениет және 
ақпарат министрі қызметтерін атқарды. 

Жаңа тағайындалуға дейін Қазақстан 
 Республикасы Ұлттық музейінің директоры 
болды. 

ҰЛТТЫҚ БОЛМЫС ҰҒЫМДАРЫБАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ
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АШИДЫ ЖАНЫҢ...МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ 

Қазақстан Республикасының Конституциясына Қазақстан Республикасының Конституциясына 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА

Конференцияға ҚР ҰҒА академиктері 
Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев, Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының президенті, ака-
демик `мірзақ Айтбайұлы, алаштанушы 
ғалым, профессор Т.Жұртбай, филоло-
гия ғылымының докторы А.Ісмақова, ҚР 
Орталық мемлекеттік архиві директорының 
орынбасары М.Жылысбаева, профессор 
Д.Ысқақұлы, филология ғылымының док-
торы Ғ.Iнес, А.Байтұрсынұлы атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінің 
доценті А.Шаяхмет, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ оқытушысы Абдулфатих Сабри Юнус 
және басқа ғалымдар қатысты. 

Алқалы жиынды А.Байтұрсынұлы атын-
дағы Тіл білімі институтының директоры 
Е.Қажыбек және ҚР Ұлттық кітапханасының 
директоры Ж.Сейдуманов жүргізіп отырды. 
Е.Қажыбек осы шараға шақырылған құрметті 
қонақ, филология ғылымының докторы, 
қазақ тіл білімінің қалыптасуына үлкен үлес 
қосқан Шора Шамғалиұлы Сарыбаевқа 
 Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Алтын 
медальді тапсырды. 

«Бүгінгі күні еліміз ерекше тарихи 
дәуірде �мір сүруде» деді кітапхана ди-
р е к т о р ы  Ж . С е й д у м а н о в .  Қ а з а қ с т а н 
тәуелсіздігінің бастауында тұрған Алаш 
зиялыларының тарихи-мәдени мұрасын зер-
делеу, болашақ ұрпаққа жеткізу – елдігімізді 
нығайта түсудің кепілі. Осы бағытта Ұлттық 
кітапхана Тіл білімі  институтымен бірлесіп 
Алаш арыстарының еңбектерін, олар 
жайлы құнды деректерді елге  таныстыру 
жұмыстарын  бастап кетті. Шара аясында 
ұйымдастырылған к�рме соның айғағы. 
Мұнда Ахаңның �з  қолымен жазған 
кітаптары, қолжазбалары ел назарына 
ұсынылған. Алдағы уақытта бұл деректер 
мен материалдар осы саладағы зерттеу 
жұмыстарының басты �зегіне айналуы тиіс. 

Кеңес Одағы кезінде тыйым салынса 

Жуырда баспас'з бен ғаламтор беттерінде «Қазақ тілі 
ҰБТ-дан алынып тасталды» деген ақпарат тарады.  Ұлттық 
тест орталығының директоры Рамазан *лімқұловтың Ұлттық 
бірыңғай тестілеуде «Қазақ тілі» пәнінің жоқ екенін ресми 
мәлім еткені ресми дерекк'здерге сілтеме жасай отырып ха-
барланды. Бұл жайт жұртшылықты әжептәуір дүрліктірді. 
Ана тілінің тағдырына бейжай қарамайтын азаматтар ара-
сында алаңдаушылық тудырды. Қазақ тілінің ҰБТ-дан алынып 
тасталғанына наразылық білдірген пікірлер әлеуметтік желілерде 
де қаптап кетті. Мәселенің екпіні әлі де басылар емес. ;йткені 
түсініксіз нәрселер к'п. Бұл ақпарат шындыққа қаншалықты 
сәйкес келеді деген ойымыздың болғаны да рас. ;йткені Білім 
және ғылым министрлігі тарапынан қазір  реформалар мен 
'згерістердің бірінен соң бірі жасалып жатқаны соншалық, қай 
пәннің тағдыры қалай болып жатқанын объективті ақпараттың 
жеткіліксіздігінен бірден түсініп кету де оңайға соқпай тұр. Осы-
лайша әрі-сәрі күй кешумен жүргенде министр Ерлан Сағадиев 
ҰБТ-дағы қазақ тіліне қатысты 'згерістерді 'зі түсіндіріп бер-
гендей болды. Министрдің «Қазақпарат» сайтында жарияланған 
с'зін сол күйінде ұсынып отырмыз: 

– Биыл қазақ тілін мектеп түлектерінің 100 пайызы тапсырады 
12 жыл бойы орыс мектептерінің түлектері қазақ тілін ҰБТ аясында 
тапсырып келген болса да, оның нәтижелері есепке алынбаған. Тіл 
білімін бағалау нәтижелері грантты алуға ықпал етпеген. Сонымен 
қатар мектеп түлектерінің бір б�лігі қазақ тілін тест негізінде емес, 
мектепте әзірленген билеттер бойынша тапсырған. ҰБТ екі кезеңге 
б�лінуі себепті, сондай-ақ биылғы мектеп түлектерінің 100 пайызы 
қазақ тілін тапсыру мақсаты қойылып отырғандықтан, аттестат-
ты алу үшін әрбір түлек экзамен тапсырып, тіл білімін тестілеу 
қорытындылары бойынша сәйкес бағасын алуы тиіс. Жоғары оқу 
орнына барған кезде қазақ тілінде мектеп бітірген балалар ҰБТ-
ны қазақ тілінде алып отыр ғой. Биыл олардың үлесі – 80-85%.  15 
 пайызы бірыңғай тест ретінде қазақ тілін тапсыратын болады.

Дәуіржан ТHЛЕБАЕВ

Столыпиннің аграрлық ре-
формасы кезінде қазақ жеріне 
о р ы с - у к р а и н  ш а р у а л а р ы -
ның келуімен пайда болған 
 Геор гиевка, Успеновка, Ново-
Александровка, Мало Архангель-
ское, Михайловка, Благовещенка, 
кейінірек кеңестік Красногорка, 
Красный Октябрь, Черная речка, 
Рисполе, Степное деген ірі-ірі 
елді мекендердің болғанын жұрт 
ұмыта қойған жоқ. Ал осындай 
әр ауылдағы бірін-бірі қайталаған 
Кеңестік к�ше атауларынан, тіпті 
жаңылысуға болатын. Тәуелсіздік 
таңы атқаннан бірер жылдан соң, 
1995 жылдың қазан айында Ре-
спублика Үкіметі жанындағы 
ономастикалық комиссияның 
ш е ш і м і м е н  а л д ы м е н  а у д а н 
орталығының Георгиевка атауы – 
Қордай болып �згертілді. Соның 
ізінше жоғарыдағы орысша атау-
ларынан тіл күрмелетін елді ме-
кендерге де Бетқайнар, Сұлут�р, 
Керу, Шыңбұлақ, Қарасу, Ал-
малы тәрізді бұрынғы жер-су 
аттары қайтарылған болатын. 
Одан кейінгі кезек орыстанған 
к�ше атуларын жаңғыртуға 

келіп, Тәуелсіз Қазақстанның 
ұстанымына сай мәнді де, сәнді 
атау  лармен алмастырыла бастады.

Дегенмен, Қордайда келмеске 
кеткен кеңестік к�ше атаулары-
нан әлі күнге кенеше жабысып 
 айырылмай отырған ауыл бар де-
генге сенесіз бе? Бұл аудан орталы-
ғы нан кейінгі үлкен елді мекендер-
дің қатарындағы – Масаншы. 
Тұрғындарының саны жиырма 
мыңға жуық. Ауылдың жетпіс 
к�шесінің отызға жуығының 
атау лары кешегі кеңестік кезең-
нен бері қаймағы бұзылмаған 
күйін де .  Қараңыз:  «70-жыл 
 Октябрь» (қа зақшаланған сиқы), 
 «Интернационал», «Коминтерн», 
«Правда», «Советская», «Ком-
сомол», «Коммунистический» 
және т.б. Бұларды қойып, кешегі 
тоталитарлық жүйеден қалған, 
отарлық империя саясатының 
қолшоқпарлары болған қазан 
т�ңкерісі мен азамат соғысы 
жылдарындағы қолбасшылар мен 
кеңес қайраткерлерінің есімдерін 
әспеттеген к�шелерден де к�з 
сүрінеді. Лениннен  бастап, Дзер-
жинский, Ворошилов, Фрун-

зе, Жданов, Калинин, Киров, 
Куйбышев,  Свердлов,  Фур-
манов, Чапаев, Орженикидзе, 
Горкийдің қайсысы осы �ңірдің 
ж е р г і л і к т і  т а р и х ы н а ,  қ а л а 
берді қазақ халқының тарихы 
мен мәдениетіне қаншалық-
ты үлес қосып еді? Тіпті осы 
ауылға да,  к�шесіне де  аты 
берілген дүнген ұлтынан шыққан 
Мағазы Масанчиннің �зі  де 
әлгіндей қызыл комиссарлардың 
қатарында талай алаш азаматта-
рын жазықсыз репрессиялауға 
себепкер болғанын к�п адам-
дар ескере бермейді. Бұларды аз 
десеңіз бұл ауылда ешқандай мән-
мағынасы жоқ «Береговая», «Та-
бачный», «Северный», «Механи-
заций», «Почтовая», «Школьная» 
деген к�ше атаулары тағы бар.

Масаншы ауылдық округінің 
әкімі Яргубе Искаков мырза: 
«мұншама к�ше атауларын бірден 
алмастыру қазіргідей дағдарыс 
жағдайында тым қымбатқа түсетін 
шаруа» деп жауырды жаба тоқиды. 
Сонда аудандық ономастикалық 
комиссия ширек ғасырдан бері 
қайда қарап жүрген?

Құрманбек %ЛІМЖАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Жамбыл облысы 

Қазақ ғылымы мен білімінің дамуында 
ағартушылық идеясын ту етіп көтерген 
Алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының 
орны бөлек. Əсіресе ұлттық тіл 
білімін қалыптастыруға орасан зор 
үлес қосқан ғалым мұрасының қазақ 
ғылымының дамуындағы орнын 
айқындап, жан-жақты зерттеудің 
маңызы зор. Осыған орай ҚР Ұлттық 
кітапханасында көрнекті ғалым, қазақ 
тіл білімінің негізін қалаушы, əдебиет 
зерттеушісі, түркітанушы, ақын, 
публицист, педагог, аудармашы, қоғам 
қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 
өмірі мен шығармашылығына арналған 
«А.Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы: 
зерттеу, жүйелеу жəне насихаттау» 
атты халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция өтті. А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты Ұлттық 
кітапханамен бірлесіп өткізген шара 
аясында сирек кітаптар мен қолжазбалар 
қорындағы құнды құжаттар негізінде 
«Ұлт ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы» 
деген тақырыппен кітап көрмесі 
ашылды. 

Еліміздің Тəуелсіздік алғанына да 25  жыл уақыт болды. Рас, бұл 
ширек  ғасырда əрісі патша үкіметінің, берісі кешегі  кеңестік  
идеологияның  пəрменімен қойылған ауыл,  көше  атауларының  
көбінен  арылдық  деуге  болады. Əйтпесе, бұл жөнінен нағыз 
орыстанған өңірлердің бірі біздің Қордай еді ғой.

ған �мірбаяны бар екенін, онда туған 
жылы 1872 деп анық к�рсетілгенін айтты. 
М.Жылысбаеваның айтуынша, құнды құ-
жат тардың бәрі жинақталып кітап болып 
шық пақ. Бұл бағытта архив Тіл білімі инсти-
тутымен бірлесіп к�птеген жобаларды қолға 
алуда. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
инс ти тутының бас ғылыми қызметкері 
Б.Момынова ХХ ғасыр басында бүкіл қазақ-
тың үнжариясы болған «Қазақ» газетінің әлі 
толық зерттелмегенін және басылымның 
лин гвистикалық мәтіні хрестоматиялық 
 жи нақ болып шығуы тиіс деген пікірін 
жеткізді. 

Дандай Ысқақұлы Ахаңды бүкіл түркі 
әлеміне таныту шараларын қолға алу керек 
деген ұсынысын ортаға салды. Сондай-ақ 
бұған ТҮРКСОЙ Халықаралық ұйымын тарту 
ар қылы біртуар тұлғаларымызды бауырлас 
ел дерде насихаттауға болатынын тілге тиек 
етті. 

К о н ф е р е н ц и я ғ а  ж и н а л ғ а н д а р 
 А.Байтұр сын ұлы ның алдағы 150 жылдығына 
даярлық шараларын бүгіннен бастаған ж�н 
 деген ортақ пікірге келді. Жиын соңында 
арнайы қарар қабылданып, онда ғалым 
мұрасын түгендеп, толық жинақ түрінде 
жарыққа шығару, Ахметтануды жаңа белеске 
к�теру, А.Байтұрсынұлы ізбасарларының 
еңбектерін жинақтау және насихаттау, 
ғылыми айналымға енгізу және ғалымның 
еңбектерін шетел тілдеріне аудару мәсе-
лелері күн тәртібіне қойылды. Ал «Ахмет 
Байтұрсынұлы» оқуларын жыл сайын �ткізу 
туралы шешім қабылданды. 

Елімізде тұлғатану ғылымы дамып келеді. 
Оның ішінде мемле кеттілік идеясын ту етіп 
к�теріп, рухани-мәдени күрестің бастау-
ында тұрған Алаш зиялыларының ғұмыры 
мен қызметін, шы ғармашылығын елге та-
ныту қолға алынды. Сондай-ақ биылғы 
Алашорда қозғалысының 100 жылдық ме-
рейтойы ұлт зиялыларының тұлғасын зер-
делеу ісіне жаңаша дем беретіні анық. Ахмет 
Байтұрсынұлының 145 жылдығына орай 
ұйымдастырылған ғылыми конференция 
қазақтың ғылымын, оқу-білімін жаңа сапаға 
к�теріп кеткен Ұлт ұстазының ел алдындағы 
ұшан-теңіз мұрасын жан-жақты зерттеу 
керек екенін к�рсетіп берді. Ахметтану 
тағылымы осыған үндейді.  

Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ 

1-бап. 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қа зақстан 
Республикасының Конституциясына (Қазақстан Республикасы Парламен тінің Жаршы-
сы, 1996 ж., №4, 217-құжат; 1998 ж., №20, 245-құжат; 2007 ж., №10, 68-құжат; 2011 ж., 
№3, 29-құжат) мынадай �згерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1.2-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын: «3-1. Астана 
қаласының шегінде конституциялық заңға сәйкес қаржы саласында ерекше құқықтық 
режим белгіленуі мүмкін.». 

2. 4-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Республика бекіткен халықаралық шарттардың Республика заңдарынан 

басымдығы болады. Қазақстан қатысушысы болып табылатын халықаралық 
шарттардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылу тәртібі мен талаптары 
Республиканың заңнамасында айқындалады.». 

3. 10-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Республиканың азаматын азаматтығынан, �зінің азаматтығын �згерту құқығынан 

айыруға, сондай-ақ оны Қазақстаннан тыс жерлерге аластауға болмайды. Азаматтықтан 
айыруға террористік қылмыстар жасағаны, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
�мірлік маңызы бар мүдделеріне �зге де ауыр зиян келтіргені үшін соттың шешімімен 
ғана жол беріледі.».

 4. 39-бапта: 1) 2-тармақ «Ұлтаралық» деген с�зден кейін «және конфессияаралық» 
деген с�здермен толықтырылсын; 

2) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Саяси себептер бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қандай да бір түрде шектеуге жол берілмейді. Конституцияның 11, 13-15-баптарын-
да, 16-бабының 1-тармағында, 17-бабында, 19-бабында, 22-бабында, 26-бабының 
2-тармағында к�зделген құқықтар мен бостандықтар ешбір жағдайда да шектелмеуге 
тиіс.». 

5. 41-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2.Қазақстан Республикасының Президенті болып тумысынан Республика азаматы 

болып табылатын, қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, Қазақстанда 
соңғы он бес жыл бойы тұратын және жоғары білімі бар Республика азаматы сайлана 
алады. Конституциялық заңда Республика Президенттігіне кандидаттарға қосымша 
талаптар белгіленуі мүмкін.». 

6. 44-бапта: 
1) 3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Парламент Мәжілісінде �кілдігі бар саяси партиялар фракцияларымен 

консультациялардан кейін келісім беру үшін Мәжілістің қарауына Республика 
Премьер-Министрінің кандидатурасын енгізеді; Парламент Мәжілісінің келісімімен 
Республиканың Премьер-Министрін қызметке тағайындайды; Республиканың 
Премьер-Министрін қызметтен босатады; Премьер-Министрдің ұсынуымен Үкіметтің 
құрылымын айқындайды; Парламент Мәжілісімен консультациялардан кейін Премьер-
Министр енгізген ұсынумен Үкімет мүшелерін қызметке тағайындайды; сыртқы істер, 
қорғаныс, ішкі істер министрлерін қызметке дербес тағайындайды; Үкімет мүшелерін 
қызметтен босатады; Үкімет мүшелерінің антын қабылдайды; ерекше маңызды 
мәселелер бойынша қажеттігіне қарай Үкімет отырыстарына т�рағалық етеді; облыстар, 
республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдері актілерінің күшін жояды не 
қолданылуын толық немесе ішінара тоқтата тұрады;»; 

2) 8) және 9) тармақшалар алып тасталсын; 
3) мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«10-1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 

мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, егемендігі мен тұтастығын қамтамасыз ету мүддесінде, 
күшіне енген заңды немесе �зге де құқықтық актіні Республика Конституциясына 
сәйкестігіне қарау туралы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 91-бабының 
3-тармағында к�зделген жағдайда қорытынды беру туралы Конституциялық Кеңеске 
�тініш жолдайды;»; 

4) 18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «18) �зіне бағынысты Мемлекеттік 
күзет қызметін жасақтайды;». 

7. 45-баптың 2-тармағы алып тасталсын. 
8. 49-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «1.Парламент – Қазақстан 

Республикасының заң шығару билігiн жүзеге асыратын Республиканың ең жоғары �кiлдi 
органы.». 

9. 53-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын. 10. 55-бап мынадай мазмұндағы 1-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

 «1-1) Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуымен Қазақстан 
Республикасындағы Адам құқықтары ж�ніндегі уәкілді бес жыл мерзімге қызметке 
сайлау және оны қызметінен босату;». 

11. 57-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «6) Палата депутат-
тары жалпы санының кемінде үштен бірінің бастамасы бойынша Республика Үкіметі 
мүшелерінің �з қызметі мәселелері ж�ніндегі есептерін тыңдауға хақылы. Есепті 
тыңдау қорытындылары бойынша Үкімет мүшесі Республика заңдарын орындамаған 
жағдайда Палата депутаттары жалпы санының кемінде үштен екі к�пшілік даусымен 
оны қызметінен босату туралы Республика Президентіне �тініш жасауға хақылы. Мұндай 
жағдайда Республика Президенті Үкімет мүшесін қызметінен босатады;».

12. 61-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Республика Президентінің заңдар жобаларын қараудың басымдығын белгiлеуге 

құқығы бар, бұл тиісті заң жобалары бірінші кезектегі тәртіппен екі ай ішінде қабылдануға 
тиіс екенін бiлдiредi.». 13.64-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

 «2. Үкімет алқалы орган болып табылады және �зінің қызметінде Республика 
Президентінің және Парламенттің алдында жауапты.». 

14. 66-бапта: 
1) 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «1) мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабiлетiнiң, 

қауiпсiздiгiнiң, қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етудiң негiзгi бағыттарын әзiрлейдi және 
олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады; Республика Президентiнің келісімімен 
мемлекеттік бағдарламаларды бекітеді, сондай-ақ олардың орындалуын қамтамасыз 
етеді;»;

2) 8) тармақша алып тасталсын; 
3) мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«9-1) Республика Президентiнің келісімімен мемлекеттік бюджет есебінен 

қамтылатын барлық органдар үшін қаржыландырудың және қызметкерлердің еңбегіне 
ақы т�леудің бірыңғай жүйесін бекітеді;». 

15. 67-баптың 4) тармақшасы «Президентке» деген с�зден кейін «және Парламент-
ке» деген с�здермен толықтырылсын. 

16. 70-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Үкімет жаңадан сайланған Республика Парламенті Мәжілісінің ал- дында �з 

�кілеттігін доғарады.». 
17. 72-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Конституциялық Кеңес Конституцияның 44-бабының 10-1) тармақшасында 

к�зделген жағдайларда – Республика Президентінің �тiнiштерiн, сондай-ақ 
Конституцияның 78-бабында белгiленген жағдайларда соттардың �тiнiштерiн қарайды.». 

18. 73-баптың 4-тармағы алып тасталсын. 
19. 74-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың 

Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп 
танылған заңдар мен �зге де құқықтық актілердің күші жойылады және қолданылуға 
жатпайды.». 

20. 79-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Республика соттарының судьяларына қойылатын талаптар конституциялық 

заңда айқындалады.». 
21. 81-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«81-бап Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты азаматтық, қылмыстық істер, 

жергілікті және басқа да соттардың соттылығына жататын �зге де істер бойынша жоғары 
сот органы болып табылады, заңда к�зделген жағдайларда �зінің соттылығына жататын 
сот істерін қарайды және сот практикасының мәселелерi бойынша түсiнiктемелер беріп 
отырады.». 

22. 83-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1.Прокуратура мемлекет атынан Қазақстан Республикасының аумағында 

заңдылықтың сақталуына заңда белгіленген шекте және нысандарда жоғары қадағалауды 
жүзеге асырады, сотта мемлекеттің мүддесiн бiлдiредi және мемлекет атынан қылмыстық 
қудалауды жүзеге асырады.». 

23.86-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Мәслихаттың �кілеттігін мерзімінен бұрын Республика Президенті Премьер-

Министрмен және Парламент Палаталарының т�рағаларымен консультациялардан 
кейін тоқтатады, сондай-ақ мәслихат �зін-�зі тарату туралы шешім қабылдаған ретте де 
оның �кілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылады.». 

24. 87-баптың 4-тармағында екінші с�йлем мынадай редакцияда жазылсын: «`зге 
әкімшілік-аумақтық б�ліністердің әкімдері заңда айқындалатын тәртіппен қызметке 
тағайындалады немесе сайланады, сондай-ақ қызметінен босатылады.». 

25. 91-бапта: 
1) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Конституцияда белгiленген мемлекеттiң тәуелсіздігі, Республиканың 

бiртұтастығы мен аумақтық тұтастығы, оны басқару нысаны, сондай-ақ тәуелсіз 
Қазақстанның Негізін салушы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы іргесін қалаған Республика қызметінің түбегейлі принциптері және Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының мәртебесі �згермейді.»; 

2) мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
«3.Республика Конституциясына енгізілетін �згерістер мен толықтырулар, 

олардың осы баптың 2-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келетіні тура-
лы Конституциялық Кеңестің қорытындысы болған жағдайда, республикалық 
референдумға немесе Республика Парламентінің қарауына шығарылады.». 

2-бап. Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңнамасына сәйкес 
құрылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен сайланған, тағайын-
далған лауазымды адамдары осы Заң күшіне енген күнгі �кілеттіктерін Республиканың 
органдары құрылған және лауазымды адамдары сайланған немесе тағайындалған 
�кілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейін не Республика Конституциясында және 
заңнамасында белгіленген тәртіппен �з �кілеттіктері тоқтатылғанға дейін сақтайды. 

3-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.НАЗАРБАЕВ
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дында тұрған келелі мәселелер де тілге тиек 
болды. Ғалымның салып кеткен сара жолын 
әрі қарай лайықты жалғастыру бүгінгі тілші 
ғалымдарға зор міндеттер жүктейді. Ака-
демик Ш.Сарыбаев осы ретте с�зден іске 
к�шу керектігін атап айтты. Ол ғылым дұрыс 
дамуы үшін библиографияны қолға алу 
қажеттігін алға тартты. Бұл бір адамның емес, 
бүкіл ұжым, авторлар тобы болып атқаратын 
жұмыс екенін байыптады. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары 
әлемдік деңгейдегі тұлға болғаны шүбәсіз 
шындық. Ахмет Байтұрсынұлының ғалым-
дығы мен қайраткерлігі түркі халықтарына 
ғана емес, �зге мұсылман елдеріне де белгілі. 
Конференцияда араб елінен келіп, ҚазҰУ-
де зерттеу жұмыстарымен шұғылданып 
жүрген Абдулфатих Сабри Юнус мырза с�з 
алып, А.Байтұрсынұлы сынды ұлы тұлға-
лар дың �мірі мен шығармашылығы туралы 
деректерді араб және басқа шығыс тілдеріне 
аударуды қолға алу қажеттігін айтып, аудар-
ма жұмыстарына атсалысуға дайын екенін 
білдірді. 

Белгілі ахметтанушы А.Ісмақова ұлы 
ұстазды зерттеу ісіндегі Р.Сыздықова, 
З.Қабдолов, З.Ахметов еңбектерінің маңызы 
зор екенін атап �тті. Ол А.Байтұрсынұлы ның 
«Iдебиет танытқыш» атты кітабына тоқ-
талып, ғалымның бунақ, тармақ, мінәжат, 
толғау, арнай толғау, әуезе, меңзеу және т.б. 
пән с�здерін енгізуі әдебиет теориясында 
теңдесі жоқ жаңалық болғанын атап к�рсетті. 
Сондай-ақ осы еңбектің әлі табылмаған 
соңғы тарауларын іздестіру ж�нінде с�з 
қозғады. 

Ғылыми конференцияда с�з алған ҚР 
Орталық мемлекеттік архиві директорының 
орынбасары М.Жылысбаева Алаш зиялы-
ларына қатысты құжаттардың к�здің қара-
шығындай сақталып отырғанын айтты. 
Архивте Ахаңның �з қолымен толтырыл-

да Ахмет Байтұрсынұлының есімі аракідік 
тіл мамандарының арасында аталып жүрді. 
«Қазақ тілі оқулықтарындағы зат есім, сын 
есім, етістік және т.б. толып жатқан бүкіл 
термин с�здердің иесі Ахаң екенін кейбір 
әңгімелерден еститінбіз» дейді к�рнекті 
ғалым,  академик Рабиға  Сыздықова. 
Сол кеңестік құрсаудың қиын қыспақты 
жылдарының �зінде бірқатар тілші ғалымдар 
А.Байтұрсынұлының есімін елге қайтару, 
қайта танытуға талпыныстар жасаған екен. 
1977 жылы «Советское языкознание за 60 лет» 
деген ғылыми конференцияда Р.Сыздықова 
баяндама жасап, «қазақ тіл білімі, терминоло-
гия, лингвистика саласы Қазан т�ңкерісінен 
бұрын да болды» деп А.Байтұрсынұлы есімін 
ауызға алады. Бұл сол кезең үшін ерлікке 
пара-пар оқиға болатын. Ғалым тілдің халық 
�мірінде, мемлекет саясатында бірінші 
орында тұруы тиіс екенін атап к�рсетіп, Тіл 
білімі институтының қызметін жолға қою 
қажеттігін жеткізді. 

Академик ̀ мірзақ Айтбайұлы �з с�зінде 
Ахметтану тағылымына, Байтұрсынұлы 
мұрасының арналы жолдары енді ғана 
айқындала бастағанына тоқтала келіп: 
«Ол – ғұлама ретінде қазақ ғылымының 
болашағын болжап, тағдырын толғана 
б ілген кемеңгер.  Қазақ жазба  т іл ін 
лексикалық шұбарлықтан, басқа тілдердің 
синтаксистік ықпалынан тазартумен, қазақ 
с�здерінен термин жасау арқылы халықтың 
жанды тілінің арнасына к�шіру істерімен 
айналысқан ғалым. Халқының жақсылығы 
мен жаманына �зін жауапты сезінген үлкен 
жүректің иесі» деді. 

`.Айтбайұлы қазіргі қазақ тілінің негізі, 
іргетасы Ахаңның үш б�лім, үш кітаптан 
тұратын «Тіл құралы» екенін айта келіп, бұл 
оқулықты қазақ қауымында бұрын-соңды 
болмаған құбылыс деп бағалады. 

Жиында қазіргі қазақ тіл білімінің ал-

АХМЕТТАНУ 
ТАҒЛЫМЫ

КЕҢЕСТІК АТАУЛАРДАН 
ҚАШАН АРЫЛАМЫЗ?

ҰБТ-дағы қазақ тіліне қатысты 
пікір білдірді
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Мұрат ҚОЙШЫБАЕВ,  
ауыл шаруашылығы ғылымының 

докторы,  профессор,  Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері 

КӨЗҚАРАС

ЖҮЗДЕСУБАЙЛАНЫС

Жуырда Алматы қаласындағы Ғылым ордасының мəжіліс залында ҚР Білім жəне 
ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің төрағалық етуімен зиялы қауым өкілдерінің 
басқосуы өтті. Жиынға қатысушылар білім беру мəселелеріне, жалпы қазақ 
руханиятына қатысты келелі ой-пікірлерін  ортаға салды.

«Қазпошта» акционерлік қоғамы еліміз бойынша өз филиалдарын жаңғырту 
жұмыстарын жалғастыру аясында Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, 
Қарағанды, Алматы облыстарында, сондай-ақ өзге де  аймақтарда жаңартылған 
пошта бөлімшелерін іске қосты. 

Елбасының биылғы Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында адами 
капитал сапасын жақсартуға, білім 
беру жүйесінің рөлін өзгертуге мəн 
берілгені белгілі. Президент сонымен 
қатар қазақ тілінің басымдылығы 
сақталатынын айтты. Үштұғырлы 
тіл жөніндегі ойын: «Бүгінде 
ағылшын тілі – жаңа технология, 
жаңа индустрия, жаңа экономика 
тілі» деп ағылшын тілін меңгерудің 
маңыздылығына тоқталды. 
Бұл мəселенің өзектілігі күмəн 
тудырмайды. Сондықтан ағылшын 
тілін жетік білу ғылым, экономика, 
бизнес, жаңа технологиялар 
салаларында қызмет істейтін жастарға 
да өте қажет. 

Қазақ елінің 17 млн шаршы кило-
метрге жуық территориясы орыс 
отаршыларының меншігіне к�шті. Ең 
құнарлы, тұрмысқа қолайлы жерлері 
қазақ шаруаларынан алынып, Россия-
дан қоныс ауыстырған келімсектердің 
пайдалануына берілді. Қазір қазақ 
жеріндегі халықтың 42%-ы орыстар. 
Халқымыздың тұрмысы �те ауыр, тіпті 
қайыршылық жағдайда, мекені тау 
мен тас, ш�лейт аймақтар. Халықтың 
ұлт-азаттық к�терілістері аяусыз жа-
нышталып, қанға батырылды.

*Кең-байтақ жерімізді, дарын-
ды ұлтымызды, шұрайлы тілімізді, 
халықтық �нерімізді сақтап қалу үшін 
бәріміз бірігіп, қол ұстасып, сапқа 
тұратын уақыт келді. Бізді екі ғасыр 
бойы тепкінінде ұстаған Россия бүлікке 
б�ленді, қандастары біріне-бірі қарсы 
тұрып, �зара жанжалдасып жатыр. 
Орыстардың бірқатары дүние-мүлік 
үшін жанталасса, екіншілері билікке 
құмартып қан т�гуге шықты. Міне, 
осындай шым-шытырық жағдайдан 
шығудың жолын біз �зіміз іздеуіміз 
керек.

*Біздің мақсатымыз – хүкімет 
құру және оның тірегі [болар] әскер 
жасақтау. Хүкімет пен әскер жасақтау 
үшін қаржы керек, міне, осы мәселені 
талқылап, халықтың қолдауына ұсыну.

*Біздің тірегіміз – барлық халық; 
қалың жұрт бай, кедей, ру, ақсүйек, 
тайпа болып б�лінбей – баршамыз 
болып бірлік туын к�теру.

*Қазақстан жағырапиялық жағынан 
біртұтас мемлекет ретінде басқарылуы 
тиіс. Барлық жоғары лауазымдар сай-
ланып қойылуы керек. Егер де совет 
�кіметі саяси еркіндік жариялап, еркін 
партия құруға мүмкіндік берсе, оларға 
да осы талапты қою керек. 

* Қ а з а қ т ы ң  б о с т а н д ы ғ ы  м е н 
тәуелсіздігі үшін бізбен бірге бола-
тындар – досымыз, �з қара басының 
қамын ойлап, әркімнің артына ілесіп 
адас қандар – жауымыз. Автономияға, 
қазақтардың �зін-�зі билеуіне кеселдік 
жасаушылар – дұшпанымыз.

*Бізге береке-бірлік әкелетін – тек 
әділдік. Қалың халықты тонаушыларды, 
момынды жылатушыларды серіктікке 
алмаймыз.

*Келіспеушілікті – келісіммен 
түзейік. Ауырған жерімізге жұмсақ 
алақанымызды басайық. Жарамызды 
жазамыз деп езуіміз к�піргенше дау-
ласар болсақ, оның аты – құру.

 Ғарифолла %НЕС

Сол кезде Уэст-Лафейетт қаласындағы 
жо ғарғы мектептің жұмысымен танысып, 
үлкен әсер алған едім. Мұнда жоғарғы сы-
нып окушыларының кәсіби білім алуына 
барлық жағдай жасалған екен. Ғарыш әлемін 
бақылайтын жаңа құрылғы, неше түрлі 
саз аспаптары, 200-300 к�рермен сыятын 
концерт залы, техникалық білім беруге 
арналған заманауи құрал-саймандармен 
жабдықталған залдар, оқушыларға тамақ 
дайындауды үйрететін арнайы аспаз ма-
мандары және т.б. Бір түсінгенім, жаңа 
оқу жүйесіне к�шуге бізде материалдық 
база жоқ.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының директоры  Ерден 
Қажыбек мемлекеттік тіл мәселесі 
лингвистиканың зерттеу объектісі 
ғана емес, әлеуметтік-саяси мәселе 
екеніне тоқталып: «Тілге байланысты 
мәселелердің елімізде қордаланып 
қалған, әлі шешімін күтіп жатқан 
к�п түйткілдердің бар екені шындық: 
заңнама, БАҚ тілі, ғылым тілі және 
т.б. Осы жерде мемлекеттік тілдің 
басымдығын қамтамасыз етуге байла-
нысты Елбасы тапсырмасын мықтап 
ұстанғанымыз ж�н. Бұл – мемлекеттік 
тілді дамытудың басты алғышарты. 
Және тағы бір �те маңызды мәселе 
мемлекеттік тілді дамыту үшін кейбір 
техникалық сала мамандары міндетті 
түрде ағылшынша �те терең білімге ие 
болуы керек» деген ойын ортаға салды. 

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  с � з  а л ғ а н 
У.Қалижанұлы классификатор мәсе лесін 
де, ағылшын тілінде оқыту ісін де назар -
дан тыс қалдырмады.  Сонымен қатар 
кезінде арнайы ғылыми педагогикалық 
Кеңес құру мәселесін к�тергенін тілге 
тиек етті. Кеңес мүшелерінің қатарында 
қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес 
ұйым �кілдері, ғалымдар болуы ке-
рек екенін жеткізді. Қазақ тағамтану 
академиясының президенті, акаде-
мик Т.Шарманов мемлекеттік тіл 
мәселесіндегі олқылықтарды айта 
келе, бұл мақсатта белсенді жұмыс 
істеу керектігін тілге тиек етті. ̀ зге ұлт 
�кілдері балаларын қазақ балабақшасына 
беріп жатқанда қандастарымыздың 
самарқаулық танытып отырғанына 
қынжылыс білдірді.

ша,  пошта б�лімшелерін жаңарту 
б а р ы с ы н д а  ж ұ м ы с т а р д ы т и і м д і 
ұйымдастыруға ерекше к�ңіл б�лінген.

«Жаңа жұмыс форматына к�шу 
халыққа қызметтер к�рсету сапасын 
арттырғаны с�зсіз.Қазірдің �зінде, 
сәлем демелерді қабылдау және ж�-
нелту уақыты 2-3 минутқа дейін қыс-
қарып, супермаркеттер арқылы бері-
летін сәлемдемелер саны екі есеге 
ұлғайды.

Аталған б�лімшелерді оңтайлан-
дыру тек күрделі ж�ндеуді ғана емес, 
сонымен қатар технологиялық �з-
герістерді талап ететіні с�зсіз. Бар-
лық байланыс б�лімшелері  бірың ғай 
электронды кезек жүйесімен, видео 
бақылаумен және �рт қауіпсіздігі 
құрылғырларымен жабдықталған.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

(Жалғасы. Басы 2-бетте )

Кирвоенревкомның 1920 жылғы 
наурыздағы қаулысына сәйкес Күн-
батыс Алашорданың лидерлері ха-
лық тан оқшауландырылып, Жаһан-
ша мен Халел Досмұхамедұлдары, 
Иса Қашқынбаев, Кәрім Жәленов, 
Беркінғали Атшыбаевтар аманат 
ретінде әуелі Оралға, кейін Орынборға, 
одан Мәскеуге жеткізілді. Ол 1921-24 
жылдары Тәшкенде, 1927-29 жылда-
ры Қызылордада, 1929-30 жылдары 
Алматыда қарапайым шенеуніктер 
атқаратын мардымсыз жұмыстарға 
жегілді. В.И.Ленинмен жекебастық 
таныстығы, одақ деңгейіндегі басшы 
Т.Рысқұловпен бажалығы, ең басты-
сы, мемлекет басшысына лайықты 
интеллектісі оны барынша қорғаштап 
қолдағанымен, қара дауылдай кезең-
кезегімен соғып тұрған «қызыл тер-
рордан» басын арашалап қала алмады. 
1930 жылы қазан айында Мәскеудегі 
атышулы Бутыркаға қамалып, 1932 
жылы сәуірде Алматыда ОГПУ үштігі 
бес жылға Воронеж қаласына жер 
аударуға үкім шығарды. Одан аман-есен 
оралғанымен 1938 жылы тағы ұсталып, 
ату жазасына кесілді. Сірә, сол қанды 
жылдардың «дәстүрінше», үкім шыққан 
бойда орындалған болуы керек...

Жаһанша Досмұхамедұлы сынды 
ұлт қайрат  керлерінің аузынан шыққан 
ұлағатты с�здері, шашыранды жаз-
балары ешқашан жинақ талған емес. 
Солардың к�зге іліккен кейбіреуі 
т�мендегідей... 

*Қазақты елдің тұрмысын, тілін, 
мінез-құлқын, әдет-ғұрпын білетін 
қайраткер ғана басқаратын болады. 
Сол себептен де біз қалайда Ресейден 
автономия алуға тиістіміз.

*Қазір желбіреп тұрған бостан-
дықтың жасыл туы – бәрімізді бірлікке, 
бауырластыққа шақырады. Қазақтың 
қара шаңырағы бәріне де пана бола 
алады.

*Біздің мақсатымыз – ел билігін 
халықтың �з қолына беру; қазақ халқы 
автономияға ие болып, алдағы уақытта 
�з тағдырын �з қолына алуы тиіс. Біз 
тапқа, жікке б�лінбейміз, біртұтас 
халық ретінде болашақ үшін күресеміз.

*Ендігі біздің мақсатымыз – Россия-
ның құрамында жаңа демократиялық 
автономия құрып, халқымызға шын 
мәнісінде тәуелсіздік, еркіндік алу, 
жерімізге, суымызға, жер асты бай-
лы ғымызға �зіміз қожа болуымызды 
к�ксейміз. Осы позициямызды ортаға 
сала отырып, біздің айтайын дегеніміз, 
қазақ еліне шын мәнісінде теңдік, 
азаттық берсеңіз біз совет �кіметін 
мойындаймыз.

*Біздің халқымыз Россия империя-
сының қарауындағы саяси құқықтан 
әбден қараң қалған, экономикалық 
қанаудың ең азабын к�рген халық. 

Олай болса, бүгінгі таңда негізгі 
ұстанымға айналып отырған үш 
тілді барлық оқушылар толық 

игеріп кете ала ма деген заңды сауал туын-
дайды. Бұл мәселе к�пшіліктің назарынан 
тыс қалмай, әсіресе бірінші сыныптан 
бастап ағылшын тілін оқыту, сондай-ақ 
жаратылыстану пәндерін осы тілде жүргізу 
әртүрлі пікір қарама-қайшылығына әкеп 
соқтырғаны мәлім. Информатика мен жа-
ратылыстану пәндерін осы тілде оқытудың 
қаншалықты қажеттілігі бар? Ана тілінде 
сабағын үлгере алмай немесе орташа оқып 
жүрген оқушылар биология мен химия 
және т.б. пәндерді ағылшын тілінде түсіне 
ала ма? Егемендік алған ширек ғасыр 
ішінде бастауыш мектепке арналған оқу 
құралдарын заман талабына сай ана тілімізде 
жаза алмай отырғанда оларды ағылшын 
тілінде аудара алатын немесе жаза алатын 
тәжірибелі ұстаздар бар ма? Бірнеше пәннен 
бірдей сабақ беретін әмбебап ұстаздар 
оқушыларға сабақты ағылшын тілінде 
дұрыстап түсіндіре ала ма? Міне, осындай 
сан түрлі сауалдар к�пшіліктің к�кейінде 
жүргені анық.  Статистика бойынша, 
елімізде 7500-ге жуық мектептер бар екен. 
Оқушыларға информатика мен жаратылыс-
тану пәндерінен ағылшын тілінде сабақ 
беретін 10 мыңға жуық оқытушы керек. 
Сонда аталған сабақтарды ана тілімізде 
немесе орыс тілінде �ткізіп жүрген бірнеше 
мың ұстаздар не істемек? 

Президент �з Жолдауында: «2019 жылдан 
бастап 10-11 сыныптарда кейбір пәндерді 
ағылшын тілінде оқытатын боламыз. Бұл 
мәселені тиянақты ойланып, ақылмен шешу 
қажет» деді. Осы с�з �згеріс жасауға дайын 
тұратын министрлер мен заң жобаларын 
жан-жақты ойланып-толғанбай қабылдай 
салатын депуттарға қарата айтылған сияқты. 
«Келісіп пішкен тон келте болмас дегендей, 
біз тіл саясатындағы әр қадамымызды әбден 
сараптап, жүйелеп жүргізгеніміз орынды. 
`йткені, менің ойымша, үш тілді қатар 
оқытудың жеңілдігінен г�рі қиындықтары 
басым. Оны ғылыми тұрғыдан зерттеп, 
�зек ті мәселелерін назардан тыс қалдыруға 
болмайды. 

2002 жылы Халықаралық ғылыми-
техникалық Орталық бағдарламасы 
 бойынша ғылыми жоба дайындау мақса-
тында АҚШ-тың ауылшаруашылық де пар-
таментінің шақыртуымен Индиана шта-
тындағы Пурду Университетінде болдым. 

100 жыл

«Қазпошта» бөлімшелері 
жаңартылды 

Зиялы қауым өкілдері бас қосты

тан, тіптен балабақшадан бастап орыс 
және ағылшын тілдерін үйрете бастасақ, 
ертеңгі күні жастарымыз үш тілдің бірін де 
еркін меңгере алмай шықса қайтпекпіз? 
Жапонияда шет тілін үйренгісі келгендер 
оны 11-12 жастан кейін ғана оқи бастайды 
екен. Бізге де осындай жолды таңдаған ж�н. 

Мен орта мектеп бағдарламасы  бойынша 
информатика және жаратылыстану пәндерін 
ағылшын тілінде оқытуға түбегейлі 
қарсымын. Үш тілде бірдей оқытамыз деп 
ана тілінде сабақты ж�нді үлгере алмай 
жүрген оқушылардың оқуға деген ынтасын 
жоғалтып алуымыз мүмкін. Жалпы қай тілді 

алайын десем, банк қызметкері менен 
қанша «шешесіз»? деп сұрайды. Оған 
ақша «шешетін киім» емес, оны есеп-
шоттан алатынын түсіндірдім. Кейінірек 
«ақшаны шешу» бүкіл қаржы жүйесіне 
ресми ендірілген термин екеніне к�зім 
жетті. Себебін ойлап, орыс тіліндегі «снять 
или снимать со счета» деген с�з тіркестері 
с�збе-с�з аударылып отырғанын түсіндім. 
Тілі міздегі бірізділік дұрыс жолға қойылса 
екен. 

Жастар ана тілін жете түсіну үшін к�ркем 
шығармаларды к�п оқу керек. Бұрын 1980-
1990 жылдары аудан орталықтарының 

АЛАШ КӨСЕМІ – ЖАҺАНША 
ДОСМҰХАМЕДҰЛЫ

болмасын, әсіресе үш тілді бірдей толық 
игеріп кету оңай шаруа емес.

`зге тілдерді меңгеру арқылы �з ана 
тіліңді мансұқ етуге тағы болмас. `йткені 
қазақ тілі елімізде мемлекеттік тіл.  Демек, 
ол ең бірінші орында тұрады. Мұны 
ескермейтін қарак�здеріміздің к�п екені 
қынжылтады. 

Соңғы кезде к�пшілік ақпарат құрал-
дарын, әсіресе к�гілдір экранды да ағылшын 
тілі жаулап келе жатқан сияқты. «Менед-
жер», «менеджмент», «офис», «телешоу», 
«реалитишоу», «бенефис шоу», «бенефи-
циар», «биллборд», «драйвер», «меценат», 
«папарацция», «пробация» және т.с.с. түбірі 
ағылшын с�здері күнделікті қолданысқа 
еніп келеді. «Шоу» – к�рсету немесе 
к�рсетілім, «менеджер» – жетекші немесе 
басқарушы, «офис» – кеңсе, «бенефициар» 
– қайырымдылық, «драйвер» – жүргізу, 
басқару және т.б. к�пшілік с�здердің аудар-
масы немесе баламасы бар емес пе? 

Алматы к�шелерінің кез келген жерінен 
ағылшын немесе орыс тілінен с�збе-с�з 
аударылған, мағынасы түсініксіз хабарла-
малар мен ақпараттарды жиі кездестіруге 
болады. Орталық к�шелердің қиылысының 
бірінде ілінген тақтайшада мынандай с�здер 
жазылған екен: «Абайлаңыз! Соқыр жол 
жүрушілер кетіп бара жатыр». Бұл: «Внима-
ние! Дорогу переходят слепые пешеходы» 
с�з тіркестерінің аудармасы. Осы с�зді 
«Байқаңыз! Жолдан зағип адамдар �туі 
мүмкін» деп жазуға болар еді ғой. Тағы бір 
мысал, сауда орталықтарының алдында не-
месе маңдайшасында: «Біз ашылдық» деген 
жарнама жиі жазылады. Қазақ тілінде «біз» 
есімдігі тек адамға қатысты қолданылады. 
Сондықтан ашылған адам емес, сауда орны, 
кім емес, не екенін біліп жүру де артық 
болмас. Сонда қала әкімшілігінде ана 
тілімізді білетін, жарнамалардың мағынасын 
түсінетін маман болмағаны ма? Ежел-
ден келе жатқан халқымыздың қаншама 
тәрбиелік мәні бар �сиетті с�здерін, мақал-
мәтелдерін неге жазбасқа?!

`ткен жылы «Орбита» ықшам ауданын-
дағы бір банктегі есепшотымнан ақша 

Белгілі  тарихшылар Х.Iбжанұлы 
мен М.Қойгелді  қазақтың тілі мен та-
рихын б�ліп қарауға болмайды дей келе, 
ұлттық мүддені сақтау мен дамытудағы 
тіл мен тарихтың маңызына, қазіргі 
ғылыми-зерттеу институттарының жай-
күйіне тоқталды. Жалпы ғылымның, 
оның ішінде тарих ғылымының да 
жағдайы мәз емес екенін, институттағы 
7 б�лімнің қазір тек 2-і ғана жұмыс істеп 
тұрғанын, елге белгілі ғылыми зерттеу 
институттарының қазір жай облыстық 
ортаңқол ЖОО-мен бәсекелесе ал-
майтынын ашына жеткізді. Бұрынғы 
академиялық ғылыми зерттеу институт-
тарына «басты салалық мекеме» деген 
мәртебе бермей, сарапшылық құқықты 
қайтармай жағдайдың түзелмейтіндігін 
айтты.Бұл орайда М.Қойгелді �з ойын 
былай сабақтады: 

– Маңызды мәселе – қазақ  руханияты. 
Біз бүгін де қате жіберіп отырмыз. Мұны 
айту парыз. Біз науқаншыл елміз. 
Бірдеңе болса, алдына түсіп жүгіреміз.  
Кезінде А.Байтұрсынұлы жақсы айтқан: 
алдыңғы технология мен техника болма-
са, қазақтың жерін біз игере алмаймыз. 
Технология керек. Ол үшін ағылшын 
тілі де керек. Бірақ мұны науқанмен, 
ұраншылдықпен игеруге болмайды. 
Халқымыздың саны �сіп келеді. Біз 
дербес мемлекетіміз, кең жеріміз бар 
үлкен халықпыз. Қазір жер ресурстары 
үшін тартыс басталып кетті. Алдымен ұлт 
ретінде осы аумағымызды қайтсек ұстап 
тұра аламыз? Ағылшынша, қытайша, 
орысша с�йлеп ұстап тұра алмаймыз. 
Қазақи руханиятымыз мықты болса 
ғана, қазақ болып, қазақ тілінде с�йлеп 
қана қорғай аламыз. Басқа жол жоқ. 
Қазақ руханиятына еш нәрсе бәсекелес 
бола алмайды. Оны қалыптастыратын 
– әдебиет, тіл, тарих. Осы салалар 
арқылы ұлттық мүдде қалыптасады. 

кітап дүкендерінің с�релерінде қазақ 
авторларының шығармалары иін тіресіп 
тұратын болса, қазіргі кезде қаланың тек 
бірен-саран дүкендерінен ғана кездестіре 
аласыз. Қазіргі жастар тәрбиелік мәні бар 
к�ркем әдеби шығармаларды, газет-жур-
налдарды к�птеп оқыса деп тілейсің.

Елбасы �з Жолдауында: «Жоғары білім 
беру жүйесі сапасына ерекше назар ауда-
рылатынына, жоғары оқу орындарының 
кадрлық құрамына, материалдық-техни-
калық жабдықталу деңгейіне, білім беру 
бағдарламаларына қатысты бақылау мен 
талап күшейтілуі қажет» деп к�рсетіпті. Бұл 
�те дұрыс шешім деп санаймын. Егемендікке 
жетіп, ана тіліміз мемлекеттік тіл мәртебесін 
алған ширек ғасырдың ішінде ғылым са-
ласында не �згерді? Iрине, оның қолдану 
аясының біраз кеңейгенін жоққа шығаруға 
болмайды. Қорғалатын диссертациялардың 
түйіні ағылшын тілімен қатар, ана тілімізге 
аударылды, ауылшаруашылық, биоло-
гия және т.б. ғылым салаларынан біраз 
жұмыстар мемлекет тілінде қорғалды. 
Ғылыми мақалалар орыс тілімен қатар, ана 
тілімізде жарық к�ріп жатады. `кінішке 
орай, сапасы жоғары қағазға басылған 
халықаралық ғылыми конференциялар 
жинақтарында жарияланатын мақалалардың 
мәтінін былай қойғанда, тақырыбының 
�зі сауатсыз жазылатын жағдайлар жиі 
кездеседі, стилистикалық қателер �ріп 
жүреді. Үш тіл тұғырлы тіл аясында ғылыми-
шығармашылықпен жұмыс жасау адамнан 
біліктілікті, кәсібилікті талап ететінін 
естен шығармасақ екен. Iрбір тілді жетік 
меңгермей ол тілде мақала жазу қиынның 
қиыны. Демек, бұл мәселеге тиянақты 
түрде қарайтын кез келді. Үш тілдің біреуін 
жетік меңгермей, үшеуін де шала-шарпы 
меңгергеннен не ұтамыз? 

Үш тұғырлы тіл бүгінгі замандағы 
бәсекеге қабілеттілік орайында қолға 
алынған жақсы жоба. Бірақ жоғарыда 
айтқанымдай, бұған кәсіби құзыреттілік 
деңгейінен қарап үйренуіміз керек. 
`йткені тілді тиянақты меңгеру оңай 
шаруа емес. 

Оның сыртындағы пәндердің бәрі 
дүниежүзінің әр жерінде оқытылады. 
Тамырымыз бар. Сондықтан  халыққа 
жұмыс істейік. Ағылшын үйренейік, 
бірақ �з тілімізді кемсітпей үйренейік, 
– деді алаштанушы. 

«Тұран» университетінің ректоры 
Р.Алшанов болса қазақ тілінде берілетін 
білімнің сапасы жоғары екенін айтты. 
«Қазақ топтарында оқу сапасы т�мен 
деген пікір қате. Қай саланың да сапасы 
�те жақсы. Мәселен, математика бойын-
ша қазақтілді мектеп деңгейі әлдеқайда 
жоғары» деді Р.Алшанов. 

Дархан Жұмақанұлы оқыту үдерісін 
ұйымдастыру мәселелерін баянда-
ды. Классификатордың �те қиын 
жұмыс екендігін түсіндірді.Парламентке 
білім туралы заңның толықтырылған 
нұсқасы ж�нелтілгендігіне, ол заңда 
ғылыми-зерттеу институттарына PhD 
докторантура дайындау құқығын беру 
мәселесінің  кіргізілгендігіне, елге керек 
бастамалардың министрлік тарапынан 
іске асырылып, бірақ дұрыс насихаттау, 
елге жеткізу жұмыстарының жеткілікті 
дәрежеде жүргізілмей жатқандығына 
тоқталды.

Жиынды түйіндеген министр ең 
алдымен, қазақ тілін дамыту керектігіне 
баса назар аударды. Осындай келелі 
мәселелерді Кеңесте талқылап тұру 
қажеттілігін атап �тті. Биыл мектепке 
барған жастарымыздың 90 пайызы 
қазақ мектебін таңдағанын, қазақ 
тілінің тасада қалуы мүмкін емес екенін 
баса айтты. «Сабыр сақтайық. Бүгін-
гі қиыншылықтарымыз – уақытша 
қиындықтар. Босқа байбалам салудың 
қажеті жоқ. Бәріміз бір мақсатта жұмыла 
жұмыс істеуіміз керек» деп қорытты �з 
с�зін министр. 

Сансызбай М%ДИЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының президенті 
Мұрат Жұрынұлы кіріспе с�зінде 
Білім және ғылым министрлігінің 
классификаторындағы кейбір пәндердің 
қысқартылғаны туралы мәліметке 
байланысты БАҚ-та кеңінен таралған 
ақпараттың толықтай шындыққа жанас-
пайтынын айтып �тті. Аталған мәселеге 
қатысты Е.Сағадиев кеңінен түсінік 
беріп, ғылым және білім беру саласында 
түсініксіз жайттар қайталанбас үшін 
зиялы қауым �кілдерінен Кеңес құру 
туралы ұсынысын айтты.

–Министрлік бүкіл бастамаларды 
тек ел игілігіне айналдыру мақсатында 
жүргізуде.Біздің басты міндетіміз – ата-
аналардың мақсат-тілектеріне сәйкес 
жұмыс атқару, ұлттық бағдарламаны 
жетілдіру, әлемдік трендтерді ескеру, 
жаһандық талаптарға жауап беру және 
басты алғышарттардың бірі – елдің 
қолдауына сүйену. Сапалық деңгейді 
қадағалауды қолға аламыз, сараптаймыз. 
Жұртшылықтың ізгі ой ниетіне б�ленсек 
қана тәуекел дейміз. Бір жылдай уақыт, 
яғни келесі қыс айларына дейін – осын-
дай қарастыру, бажайлау, анықтау, зерт-
теу кезеңі болмақ. Жұртшылықпен, зи-
ялы қауым �кілдерімен байланысымыз 
тұрақты болу үшін министрлік жанынан 
арнайы  Кеңес  немесе белгілі бір орган 
ашсақ деген ойымыз бар. Тіпті Ұлттық 
ғылым академиясы жанынан құрылып, 
оны Мұрат Жұрынұлы басқарып, кеңес 
жұмысын үйлестіріп отырса орынды 
болар еді.  Мұндай бастамаға қолдау 
к�рсетуге дайынбыз, – деді Ерлан 
Сағадиев. 

Алматы қаласындағы б�лімшенің 
а ш ы л у  с а л т а н а т ы н а « С а м ұ р ы қ -
Қазына» АҚ Басқарма т�рағасы 
`мірзақ Ш�кеев пен Алматы қала-
сының әкімі  Бауыржан Байбек 
қатысты. Кездесу барысында «Қаз-
пошта» АҚ-ның Басқарма т�рағасы 
Сәкен Сәрсенов қонақтарды жаңар-
тылған б�лімшенің жұмысы мен таныс-
тырып, компанияның қызметтерін 
одан әрі дамыту ж�ніндегі жоспарла-
рымен б�лісті.

– Біз барлық б�лімшелеріміздің 
и н ф р а қ ұ р ы л ы м ы н  ж а ң ғ ы р т ы п , 
бизнес-үдерістерді қайта қарас ты ру-
дамыз. Кезекте тұрмай және к�п теген 
құжаттарды толтырмай қызмет алу 
мүмкіндігі Алматы тұрғын дарының 
к�ңілінен шығады деп ойлаймыз, - 
деді Қазпошта басшысы.

Сәкен Сәрсеновт ің  айтуын-

Мектепте және колледжде жара-
тылыстану пәндерін ағылшын тілінде 
оқытпас бұрын, оқушылар алдымен 
оқу бағ дарламасына сәйкес ғылыми 
жетістіктермен танысып, соларды толық 
игеріп алса да жеткілікті деп ойлаймын. 
Жоғары оқу орнына арналған оқулықтарда 
әр сала бойынша шетел ғалымдарының 
жетістіктері міндетті түрде қамтылуы 
керек. Орта мектепті 100 оқушы бітіріп, 
олардың арасынан жоғары оқу орнына ша-
мамен 15-20-сы түссе, к�п болса солардың 
 2-3-і ғана дипломатиялық қызмет немесе 
ғылым жолын таңдауы мүмкін. Міне, 
соларға ағылшын тілін жетік білу қажет. Ал 
ағылшын тілінен терең білім алғысы кел-
гендерге оны үйренудің бірнеше жолдары 
бар. Ірі қалаларда бірнеше сыныптар қатар 
болатындықтан оның бір-екеуін ағылшын 
тілін терең оқытуға мамандандыруға, 
репетитор жалдап қосымша сабақ алуға 
болады.

Мектеп бағдарламасы бойынша мен 
ағылшын тілін үйретуге қарсы емеспін. 
Алайда ол бастауыш сыныптардан кейін 
қолға алынғаны ж�н. Ана тілін жете 
білмейтін жас балаларға бірінші сынып-

ҮШ ТІЛДІ ИГЕРУ 
ОҢАЙ МА?
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Алдаспаны – бірлігім,
Алға асқаны – бір ғылым.

Алыптардың сарқыты,
Арамызда жүр бүгін!

(Тақырыптың тұздығы)

Бір шаңырақта бір ақсақал жүрсе, 
сол жерге кие қонады. Ал сон-
дай қадірлі қарттардың бір емес, 

бірнешеуі болса ше?! Ол енді ортай-
мас қазына, таусылмас құт-береке. Со-
лар шаңыра ғың ды биіктетіп, керегеңді 
кеңейтіп тұрады. Сол к�шелі к�п кісінің 
ішінде к�шбастаушы бір ақсақал бо-
лады. Елдің бәрі соның аузына қарап, 
имамға ұйығандай ұйиды. Қай жер-
де де барша жұрт бас иетін бас иенің 
болғаны қандай жақсы. Мен шалы к�п 
шаңырақ – М.Iуезов атындағы Iдебиет 
және �нер институтында қызмет істеген 
кезімде осыны ұқтым. Алашқа аты та-
нымал ақсақалдар ғы лыми мекеменің 
ажары мен базары болатын. Бұлар – осы 
мекеменің бұ рынғы басшылары, кешегі 
министр лер, бүгінгі академиктер, мем-
лекеттік сыйлықтың лауреаттары еді. 
Бәрі де шетінен сұңғыла. `здері �мір 
бойы әдебиет пен �нерді зерттесе, с�йтіп 
абыройлы ақсақалдыққа жетсе, сұң ғыла 
болмай қайтсін?! Iңгіме тиегі ағы тылса, 
шетінен т�гіле ж�неледі. Тек тың дау-
дан жалықпасаң болды. Бала кезінде 
ашаршылықтан аман қалған, бозбала 
кезінде соғыстың зар дабын тартқан, 
есейгенде зұлмат за манның зобалаңын 
к�рген буынның айтары таусылмайды. 

Ол кезде ғылыми-зерттеу инсти ту-
тының жарытымсыз жалақысы мен жан 
бағу мүмкін емес-ті. Сондықтан мен 
сол жылдарда аты дүркіреп тұрған «Ха-
бар» агенттігінде қосымша жұмыс істеп 
жүрдім. Институт пен агенттік тің ара-
сы соншалықты алыс емес. Бірақ екеуі 
екі ғасырдың мекемесі сияқты. Аяңдап 
«Хабарға» келсем, қар балас тіршіліктің 
үстінен шығам. Бақайшағына дейін су 
жаңа техникамен жарақтанған әбжіл 
репортерлер жан алысып, жан берісіп 
жатады. Қайнаған �мір, ағынды ақпарат. 
Найзағайға нан пісіріп алатын �ңкей 
жұлымыр жастар. Екі иығын жұлып 
жеп, жанығып жүрген жұрт. Сол ерек-
ше екпінмен институтқа арындап кіріп 
келсең, бүкіл тіршілік тоқтап қал ғандай 
к�рінеді. Телегей теңіз та рихтың зіл 
салмағына иығын тосып, т�бені тіреп 
тұрған қалың қабырғалар. Талайдың 
табаны тиген, түгі азайған к�нетоз 
кілемдер. Елу жылдан бері жақсыға да, 
жайсаңға да табалдыры ғын т�сеп, т�рге 
оздыратын екі құлаш емен есіктер. Сол 
есіктен әр кіріп шыққаны олжаға бала-
натын абыройы асқақ, ақырын с�йлеп, 
анық басатын, асықпайтын ақсақалдар. 
Соларға елік теп, әр с�зін баппен бастап, 
бипаздап ұқтыратын қырмасақалдар. 
Iри не, «Хабардың» да �зіне жететін 
«шал-шауқаны» жоқ емес. Диас Омаров, 
Тілеуқабыл Мыңжасаров, Заманбек 
Iбдешов сияқты аузы дуалы, с�зі уәлі 
«ақсақалдар» ол жерде де бар. Бірақ инсти-
тут шалдарының ж�ні б�лек еді. «Мына 
шалдар кетеді ертең дау бар ма, Біз �зіміз 
айналамыз тауларға», – деп Есенғали 
ақын айтқандай, олармен ықыластана 
тілдесіп, емін-еркін әңгімелесудің раха-
тына ешнәрсе жетпейді. 

Соның ішінде топ бастаған серке-
дей біреуінің орны айрықша. Ол бүкіл 
болмысымен басқалардан ерекшеленіп 
т ұ р а д ы .  А з ы р а қ  с � й л е п ,  к � б і р е к 
тыңдайды. Ешкімге дауыс к�термейді, 
біреуді орынсыз с�кпейді. ̀ зіне ұнамаған 
кісіні кекетіп-мұ қатып, қажап-қыжырту 
әдетінде жоқ. Қабағын сәл шытқанының 
�зі жетіп жатыр. Жайылып сала берген 
езуіңді лезде жинап аласың. Айтар с�зің 
к�мейіңе жұтылып, қапелімде ды бысың 
шықпай қалады. 

Ал енді ол кісі алда-жалда күле қалса, 
айналаға әдемі бір шуақ тарайды. Ол шуақ 
саған да әсер етпей қоймайды. Кеудеңе 
нұр, санаңа сәуле құйылғандай болады. 
Бірақ атақты академикті үнемі арқа-жарқа 
болып, к�ңілді жүреді деп айта алмай-
мын. Негізінен оны біз аса бір салиқалы 
кейіпте к�реміз. Біреу-міреуге ұзын-
сонар ақыл айтып, ауызекі дидактиканы 
қайта-қайта қазбалап тұрып алғанын да 
байқаған емеспін. Бірақ, соның бәрін қас-
қабағымен, іс-қимылымен-ақ ұқтырады. 
Ағамыздың қас-қабағы ненің дұрыс, 
ненің бұрыс екенін үнсіз-ақ аңғартып 
тұрады.

Мекеме болған соң, әрине, оның 
басшысы болады. Сол мықты деген дәу 
директорыңыздың �зі институттағы 
ірілі-ұсақты шаруаны әлгі ақсақалмен 
ақылдасып шешетін тәрізді. «Менімен 
н е г е  а қ ы л д а с п а й с ы ң д а р ? » ,  –  д е п 
т�тенше талап қойып отырған ол жоқ. 
Алайда оның ғылымдағы салмағы, 
қоғамдағы орны, �мірдегі болмысы 
осыған міндеттейтіндей. Қысқасы, бұл 
 институт маған аталар мен әкелерді бір 
шаңырақтың астына жинаған кәдімгі 
ауылдың жарасымды тіршілігін елестетті. 
Мұндай әулетте �скен бала лардың бағы 
жанатыны бесенеден белгілі емес пе? 
Алыптардың сарқытын ішкен сүйегі асыл 
ағалармен бір мекемеде қызмет істейтін 
біздер шынында да бақытты едік. 

Iңгімеміздің арқауы – академик 
Серік Қирабаевты қазақ рухания тының 
қасиетті құтханасының бойтұ мары десе де 

ТҰЛҒА

үйінде отырады. Ал әдебиеттанудың 
алыбы саналатын атақты академикті бұ-
лардың ешқайсысының қатарына қоса 
алмайсың. Тіл-аузымыз тасқа, әзірге 
найзадай тіп-тік. Шашының әр талы 
шашау шықпай, орнында тұр. Жүріс-
тұрысы ширақ. Адымдап жүргенде 
жанына ерген елудегілерді ентіктіреді. 
Еске сақтау қабілеті есіңді тандырады. 
Кеудесі – к�мбе, зердесі – қазына. Бү-
тіндей бір ғасырдың бүкіл құпиясын 
к�кірегіне хаттаған алтын сандық дерсің. 

Сол баяғы қалпынан �згерген 
емес. Iредік әңгіме бастаса, дерек пен 
дәйектен ешқашан жаңылыспайды. 
Батырлар жырларын әлі күнге дейін 
жатқа соғады. Iр с�зін шегелеп айта-
ды. Iдепкіде атап �ттік қой, ағынан 
жарылса, ұзаққа сілтеп, жуық арада 
тоқтай алмай, елді де, �зін де әбден мезі 
ететін к�кезу қартың ол емес. Аз с�йлеп, 
берекелі пікір айтады. Үнсіз отырып-
ақ саған к�п нәр сені аңғартады. Тек 
сергек сана, к� ре ген к�з болса болды. 
Тұнжыраса – тар тынасың, күлімсіресе 
– к�ңілденесің. 

Алматы мен Астананың арасына 
еркін қатынайды. Тұрпатынан тектілігі 
байқалып тұрады. Уәдесін ешқашан 
бұзбайды. Тиянақтылығы жағынан 
ешкімге ұпай бермейтін жапондардың 
�зін жолда қалдырады. Иілмеген емен-
дей, мәуелі бәйтеректей тұтастық та-
нытады. Iдемі ақсақалдық, қадірлі 
қарттық деген осы шығар. Міне, 
сондықтан бұл белесті тұғырлы тоқсан 
дейміз.

Iттең, жиырма бірінші ғасырдың 
к�шіне әлдеқашан ілесіп кеттік, 
баяғы заман болса, академиктің киген 
киімінің шалғайынан шалғай, түй-
месінен түйме қалмас еді. Ырымшыл 
қазақ жақсының жамылған ша па-
нының шалғайын шолтитып кесіп, 
бешпентінің түймесін қырқып алып, 
пышақ үстінен б�лісіп әкетеді ғой. 
Қазір ол дәстүр жоқ. Сондықтан текті 
тұлғаның шалғайы бүтін, түймесі түгел. 

Серік ағаның сыны бұзылмайтын 
себебі бар. ̀ йткені, әйгілі академикті �з 
шаңырағында тағы бір академик бала-
дай баптап, бар жағдайын жасап келеді. 
Қазақ қыздарының арасынан шыққан 
танымал ғалым Iлия  Бейсенова қалың 
елге қадірлі Қирабаевтың қартаюына 
жол берген жоқ. Сон дық тан Серік 
ағаның бағы мен бабы қатар жүрді. 
Академик әлі күнге дейін ғылыми 
қызметтен қол үзген емес. К�рнекті 
ғалымды ширақ күйден ажыратпай 
тұрған себептің тағы бірі осы. Жұмыс 
адамды ширықтырады, еңсені к�тереді.

Осыншама биік белеске жеткеніне 
қарамастан Серік Қирабаевтың �мір 
жолы тақтайдай тегіс болды дей алмай-
мыз. Оның да тіршілігінің �рі мен еңісі 
бар. Алдымен әкесі қиындық к�рді. 
«Қирабаев – халық жауының қалдығы» 
деген аттаншыл мақала бұлардың 
әулетіне пәле болып жабысты. Кейін �зі 
де талай рет әділетсіздікке тап болды. 
Күн сайын біреуі ұсталып, итжеккенге 
айдалып жатқан ұстаздарының қасірет-
қайғысы жүрегіне жара салды. Ашсаң 
аузыңнан, тілдессең тіліңнен табатын 
зұлмат заманда �мір сүрді. Тұрлауы 
жоқ тіршілік «табаным тасқа тиер 
деп, қияға сақсынып шығуға» үйретті. 
Қазақ болмысының қаншама құпиясы 
к�кірек к�зіне шемен болып қатып 
қалды. Жылымықтың жылылығы еріте 
алмаған талай тылсым дүние әлі де абзал 
ағаның ішкі әлемін торлап тұрған секілді 
к�рінеді. 

Осыдан он бес жыл бұрын Серік 
ағаның жетпіс бес жылдығы тойла-
нып жатқан тұста құрдасын «Сераға» 
деп әспеттейтін академик Зейнолла 
Қабдолов мынадай сырдың ұштығын 
шығарды. «Қажым Жұмалиев қапастан 
қайтып келгенде екі адамға бас иді. 
Бірі – Жұмағали Саин. Екіншісі – 
�рімдей жап-жас Қирабаев. Екеуі де 
тергеушінің қинағанына қарамастан 
Қажекеңді ұстап бермеген, «ондай �леңді 
айтқанын білмейміз» деп отырып алған». 
Қазыналы Қирабаевтың қырық қатпарлы 
құпиясының бірі осы. Оның да құлпын 
�зі ашпады. Үзеңгілес досы айтты. Кілтін 
таппаған қаншама сыр к�кірек кенішінде 
ш�гіп жатыр десеңізші. Талай рет тұғырға 
шықты. Талай рет еңіске түсті. Үміт 
күтетін үлгілі перзентінен ғайыпта к�з 
жазып қалды. Соның бәрі жанына бат-
пайды ғой дейсіз бе?! 

Бұл �мірде т�рт құбыласы түгел 
жан болмайды. Бірақ бәрібір ол – 
бақытты адам. Қанағатшылдығымен, 
турашылдығымен, кішіпейілдігімен, 
тиянақтылығымен, уәдеге беріктігімен 
бақытты. Сол үшін кейінгі ұрпақтың ал-
дында қадірі бар екендігімен ба қытты. 
Тұғырлы тоқсанның т�ріне сәу летті 
сексен бестің с�ресіне таяған жарын 
жетелеп, аман келгендігімен бақытты!

* * *
Осыдан бес жыл бұрын жазған 

ма қаламызды «Сәулетті сексен бес 
�зіңізді тұғырлы тоқсанға, жоталы 
жүзге жеткізсін, аға! Iудем жерде 
т�бесі к�рініп тұрған он бес жылды 
да аман-есен аттап, аттай желіп �т ке-
ніңізді к�руге жазсын! 15-қазан күні 
15-линиядағы 15-үйде шаңырақ к�-
терген сізге бұл сан жағатын еді ғой...», 
– деп аяқтап едік. Сол с�зіміз – с�з!

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

болады. Дұрысы, бойтұ мар емес, біртуар. 
«Екі Кенен тумайды, Алатауға ексең де», 
– дегендей мұндай кісілердің болмысы 
енді ешқашан қайталанбайды. 

Шуағы мол шаңыраққа алғаш қыз-
метке келгенде мен осындай ой түйген 
едім. Iлі де сол пікірім �згере қойған 
жоқ. Қирабаевтың қас-қабағы – біз үшін 
�мірдің оқулығы. Жекімей-ақ жолға са-
латын, жасқамай-ақ тезге сала тын сол 
қабақтарды кәдімгідей са ғы насың кейде...

Айтпақшы, қазір бір кездегі шалы к�п 
шаңырақтың ақсақалы едәуір азайған. 
Солардың ішіндегі әдебиет танудың алып 
бәйтерегінің діңі берік тұр. 

«БЕС МАРШАЛДАН» – 
БІР МАРШАЛ

Жігерімен жалынды,
Жастай к'зге шалынды.

Жаңаарқадан шықты да,
Жалпақ жұртқа танылды!

(Тақырыптың тұздығы)

Елуінші жылдардың басында 
Жаңаар қадан жетпіс ша қы рым-
дай жерге Смайыл Қирабаев үй 

тұрғызыпты. Оны к�рген қатарлас т�рт 
шал дәл осы тұсқа үй салады. «Бұл кімнің 
үй лері?», – деп сұраған сырттан келген 
�кілге `ндібай деген тілінің тікені бар 
жігіт: «Мұнда бес маршал тұрады», – деп 
әзілдеп жауап беріпті. Содан бері осы жер 
«Бес маршал» деп аталады. Тіпті Жезқазған 
жаққа қатынайтын автобус аялдамасының 
аты да «Бес маршал» делінетін к�рінеді. 
Шекпен-шені жоқ осы «бес маршалдың» 
ноқта ағасы Смайыл к�кеміз сол жерден 
мәңгілік орын теуіпті. Iу баста �зін осында 
қоюды �сиет етсе керек. Кейін ағайын-
туған сол маңды бірте-бірте үлкен қорымға 
айналдырған. 

Жаңаарқа жері алты алашқа әйгілі 
азаматтарды топтап түлетсе де, әл де-
қашан бақилық болған «бес мар шалдың» 
әулетінен атақты әскери қол бас шылар 
шыға қоймады, әрине. Оның есесіне 
әдебиеттанудың әйдік маршалы шықты. 
Жастайынан ауыз әдебиетінің үлгілерін 
жаттап �сті. Iдебиеттану саласынан 
ғылыми еңбек қорғады. Академик атанды. 
Iдебиеттанудың ұстаханасы – Iдебиет 
және �нер институтын басқарды. Ұлы 
Абайдың шығармаларын зерделеген 
еңбектері үшін Мемлекеттік сыйлық алды. 
Қазір де қазақ әдебиетшілерінің к�шін 
бастап тұр. Ендеше, Серік Смайылұлы 
маршал емей кім?

Ғылымның қай саласында да ақ-
тық байлам, кесімді с�з айтатын кесек 
мінезді кісілер болады. Белгілі бір мәселе 
бойынша тығырыққа тірел ген де ел-
жұрт соңғы шешімді содан күтеді. Тіпті 
әдебиеттанудағы сал мағы ешкімнен кем 
емес, с�з �нерінің сұң  ғыласы  Зейнолла 
Қабдолов пен тео рияның жілік май-
ын шағатын зия лының зиялысы Зәки 
Ахметовтің �зі қажет кезінде Қирабаевқа 
құлақ қоятын секілді к�рінетін. Бұл 
үйлесімді үштағанның бір-біріне деген 
қадір-құрметі керемет еді. 

Барлық сала секілді әдебиеттану-
дың да �зіндік жазылмаған заңдары мен 
жарияланбаған ережелері бар. Мәселен, 

Iдебиет  және  �нер  институтында 
докторлық диссертация лар қорғалар ал-
дында ғылыми мекеме басшылары Серік 
ағамен ақыл дасады. Себебі, тағы бір 
доктор қа тарға қосылғалы тұр. Ол ертең 
жас әде биетшілердің тағдырын шешеді. 
Ол шын ғалым ба, әлде, к�лденең к�к 
атты ма, оны айқындап алған дұрыс. 
Т�беден тоқпақтап, киіз қазықты жерге 
кіргізгісі келетіндер де болмай қалмайды. 
Соларға тосқауыл қою үшін де тегеурін 
керек. Iдебиеттануға қадам басқан әр 
ғалым Мұхтар Iуезов тің есімін иеленген 
институттың атына кір келтірмеуі керек. 
Сондықтан әй гілі Iуезовтің к�зін к�рген 
қадірлі Қи рабаевтың бейресми батасы 
�те маңызды. Iдебиеттану ғылымының 
атасы мен батасына айналған абыройлы 
ақсақалдың қолдауымен осы салаға келген 
қыз-жігіттер әзірге оны ұятқа қалдырып 
к�рген жоқ.

`рімдей жас кезінде орта мектеп-
ке арналған әдебиет оқулығын жазды. 
Жазбасқа лажы жоқ еді. Алдыңғы толқын 
ағалар зобалаңға ілініп, жа зықты бо-
лып кетті. Таңдау жиырмадан енді ғана 
асқан үш жас зерттеушіге түсті. Зейнолла 
Қабдолов, Айқын Нұрқатов үшеуі жазған 
сол оқулықтың жарық к�ргеніне алпыс 
жыл толды. Сапалы әзірленген бұл оқулық 
үшеуін де қалың елге танымал етті. Iке мен 
баланың және немеренің қолынан �ткен 
ғұмырлы оқулық болды бұл. 

Серік Қирабаевтың «Шындық пен 
шығарма», «Талантқа құрмет», «Iде-
биеттанудың ақтаңдақ беттері», «Тарих 
және әдебиет», «Тәуелсіздік рухымен», 
«`мір тағылымдары» атты ғы лыми-
танымдық кітаптары ойлы оқыр манның 
қастерлі қазынасына айналды.

1967 жылы КСРО Педагогикалық 
ғылымдар академиясы құрылған кезде 
Оқу-ағарту министрі болған Iбдіхамит 
Сембаев екеуі  академияның мүше-
корреспонденттігіне �тті.  Ал Мәлік 
Ғабдуллин толық мүшелікке кірді. Осыдан-
ақ мұның қазақ ғалым дарының басына 
оңайлықпен қона бермейтін бақ екенін 
бағамдай беріңіз. 

1 9 6 6  ж ы л д а н  1 9 7 4  ж ы л ғ а  д е й і н 
КСРО Жоғары және арнаулы орта білім 
министрлігінің қарауындағы Жоғары 
Аттестациялық комиссияның филология 
және �нертану саласы бо йынша сараптау 
кеңесінің мүшесі болды. Бұл құрылымға 
бұған дейін  Мәлік  Ғабдуллин мен 
 Митрофан Сильченко ғана еніпті. Осынау 
бе делді комиссия құрамындағы шығыс 
халықтары �кілдерінің саны үш-т�р-
теуден аспайтын. Серік аға �зі мүше болған 
сегіз жылда қазақтың талай талантты 
перзенттерінің жолын ашты. Қиналғанына 
қол ұшын берді. Біразын ВАК-қа дис-
сертациямен ілесе жеткен арыздардан, 
дүниені дүрліктірген дау-дамайдан араша-
лады. Мәскеу марқасқаларының алдында 
жерлестері үшін сан рет күйіп-жанды. 
Ғылыми еңбегі бекіген әріптестерінің 
 дипломын елге ала келіп, к�л-к�сір 
қуаныш сыйлады. 

Серік ағамыз басшылық қызмет тер ді де 
абыроймен атқарды. Елдің ең үлкен кеңсесі 
– Орталық Комитетте идеологияға жауап-
ты б�лім мең  ге рушісінің орынбасары бол-
ды. Беделді бұқаралық ақпарат құ рал  дарын 

басқарды. Жоғары оқу ор нының кафедра 
меңгерушілігінен проректорлығына дейінгі 
жолдан �тті. Абыроймен келген қызметін 
дер кезінде абыроймен табыстай білді. `з 
еркімен орнынан түсіп, үнемі жастарға 
жол ашты. Директорлықты да, б�лім 
меңгерушілігін де лайықты шәкірттеріне 
қалдырды. Содан соң олардың шаруасына 
�мірі араласпайды. `зі қатардағы қызмет 
иеленіп, б�лмесінде елеусіз ғана отырады. 
Бірақ оны осыдан соң елемей к�ріңіз. 
Кейінгі буын ардақты ағаны осы қасиеті 
үшін де Құдайдай сыйлайды. 

Қанағатшыл Қирабаевтың текті 
тұлғасы биіктеген үстіне биіктей беретіні 
де сондықтан.

 
КЕЛТЕТАЛДАН 

КЕМЕЛДІККЕ ДЕЙІН

Салып к'рсек байыпқа,
Сізге ұқсау айып па?

С'з саптаймыз еліктеп,
Серік Қирабаевқа! 

(Тақырыптың тұздығы)

Кейін танымал әдебиетші, сараб-
дал сыншы боларына к�рінген 
шығар, жастайынан ақындармен 

араласып-құраласып тұру пешенесіне 
бұйырды. Мектепте оқып жүрген кезінде 
ақын Ғабдиман Игенсартовпен к�рші 
тұрды. Ол сол кезде Жаңаарқа аудандық 
атқару комитеті т�рағасының орынбасары 
болып қызмет істепті. `зі бастық, �зі �лең 
жазатын шенеунік шайырдың болмысы 
жас ұланға едәуір ой сал ғанға ұқсайды. 
Кейін Қарағандыда есеп шілер курсында 
оқып жүргенде ақын Қайып Айнабековпен 
к�рші болады. 1929 жылы «Қырдың қызыл 
гүлдері» деген жыр жинағы шыққан Қайып 
ақынның еңкіш тартып қалған кезі екен. 
Жыр сұңқары Сәкеннің қайнағасы Қайып 
ол ұсталып кеткен соң мазасыз күй кешкен 
к�рінеді. С�йтіп, қайда барса да �леңнің 
�зі Серік ағаның соңынан қалмай, оны 
үнемі т�ңіректейді де жүреді. 

Соның әсері болар, қазақтың ауыл-
да �скен бар баласы секілді біздің Серік 
ағамыз да ақын болмаққа бел буып, жыр 
жазыпты. Алғашқы �лең де рінің бірі 
Жаңаарқадағы Жарық деген елді мекенге 
арналған. Бұл �лең аудандық газетке ба-
сылады. С�йтіп, Серік ағам бала күнінде 
Карл Маркс атындағы мектептің мұға лімі 
болып жүргенде поэзиядағы тыр нақал-
дысына географиялық нысанды тақырып 
етіп алып еді. Сірә, кейін қа зақ география 
ғылымының келе шек к�ш бастаушысын 
жар етіп, бақытты ғұмыр кешетініне 
к�рінген шығар.

Оны айтасың, біздің кейіпкеріміз 
ақындар айтысына да қатысты. Айтыс 
болғанда, анау-мынау айтыс емес, 1944 
жылы Жаңаарқада �ткен бүкіл аймақ 
а қ ы н д а р ы н ы ң  с � з  с а й ы с ы .  С о ғ а н 
қатысатын аудан ақындарының тобына 
қосылды. Ауылдың к�ркем �нер паздар 
үйірмесі қойған Бейімбет Майлиннің 
«Шұғасын» тамашалап, Шұғаның, Iбіштің 
монологтарының �ңін �згертіп, сол 
үлгімен нағашыла ры мен жеңгелеріне 
арнап �лең �рді. Халықтық үлгілерді сол 
заманға бейімдеп айтты. «Серпілді, тұман, 
сер пілді, Аласың, Қаят, еркіңді. К�ргенде 

Ерғожин, Нәдір Нәдіров және Серік 
Қирабаев...» деп бастап отырар ма едік, 
кім біледі...

Жас күнінде есеп-қисапқа �те жүй-
рік болды. Жазғы демалыста мектеп-
тен бос кезінде аудандық банкте бух-
галтердің к�мекшісі болып жұ мыс істеді. 
Қарағандыға барып, банк есеп ші лерінің 
үш айлық курсында оқыды. Бұл саланы 
қуғанда да �з ісіне жетік майталманның 
бірі болары анық еді.

Ал енді сіз менің Серік ағамның 
 ау дандық ішкі істер б�лімінің қыз-
м е т к е р і  б о л ғ а н ы н  б і л е с і з  б е ?  О л 
аудандық б�лім жанындағы еңбекпен 
түзеу инспекциясының бастығы қызметін 
атқарды. Жұмысын адал істейтін тәртіп 
сақшысын ешкімнің оңайлықпен жібергісі 
жоқ. «Оқимын» дегеніне бастықтары 
құлақ аса қоймады. «Оқысаң, �зіміздің 
жүйенің оқуын оқисың», – деп сіресіп 
бақты. Ақыры, жоғарыға хат жазып, 
Алматыға аттанып тынды. С�йтіп, бір 
кезде милиционер формасын киген Ғабит 
Мүсірепов, тапаншасымен елді тәртіпке 
шақырған Сәбит Мұқанов сияқты Серағаң 
да осы саланың дәмін татты. `з басым 
ісіне мығым, тиянақты Серік аға ішкі істер 
қызметінде жүре берсе, бүгінде сымдай 
тартылған сымбатты генерал болатынына 
титтей де күмәнданбас едім.

Ол �з жолын �зі таңдады. Iдебиет-
тану мен сынға саналы түрде келді. 
`лең-жырға құмарлығы текке кет-
кен жоқ.  Спандияр К�беев пен Сәкен 
Сейфуллиннің шығармаларын зерттеп, 
кандидаттық, докторлық диссертация 
қорғады. Абай мен Жамбыл, Бейімбет пен 
Сәбит, Қасым мен Иса, Ғали мен Iбділда, 
Асқар мен Жұмағали сынды қазақ әдебиеті 
алыптарының �мірі мен шығармашылығын 
зерделеп, монографиялық еңбектер жазды. 

Жариялылықтың жылымық желі 
ескен тұста жазықсыз жазаланған арыс-
тарымыздың әдеби мұраларын ақ-
таңдақтардан арашалауға үлкен үлес 
қосты. Оның бас-к�з болуымен Шәкәрім 
Құдайбердиев, Ахмет Бай тұрсынов, 
Міржақып Дулатов, Мағ жан Жұмабаев, 
Жүсіпбек Аймауытов шығармалары 
ортамызға қайта оралды.

С�йтіп, Арқадағы Келтетал ауылында 
кіндігі кесілген парасатты перзент бүгінде 
Алаштың ақылы кемел абызына айналды. 

БАҚ ПЕН БАП

Шабысынан танбайды,
Шаршап жолда қалмайды.

Ширақтығын к'ргенде,
Шал деуге ауыз бармайды!

(Тақырыптың тұздығы)

Академик Серік Қирабаев биыл 
тоқ санға толады. Оған жеткен 
де, жет пеген де бар. Ғылым 

адамдарының дені алпыстан асар-
аспас та маңдайы жыл тыраған қасқабас 
қартқа айналады. Кейбірінің тегеуріні 
тежеліп, қуаты қайтып, таяққа сүйеніп, 
еңкіш тартады. Енді бірі қазір айтқанын 
қазір ұмытып, «адам қартайғанда бір 
баланың» күйін кешеді. Бірқатары 
қоғам ісінен, заман тіршілігінен іргесін 
аулақ салып, күн ұзаққа қағазға к�міліп, 
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`сер қуансын, Құбылт, Қаят, к�ркіңді. 
Жеңілді, әкең, жеңілді, Жеңгең Бәден 
к�ңілді. `ксігіңді бас, Қаят, `мір таңы 
к�рінді», – деп даяр үлгімен әйел теңдігін 
жырға қосты. 

Сәкеннің серігі, с�зге ұтқыр, сай-
қымазақ жынды Iбенді к�ріп,  оны 
қызықтап, әңгімесін тыңдады. Iбен нің 
 бастан кешкен хикаялары бірінен-бірі 
�теді. Жалпы, Жаңаарқада сүйегіне с�з 
сіңген мұндай кісілер �те к�п. Соның бәрі 
оның жазу �неріне деген құмарлығын 
оятты. 

Тіл мен әдебиеттен басқа бір қатар 
пәндерге де бейімі бар еді. Мек  тепте 
химия пәнін �те жақсы оқыды. «Түбінде 
сенен мықты химик шығады», – десетін 
ұстаздары. Бірақ Мен делеев кестесін 
жата-жастана зерттеу маңдайына жазыл-
мапты. «Ке йінгі жағдайлар (оқудан қол 
үзіп қалуым) бұл ойды іске асырмады, 
– деп жазады ол �зінің естелігінде. – Хи-
мия сияқты ғылымдар үнемі жат ты ғуды, 
лабораториялық жұмысты талап етеді 
ғой». Қазіргі күні Серік ағамның ақ халат 
киіп, химиялық қоспалар мен ерітінділерді 
мидай са пы рылыстырып, лаборатори-

яда тә жірибе жасап жүргені к�зге 
елес тей қоймайды, әрине. Оның 

есесіне, қа зақтың мен деген 
атақты ақын-жазу шыларының 
шығармашылық лаборатория-
сына үңілді. Қай істен де нәтиже 
шығармай қоймайтын Серік 

ағам химия ның жолын шын-
дап қу ғанда бүгінгі әңгімемізді 

«Ұлттық Ғылым академиясының 
академиктері, отан дық химия 
ғ ы л ы м ы н ы ң  к � ш б а с  ш ы -
лары Мұрат Жұрынов, Еділ 
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КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕНБӘРЕКЕЛДІ!

– Сіз к�п жылдан бері халықаралық ұйымды 
басқарып отырсыз. К�птеген шетелдермен тығыз 
байланыстасыз. Hзгелердің Қазақстан ж�ніндегі пікірі 
қандай? Қазақ мәдениетін шетелдерге таныту ісіне 
к�ңіліңіз тола ма?

– Елу жылға жуық еңбек жолымда қарапайым 
м у з ы к а н т т а н  б а с т а п ,  р е к т о р ,  м и н и с т р , 
халықаралық ұйымның Бас хатшысы дәрежесіне 
дейін к�терілсем де менің жасаған қызметтерімнің 
бәрі тек қана мәдениетке қатысты болды.
Сондықтан, �ткен ғасырдың жетпіс -сексенінші 
жылдарынан бергі осы саланың даму барысына 
пікір білдіруіме, баға беруіме болады деп ойлай-
мын. Кеңес дәуірінде белгілі бір географиялық 
шеңбермен ғана шектелген қазақ мәдениетін ше-
телдерге таныту ісі шын мәнінде Тәуелсіздіктен соң 
ғана тарихи мүмкіндікке ие болды. Екі кезеңнің бір-
бірінен жер мен к�ктей айырмашылығы бар. Қазір 
Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, 
ИСЕСКО және ТҮРКСОЙ секілді халықаралық 
ұйымдардың толыққанды мүшесі, дүниежүзілік 
аренада танылған мемлекеттердің бірі. Алайда, бір 
елдің әлемдік дәрежеде танымалдыққа ие болуы 
үшін ең әуелі ол елдің мәдениеті к�пшілікке белгілі 
болуы тиіс.Сондықтан, барлық елдер халықаралық 
мәдени ұйымдарға мүше болып, сол ұйымдар 
арқылы �здерінің мәдениетін насихаттауға ты-
рысады. Мәселен, мен еліміздің ЮНЕСКО істері 
ж�ніндегі ұлттық комиссиясында болған кезде та-
рихи ескерткіштеріміз Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 
мен Таңбалы тас петроглифтерін дер кезінде 
ЮНЕСКО-ның әлемдік мәдени мұралар тізіміне 
кіргізіп үлгергенімізге әлі күнге қуанамын. Бұл 
тұрғыдан қарағанда, ұлттық мәдениетімізді шетел-
дерге насихаттап жүрген ұйымдармен қатар, жеке-
леген �нер адамдарының, ақын-жазушылардың, 
суретшілердің, әншілердің еңбегі де түптеп 
келгенде еліміздің абыройы үшін орасан зор 
қызмет етеді. Iрине, Универсиада, ЭКСПО-2017 
секілді ірі халықаралық жобалар да Қазақстанның 
әлемдік аренадағы танымалдығына үлкен үлес 
қосатыны анық. Танымал болудың тағы бір жолы 
– ел басшыларының танымалдығы. Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев – әлемдік сая-
саттағы танымал қайраткерлердің бірі. Ол кісіні, 
әсіресе бауырлас түркі халықтары қатты жақсы 
к�ріп, ерекше құрметтейді. Бұл ілтипаттың басты 
себебі – оның түркітілдес мемлекеттер ара сын дағы 
түрлі интеграциялық жобаларды іске асырып, әр 
уақыт игі бастамалар к�теруінде деп білемін.

– Hнер, ән мен күй сізге таңсық емес. Скрипка-
да шебер ойнайтыныңызды к�пшілік жақсы біледі. 
Кезінде Құрманғазы атындағы ұлттық консервато-
рия ректоры, Мәдениет министрі болдыңыз. Қазақ 
�нерінің қазіргі жай-күйі туралы не айтар едіңіз?

– Шығармашылықпен айналысатын адамдар-
дың бәрі біледі, кемелдіктің шегі болмайды. 
`нерде, әдебиетте жүрген жанда жасаған ісіне 
қанағат күшейсе тоқырау басталады. Сондықтан, 

МӘДЕНИЕТ – 
МЕМЛЕКЕТ МЕРЕЙІ

АНА ЕСІМІ 
АРДАҚТЫ

рыммен де, ұстаздарыммен де  араласуды үзген 
емеспін. Iр бес жыл сайын әлемнің әр түкпіріндегі 
достарымды жинап «Бар байлығым – достарым» 
атты музыкалық фестиваль �ткіземін. Міне, осы-
мен бесінші рет �теді. Ең қызығы, сахнаға шығып 
ән салатындар да, залда отырып ән тыңдайтындар 
да менің жақын достарым. Ешкімді ұмытпауға ты-
рысам. Мына дүниеде бұдан артық байлық бар деп 
ойламаймын.

Мерейлі жасқа толған туған күнімде әлемнің 
түкпір-түкпірінен қарапайым әртістерден  бастап 
жоғары дәрежелі дипломаттар мен мәдениет 
қайраткерлерінен құттықтау алдым. Осы мүмкіндікті 
пайдаланып, ыстық лебізін білдірген барлық 
 достарыма, әріптестеріме, мәдениет саласының 
қызметкерлеріне шын к�ңілімнен ризашылық  
сезімімді білдіремін.

– «Түркістан – ер түріктің бесігі ғой» деп Мағ жан 
ақын айтқандай, биылғы жылы Түркістанды «Түркі 
әлемінің мәдени астанасы» деп жариялағандарыңыз 
�те орынды болды. Осы ған орай қандай шараларды 
жоспарлап отырсыздар?

–Түркістан қаласы орналасқан аймақ тек 
түркілердің ғана емес, ежелгі Шығыс �рке ниеттерінің 
бесігі болған жер. Арғы жағы Қорқыттың мекені 
Қызылорда, бергі жағы Отырар, Арыстан баб, Сай-
рам секілді тарихи мұраларымыздың сақталған жері. 
Түркістан қаласы – ежелден түркі халықтарының 
атамекені, Орта Азияның орталығы, түркі әлемінің 
ұлы ақы ны, рухани к�семі Қожа  Ахмет Ясауидің 
туған қаласы. Сондықтан, 2017 жылғы «Түркі әле-
мінің мәдени астанасы» мәртебесіне лайық к�рдік.

`ткен жылды ЮНЕСКО ұйымы «Ясауи жылы» 
деп жариялап, оның рухани мұрасын әлем нің әр 
түкпірінде ұлықтап, еске алды. «Ясауи жылына» 
қатысты шаралардың түркітілдес елдерде �ткізілуіне 
халықаралық ТҮРКСОЙ  ұйымы да атсалысты. Ұлы 
бабамыз ұлықталған осындай жылдан соң, оны 
тәрбиелеп әлемдік деңгейге шығар ған қасиетті қара 
топырақ, киелі мекен Түркі стан қаласының «Түркі 
әлемінің мәдени аста насы» болып жариялануы 
ерекше маңызға ие оқиға деп білемін. 

Мәдени астана мәртебесіне орай, жыл бойы 
Түркістан, Шымкент қалаларында ондаған ірі 
мәдени шаралар �ткізілетін болады. Ең бастысы, 
биыл бұл �ңір түркі әлемінен туристер мен мәдениет 
қайраткерлерінің жиі бас қосатын, зияратқа келетін 
мәдени орталығына айналады. 

Түркістандағы алғашқы шарамыз 21 наурыз 
күні «Түркі әлемінің мәдени астанасы» жобасының 
салатанатты ашылу рәсімімен басталады. Осы күні 
халықаралық «Наурызнама» шарасы �теді. Бұл ірі 
мәдени іс-шараға қатысу үшін әлемнің 22 елінен 
300-ден астам �нерпаздар, мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, мәдениет қайраткерлері, бұқаралық 
ақпарат құралдарының �кілдері  жиналады. Бұл тек 
шетелдерден келетіндері ғана. Қазақстанның түкпір-
түкпірінен бұдан бірнеше есе к�п қонақтың келері 
анық. Осы шара аясында ТҮРКСОЙ халықаралық 
ұйымының БАҚ саласындағы дәстүрлі сыйлығы 
беріледі. Одан әрі 23 наурыз күні халықаралық 
«Бұраң бел» би фестивалі �теді. Бұл фестивалға да 
17 мемлекеттен 200-ге жуық бишілер қатысады. Ал 
25-26 наурыз күндері Халықаралық Наурыз айтысы 
ұйымдастырылады. Бас-аяғы 5-6 күн ішінде �тетін 
бұл шаралар – мәдени астана жылы �тетін ондаған 
к�лемді шаралардың бір б�лігі ғана.

– %ңгімеңізге рақмет. 

%ңгімелескен 
Нұрперзент ДОМБАЙ 

Көп жылдан бері Халықаралық түркі мəдениеті 
ұйымының (ТҮРКСОЙ) Бас хатшысы қызметін 
атқарып келе жатқан Дүйсен Қорабайұлы 
ҚАСЕЙІНОВТЫҢ  есімі түркі жұртына  кеңінен 
танымал. Ол беделді халықаралық ұйымды же-
місті басқара жүріп, туған халқының мəде ние ті 
мен өнерін   шетелдерге  танытуда да зор еңбек 
сіңіруде. Ардақты азамат  жақында  жетпіс жас-
тың белесіне көтеріліп, мерейтойын атап өтті. 
Төменде Дүйсен Қорабайұлымен болған сұхбат 
оқырман назарына ұсынылып отыр.

мәдениет саласындағы кісінің бүгінгі жетістігіне 
ертең қанағаттануы мүмкін емес. Iрине, бүгінгі 
күннің биігінен қарағанда біздің елдің мәдениет 
саласында атқарылған, жасалған нәрсе к�п. Алайда 
жасалмағаны одан да к�п. Мен мұны сынау үшін 
емес, алға дұрыс мақсат қою үшін айтамын.

Кезінде, халық шығармашылығы сала сында 
біраз жұмыстар жасалып, талантты тұлғалар к�п-
теп шықты. Iсіресе дәстүрлі музыка бағы тындағы 
хас таланттардың талайымен пікірлес, дәмдес 
болып, жасымның кішілігіне қарамастан әйгілі 
Ғарифолла Құрманғалиевпен, Жүсіпбек Елебеков-
пен сұхбаттас болған жанмын. Қолынан шай ішкен 
Хабиба апай мен Рабиға апайлар қандай сүйегі 
асыл жандар еді, шіркін! Кейде сол кісілер еске 
түссе, бүгінгі ізбасарларын қомсынып қалатыным 
рас. Қуанатыным, дәстүрлі әншілік мектептер 
қайтадан жанданып, дәстүрлі әншілердің бірнеше 
жаңа толқыны қалыптасты. Қазір к�бісінің �з 
мәнері, �з мектебі бар. Бір кезде ұлттық музы-
ка оқыту жүйесінен шеттетіліп, ұмытылуға шақ 
қалған дәстүрлі ән мектептеріне консерватория-
дан жеке кафедра ашқан басшы ретінде бұған мен 
қуанбағанда кім қуанады!

Классикалық музыка саласы бұрыннан да мықты 
болған, қазір де жоғары деңгейде. `нер саласын-
да нарықтық экономикаға тез бейімделгендердің 
бірі – суретшілер болды. Қазір шетелдің кез 
келген галереясынан қазақ суретшілерінің бәсі 
жоғары, бағасы қымбат тамаша туындыла-
рын кездестіре аласыз. Қол�нер саласындағы 
жетістіктеріміз де айтарлықтай, алайда заманауи 
сұранысқа бейімделеміз деп дәстүрлі қол�нер 

Сәрсекеевтей болуға тырысыңдар» деген 
с�здерді ұстаздарымыз жиі айтатын-ды. 
С�йтіп, Мұқаш біз үшін студенттік кездің 
�зінде ерекше тұлғаға айналғанын жасыра 
алмайтын ек. Егер ғылым жолын Мұқаш 
Сәрсекеев қалағанда бара-бара үлкен лауа-
зымды ғалым болатыны с�зсіз еді.

Неге екені белгісіз, Мұқаш ғылым 
жолына түспеді. Оның әдебиеттегі сыни 
проблемалық мақалалары республикалық 
басылымдарда жиі басылатын. Екі тілге 
бірдей сауаты жүйрік журналистік мақа-
лалары сол кездің �зінде «Социалистік 
Қазақстан», «Казахстанская правда», 
 «Ле ниншіл жас», «Ленинская смена» 
газетте рінде жиі жарияланып тұрғаны 
есімізде.

Ұзақ жылдар бойы Мұқаш оқу министр-
лігінің органындағы «Қазақстан мұғалімі» 
газет інде  жауапты қызметкер  және 
«Қазақстан мектебі» журналында бас ре-
дактор болып қызмет атқарған. Ол к�птеген 
шетелдік және одақ жазушыларының 

«Президент» мұражайының ди-
ректоры, «Құрмет» орденінің 
иегері  Ырымкеш Байқонысова, 
Қ а р а с а й  а у д а н ы  І ш к і  с а я -
сат б�лімінің басшысы Iмина 
Мәдиева,  Райымбек ауылдық 
округ әкімінің орынбасары 
 Галина Кимова, к�п балалы 
аналар одағының т�райымы 
Нағигүл  Бисенбинова, к�п ба-
лалы ана Ләйлә Дәулет секілді 
аналар �з үйінде сақтап кел-
ген жәдігерлерін осы жерге 
әкеліп, табыс етті. Сондай-ақ 
Үмбетәлі Кәрібаев атындағы 
мұражай директоры, халық 
ақыны Үмбетәлінің немересі, 
ақын Iуел бек Ысқақов «Ана-
ма» атты арнау �леңін оқыды. 
М.Тынышбаев атындағы Алма-
ты облыстық тарихи-�лкетану 
м ұ р а ж а й ы н ы ң  д и р е к т о р ы 
 Рысжан Аязбаева және «Анаға 
құрмет» мұражайының директо-
ры Бақыт Іңкәрбекова жер бетіне 
сүйіспеншілік, мейірімділік, 
 махаббат құдіретін сыйлаған 
Наурыз ме рекесімен барлық 
жиналған   қауымды құттықтап, 
игі тілектерін арнады. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН 

түрлерін жоғалтып алмауымыз керек. Айта берсе, 
мәдениет пен �нердің күрмеуі шешілмеген түйінді 
мәселелері жетерлік. Бұл саланың білікті маман-
дарын дайындауға Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясы, Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық �нер академиясы және Қазақ ұлттық 
�нер университетінің қосары к�п. 

– Hнер иелерінен кімдерді пір тұтасыз?
– Iрине, қазіргі жастардан менің заманым да, 

идеалым да басқаша болып к�рінер. Десе де, мен 
ғажайып �нер иесі Бибігүл Т�легенованы пір тұтам, 
оның таусылмас таланты мен сарқылмас қайратына 
тәнтімін. Бибігүл апай �нерге деген адал қызметі 
арқылы бүкіл қазақ жастарына үлкен үлгі деп білем. 
Кезінде атақты дирижер Фуат Мансұровты да �зіме 
ұстаз тұттым, үлгі еттім. Музыкалық �нердің қиын 
саласындағы ең жоғары шеберлікке қол жеткізген 
санаулы тұлғалардың бірі еді. Жас кезімізде біз 
к�рмеген кино да, спектакль де, біз бармаған кон-
церт те болмаушы еді. Сондай күндердің бірінде 
басты кейіпкерді Нұрмұқан Жант�рин сомдаған 
спектакльді к�ріп, атақты әртістің асқан шеберлігіне 
тәнті болып, қайран қалған едім. Қатты әсер етті. 

б�лшектеуге тырысты. Біз бүгін сол саясаттың 
зардабын тартып отырмыз. Батпандап кірген дерт 
мысқалдап шығады.

Халықаралық ұйым ретінде қолымыздан 
келгенше осы олқылықтардың орнын толтыру 
үшін күресудеміз. Уақытында біздің музыкатану-
шылардың басым к�пшілігі орыс тілінде білім 
алып, орыс ғылыми мектептерінің ықпалында 
қалыптасты. Iрине, оларға белгілі бір саясат, 
идеологияның да әсері болды. Соңғы кезеңде азат 
ойлы, ұлттық тіл мен тарихты, дәстүрді терең білетін 
зерттеушілердің жаңа буыны қалыптасып келеді. 
Қазір осы жас буынның бір-бірімен танысып, 
араласуына, ғылыми ақпараттар алмасуына, �зара 
түркі тілдерін үйренуіне жағдай жасап к�мектесуіміз 
керек. Ол үшін �нер саласындағы жоғары оқу 
орындарында туыс халықтардың �кілдеріне 
арналған арнайы мемлекеттік грант б�летін жүйе 
қалыптастыруымыз қажет. Бұл – жақын уақытта 
жасалуға тиіс ең маңызды шаралардың бірі.

– Адам бойындағы �зіңіз жоғары бағалайтын 
қасиеттер қандай?

– Ең жақсы қасиеттердің бірі – алғыс айту, әр 

`мірден ерте кеткен талантты актердің сол күнгі 
бейнесі әлі күнге есімде қалды. Маған тікелей 
дәріс бермесе де, рухани ұстаздық еткен екі кісі, 
қазақтың талантты сазгерлері Ғазиза Жұбанова мен 
Еркеғали Рахмадиев �мір жолымның қалыптасуы 
мен азаматтық ұстанымымның нығаюына �лшеусіз 
ықпал етіп, �мірімде �шпестей із қалдырды. Осы 
кісілердің  ізбасары болдым. Бар ғұмырларын 
мәдениет пен �нерге шын ықыласпен қызмет етуге 
арнаған жандар еді.

– Түбі бір түркіміз дейміз. Түркі мәдениетінің 
зерттелуі, насихатталуы қандай деңгейде?

–Тағы да салыстырмалы түрде айтсақ, бұрынғы 
кезеңге қарағанда к�п ілгері жылжу, даму бар. 
Алайда бұл бізге жетерлік пе? Түркітілдес, ту-
ыстас халықтардың мәдени дәстүрлерін толық 
танып, білдік пе? Меніңше, бұл жетерліктей 
деңгейде емес. Бізге бірнеше түркі тілдерін еркін 
меңгерген, оған қоса ағылшын тілін білетін музы-
катанушы мамандар жетіспейді. Сондай-ақ түркі 
халықтарының театр саласындағы даму үрдістерін 
таразылай алатын мықты театртанушы мамандар да 
жетіспейді. Мәселен, қазақ театртанушыларының 
ішінде әзербайжан, түрік не татар театрының қыр-
сырын білетін танымал маман бар ма? Немесе 
алтай, хакас, тыва, сахалардың дәстүрлі музыка-
сын талдай алатын бір қазақ музыкатанушысы 
бар ма? Жауабы: жоқтың қасы. Бұл тек қазақ ма-
мандарына ғана қатысты емес, басқа түркітілдес 
халықтардың �кілдеріне де қатысты. Себебі соңғы 
бесжүз жылдық тарихымызда к�ршілес империя-
лар бір кезде біртұтас этникалық тектен шыққан 
туыс халықтарды бір-бірінен неғұрлым алыстатуға, 

шығармаларын, к�ркем, тарихи және 
педагогикалық еңбектерді қазақ тіліне 
тәжімалады. Соның ішінде, белгілі поляк 
 саяхатшысы А.Янушкевичтің «Қазақ дала-
сына сапар туралы жазбалар» кітабын қазақ 
тіліне аударды. `мірінің соңғы кездерінде 
�зі оқып, тәрбиеленген қазақтың Абай 
атын дағы педагогикалық университеті жа-
нында шығатын басылымдардың редакторы 
болды.

`ткен ғасырдың 40-шы жылдары біздің 
ұстаздарымыз Мұхтар Iуезов, Қажым 
Жұмалиев, Сәрсен Аманжолов, Т�леген 
Тәжібаев, Шамғали Сарыбаев, Темірғали 
Нұртазин, Белгібай Шалабаев, Қайнекей 
Жармағамбетов болатын.

Мұхтар Iуезов �те шешен еді. Айтқан-
да рын жадыңда сақтамасаң жазып үлгере 

нәрсе үшін разылық сезімін білдіру. ̀ мірге әкелгені 
үшін әке-шешесіне, білім үйреткені үшін ұстазына, 
тәрбие бергені үшін тәрбиешісіне алғыс айта білу 
адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі деп білем. 
Кімде-кім �зінің адам ретінде қалыптасуына әсер 
еткен тұлғаларға әр уақыт разылық сезімін білдіріп, 
ол туралы �зінен кейінгілерге әңгімелеп отырса, бұл 
– ұрпақтар арасындағы сабақтастыққа да, дәстүрлі 
тәрбиенің нығаюына да септігін тигізеді. Бұрын 
�з идеалы, ұстанымы үшін соңына дейін күресетін 
кісілер к�п болатын. Бұл да үлгі алуға тұрарлық 
қасиеттердің бірі еді. Қазір не идеалдар �згерді, не 
қасиеттердің қадірі кете бастады-ау деймін. ̀ йткені, 
мақсат, мұратсыз, бағдарсыз жастардың к�беюі 
осындай ойға қалдырады.

– Досыңыз к�п пе?
– Досым �те к�п. «Белгілі бір жасқа келгесін дос 

азайып, �міріңнің соңына дейін санаулы ғана дос 
қалады» дейтіндерді түсінбеймін. Iрине, «менде 
жүздеген дос бар» деп те мақтана алмаймын, бірақ 
досымның аз емес екені анық. Кәрі-жасы аралас, 
бірнеше ұлттан және бірнеше ұрпақ  �кілдерінен 
достарым бар. Жыл бойы, ай бойы кездесе алмасам 
да, қазіргі технологияның арқасында барлығымен 
дерлік с�йлесіп, алыстан болса да араласып тұрам. 
Рас, дос табу ерекше ыждаһатты, ескерімді бо-
луды қажет етеді. Iрі-беріден соң, белгілі бір 
уақытыңды, күш-жігеріңді де алады. Аса жоғары 
еске сақтау қабілетін, ынтымақтасу сезімін қажет 
етеді. Мен әр досымның отбасындағы қуанышын 
да, ауыр күнін де ұмытпауға тырысам. Iлі күнге 
дейін сонау мектептегі достарыммен де, студенттік 
достарыммен де, кейін қызметтес болған доста-

«Iу, студенттер, бүгін кешкісін ин-
ститут клубында, сағат 19:00-де ақын-
жазушыларымен кездесу болады. Кешіге 
к�рмеңдер» деді Мұқаш бір күні.

Кездесуге к�п жұрт жиналған. К�ршілес 
КазГУ-ден Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек 
Кәкішев, Жұмағали Ысмағұлов,  Мырзабек 
Дүйсенов, Iзілхан Нұршайықов,  Зейнолла 
Бейсембаевтар келіп жайғасып  отыра баста-
ды. Институт ректоры Серғали Есмамбетұлы 
Т о л ы б е к о в  с а х н а ғ а  ш ы ғ ы п  қ о л ы н 
шапалақтауы сол екен – Сәбит Мұқанов, 
Жақан Сыздықов, Ғали  Орманов, Қалижан 
Бекхожин, Тайыр Жароков, Есмағамбет 
Ысмаиловтар келіп т�ралқаға жайғасты.

Iдеби кешті Сәбит Мұқанов жүргізді. 
`те қызықты �тті. Есмағамбет Ысмаилов 
қазақ әдебиетінің �рісін тілге тиек етті. 
 Тайыр, Қалижан, Ғали, Жақан ағалар 
�леңдерін оқыды. «Ғафу Қайырбеков 
бір �леңін оқығысы келеді. Сәбе, қалай 
қарайсыз?» – деп қалды Мұқаш орнынан 
к�теріліп. «Е... болады, болады, оқыса 
оқысын» деп Сәбит Мұқанов қарсы 
болмады. Ғафу жуырда «Iдебиет және 
 искусство» (қазіргі «Жұлдыз») журналында 
жарияланған «Қыз бел қиясында» аталатын 
топтамасынан екі �леңін оқыды. «Мынау 
мықты ақын екен ғой!» деп Сәбең таңырқап 
қалды, �згелер де риза болысты.

1949 жылдың күзінде қара шаңырақ 
КазПИ-дің 20 жылдығы аталып �тті. Бұл 
оқу орнын тәмамдағандардың бірі Кеңес 
Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллин және 
�згелердің біразының аттарын атай келіп, 
институт ректоры «Біздің шәкірттеріміздің 
ішінде оқуларын үздік оқитын, �згелерге 
�неге боларлық студенттер ішінен Мұқаш 
Сәрсекеев пен Рәбиға Сыздықованы ерекше 
айтар едік» деп қолын шапалақтап қойды, 
зал дуылдап кетті! Міне, біз білетін Мұқаш 
Сәрсекеев осындай болатын. «Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген мәдениет 
қызметкері», «Құрмет белгісі» орденінің 
иегері, «КСРО және Қазақ КСР ағарту 
саласының үздігі» және тағы басқа да 
 марапаттары жетерлік, жайсаң мінезді, 
білікті де беделді журналист, танымал 
тәржімашы Мұқаш Сәрсекеев тірі болғанда 
�зінің 90 жасын бәрімізбен бірге тойлар еді. 
Бірақ тағдыр оған жазбады. Десе де оның 
артында мол мұра қалды.

О қ у ғ а  к е л г е н д е р  ш ү й і р к е л е с і п 
 таныса бастадық. «Айқын Нұрқатовпын, 
К�шетаудың Рузаев ауданынанмын» деді 
денесі т�ртбақтау келген к�зілдірікті жігіт. 
«Мен Нығмет Ғабдуллинмін, К�кшетаудың 
Қызылтуынанмын» деді  сұнғақ бой-
лы келбетті жігіт. «Мен Павлодардың 
Майқайыңынанмын» деді орта бойлыдан 
сәл жоғарылау, к�зі тостағандай, жазық 
маңдайлы жігіт. Бұл Мұқаш Сәрсекеев еді. 
«Мен сендерден бір курс жоғарылаумын» 
деп қойды ол.

К�п кешікпей әлгі аттары аталған топ 
институттың тіл-әдебиет б�лімінің сту дент-
тері болып шыға келдік. Бізден үш жас ере-
сектеу Мұқаш Сәрсекеевтің суреті кешікпей 
қабырға газетінде ілулі тұрғанын к�рдік. 
«Мынау Мұқаш ағамыздың тура �зі ғой!»  
деп жапа-тармағай қызыға қарап жатырмыз.

М ұ қ а ш  С ә р с е к е е в  « С т а л и н д і к 
стипендиат»  деген жазуларды оқығанда 
«Шіркін-ай, мен де сондай болсам-ау»  
деген қызғаныш сезімі лып ете қалғандай 
еді. Анау-мынау емес, ұлы к�сем атындағы 
стипендиат! Ай сайын мың сомға жуық 
стипендия алады. Ол кез үшін қыруар ақша.

Алғашқылардың бірі болып коверкот 
аталатын сұр костюм киген де Мұқаш еді. 
Ол кезде лайықты костюмді табу қиын. 
Тігін шеберханасында ғана тіктіруге болады. 
«Фурманов пен Киров к�шесінің мүйісінде 
бірінші разрядті шеберхана бар. Онда Маер 
деген тігіншіге барып жолығасың, бірер 
ай мерзімде костюмің дайын болады» деп 
қойды Мұқаш.

Факультеттік жиындарда: «Мұқаш 

Бұндай келелі іске мұрындық 
болған ағайынды, кәсіпкер 
 Іш пекбаевтар екен. Олар осыдан 
алты ай бұрын дүниеден озған 
аналары Халимаға арнап к�р-
некті үй тұрғызуды ойластырған 
к�рінеді. Нәтижесінде бүкіл 
ана атаулыға арналған үлкен де 
сәулетті кешен бой к�терді.  

Адам баласы үшін ең аяулы, ең 
қастерлі, қадірлі с�з – ана. Бала 
дүниеге келген күн нен бастап 
�зінің жұмсақ ала қаны, жылы 
жүзі, ыстық құшағы, мейірім 
толы к�зқарасы арқылы барлық 
сүйіспеншілік,  мейірімділік 
 махаббатын бере білген аналар 
үшін жер дүниені мекендеген 
адамзат қауымы бір күнді мейрам 
етіп белгілеген. 

А н а ғ а  д е г е н  м е й і р і м д і , 
сүйіспен шілікті арттыру, ана 
еңбегін қадірлей білуге үйрету 
мақсатында «Ана – �мір шуағы» 
атты мерекелік іс-шара ұйым-
дастырылды. 

Осы орайда Жамбыл баба-
мыздың босағасын келін болып 
аттаған Надежда  Лушни кова 
мұражай қорына �з кітап тарын 
экспонат ретінде сыйлады. Ал 
Елбасымыз Н.I.Назарбаев-
т ы ң  а н а с ы  I л ж а н  а н а н ы ң 
�кіл қызы Бану Жұрымбаева 
I л ж а н  а н а н ы ң  қ о л д а н ғ а н 
т ұ с к и і з і  м е н  қ о р ж ы н ы н 
сыйға тартты. Үшқоңыр орта 
мектебіндегі «Президент әлемі» 
мұражайының жетекшісі Ақлима 
К�семова, ағарту ісінің үздігі, 
Шамалған орта мектебіндегі 

да рын жадыңда сақтамасаң жазып үлгБiз бiлетiн             Бiз бiлетiн             
М±ќашМ±ќаш

алмайсың. Анық та қанық с�здері ойыңда 
қалатын. Сәрсен Аманжолов асықпай 
с�йлейді. Қажым Жұмалиев  Махамбет 
�леңдерін  жатқа  соғады.  Темірғали 
Нұртазин с�здің майын тамыза с�йлейді. Не 
керек, шетінен ығай мен сығайлар. Инсти-
тут қабырғасында әдебиет үйірмесі болатын. 
Оның жетекшісі Қайнекей Жармағамбетов, 
ал оның к�мекшілері Мұқаш пен Ғафу 
болды. Ғафу Қайырбеков студенттік кездің 
�зінде аты шыға бастаған ақын болатын. 
Серік Қирабаев пен Мұқаш ағаларымыз 
сыни мақалаларды к�бірек жазатын.

М ұ қ а ш  а ғ а н ы ң  б і р г е  о қ ы ғ а н 
 курстастарына келейік. Олар да шеттерінен 
елге белгілі болған д�кейлер десем артық 
айтқандық емес. Академик, әйгілі лингвист 
Рәбиға Сыздықова, филология ғылымының 
докторы, профессор Нұржамал Оралбаева, 
Иманбек Ұйықпаев, Шәкір Аманов, Iмеди 
Хасенов болып жалғаса береді. Осылардың 
бәрі к�рнекті лингвистер, қайсыбіреулері 
танымал журналистер.

Сұрапыл соғыс аяқталған кез. 
Дəлірек айтсақ жылдың тамыз айы 
болатын. Республиканың шалғай 
аймақтарындағы жер-жерден келген 
болашақ студенттер шоғыры толастар 
емес. Лек-легімен ағылып келіп жатыр. 
Ол кездегі Киров атындағы 
университеттің (ҚазМУ) ғимараты 
көршілес. Біздікі Абай атындағы 
педагогикалық институт. Жоғары оқу 
орындарының қара шаңырағы санала-
тыны ертеден белгілі.

Таяуда Алматы облысының 
Қарасай ауданына қарасты 
Райымбек ауылында «Анаға 
құрмет» атты мұражай ашылды.
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Кенже бала туралы ой аракідік 
болса да біздің мидың қатпарында 
да «атой» салып жатушы еді. Бұл 
туралы Салтанат Қажыкен «Ана 
тілі» газетінде жарияланған «Кенже» 
атты мақаласын да орынды мә селе 
к�терген. `зекті �ртейтін мәселе 
бол ған нан кейін �з пікірімізді ортаға 
салған жайымыз бар.

Біреу келісер, біреу келіспес, 
ұлттық дәстүрді заманның жамбасына 
салып беру негізі дұрыс емес. Қазақты 
құртатын – «онда тұрған ештеңе жоқ!» 
Ұлттың �зіндік «менінің» жойылуы 
осындай немқұрайдылықтан бастау 
алады. Жоғарыда аталған мақалада с�з 
болғандай кенже баланың ауылдағы 
қарашаңырақты жұртқа тастап, қалаға 
кетуі бір әулеттің шаңырағының ғана 
емес, тұтас бір халықтың қарашаңы-
рағының шайқалуына себепкер бо-
латынын байқай бермейтіндейміз. 
Ұлттың ұстыны әдет-ғұрпы, дәстүрі 
емес пе? Темірқазық-ұстынынан ай -
рыл ған мемлекеттің шаңырағы шай-
қалмағанда не істейді?!.

«Бәрі майданға кетті» деген сияқты 
бүгінде жастардың бар лы ғы қалада жүр 
сабылып. Алайда бақытын қаладан 
іздеген кенжелер дің, бабаларының 
жолын мансұқ еткен балалардың 
бәрі бірдей бақыт құшағында жүр 
деп айту тағы қиын. Қарашаңырақ – 
әулеттің әрбір мүшесінің жылы ұясы, 
балалық шағының баламасыз белгісі, 
әке-шешесінің мейіріміне б�леніп, 
еркелік атау лы ның ізі қалған құтты 
мекен. Сол қара шаңы рақтың қо жа-
йыны – кенже ұлдың «бас-басына би 
болғандардан» абыройы әлдеқайда 
жоғары. `йткені ол шаңыраққа 
темірқазық болып отырған тұлға. 
Қарашаңырақтан қанаттанып кет-
кендер туған оша ғына деген ерекше 
сағынышпен оралып, сол кенжеге 
деген риясыз к�ңілін, ризалығын 
сездіреді. Атадан қалған дәстүрді 
ұлықтап отырған кенженің қадірі 
қазақ үшін қашан да б�лек болатыны 
сондықтан.

Біз «онда тұрған ештеңе жоқ!» 
деу арқылы соңғы кездері ұлттық 
дәстүрімізден қол үзіп бара жатқан 
тәріздіміз. Одан қала берді уақыттың 
ыңғайына, әлеуметтік ахуалға ұлттық 
дәстүрді оп-оңай жығып бере са-
ламыз. «Ауылда жұмыс жоқ, қалаға 
ағылмағанда қайтеміз» деп ақталамыз 
келіп. Ал шын мәнінде ұлттық дәстүр 
әлеуметтік жағдайдан әлдеқайда 
жоғары тұратыны хақ. Бабалар дәс-
түрін ұлықтаған ұрпақ тіршілігін қайта 
соған қарай бейімдейді, кей кезде 
жеке басының асқаралы арманын 
құрбандыққа шала отырып, қара-
шаңырақтың қадірін асқақтатады. 
Конс титуцияда к�рсетілмеген, ең бек 
кодексінде еленбеген, алайда қа-
зақтың �рені орындауға тиіс жазыл-
маған заң бұл. Ал біз заман осылай 
болса қайтеміз енді дейміз.

Қалада қаптап жүрген кенже бала-

Бүгін Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік орталық музейі мен 
Иран Ислам Республикасының Ал-
маты қаласындағы Бас Консулдағы 
жанындағы Мәдени `кілдігі бірлесіп 
ұйымдастыруымен Наурыз мейра-
мына арналған «Наурыз нақыштары» 
атты фестиваль �теді. 

Фестиваль аясында Иранның 
дәстүрлі мәдениеті, �нерімен толы-
ғырақ танысуға мүмкіндік беретін 

ларды к�р генде ақиық ақын Жарасқан 
Iбдіраштың «Кенже бала» атты �леңі 
ойға оралады. `леңнің мазмұны 
т�мендегіше. Iкесі әлдеқашан дүние 
салып, анасының қазасына ауылы-
на барады ақын. Аналарын соңғы 
сапарға аттандырып, алыстан келген 
ағайын жолға жиналады. Сонда кенже 
баланың айтатыны бар ақын ағасына:

... К�ңілімді кемпір-шал 
сезетін-ді,

Кең дүниені қиялым кезетін-ді.
Ошағы үшін осынау шаңырақтың
`з кеудемде с�ндірдім �з отымды!
«Шаңырақтың ошағы үшін» 

«кеудедегі �з отын с�ндіру» бүгінде 
екінің бірінің қолынан келе ме?! Ұлт-
тық дәстүрді ұлықтаудың клас сикалық 
үлгісі бұл. Бәлкім,  ауыл-ауылдарда әлі 
де бар шығар тұтас әулеттің ошағын 
�шірмеймін деп кеу десіндегі жалынды 
тұншық тыр ған кенжелер. Ендеше, 
соларды жиі тілге тиек етсек керек-ті.

Шалғайдағы ауылда қалған кен-
же баланың да басқалар сияқты 
жай лы тіршілікке, қала тұрмысына 
аңсары аумайды дейсің бе? Ауғанда 
қандай! Алайда бала кезінен санасына 
сіңірген, ол аттап �те алмайтын бір 
заң бар.

...Шыдатты салт,
Бәріне шыдатты әдеп.
Жетер ме едім әлі де мұратқа к�п.
К�з жұмарда кемпір-шал 

тағы �тінді:
«Шаңырақты қалай да құлатпа!»
Қырқына шыдаған кенже бала 

әке-шешенің соңғы аманатына қалай 
қиянат жасайды?! Қара шаңырақты 
иесіз қалдырғаны – ең үлкен қия-
наттың к�кесі. Сондықтан да к�кейде 
күм бірлеген мақсат-мұратының 
бәрін жиып қойып, шаңы рақты ұстап 
қалады. Қазақтың қазақтығын сақтап, 
баба аманатын алдыңғы ұрпаққа та-
быстайтын осындай кенжелер аман 
болсын, қатары сиремесін дейміз.

... Ертеңіне – Апайым,
Мен және Аға – 
Iрқайсымыз аттандық әр қалаға...
Қақпа алдында қол бұлғап 

қала берді,
Қала берді кемсеңдеп... 

Кенже бала...
Жарасқан жырлаған кенже ба-

ланың кешегі кейпі осындай. Бүгін 
де бар ондайлар. Ал «заманның 
жағдайын» алға тартып, қаладан 
екі қолға бір күрек іздегендердің 
де мейманасы тасып жүр деп айта 
алмаймыз. Шалғайда иесіз қалған 
қарашаңыраққа іштей болса да 
алаңдайтын болар. Ұлттық дәстүрді 
ұлықтамаған ұрпақтың ұшпаққа 
шығуы, түп тамырынан қол үзген 
халықтың ісі �рге басуы қиын түбінде. 
Түйіндеп айтқанда, кенже бала қара-
шаңырақты құлатпас болар...

Ғабит МҮСІРЕП,
«Дарын» мемлекеттік жастар

 сыйлығының иегері

к�рме болады. Оқушылар сарайы, 
республикалық спорт колледжі, 
«Халықтық-ұлттық спорт түрлері 
және бұқаралық дене шынықтыру-
сауықтыру клубының дәстүрлі ұлттық 
спорт, ойын бойынша шеберлік-
сабақтары �ткізіледі. 

Музейдің қор коллекциясынан 
«Дәстүрдің жарқын жалғасы» та қы-
рыбындағы к�рмеде қол�нер шебер-
лерінің туындылары ұсынылады. 

КЕНЖЕ БАЛА 
қарашаңырақты құлатпас болар...

Марқұм Ұшыға апам (əкемнің апасы) «заман өзгерді» дегендерге қарата: 
«Мəселе заманда емес, адамда. Ай да орнында, Күн де орнында. Қадым 
за ман нан бергі қалпында, өзгерген ештеңесі жоқ. Өзгерген адамдардың 
пейілі ғана» деп айтып отырушы еді. Ойлап отырсам, шынында да 
барлығы адам дардың пейіліне байланысты екен ғой. Əйтпесе, ғасырлар 
бойы ха лық пен бірге жасасып келе жатқан дəстүрді тəрк етуге не себепші 
болады дейсіз?..

ОЙТҮРТКІ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Наурыз наќыштарыНаурыз наќыштары

орталық-к�пшілік кітапханаға жететін едік. 
Ал қазір студенттерді жанының рақатына 
б�леп қойдыңыз. Кітапхана таяқ тастам 
жерде. Ара-тұра осында �тетін іс-шараларға, 
әдеби-мәдени кездесулерге университеттің 
түлегі ретінде біз де қатысып тұрамыз. 

– Оныңыз рас енді. Мұнда семинарлар, 
кештер, іс-шаралар, түрлі әдеби, мәдени 
кездесулер �ткізуге болады. Адамның руха-
ни жетілуіне, дамуына барлық алғышарттар 
қарастырылған. 

Осы кітапханада Азия ректорлары ның 
жиналысы �тті. Тұрақты даму бағдар ла-
масы бойынша біз Рим клубымен бірігіп, 
әлемнің мықты зиялы қауым �кілдерімен 
о с ы  ж е р д е  « А д а м з а т  � р к е н и е т і  н і ң 
тұрақты дамуы» мәселесі бойынша үл-
кен халықаралық кеңес �ткіздік. Оған 
Қа зақстан Республикасы Парламенті 
Сена тының т�рағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаев және �зге де әлемнің мықты ғұла-
ма ғалымдары қатысты. Iрине, мұн дай 
жоғары дәрежедегі мәслихатты ұйым-
дастыру, оны �ткізу үлкен жауапкершілікті 
қажет етеді. 

Осындай адамзат �ркениеттінің да-
муына әсер ететін ірі жобаны қолға алу, 
біріншіден, алдыңғы қатарлы университет-
ке міндеттелері с�зсіз. Екіншіден, осындай 
бастамалар арқылы зиялы қауымның 
бас түйістірер ірі шаңырағына айнал-
дыру үлкен міндет. Жоғары дәрежедегі 
кісілерді қарсы алып, лайықты қызмет 
к�рсететін орта болғаны ж�н. Осы �лшем 
тұрғысынан қарағанда кітапхананың 
маңызын айрықша атап �туге тиіспіз. 

– Қазір ҚазҰУ шығаратын «Hнегелі 
�мір» сериясы ел аузында жүр. Ілгерідегі 
әңгімемізге осы сауал сабақтасып отыр ғой.

– Қазақ ұлттық университеті жақсы 
бір ғалымдардың, тұлғалардың ортасы 
десек болады. Аталған білім ордасында 
қызмет еткен ақсақалдарымыз, ардагер 
ұстаздарымыз қаншама. Сол кісілердің 
еңбегін бір кітапқа біріктіріп, жастарға 
ұсыну, халыққа жеткізу туралы ойлан-
дым. Ақыры осы мақсатта «`негілі �мір» 
сериа сын қолға алдық. Бастапқыда 
к�птеген ақсақалдарымыз келіп маған 
�здерінің том-том кітаптарын ұсынып, 
жинақ шығарып беруін �тінді. С�йтіп, 
бірінші болып Салық Зимановтың 90 
жылдығына орай ғалым жайында айтылған 
пікірлерді, оның еңбегін жинақтадық. Бұл 
бастамаға қызығушылық танытқандар �те 
к�п болды. Негізінен бұл еңбекті Қазақ 
ұлттық университетінде қызмет істеген 
мұғалімдерге, профессорларға ғана ар-
наймыз ба деп ойлағанмын. К�птеген 
ғылым, қоғам қайраткерлері, мемле-
кет қайраткерлері �з ұсыныстарын, �з 
тілектерін білдіре бастады. Жинақтың аты 
«`негелі �мір» болғаннан кейін олардың 
�мірі кейінгілерге �неге болып жатса, 
оларды неге жастарға насихаттамасқа деген 
ой келді. Осы уақытқа дейін жүзден аса 
еңбектер шығарылды. Тізімде тұрғандар да 
к�п. Ендігі мақсат осының деңгейін түсіріп 
алмау. 

– Бұрын ҚазҰУ-дай қара шаңырақта 
әдеби, поэзиялық кештер, тұлғалармен кез-
десу кеші болып тұратын. Осы үрдіс әлі де 
жалғасын тауып жатыр ма?

– Ол барлық факультетте қолға алынған. 
Оқуда болсын, оқудан тыс уақытта болсын 
мұндай кештер ұйымдастырылып тұрады. 
Iр сала бойынша сол мамандықтың 
 майын ішіп, жілігін шаққан мамандарды 
шақырып солармен кездесу �ткізуді, олар-
дан ақыл-кеңес сұрау, бағыт-бағдарын 
анықтау мақсатында кеш �ткізу жақсы 
жолға қойылған. Мұндай кездесулерді, 
кештерді әр факультет, әр кафедра �здері 
жүргізе береді. 

Кейде үлкен ғалымдар, жазушылар 
мысал ретінде Олжас Сүлейменов секілді 
тұлғалар болып жатса �зіміз ректорат 
деңгейінде �ткіземіз. Олардың мерей-
тойына орай шығармашылығына байла-
нысты іс-шаралар ұйымдастыру дәстүрге 
айналған. 

– Халқымызда «Жақсы жүрген же-
рінде із қалады» деген с�з бар. Біз Шығыс 
Қазақстандағы Д.Серікбаев, Солтүстік 
Қазақстандағы М.Қозыбаев атындағы 
мем лекеттік университеттерімен хабар лас-
қанымызда ондағы әріптестеріңіз Сіздің 
бастамаңызбен атқарылған жұмыс тарды 
сүйсіне айтып отырады. 

– Осы оқу орындарындағы �ткізген 
жылдарымды ерекше бір сағынышпен 
еске аламын. Жастық шағымның жа-
лынды кезі сол университеттерде �тті. 
Мәселен, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінде 1995-тен 2001 жылға 
дейін еңбек еттім. Солтүстікке мен барған 
кезде мұндағы қазақтардың үлесі қалада 
7-і пайыз ғана, ал облыста 15-17 пайыздай 
болды. Сол уақытта бірде-бір қазақ мектебі 
болмады. Ұлтаралық мәдениет қатынасын 
мүлтіксіз сақтай отырып, осы �ңірде 
жергілікті халықтан кадрлар дайындау 
мәселелеріне айрықша ден қойдық. Iрине, 
қиындықсыз, кедергісіз ештеңе де аяғынан 
тік тұрып кете алмайды. Бірақ соның бәрі 
үздіксіз ізденістің, т�зімділіктің арқасында 
жүзеге асады. Алматыдан к�п академик 
докторларды шақыртып алдым. Кенже 
қалған қазақ тілі мәселесінің беделін 
арттыруға мүмкіндігінше ат салыстық. 

Ш ы ғ ы с  Қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы н -
да Д.Серікбаев атындағы мемлекеттік 
универси теттің ректоры болған кезімде 
ол жақта да осы бағытта біраз жұмыстар 
жасадым. Кетерде аталған ұжым да 
қимастықпен шығарып салды. 

–  С і з д і ң  « А қ с а қ а л д а р  а л қ а с ы н » 
құруыңыз да бір б�лек әңгіме. Ол жайында 
жыл сайын газет беттерінде де жарияланып 
жүр. Ағаларды ардақтап, ақыл-кеңесіне 
жүгініп отырасыз. 

– Үлкендер әр іске сын к�збен қарайды. 
Одан кейін �згеріп жатқан бір жағдайларға, 
жобаларға �з пікірін білдіреді. Жақсы 
десін, жаман десін �з ойын ортаға салып 
отырады. Біз ол кісілердің с�зі арқылы 
ақылдасқан түрде, бірлесіп жұмыс жасап 
отырамыз. 

– Ғалеке, жуырда Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев Ақордада �зіңіз басқарып отырған 
университетті республикамыздағы ең үздік 
екі жоғары оқу ордасының бірі деп атады. 
Бұл Сізге, Сіз басқарып отырған ұжымның 
жұмысына берілген зор баға. Құттықтаймыз!

– Рақмет!
– Сіз бен біз К�к пен Жерге шуағын т�гер 

Наурыз мерекелерінің қарсаңында жолығып 
отырмыз. Осы орайда адамдарды ізгілікке 
жетелейтін «Айналаңды нұрландыр!» деген 
бастамаңыз еріксіз ойға оралады. Бұған 
түрткі болған не нәрсе? %ңгімені осыдан 
бастайықшы.

– Iл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетi – к�птеген инновациялық әрi 
рухани жан дүниенi байытатын жобалардың 
ұйымдастырушысы. 80 жылдан астам 
тарихы бар бiлiм ордасында сапалы бiлiм 
берумен қатар студенттi бәсекеге қабiлеттi 
маман, жан-жақты бiлiмдi, сезiмтал, 
ұлтжанды тұлға ретiнде қалыптастыру 
жолында жаңа жобалар жүзеге асырылуда. 
Соның бiрi – «Айналаңды нұрландыр!» 
жобасы.

«Айналаңды нұрландыр!» жобасы – 
 Елбасы Н.I.Назарбаев еліміздің дамуы 
бойынша қойып отырған стратегиялық 
м а қ с а т т а р д ы  ш е ш у г е  б а ғ ы т т а л ғ а н 
ірі жоба. Бұл қоғамды дамытушы ғана 
емес, жанымызды тазартып, айналаны 
нұрландыратын бірден-бір бағдарлама. 
«Айналаңды нұрландыр!» – айналаңа 
қамқорлық танытып, ізгілік дәнін себу, 
жарқын да нұрлы �мірге жол бастау деген 
ұғым. Қоғамымыздың әр мүшесі жеке тұлға 
дейтін болсақ, әр адам �зінің әл-Фараби 
бабамыз жазып кеткен «Қайырымды қала», 
яғни қайырымды һәм �ркениетті қоғамға 
қол жеткізу үшін, оның әрбір толыққанды 
мүшесі �зінің �мірде жүктелген міндеттерін 
үлкен жауапкершілікпен атқару керек. Кез 
келген жан �мірде қандай із қалдырамын 
деген ойды есте берік ұстағаны ж�н. 
К�реалмаушылық, қызғаншақтық бар 
жерде еш даму болмайды. Аяқтан шалу, 
арызқойлық жақсы қасиет емес. Небір ізгі 
ниеттерді жастар бойында қалыптастыру 
арқылы �ркениетке қол жеткіземіз. 
`ркениет арқылы, алған ілім-білімдерді 
жақсы іске жұмсау арқылы, тәрбиеге ден 
қою арқылы елді, ұлтты дамытамыз. Міне, 
«Айналаңды нұрландыр!» жобасының 
діттеген мақсаты осы.

– Ал атақты «100 кітап» бастама сы ның 
да осымен сабақтас болғаны ғой.

– «ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 кітап» 
– әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің 2012 жылдың басын-
да жастарға, қоғамға ұсынған жобасы. 
Адам �мір бойы оқуы керек. Бұл алғашқы 
 бастама. Алдағы уақытта кітаптардың тізімі 
толыға бермек. Біздің мақсат – ҚазҰУ-ға 
оқуға келген жасқа студенттік т�рт жылда 
жүз кітапты оқып шығу олардың азаматтық 
борышы екендігін сезіндіру. `зге жоғары 
о қ у  о р ы н д а р ы н ы ң  с т у д е н т т е р і н е н 
ерекшеленетін басымдығы да осы болмақ. 
Осылайша, жастар арасында кітап оқуды 
дағдыға айналдыру қажет. Міне, «ҚазҰУ 
студенті оқуға тиіс 100 кітап» жобасы 
осындай мақсатта қолға алынып отыр. Бұл 
үлкен жоба. Iр университет �з түлегімен 
мақтанатындығын ескерсек, дайындаған 
мамандарымыз рухани дүниемен сусындап 
шықса, болашақта мықты маман, тұлға 
болары с�зсіз. 

Ал тұлға дегеніміз жауапкершілігі мол 
азамат. Ол �з ісімен, �з ойымен қоғамға 
пайдасын тигізетін жан деп санауға болады. 
Сол себепті жастардың арасында мына жүз 
кітапты оқу үрдісін қолға алған болатын-
быз. Студенттер жүз кітапты оқыған кезде 
санасы жетіліп, түйсігі кеңейеді. Тарихты, 
дәстүрді біледі. Адами қарым-қатынастарға 
қанық болады. Соның арқасында олар 
толысып, жетіліп бір жақсы деңгейге 
к�теріледі. Сондықтан т�рт жылда кемі 
жүз кітап оқып шықса кейін ары қарайғы 
�міріне азық болады. Жақсылыққа бастай-
тын ең ізгі құрал осы – кітап. 

Аталған екі жобаны қолға алып, әрмен 
қарай дамытатын болсақ үлкен жетіс-
тіктерге жол ашылары с�зсіз.

– Осы бастама қалашықтағы әл-Фараби 
кітапханасының бүгінгі тынысымен тікелей 
байланысты болғаны ғой, сірә?

– Бұл кітапхананы әл-Фараби баба-
мыздың атымен атаған себебіміз қоғамның 
назарын, жұрттың ықыласын аудару керек 
болды. Отырар кітапханасын алсақ та, 
Александрия кітапханасы да сол кезде бір 
үлкен мәдени ошақ, �ркениеттің орталығы 
болғаны белгілі. Жастар арасында жақсы 
орта қалыптассын деген оймен әл-Фараби 
кітапханасын тұрғыздық. 

Білімге сусындап, іздегенін табу үшін, 
студенттер �з уақытын осы бір ортада 
�ткіземін десе де барлық жағдай жасалған, 
мұнда кітап қоры жеткілікті. Кез келген 
нәрсе жайында әлемдік ақпарат аламын 
десе осы кітапханаға келіп оқуға толық 
мүмкіндік бар. Iсіресе ғылыми бағытта 
мол мәлімет алуға болады. Қаншама спут-
ник телеведение тұр. Соған қарап әлемде 
қандай �згеріс болып жатқанын білуге 
болады. Қазақстанда жалғыз кітап бол-
са, соның мыңдаған к�шірмесін жасап 
беретін мүмкіншілігіміз бар. Осындай 
орталық қалыптасқаннан кейін қай жерде 
болсын жастар бас қосатын жақсы бір орта 
болу керек. Сондай орталықтың бірі осы 
кітапхана. 

– Студенттік жылдарым еске түсіп 
отыр. Емтиханға, семинарлық сабақтарға 
дайындалу үшін біз артынып-тартынып 
Масанчы к�шесінің бойындағы ғылыми 
кітапханаға, одан Пушкин атындағы 

– Сіз басқарып отырған оқу ордасының 
даму  философиясы ғұлама бабамыз 
 әл-Фарабидің «Ақылды қала» қағидатына 
сүйенетінін білеміз. Орта ғасырда �мірге 
келген осынау қоғамдық ой жауһарын бүгінгі 
үдерістік, яғни процестік менеджментпен, 
ақтық нәтижеге бағытталатын басқару 
тәсілімен қалай ұштастырудасыз?

– Адам бақытты �мір сүретін қоғам 
қандай болуы тиіс деген сұрақ адамзат 
дамуының барлық кезеңдерінің философ-
тары үшін �зекті болды. Гректің әйгілі ой-
шылы Платон ұсынған «мінсіз қоғамнан» 
бастап, қазіргі заманғы «ақылды қалаға» 
дейінгі үлгілер әлем ойшылдарының 
осы сұрақтың т�ңірегінде жүргізген 
ізденістерінің нәтижесі болып табылады. 
`ркениет биігіне ұмтылған дамыған елдер-
де ақылды, смарт қалалар қалыптастыру 
бүгінде әлемдік құбылысқа айналған. Бұл 
үрдісті ұстанған елдердің басты мақсаты 
– қоғамның, қалалардың тұрмыстық 
қызмет к�рсету деңгейін барынша дамыту 
арқылы тұрғындардың �мір сүру дәрежесін 
биік деңгейге к�теру. «Ақылды» қалалар 
қатарына экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік деңгейлері тұрақты, 
қызмет к�рсету инфрақұрылымы дамыған 
қалалар жатады. `з кезегінде «ақылды» 
қала жобасына қосылған қалаларға да-
рынды мамандар және заманауи иннова-
циялар к�птеп тартылады. Қазіргі әлемде 
150-ден астам «ақылды қала» бар. Олардың 
қатарына Токио, Копенгаген, Сеул, То-
ронто және т.б. қалаларды жатқызуға бо-
лады. Келешекте бұл қалалардың қатарына 
Астана да кірмек. Мысалы «ЭКСПО-2017» 
халықаралық к�рмесі  �тет ін  Аста-

на қарапайым тұрғындар үшін қауіпсіз, 
ұтқыр, эргономді және жайлы қалаға 
айналуға тиіс. 

Бірақ смарт-қалалар мен смарт-
қоғамдардың қазіргі заманғы жобала-
рының маңыздылығы да, кемшілігі де 
б а р :  с м а р т - қ а л а л а р  к � б і н е  с м а р т -
технологиялар ретінде түсіндіріледі де, 
бұл смарт-қоғамда �мір сүріп отырған 
адамдар да, адами қасиеттер де ұмыт бола 
бастайды. Шындығында,  адамгершіліктік 
құндылықтарды ешқашан да  басқа 
бірдеңелермен алмастыру мүмкін емес. 
Смарт қоғам дегеніміз – ең әуелі онда 
�мір сүріп отырған адамдар. Бұл мәселе 
Қазақстан қоғамының жас ұрпағына 
ерекше қатысты. Осы ой смарт қоғам 
идеясының негізінде біздің универси-
тетте іске қосылған «Al-Farabi university 
– smart city» атты ғылыми-инновациялық 
жобасының басты ұстанымы. 

Бұл жоба түркі дүниесінің ұлы ойшылы 
Iбу Нәсыр әл-Фарабидің ізгілік қаласы 
туралы іліміне негізделген. Қазіргі заман 
талаптарына сай университеттің жаңа 
формациясын құру мақсатында жасалған 
жоба бойынша технологиялық және 
рухани-ізгіліктік ұстанымдардың негізінде 
қоғам дамуының инновациялық жолда-
рын жоғары оқу орнының қабырғасында 
қалыптастыру міндеті қойылды және ол 
біртіндеп жүзеге асырылуда. `з трактат-
тарында әл-Фараби ізгілік қаласы деп 
мінездеме берген қала – әділетті және 
игілікті. Оның ең негізгі сипаты – әмбебап 
рухани құндылықтар мен жақсы �мір 
жағдайының ажырамас тұтастығы. 

Ғұлама ғалымның ізгілік қаласы іліміне 
қатысты атап к�рсететін тағы бір мәселе 
– университет қызметінің екі құрамдас 
б�лігі – технологиялық және рухани-
адамгершілік платформа қатар дамып отыр. 
«Ақылды университет» тұрғындарының, 
ең алдымен, студенттердің жайлы �мірін 
қамтамасыз ететін смарт-кітапхана, смарт-
кампус, смарт-корпоративтік желі, сту-
денттерге қызмет к�рсететін орталық 
– «Керемет», технопарк, бизнес-инку-
батор, жүзу бассейні және тағы басқа 
ақылды жүйелер іске қосылды. Жақында 
«Жасыл технологиялар Орталығы» да 
«ақылды қала» тұрғындарына есігін айқара 
ашпақ. Яғни, «ақылды қаланың» ғылыми-
технологиялық платформасы қалыптасты. 
Бірақ, жоғарыда айтып кеткеніміздей, 
ол рухани-адамгершілік платформа-
сымен ұштаспаса, ақтық нәтижелер 
жеміссіз болып шығады. Сондықтан 
да университемізде оқытушылар мен 
студенттердің  ар-намыс кодексіне 
негізделген жаңа корпоративтік идео-
логия, студенттерді тәрбиелеудің жаңа 
сапасына жетуді к�здеген әлеуметтік 
жобалар әңгімеміздің әлқисасында тілге 
тиек еткен «Айналаңды нұрландыр!» «100 
кітап», сондай-ақ «Салауатты �мір сал-
ты», «Green Campus» және т.б. жоба-
лар енгізілді. Бүгінгі күні бұл жобалар 
�здерінің жағымды нәтижесін беріп отыр 

ЖАҚСЫЛЫҚ
ЖАРШЫСЫ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

Ұлыстың ұлы күніне орай



АНА ТІЛІ 9№11-12 (1373-1374) 
17 – 29 наурыз
2017 жыл

Ойшы ағамыз 1949 жылы Алматы 
ауыл шаруашылығы институтына 
түсіп, оны 1954 жылы бітіріп шықты. 
Еңбек жолын аудандық «Казсельхоз-
техника» мекемесінде механик болып 
бастап, облыстық «Автотраспорт» 
мекемесінің басшысы қызметіне 
дейін к�терілді. «Бақыт – еңбекте» деп 
түсінетін ағамыз қажырлы еңбегінің 
арқасында сый-құрметке б�ленді. 

Ардақты азамат ж�ніндегі ойын 
жерлес досы, академик сұлтан  Сартаев 
былайша білдірген еді.  «Қырық 
жылғы мәнді де қажырлы еңбегіңіз 
Үкіметтің жоғары бағаларына ие бо-
лып, отандастарымыздың құрметіне 
б � л е н д і ң і з .  Е к і  б і р д е й  « Е ң б е к 
Қызыл Ту» және «Құрмет белгісі» 
ордендерімен, ондаған медальдар-
мен, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
Президумының Құрмет грамотасы-
мен марапатталып, «Республикаға 
еңбегі сіңген Ауыл шаруашылығы 
қызметкері» атағына ие болдыңыз.

Ағамыз «К�ргендерім мен к�ңіл-
дерім»,  «Менің �мір мектебім» 
атты кітаптарды �мірге әкелді. Бұл 
еңбектердің жас ұрпаққа пайдасы �те 
мол. Бір адамның �мір жолы арқылы 
тұтас ұлттың, халықтың �ткен �міріне 
қанығуға болады. Ағаның жастарға 
айтар ақыл-кеңесі де ден қоярлықтай. 
Соңғы жазған кітабын оқығанда 
«Біздер к�рген алыптар арасындағы 
жарастықты, сыйластықты, асыл 
ағалар �негесін жас ұрпақтың са-
насына дарыту, кісілікті дәріптеу, 
жақсылар мен жайсаңдардан ес-
тігендерімнің негізінде туған ой-
ларымды, пікірлерімді Ата �сиеті 
ретінде қалдыру мендік парыз» деген 
жолдар к�зіме түсті.

Бұл енді к�регендік. Үн-түнсіз 
жүруге де болар. Ал енді �мірде к�р-
ген дерінен ой түйіп, оларын оқыр ман 
қауыммен б�лісу �негелі іс. 

Егемендік алған алғашқы жыл-
дары бағыт беріп, ж�н сілтейтін 
азаматтардың қажет болғаны рас. 
Сол уақытта Ойшы секілді ағаларым 
к�регенділіктерін, білгендіктерін 
танытты. Олар ұлт мүддесін алдыңғы 
кезекке қойды. Т�ңірегіндегілерді 
осы ның айналасында әрекет етуге ұм-
тылдырды. Бұл �те дұрыс шешім еді. 

Ойшы аға бұл күндері 85 жасқа 
толып, құдай қосқан �мірлік жары 
Мәрия апайымыз 80 жастың тұғырына 
к�теріліп, мәнді де мағыналы 60 жыл 
бірге �мір сүріп келді. Бұл шаңырақты 
киелі шаңырақ деуге болады.

Iрбір мықты ердің артында 
ақылды әйел тұрары анық. Сол әйел-
дің бірі Мәрия апамыз. Бес баланы 
дүниеге әкеліп, ағамыз екеуі олардың 
әрқайсысына тағылымды тәрбие бере 
алды. Ұлдарының үлкені Жанкелді 
мұнай инженері. Бауыржан к�лік және 
коммуникация институтын, қыздары 
Маржан Алматы ме дицина институ-
тын тәмамдады. Майра мен Нәйля 
мектепті үздік бітіріп, мұғалім болып 
қызмет істейді. Немерелері Даурен 

М.%уезов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық дра-
ма театрында «Театр к�ктемі» 
фестивалі ашылды. Дәстүрлі  шара 
биыл Қазақстанның халық әртісі, 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, профессор Хадиша 
Б�кеева ның 100 жылдығына арна-
лып отыр.

Биылғы фестиваль аясында к�рер-
мен назарына бес қойылым ұсы-
ныл мақ. Шара шымылдығын ашқан 
Ғ.Мү сі реповтің «Ақан сері-Ақтоқты» 
пьесасы қазақ драматургиясының 
классикасына айналған қойылым 
болса, режиссер М.Омарованың 
«Ақтастағы Ахико» атты жаңа драма-
сы Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына 
орай тұсауын кескен болатын. Мұнда 
15 жасында жазықсыз сотталып, қазақ 
жеріндегі лагерьге тап болған жапон 
азаматының қиын да күрделі тағдыры 
арқылы халқымыздың кең пейілі мен 
бауырмалдығы к�ркем к�рініс тапқан. 
Ал комедия жанрындағы әйгілі 
ағылшын драматургі Рей Кунидің 

Англиядағы Абердин университетінің 
студенті болды. Мәрия анамыздың 
ұстаз ретінде де беделі �те зор. Ағамыз 
қандай табыстарға жетсе, зор беделге 
ие болса бұған апамыздың да қосқан 
үлесі бар. 

Ойшы ағамыз кезінде Қызылорда 
облысының Жалағаш ауданында ұзақ 
жылдар қызмет етті. Осы ауданның 
м ә с л и х а т  х а т ш ы с ы  К е н ж е қ а р а 
Сүлейменов ағамыз 80 жасқа толғанда: 
«Бұл кісілерге қызыға да, құмартып 
қарайтындар к�п. Сыйластықтары 
б�лек ерекше жанұя. Ата-анасының 
тәрбиесін к�ріп �скен ұрпақтары 
�мірде �з орындарын таба білді. Iке 
аманаты орындалды, ананың ақ сүті 
ақталды. Бақыт деген осы. 

Д ү н и е г е  к е л г е н  ә р б і р  а д а м 
бақытты болу үшін жаратылады. Бірақ 
жаратқан иеміз әркімге әртүрлі несібе 
мен нәпақа, дәреже мен даулет, бақ 
пен байлық сыйлаған. Осы тұрғыдан 
алғанда Ойшы ағай мен Мәрия 
апайдың бұл �мірде жолы болған, 
айтқаны келіп, дегеніне жеткен жанұя 
деп есептейміз» деп жүрекжарды 
лебізін білдірген еді. Бұл біздің де 
жүрегіміздегі с�з еді. 

Бүгінгі күні ерлі-зайыптылар бес 
баладан он бес немере, алты ш�бере 
к�ріп отыр. `рістің кеңейгені осы. 
Олар �здерінен �рбіген ұрпақтың 
елдің саналы да парасатты азаматы 
болғанын қалайды. 

Ерін ер ету, т�ңірекке ағайын, 
т у ы с ,  д о с - ж а р а н д а р д ы  ж и н а у , 
отағасының беделін асыру ісінде әйел 
еңбегі, мейірімі мен т�зімділігі, шексіз 
сүйіспеншілігі мен ұлы  махаббаты 
т ұ р а р ы  а н ы қ .  А л л а  Т а ғ а л а н ы ң 
сынағы – ағам қартайғанда екі 
аяғынан айырылған сәтте жанында 
жары Мәрия апай болды. С�йтіп бір 
жүрекке бір жүрек қосылып ағам қос 
жүректің арқасында тік тұрды. Олар 
қос жүректің күші екі аяқтың күшінен 
мықты екенін к�рсетті. Міне, соның 
айғағы 60 жыл жұптары жазылмай, 
ел мақтан тұтар, құт- берекелі, үлгілі 
жанұяға айналды. 

Ойшы аға, биіктігіңізді биікпін 
демей, жетістігіңізді жеттім, толдым 
демей, байлығыңызды тасыдым деп 
бекер шашпай, ақылыңызды ұрпаққа 
�сиет етіп, жоққа мойымай, барға 
тасымай, қиындыққа жасымай нар 
к�терер ауырлықты к�тердіңіз. «Тар 
жол тайғақ кешуді» бастан кештіңіз. 
Екі  аяқтан айырылсаңыз да екі 
аяқтың күшін жұдырықтай жүрекке 
қосып алып қайта қайратыңызға 
міндіңіз. Береріңізді тауыспастан, 
ақылыңызды дария еттіңіз.  Сол 
дарияңыз Сырдарияның суындай 
асып, жұртыңызды сусындатқан, абы-
зымыз Ойшы ата атандыңыз. 

Алла Тағала к�ретін қызығыңыз 
бен қуанышыңызды ұзағынан берсін 
деп Үсеновтер әулеті атынан тілек 
білдіреміз.

%лия МЫҢБАЕВА

«Мани-Мани» пьесасы бүгінгі күннің 
�зекті мәселесінің бірі, яғни ақша 
т�ңі ре гінде �рбиді. Т�теннен келген 
бір қап шық ақша үшін небір айла мен 
қулыққа барған адамдардың қылығы 
к�рерменді күлдіре отырып, ойлан-
дырады. 

Биылғы фестивальдің қазылар 
а л  қ а с ы  н ы ң  қ ұ р а м ы н д а  т е а т р 
м а й  т а л м а н ы  А . I ш і м о в ,  А с т а -
на жастар театрының ре жиссері 
Н.Жақыпбай,  театр  сыншысы, 
«Алаш» халықаралық сыйлығының 
лау  реаты I.Б�пежанова, сондай-
ақ Iзербайжан Ұлттық ғылым ака-
демиясы Архитектура және �нер 
институтының б�лім меңгерушісі, 
философия және �нертану докторы 
Видади Гафаров пен Грузиядан кел-
ген �нертану докторы, Илья атындағы 
М е м л е к е т т і к  ғ ы л ы м и - з е р т т е у 
университетінің басшысы Лаша Чхар-
тишвили бар. Iзірбайжандық қонақ 
театрлардың �зара ынтымақтастығы 
екі жаққа да пайдалы екенін айтты. 

Нұргүл HНЕРБЕК

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ 

ӨНЕР

ӨНЕГЕ

Қарт адамдарды қазына, шежіре 
деп жатамыз. Сондай қадірменді 
қарияларымыздың бірі – Ойшы 
Ысқақов атамыздың ұлағатты өмір 
жолынан көп ой түюге болады. 
Сыр елінің Жаңақорған аданында 
туып-өскен Ойшы ағамыз күш-
қайратын ел игілігіне жұмсаған 
азамат. Ағамыздың өмір жол-
дарынан бір ғасырлық тарихқа 
куə боласыз. Өткен ғасырдағы 
ашаршылық, қуғын-сүргін, одан 
кейінгі Ұлы Отан соғысы – міне, 
осы ауыртпалықтарды бастан 
өткерді. 

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

деп айта аламыз. Студенттеріміздің рухани 
келбеті мүлдем �згерді, �здерінің �мірлік 
мақсаттарын анықтап, терең түсінуге 
ұмтылған жаңа ұрпақ университетімізде 
қалыптасып келеді. Яғни әл-Фарабидің 
«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
қас жауы» деген қағидасы үнемі қаперде 
ұстаған ж�н.

Iл-Фарабидің ізгілік іліміне негізделген 
смарт университет – интеллектуалды ұлт 
қалыптастырудың сенімді кепілі. Iл-
Фараби атындағы ҚазҰУ сияқты универ-
ситеттер смарт қалалардың негізі бола оты-
рып, болашақта смарт Қазақстанды қалып-
тастырады, ұлт к�шбасшысы белгілеген 
мақсатқа – әлемнің дамыған елдерінің 
қатарына енуіне және берекелі қоғам 
құруға лайықты үлесін қосады.  

– С�зіңізден байқап отырғанымыздай, 
оқу ордасында осы аталған  бағытта 
қолға алынып жатқан ғылыми зерттеу-
л е р  Е л б а с ы м ы з д ы ң  б и ы л ғ ы  ж ы л ғ ы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауымен 
тығыз үндесіп жатыр. Енді осы мәселеге 
кеңірек тоқталып �тсеңіз.

– Осы бағытта Университет  стратегиясы 
ғылым мен білімнің және �ндірістің тығыз 
ынтымақтастығына негізделеді. ҚазҰУ-да 
оқу орнымызды әлемдік деңгейдегі зерттеу 
университетіне айналдыру ж�ніндегі «Al-
Farabi university – smart city» �зіндік бірегей 
бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. 

Экономиканы жеделдете жаңғырту 
және цифрлық Қазақстанды құру үшін уни-
верситетте қазіргі заманғы инновациялық 
инфрақұрылым жасақталған. «Электрон-
ды кампус» жобасы жүзеге асырылды, 

лық парк, үдерістік инновациялар, ин-
жиниринг және коммерцияландыру 
Орталығы, сондай-ақ «жасыл» техноло-
гиялар Орталығы жұмыс істейді. Бірегей 
инжиниринг және коммерцияландыру 
Орталығы құрамына эксперименттік-
�ндірістік база, 3D принтинг және робото-
техника лабораториясы, сертификациялық 
 лабораториялар, инновациялық шебер-
ханалар және FabLab пен коворкинг-
орталық кіреді. 

«Жасыл технологиялар» Орталығы 
энергия алудың түрлі технологияла-
ры қолданылатын «жасыл энергетика» 
бойынша инновациялық жобалардың 
«Шағын ЭКСПО-сы» болып табыла-
ды. ҚазҰУ-де экологиялық таза тамақ 
�німдерін вируссыз �сірудің «Plant Factory» 
микроклоналдық б�ліну лабораториясы 
ашылған, мұнда биотестер мен ғылыми 
эксперименттер, зерттеулер жүргізуге 
қажетті ресурстардың барлығы қамтылған. 

ҚазҰУ кампусы аумағында экология-
лық тұрғыдан тұрақты және жайлы орта 
қалыптастыру ж�ніндегі қызу жұмыс 
басталып та кетті. Жоба Кереңқұлақ 
�зенінің бойын абаттандыруды және «Ак-
вапоника» жасанды экожүйесін салуды 
к�здейді. ҚазҰУ ғалымдарының бірнеше 
инновациялық ғылыми әзірлемелері 
халықаралық «EXPO-2017» – «Болашақ 
Энергиясы» к�рмесіне қойылады. Бұл 
орайда ҚазҰУ «UI Green Metric Ranking» 
ғ а л а м д ы қ  р е й т и н г і н д е г і  е ң  ү з д і к 
«экологиялық» университеттердің озық 
200-дігіне кіретіндігін атап �ткеніміз ж�н. 

– Университеттің халықаралық бай-
ланыстары ұлғайып келеді, озық тәжірибе 

арқылы медициналық білім беру сапа-
сын арттыруға қажетті зияткерлік және 
техникалық әлеуетті біріктіріп отыр. 
 Нутрициология, диетология, микро-
нутриенттер зәруліг інің алдын алу 
саласындағы оқу-білім беру, ғылыми-
зерттеу, консалтингтік ынтымақтастық 
Қазақ тамақтану академиясы мен ҚазҰУ-
дің бірлескен қызметінің негізгі бағыттары 
болып табылады. 

Президентіміз Нұрсұлтан  Назарбаев 
ғ а л а м д ы қ  б ә с е к е г е  қ а б і л е т т і л і к т і 
қамтамасыз ететін, адами капиталдың са-
пасын, соның ішінде қоғамдық денсаулық 
сақтау саласындағы сапасын жақсартатын 
елдің қуатты ғылыми-технологиялық 
тұғырнамасын құру міндетін алға қойып 
отыр. Бұл орайда ұлттық жоғары оқу орын-
дары түйінді р�л ойнауы тиіс. 

– Ислам дүниес і  оқу  орындары-
мен, атап айтқанда Иран, Иордания 
университеттерімен қарым-қатынасты 
жолға қойдыңыздар. Сондай-ақ  бастауын 
сонау 1453 жылдан алатын Ыстанбұл 
университеттерімен де маңызды мәмілеге 
қол жетті, мұнда «әл-Фараби» орталығы 
ашылды. Жуырда ғана осы университет 
делегациясы жұмыс бабындағы сапармен 
болып қайтқанынан құлағдармыз...

– ҚазҰУ әлемнің 400-дей маңдайалды 
университеттерімен, ғылыми зерттеу 
орталықтарымен, беделді ұйымдарымен 
және қорларымен белсенді ынтымақтастық 
жасап келеді. ҚазҰУ-дің орталықтары мен 
лабораториялары Германияда, Қытайда, 
Пәкістанда, Иорданияда, Жапонияда 
жұмыс істейді. 2016 жылы Ыстанбұл  
университетінде «әл-Фараби» Еуразиялық 

ж�нінде уағдаластыңыздар. Аталған жоба 
қазіргі ғылым мен білімнің алдыңғы шебінен 
табылып отырғанынан хабардармыз...

– Iлемге әйгілі «Microsoft» компа-
н и я с ы н ы ң  ш а қ ы р у ы  б о й ы н ш а  ә л -
Фараби атындағы ҚазҰУ делегациясы 
«Campus Connections-2017» – Жоғары 
оқу орындарының ғаламдық саммитіне 
қ а т ы с ы п ,  « Э л е к т р о н д ы қ  к а м п у с » 
(E-campus) жобасының тұсаукесерін 
�ткізді. Бағдарламалық қамтамасыз етудің 
ең ірі Рэдмонд қаласындағы (АҚШ) штаб-
пәтерінде университет пен «Microsoft» 
арасындағы старатегиялық әріптестік 
ж�ніндегі келісімге қол жетті. 

«Campus Connections» жоғары білім 
беру жүйесіне және әлем универси-
тет терінің кампустарын басқаруға IT-
технологияларды енгізудің к�кейкесті 
мәселелерін талқылау ж�ніндегі бірегей 
алаң болып есептеледі. 

ҚазҰУ саммитте «E-campus» жобасы-
ның тұсаукесерін жасау мәртебесіне ие 
болған ТМД елдерінің біден-бір жоғары 
оқу орны болып табылады. Тұсаукесер 
«Microsoft» пен шетелдік жоғары оқу 
орындары тарапынан үлкен қызығушылық 
туғызды. Корпорация ІТ-технологияларды 
дамыту және оларды университеттің 
бүкіл қызметіне кеңінен енгізу ж�ніндегі 
жұмысын жоғары бағалады. 

«Al-Farabi university – smart city» 
кешенді ғылыми-инновациялық жо-
басы ауқымында ҚазҰУ-де универси-
тет инфрақұрылымы жаңғыртылып, 
цифрлық технологиялар негізінде бірегей 
коммуникативтік орта қалыптастырылуда. 
Жоба жаңа цифрлық экономика үшін 
жоғары білікті  мамандар даярлауға 
және бәсекеге қабілетті ұлттың дамуы-
на қажетті қуатты рухани-адамгершілік 
және зияткерлік тұғырнама жасауға 
бағытталған. 

– Қазақ зиялы қауымының тарих-
намасында с�зге ілігіп, жанын қинаған 

Ахуалды басқару орталығы, электрондық 
үкіметке ұқсастырылып студенттерге 
қызмет к�рсететін «Керемет» орталығы 
ашылды, электрондық құжат алмасу 
енгізілді, «Универ» бірегей ақпараттық-
коммуникациялық жүйесі іске қосылды. 
ҚазҰУ -ақпараттық-коммуникациялық 
ж ү й е л е р д і ң  с о ң ғ ы  ж е т і с т і к т е р і н е 
негізделетін к�пшілікке арналған ашық 
онлайн курстардың ұлттық тұғырнамасын 
жасаудың бастамашысы. ҚазҰУ-дің «Smart 
Health» диагностикалық орталығын да 
«U-Health» телемедицина жүйесі қол-
данылатын жоғары  технологиялы меди-
циналық қызметтердің ауқымды желісі 
келушілерге қызмет к�рсетеді. 

Университет негізінде «Hewlett-
Packard», «Cisco», «Konika Minolta», 
«Fuj i t su»,  «Samsung»,  «Касперский 
 Лабораториясы» сияқты жетекші әлемдік 
компаниялардың ғылыми және білім 
беретін орталықтары құрылып, жемісті 
ж ұ м ы с  і с т е у д е .  Қ а з Ұ У  ә л е м н і ң  е ң 
технологиялық дамыған 50 университетінің 
санатына кіргенін, рейтингте 31 орын 
алғанын атап �туіміз керек. 

ҚазҰУ алдыңғы қатардағы уни-
верситет ретінде экономикалық да-
мудың жаңа қазақстандық моделі құ-
рылысының маңызды буыны және 
елдің ғылыми  сыйымды инновациялық 
экономикасының «�су нүктесі» болуы 
тиіс. Жоғары оқу орны �неркәсіптік хи-
мия, ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологиялар,  наноматериалдар және на-
нотехнологиялар, индустрияға арналған 
жасыл энергетика бағыттары бойынша 
ГПИИР-2 білім беру бағдарламаларына 
мамандар даярлайды. Университетте «иде-
яны �мірге әкелуден оны коммерциялан-
дыруға» дейінгі технологиялық дәліз 
қалыптастырылған. 

Университетте Ғылыми-технология-

алмасу негізінде жаңа мамандықтар �мірге 
келді. Мәселен, Қоғамдық денсаулық сақтау 
факультеті Оңтүстік Корея ғалымдары мен 
мамандарының жәрдемі арқылы құрылды. 
Жуырда осы факультетте белгілі мемлекет 
және қоғам қайраткері, ғалым Т�регелді 
Шармановтың ұсынысымен жаңа кафедра 
ашылды...

– Оңтүстік Кореяның Сеул ұлттық уни-
верситетімен және Енсе университетімен 
бірлесе отырып, ҚазҰУ медициналық-
биологиялық кластер жасауды қолға алды. 
2014 жылғы 8 желтоқсанда ел Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев салтанатпен ашқан 
КазҰУ-дің «Smart Health» медициналық 
диагностикалық орталығы ауқымды жоба-
ны жүзеге асырудың алғашқы қарлығашы 
болды. Іле-шала елімізде бірінші болып ме-
дицина факультеті – Қоғамдық денсаулық 
сақтау жоғары мектебі �з жұмысын баста-
ды. 

Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары 
мектебі «Медицианлық-профилактикалық 
іс»,  «Қоғамдық денсаулық сақтау», 
«Жалпы медицина», «Денсаулық сақтау 
менеджменті» мамандықтары бойынша 
дәрігер мамандар даярлайды, сондай-ақ 
«Спорт медицинасы», «Биология», «Био-
технология» және басқа бағыттар бойынша 
біріктірілген білім беру бағдарламаларын 
жүзеге асырады. Қоғамдық денсаулық 
с а қ т а у  ж о ғ а р ы  м е к т е б і  б а з а с ы н д а 
 нутрициология кафедрасының ашылуы 
халықтың дұрыс тамақтану мәдениетін 
және салауатты �мір салтын қалыптастыру 
к�кейкестілігінен туындап отыр. Оны 
белгілі ғалым, медицина ғылымының док-
торы, ҚР ҰҒА академигі, Қазақ тамақтану 
академиясының және Салауатты тамақтану 
ұлттық орталығының президенті Т�регелді 
Шарманов басқарады. 

Университет пен Академия білімді, 
ғылым мен тәжірибені тығыз ұштастыру 

зерттеу орталығы ашылды. Бұл есімін оқу 
ордамыз иеленіп отырған ұлы ғалым Iбу 
Насыр әл-Фарабидің мұрасын зерттеу мен 
әлемге тарату ж�ніндегі жетекші орталық 
болып табылады. Оның қызметі бүкіл түркі 
әлемінің тарихы мен мәдениетін зерттеуге 
және біріккен ғылым-білім жобаларын 
жүзеге асыруға бағытталған. Үстіміздегі 
жылы қаңтарда ҚазҰУ ғалымдары мен 
сарапшылары Түркия студенттеріне арнап 
қазақ тілі мен әдебиеті тарихы  бойын ша 
дә рістер мен семинарлар жүргізді, Қа зақ -
станның қалыптасу мен қазіргі қол жет-
кізген жетістіктері туралы әңгімелеп берді.

Жуырда ҚазҰУ-да Ыстанбұл   универси-
тетінің делегациясы қарымта сапармен бо-
лып қайтты. Ғылыми зияткерлермен рес-
ми кездесулер барысында біз стратегиялық 
әріптестікті нығайтып, ҚазҰУ-де «Түркі 
әлемінің медиа-орталығын» бірігіп ашу 
ж�нінде келістік. Медиа-жоба түркі 
халықтарын жақындастыру және олар-
дың тарихы мен мәдениетін зерттеу 
ж�ніндегі бірыңғай ақпараттық-комму-
ни кациялық алаң қалыптастыруға, 
жастардың бірыңғай телеарнасын құруға 
және сұранысқа ие ғылыми-білім беру 
бағдарламаларын жасауға бағытталған. 
Біз �з университеттеріміз әлеуеттерін 
қолданбалы зерттеулер, инновация, «жа-
сыл экономика», �нертабыс және па-
тент алмасу, академиялық ұтқырлық 
саласындағы �зара  тиімді  ғылыми 
қызметті, «Mevlana» бағдарламасы бой-
ынша ғылыми жобаларды жүзеге асыру 
және тағы басқалар бойынша біріктіріп 
отырмыз. 

– Осы сауалды әрі қарай �рбітсек. 
Бүгінде «Сіз цифрлық Қазақстан»  ая-
сында «Цифрлық-университет» жоба-
сын қолға алдыңыз, ал жуырда бұл баста-
ма америкалық әріптестеріңіз тарапынан 
қызу қолдау тауып, �зара ынтымақтастық 

«Ән – көңілдің ажары»

РЕКТОРЫ, АКАДЕМИК ҒАЛЫМҚАЙЫР МҰТАНОВПЕН СҰХБАТ

АТАУЛЫНЫҢ 
БОЛА БІЛУ ДЕ ӨНЕР

кедергілерге кездескен тұлғалар болма-
ды емес, болды. Осы тұрғыдан келгенде 
әттеген-ай дегізген мәселелер болды ма? Сіз 
де ет пен сүйектен жаралған пендесіз ғой... 

– Осыдан біраз бұрын менің эко но-
микалық процесстерді матема тикалық 
модельдеу және басқару бағы тында зерт-
теген еңбегімді әлемдегі ең үздік баспа 
«Шпрингер» жеке кітап («Mathematical 
Methods and Models in Economic planning, 
Management and Budgetting») етіп басып 
шығарды. Айта кету керек кезінде осы 
еңбек Мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған 
кезде, кейбір техникалық ақауларды 
пайдаланып, кейбіреулер қоғамдық теріс 
пиғыл қалыптастыруға әрекет жасалды. 
С�йтіп, олар жала жапқан болатын. Бірақ 
әділдік үстемдік құрып, бұл кітап шетелдік 
танымал ғылыми баспадан ең к�п та-
ралыммен шыққан тұңғыш жеке қазақ 
авторының еңбегі ретінде белгілі болып, 
әлемдік деңгейде �з бағасын алды. Эконо-
мика саласындағы Нобель сыйлығының 
лауреаты Джон Нэш �з пікірінде: «Сіздің 
кітабыңызбен танысқанымда, керемет 
әсер алдым. Біздің заманда экономе-
трия – экономика саласында мамандар 
даярлайтын университеттер мен эко-
номистер үшін аса бағалы. Қысқасы сіз 
ұсынған ғылыми нәтижелер мені �те 
риза етті» дей келе, бізді еңбегімізді эко-
нометрия саласында  Нобель сыйлығына 
ұсынылған американдық профессор 
Кристофер Симс, венгер ғалымы Га-
рольд Кун зерттеулерімен салыстыра 
отырып, жоғары баға берді. 2016 жылдың 
қорытындысында осы еңбек ISESCO 
сыйлығына лайық деп танылып, матема-
тика саласы бойынша алтын медальмен 
марапатталғанын атап �ту керек деп ой-
лаймын. 

– Ғалеке, Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесі қарсаңында ұжымыңызға, «Ана 
тілінің» қалың оқырман қауымына айтар 
тілегіңіз.

– Менің осы жасымда к�зімнің жеткені 
қай жерде де ұжымыңмен жұмылған 
жұдырықтай бірлесе жұмыс істесең алын-
бас қамал болмайтындығы. Осынау ай-
тулы мерекеге орайлас университетте 
үлкен мәдени іс-шаралар атқарылмақ. 
Наурыз тойына қаламыздағы шетелдік 
дипломатиялық корпус �кілдері, зиялы 
қауым, қоғам және мәдениет қайраткерлері 
шақырылмақ. Олар наурыз нақыштарының 
бір белгісі ағаш к�шеттерін отырғызып, 
жиылған қауым алдында ой-пікірлерімен 
б�ліспек. Наурыз к�жесінен дәм татады. 

«Ана тілі» республикамызға белгілі 
рухани әлемімізде �зіндік орнын айқын-
даған басылым. «Қазақ газеттері» Медиа-
холдингіндегі осы басылымға, оның 
құрамындағы �зге де газеттер мен журнал-
дар дың ұжымына шығармашылық табыс 
тілеймін. 

– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан 
Жұмабек КЕНЖАЛИН
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–  А т а - а н а м н ы ң  � м і р і н е  қ а т ы с т ы 
оқиғалардың бәрі �зімнен кейінгілерге 
қарағанда менің есімде к�бірек сақталыпты. 
Iсіресе менің алты жасымда әкемнің «Пере-
довик» колхозының т�рағасы, ал анамның осы 
шаруашылықтың зоотехнигі болып қызмет 
еткен кездері күні кешегідей әлі күнге дейін 
санамда сайрап тұр. Iкем т�рағалық еткен 
«Передовик» колхозы ол кездері әлеуметтік-
экономикалық жағынан Атырау облысындағы 
шаруашылықтардың ең соңында болатын. Сол 
үшін де әкем жарғақ құлағы жастыққа тимей, 
оның гүлденуіне барын салды. Ал анам таң 
атысымен атқа отырып, қанжығасына дәрі-
дәрмегін байлап алып, алыстағы қыстақтарды 
аралауға кететін. Екеуінің бұлай алаңсыз 
еңбектенуіне бір жағынан үйдегі кішігірім 
тірлік пен бала-шағаның қамын жасаған ата-
әжемнің де үлесі мол болды. Жанұядағы тоғыз 
баладан тірі қалған әкем мен қарындасы ғана. 
Iкем бір әулеттің ішіндегі ата-анасының 
«к�зінің қуанышы, к�ңілінің жұбанышы» 
болған жалғыз тұяқ болғандықтан ата-анасын 
�мір бойы �з қолында ұстады.

Бала кезімнен к�з алдымда қалған бір 
к�рініс – ол, әкемнің үнемі жұмысбасты 

қосуы керек екендігін санасына құйды. Сол 
себепті де, мектеп қабырғасында жүрген 
шағынан  бастап, �з-�зіне талапшыл болған 
бозбала осы ойын жүзеге асыру мақсатында 
Алматыдағы малдәрігерлік институтына 
оқуға түседі. Қарт Алатаудың баурайындағы 
әсем қаладағы жоғары оқу орнында ол кездері 
тек орыс тілінде �тетін сабақтар, орысша бір 
ауыз с�з білмейтін Сағидоллаға оңай соққан 
жоқ. Бірақ алған бетінен қайтпайтын ол бұл 
қиындыққа да мойыған жоқ, уақыт �те келе 
үлгерімі �те жақсы студенттер қатарынан 
табылды. Бірінші курстан бастап, «орысша 
сауат ашуына» к�мектескен �мірлік серігі 
Шолпанды да осы білім ұясында кездестірді.

Ашығын айту керек, Кеңес уақытында 
үкіметтік қызметте болғандардың к�бі 
қаршадайларынан еңбекке араласқан және 
сол адал еңбектің қадірін біліп �скен жандар. 
Озбырлықты білмеген, адалдықтың ақ жібін 
аттап �тпеген ұрпақ. Кешегі Кеңес уақытында 
түрлі лауазымды қызметтерді абыройлы 
атқарған еліне қадірлі, �з заманының �рені 
атанған Сағидолла Құбашұлы да солардың 
қатарынан. 1949 жылы жоғары оқу орнын 
тәмамдағаннан кейін сол кездегі Гурьев 
облыстық ауылшаруашылығы басқармасында 
еңбек жолын бастаған Сағидолла 1953 жылы 
тың игеру жылдары басталар шақта, �зі 
туып-�скен `рліктегі «Передовик» колхо-
зына т�раға болып сайланады. Аты дардай 
болғанымен, шаруасы басқалардан к�ш 
т�мен шаруашылыққа басшылық қызметке 
кіріскенде Сағидолла небәрі 26 жаста еді. 
Оның үлкен ұйымдастырушы, білікті басшы, 
ауыл тұрмысының ішкі ыңғыл-жыңғылын 
жетік білетіндігі, жас болса да бас бола білген 
іскерлік қабілеті осы жұмыста танылды. 
1960 жылға дейін аталмыш шаруашылықты 
аяғынан тік тұрғызып, еңбектенген Сағидолла 
Құбашұлы сол кездегі обкомның бірінші хат-
шысы Нұртас Оңдасыновтың ұсынысымен 
Гурьев облыстық кеңесі атқару комитетіне 
т�рағалық қызметке тағайындалады. Бұл, 
әрине оның ұзақ жылғы мемлекеттік лауа-
зымды қызметінің ең алғашқы баспалдағы 
еді. Одан кейін 1963-1964 жылдары Қазақстан 
КП Атырау облыстық комитетінің бірінші 
хатшысы болған Сәкең бір емес,  Атырау, 
Ақт�бе, Қызылорда, Семей секілді т�рт об-
лыста басшылық қызметте болып, �зінің 
әр �ңірдің �сіп-�ркендеуіне қосқан үлесі 
үшін халық ықыласына б�ленді, ел алғысын 
алды. Ақт�беде тоғыз жыл қызмет ет-
кенде Сағидолла Құбашевтың алыстағы 
қыстақтарды �з аяғымен аралап, үнемі 
шопандардың жағдайын �з ауыздарынан есту-
ге тырысқанын, бір жылдары Ойыл �ңіріндегі 
есімі белгілі шопан Қуаныш Ержановтың, 
оның қарапайымдылығына тәнті болып, аса 
бір таңданыспен таңдай қағып әңгімелегені 
де бар. Ол Ақмешіт жері �з �мірінде үлкен із 
қалдырғанын жылдар �те келе бір естелігінде, 
«Менің Қызылорда жерінде анам қалды. 
Мүмкіндігім болса да, анамды �з еліне, 
қартының қасына апаруды ж�н к�рмедім. Үш 
жыл тұрсам да, Қызылорда жеріне үйрендім, 
азаматтар, ел, мені жақсы қабылдады, 
халықтың құрметіне б�лендім. Бүгінде, анам 

маты байланыс және энергетика 
университеті «Қазақстан тари-
хы» кафедрасының меңгерушісі 
Б.Қабд�шев осы бір жыл ішіндегі 
жұмыс туралы айта келе, Қазақстан 
тарихының жаңа бағдарламасымен 
оқыту бастапқыда қиынға соққанын, 
б і р а қ  б і р т і н д е п  е ң с е р і п  к е л е 
жатқандығын айтты. Мұнда әрбір 
ЖОО басшыларына да к�п нәрсе 
байланысты. Мысалы, аталмыш 
университетте әлеуметтік пәндер 
кафедрасынан «Қазақстан тарихы» 
кафедрасы жеке б�лініп шықты. 
«Бұл оқу орны басшылығының 
тарихымызға деген оң к�зқарасының 

а й қ ы н  д ә л е л і .  У н и в е р с и т е т 
басшылығының студенттерге білім 
ғана емес, ұлттық тәрбие беруге баса 
назар аударуы бізге үлкен міндет 
жүктейді» деді ол. `йткені жастарды 
отаншылдыққа баулу ең алдымен �з 
тарихын үйретуден басталады. 

Алматы байланыс және энерге-
тика университетінің профессоры 
Б.Берлібаев пән атауына байла-
нысты «Қазіргі заманғы Қазақстан 
тарихы» деуден г�рі «Қазақстанның 
қазіргі заманғы тарихы» деп атау-
ды ұсынды. Ол техникалық ЖОО-
дағы әлеуметтік пәндер арасында 
Қазақстан тарихы басымдыққа ие 
болуы тиіс екенін атап �тті. 

«1995 жылы к�рнекті тарихшы 
М.Қозыбаев тарихи сана қалып-
тастыру мәселесін к�терген еді. 
А л  қ а з і р  « Қ а з а қ с т а н - 2 0 5 0 » 
 с т р а   т е г и я с ы н а  с ә й к е с  б ү к і л 
қазақстандық біре гейлікті қалып-
тастыру �зекті леніп отыр. Бұл 
мәселе жаңа бағдарламада ескерілуі 
тиіс. Дәл қазір бізге «Қазақстан 
тарихын оқыту» тұжырымдамасын 
қабылдау қажет» деді Б.Берлібаев. 
Университеттің Қазақ  стан тарихы 
б�лімінің меңге рушісі Д.Салқынбек 
БҒМ-нің жаңа бағдарламасына 
үрке қараған мен де, тығырықтан 
шығудың жолдары бар екенін айта 
кетті.  Тарихшының  айтуынша, 
оқыту барысында қазіргі дәуір та-
рихын к�не заманмен байланыс-
тыратын тетіктерді табу маңызды.

Алматы байланыс және энер-
гетика университетінің доценті, 
т а р и х  ғ ы л ы м ы н ы ң  к а н д и -
даты М.Жұмағұлов тарих пәнін 
оңтайландырудың білім беру сапа-
сына әсер етіп отырғаны ж�нінде с�з 

жатқан Қызылорда жері, абыройлы еңбек 
еткен, менің екінші отаным, туған жерімдей 
санаймын, жиі барып тұрамын» деп ерек-
ше тебіреніспен жазды. Оның мемлекеттік 
қызметте жүріп, кезекті еңбек демалысын 
пайдалана отырып, ғылыммен айналысуы 
да, соғыс жылдары оқу-білімге қолы жет-
пеген ата-анасының ізгі армандарының 
бірі еді. Ол 1966 жылы мал шаруашылығы 
тақырыбындағы зерттеу еңбегі бойынша 
ғылыми диссертациясын сәтті қорғап, «Эко-
номика ғылымының кандидаты» атанды.

Абай, Шәкәрім, Мұхтарлардың табаны 
тиген киелі топырақ жайлы арада бірнеше 
жыл �ткенде жарық к�рген мемуарлық 
кітабында: «Ұлылар �скен елдің азаматта-
рымен тез тіл табысып, еңбек еткенімді, 
оның жолы абыроймен аяқталуы мен 
үшін жеткен тағылым биігі деп санаймын» 
деп ағынан жарылыпты. Ақиқатын айту 
керек, ел дамуына қосқан айтулы үлесі 
үшін бірқатар мемлекеттік марапатқа ие 
болған, Қазақстан Компартиясының XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI съездерінің делегаты 
Сағидолла Құбашевтың қызметтік соқпағы 
еш қалтарыс-бұлтарыссыз тегіс болды деп 
айтуға ауыз бармайды. 1987 жылы қаңтар 
айында Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің екінші хатшысы қызметіне 
кіріскен ел ағасының аса бір қиналған шағы 
Г.Колбиннің елімізді басқаруға келген 
кезеңмен тікелей  байланысты. Алғашқы 
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ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ 
жоғары оқу орындарында қалай оқытылып жүр?

өзі тірі болса, биыл мемлекет жəне қоғам қайраткері Сағидолла Құбашұлы 90 
жасқа толар еді. Ардақты абызға тағдыр өзінің 90-шы көктемін бала-шағасы мен 
замандастарының ортасында отырып, тойлауды жазбапты. Өкініштісі сол, осыдан 
бір жыл бұрын ол қалың елінің қабырғасын қайыстырып, бақиға аттанып кете-
барды. Бір қарағанда Сəкеңнің ешкімге ұқсамайтын өмір соқпағы туралы айтылар 
əңгіме оның көзі тірісінде-ақ айтылып, жазылар дүние баяғыда жазылып біткен 
секілді. Бірақ бүгінде оның өмір өткелдерін тағы бір зерделер болсақ, ол тіптен 
де олай емес екеніне тағы бір рет көз жеткізгендейміз. Керісінше, ол бақилық 
болғаннан кейін, оның ұзақ та мəнді ғұмыры мен адами келбетінің көп жандар 
біле бермейтін парақтары, онымен сыйлас-дəмдес болғандардың, артында қалған 
ұл-қыздарының естелік-əңгімелері арқылы уақыт өткен сайын жаңа қырынан ашы-
лып, толыға түскендей. Біздің бүгінгі Атыраудың арда ұлы туралы аз-кем тілге тиек 
етер естелік-əңгімеміз де оның қызы Нəйлəның аяулы əкесі туралы жүрекжарды 
əңгімесінен басталған-ды.

болып, қалың ойдың құшағында жүретіндігі. 
Ол, тіпті үйде дастарқан басында тамақтанып 
отырып та, ауылшаруашылығына қатысты 
түрлі мәселелерге бас қатырып, колхоз 
жұмыстарындағы проблемаларды анам-
мен бірге талқыға салатын. Қандай да бір 
күрделі істің күрмеуін шешуге бір-бірімен 
ақыл қосатын. Iкем �те аз ұйықтайтын, 
сирек демалатын. Егер сәл тынығуға жатын 
б�лмеге кіре қалса, оның шаршап-шалдығып 
жүретініне алаңдап, бәйек болатын анамыз, 
бізге «айқайламаңдар, әкелерің дем алып 
жатыр» деп, үнемі ескерту жасайтын. Ол 
кездері әкемізді сирек к�ретініміз сондай, 
үйдегі шағын отбасылық басқосуларда әкеміз 
ортамыздан табылса, біз үшін одан асқан 
мереке болмайтын. 

Ол қарапайым колхоз т�рағасынан 
Қазақстан  Компартиясы Орталық 
комитетінің екінші хатшысына 

дейінгі белестерді бағындырды. Ол үшін әрбір 
лауазымды қызметтің �зіндік жауапкершілігі 
жоғары болды. Негізі, менің анам да аса білікті 
маман, кәсіби зоотехник болды. Қазір ойлап 
отырсам, ол бар ғұмырын әкемнің қызметтік 
�су-�рлеу жолына құрбан еткен екен. Егер 
ол, �з заманында бониарлық білімі бар кәсіби 
маман ретінде ғылыми жолда ізденіп, дис-
сертация қорғаса, бәлкім Нәйлә Базановадай 
мал шаруашылығы саласында аты алтын 
әріптермен жазылатын ғалым болар ма еді?! 
Айтпақшы, ата-анам мен туғанда атымды 
осы �здерінің сүйікті ұстаздары болған, 
қазақтың қадірлі қызының құрметіне Нәйлә 
деп қойған екен. Отбасында біз алты бала 
болдық, бір ұл, бес қыз. Iке-шешеміз бізді 
адал еңбекке, оқу-білімге баулыды. Біз әкеміз 
бастық екендеп, ешқашан дандайсыған 
жоқпыз. Ел қатарлы киініп, басқалардай 
білім алдық. Бүгінгі кейбір д�кейлердің 
балаларындай қос-қостан машина мініп, 
жылдың т�рт мезгілінде шетелде дем алған 
жоқпыз. Қазір осының бәрін ой елегінен 
�ткізсем, бұның бәрі біздің ата-анамыздың 
санамызға сіңірген асыл қасиеттері мен 
тәрбиесі екен. Тіпті одан да нақтырақ айтсам, 
біздің �міріміздің �те қарапайым болуының 
�зі әкеміздің к�пбалалы кедей отбасынан 
шыққандығынан, ал анамыздың халық 
жауының ұрпағы болып, барлық тағдыр 
тауқыметін кішкентайынан к�зімен к�ріп 
�скендігінен шығар деп ойлаймын. Iкемнің 
қызметтік мансабында қолдау танытып, 
қолтығынан демеген тамыр-танысы мен 
«д�кей к�кесі» болған жоқ. Жарты ғасырға 
жуық, аттан түспей, үкімет жұмысының 
ыстығы мен суығына қатар к�нген оның бар 
сенгені �зінің білімі мен еңбексүйгіштігі, 
бойындағы мұқалмайтын қажыр-қайраты 
мен табандылығы. 

Қалай айтсақ та, үлкен істің басынан 
табылатын әр азаматтың білімділігі мен 
біліктілігі, іскерлігі мен адамгершілігі, ең 
алдымен, оның ар-ұжданы мен кісілігінен, 
елінің келешегіне деген сүйіспеншілігінен 
танылса, оны дер кезінде қолдап, әрбір 
қадамына сәттілік тілейтін қарапайым халық 
екені с�зсіз. Iкем қай облыста басшылық 
қызметте болмасын, ешқашан жерден-жерді 

Тарих ғылымының докторы 
Х.Iбжанов аталмыш жобада кем-
шіліктердің к�п екеніне тоқталды. 
Оның себебі бағдарламаның асы ғыс 
әзірленгеніне және оны дайындауға 
ЖОО-да жұмыс істейтін тарихшы-
ұстаздардың тартылмағанына келіп 
тіреледі. Тәуелсіздікті жаңа алған 
тұста Қазақстан тарихын оқытатын 
болдық деп қуанған ғалымдарымыз 
т � л  т а р и х ы м ы з д ы  ж а з у ғ а  б а р 
ықыластарымен кірісіп, соның 
нәтижесінде к�птеген оқулықтар 
дүниеге  келді .  Енді  келіп сол 
еңбектің зая кетуі неліктен?

Х.Iбжанов �з с�зінде оқулық 

жазу  үшін мемлекет  авторлар 
ұжымын тағайындап, олардың 
шығармашылық жұмыстарымен 
айналысуына тиісті жағдай жасау 
керек. Сонда ғана сапалы оқулық 
жазылады. Кезінде ХХ ғасырдың ба-
сында С.Сейфуллинге оқулық дай-
ындау ж�нінде арнайы тапсырмамен 
шығармашылық демалыс берілгенін 
мысалға келтірді.

Стандартты бір маман жаз-
са, оқулықты басқа біреу жазады. 
Бұл ала-құлалықтың орын алуына 
әкеп соғады. Сондықтан типтік 
б а ғ д а р л а м а  қ ұ р а с т ы р ғ а н  к е з -
де осының бәрін шешіп алу ке-
рек. «Біздің оқулықтарда мәтінге 
к�п орын беріледі, ал негізінде 
оқу құралының 30%-ы иллюстра-
ция болуы керек, сонда баланың 
есінде жақсы сақталады. Жалпы 
оқулық жазу мәселесінде шетел 
тәжірибесінен үйренеріміз к�п» деді 
Х.Iбжанов. 

Халықаралық экономика және 
бизнес университетінің профес-
соры, тарих ғылымының докторы 
М.Iбдіров орта білім беру жүйесі 12 
жылдық білім беруге к�шкен кезде 5 
сыныптан 11 сыныпқа дейін ежелгі 
қазақ тарихынан тәуелсіздікке 
дейінгі кезеңді қамтыса, ал 12 сы-
ныпта қазіргі  заман, яғни тәуелсіз 
Қазақстан тарихын оқыту қажет 
деген ұсыныс білдірді. Ал ЖОО-да 
тарих пәнінің орнына «Қазақстан 
жаһандық әлемде» атты пәнді енгізу 
арқылы барлық саланы – эконо-
мика, саясат және т.б. қамтуға бо-
лады деді тарихшы. Ол сондай-
а қ  т а р и х ш ы л а р д ы ң  қ о ғ а м д ы қ 
б і р л е с т і к т е р і  б а с  б і р і к т і р м е й 
отырғанын тілге тиек етті.  Ал-
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б�ліп алып қараған жан емес. Сыр елінде де, 
Кенді Алтай �ңірінде де оның бастамасы-
мен атқарылған қыруар шаруа осы с�зімнің 
дәлелі. Ол туған елін қандай жақсы к�рсе, 
халқы да оның еңбегін бағалады. Басқалар 
үшін Сағидолла Құбашұлы аты танымал 
мемлекеттік қайраткер болса, мен үшін 
мейірімін т�гіп, бағып-қаққан, ардақты 
әкем. Мен әкеммен мақтанамын! 

Иә, айтса, айтқандай-ақ, Сағидолла 
Құбашев 1927 жылы 10 ақпанда Атырау 
облысының бұрынғы Есбол, қазіргі Индер 
ауданының №1 ауылында к�пбалалы отба-
сында дүниеге келген. Iкесі Құбаш ағаштан 
түйін түйген қол�нер шебері болса, анасы 
Құраш к�бінесе отбасының шаруасымен 
айналысқан. Бірінен кейін бірі шетіней бер-
ген тоғыз перзенттің ішінде к�зі тірі қалған 
Сағидолла жастайынан халыққа аса бір ауыр 
кезең-ашаршылық пен жоқшылықты к�ріп 
�сті. Iкесімен бірге буыны бекімей жатып-ақ 
еңбекке араласты. Мұндай қиындықтар ке-
дей отбасында дүниеге келген жеткіншектің 
жігерін қайрап, бойында намыс отын оят-
ты, тағдыр тауқыметі ең алдымен ауыл 
тіршілігін оңалтуға оның қалайда �з үлесін 

күннен-ақ бірінші басшымен Сәкеңнің 
саяси-қоғамдық мүдделер мен жергілікті ұлт 
саясатына қатысты пікірлері екіге жарылған. 
Күнделікті 8 сағаттың орнына 12 сағат жұмыс 
істеп, әрбір атқарған жұмысынан кінәрат 
тауып, тырнақ астынан кір іздеген Колбин-
мен оған тіл табысу мүмкін болмаған. Ол 
�зін сол кезде қатты мазалаған мәселелер 
туралы 2003 жылы  баспа бетін к�рген «Адам 
�мірі адаммен» атты жинағындағы «Ар-
палыспен �ткен екі жыл» деген тарауда 
былайша суреттейді: «КОКП Орталық 
Комитетінің ерекше қаулысынан кейін 
барлық бағытта ұлтшылдарды, оларға дем 
берушілерді іздеу басталды. Қазақ  кадрларын 
жауапты қызметке қою күрт азайды. Жабық 
түрде жаппай орыстандыру  басталды. Респу-
блика, облыстар, тіпті аудан басшыларының 
құрамына к�п �згерістер жасалынды. 
Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарының 
Кеңес аткомының т�рағалары қызметтеріне 
орыс кадрлары тағайындалды. Бұл облы-
старда қазақтар к�п, жергілікті тілде жұмыс 
істейтін аудандар бар екенін айтып, ұсыныс 
енгіздім. 

Атқару комитетінде мәселе шешетін 
екі бірінші басшының біреуі қазақ 
болуы қажет екенін дәлелдедім. 

Бірақ Мәскеу қолдамады». Ел ағасын 
басқалардан ерекшелейтін тағы бір қасиеті, 
оның с�з маржанын терген, қиыннан 
қиыстыра білетін ақындығы. Онымен 
дәмдес болғандар Сәкеңнің жүрек тебірентер 
шырайлы шумақтарын айтпағанда, оның 
кәдімгі дастарқан басында отырып-ақ берген 
пәтуалы батасының �згелердікіне мүлдем 
ұқсамайтындығын әлі күнге дейін еске алып 
айтып отырады. Iуелден т�л кәсібі мал 
шаруашылығы саласы болғанымен, жасы-
нан білім-ғылымға құштар болған Сәкеңнің 
аса шешендігін, қандай да бір әңгіменің 
тиегін ағытса, ағынан жарыла әңгімелеп, 
айналасындағыларды �зіне ұйытып алатын 
қасиетін үзеңгілес достары �здеріне үлгі-
�неге тұтты. Сондықтан да болар, қазақ 
руханиятына немқұрайлы қарамайтын ол, 
белгілі сыншы марқұм Сағат Iшімбаевтың 
ұлттық теледидардан жарыққа шыққан 
«Қарыз бен парыз» авторлық бағдарламасы 
«Қазақстандағы ұлтшылдық» деген арнайы 
қаулымен эфирден шеттетілген кезде де 
араша түсіп, қорғап қалды. 

Иә, айта берсек, Алаштың атан жілікті 
азаматы Сәкең жайлы естеліктер таусылмақ 
емес. `мірлік жары Шолпан Халелқызымен 
65 жыл бір шаңырақ астында ғұмыр кешіп, 
6 перзентінен бірнеше немере-ш�бере 
сүйген халық қалаулысы саналы �мірінде 
еліне қалтқысыз қызмет етіп, ғибратты 
ғұмыр кешті. Ол еңбекқор, адал жүректі 
замандастарына қалай сенсе, �зіне сенім 
артқан Д.Қонаев, Н.Оңдасынов секілді 
қайраткерлерді үлгі-�неге тұтты. «`рліктен» 
шыққан �рен ел жадында адами қалпынан 
айнымаған азамат қалпында жатталып 
қалды. 

Арай САХАРИЕВА 
АЛМАТЫ

қозғады. Яғни «бұрын 45 сағаттың 
22-сі дәріс, 23-і семинар сабақтарына 
б�лінсе, қазір 15 сағат семинар және 
30 дәріс беруге арналады. Осы 45 
минуттық семинарда студенттердің 
бәрінен сабақ сұрап үлгеру мүмкін 
емес. Осыдан барып аралық бақылау 
кезінде студенттердің білімдерін 
бағалауда әділетсіздік орын алады 
немесе �тірік баға қоюға тура келеді» 
деді ол. 

Қазақстандағы жоғары білім 
беру жүйесі халықаралық Болон 
үдерісіне к�шкені белгілі. Осыған 
орай д�ңгелек үстелге қатысушы 
мұғалімдер кредиттік технология 
бойынша ЖОО ректорларының 
кредит санын �здері шешетінін 
айтып �тті. Бұл ретте олар кей-
де �зімбілермендікке салынып, 
мемлекеттік стандартты белден 
басатын жағдайлар да орын алып 
отырғаны жасырын емес. Мысалы, 
стандарт бойынша тарих пәніне 3 
кредит б�лінсе, кейбір  ЖОО-да, 
оның ішінде ҚазҰТЗУ де бар, 
ректордың шешімімен 2 кредит 
белгіленген. Бұл мәселеге қатысты 
Х.Iбжанов мемлекеттік стандартты 
бұзуға болмайтынын ескертті.

М.Жұмағұлов �з тәжірибесі 
негі зінде Қазақстан тарихы пәнін 
оқытуда бір ортақ тұжырымға 
келу керектігіне назар аударды. 
 Жиында белгілі тарихшы Т.К�лбаев 
мәселенің түп тамырына үңілуге 
шақырып,  тарих пәнін оқыту 
мәселесін бүкіл тарихшылар қауымы 
тарапынан бірлесе отырып к�терудің 
маңыздылығын атап айтты. «Беделді 
тарихшыларымыздың �зінің баста-
ры қосылмай, бір ұстанымға келмеуі 
салдарынан білім сапасы назардан 
тыс қалып отыр. Ұлт тарихын саудаға 
салуға болмайды» деді тарихшы. 

Ж и ы н ғ а  қ а т ы с у ш ы  Ж О О 
ұстаз  дары �здерін толғандырып 
жүрген сұрақтарын қойып, оқыту 
үдерісіндегі кейбір мәселелерді 
ортаға салды.  Мысалы, ҚазҰТЗУ 
оқы тушысы К.Чатыбекова қазақ 
тарихын кезеңдеуге қатысты қиын-
д ы қ т а р ғ а  т о қ т а л д ы .  Д � ң г е л е к 
үстелде к�терілген мәселелер тарих 
пәнін оқытуды жүйелі жолға қою 
қажеттігін к�рсетті. Студент жастарға 
ұлттық тарихымызды оқыту, қазақ 
халқының тағдырын айқындап 
берген ұлы оқиғалар мен үдерістер 
 туралы білім беру олардың азаматтық 
сана-сезімі мен ұстанымын қалып-
т а с т ы р у д ы ң  б і р д е н - б і р  ә д і с і . 
Отаншылдық сезімдер, туған еліне, 
жеріне деген сүйіспеншілік оның 
тарихын білуден бастау алады. Бұл 
міндеттер Қазақстан Республика-
сында білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында және Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 
стратегиясында атап к�рсетілген. 
Осы құжатқа сәйкес «Жастардың 
бойында белсенді азаматтық ұста-
нымды, әлеуметтік жауапкер ші-
лікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары 
адамгершілік және к�шбасшылық 
қасиеттерді қалыптастыру,  заман 
та лабына сай сапалы білімге қа-
жеттілікті арттыруға бағытталған не-
гізгі міндеттерді атқаруға қол жеткізу» 
міндеті қазақ тарихын еш қан дай 
шектеусіз оқытуды  талап етеді. 
Сондықтан да ЖОО-да Қазақ стан 
пәнін толыққанды оқыту мәселесі 
түпкілікті шешімін табуы тиіс.

Дина ИМАМБАЕВА

Бүгінгі күні жоғары оқу орындарында Қазақстан тарихы жаңа бағдарлама 
бойынша ХХ ғасыр кезеңінен бастап оқытылуда. Осыған орай  Қ.Сəтбаев 
атындағы Қазақ  ұлттық техникалық зерттеу университетінде «Қазіргі 
заманғы Қазақстан тарихын жоғары оқу орындарында оқытудың 
тəжірибелері мен болашағы» атты дөңгелек үстел өтті. Жиынға 
Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтының дирек-
торы, тарих ғылымының докторы Х.Əбжанов, Алматы мемлекеттік 
университетінің профессоры Т.Көлбаев, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің профессоры Ə.Құдайберген жəне 
т.б. тарихшы ұстаздар қатысты. Олар Қазақстан тарихын оқытудағы 
тəжірибелері негізінде өз ұсыныстары мен ой-пікірлерін ортаға салды. 
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МҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

ТІЛ ЖАНАШЫРЫНА 
құрмет көрсетілді

Сұлулыққа 
арналған байқау

ШАРА

БАСҚОСУ

КЕШ
Төл əдебиетімізді əлемдік деңгейде мəшһүр еткен ұлы Абай тұлғасы  біртуар 
жыр жұлдызы Мұқағали ақынның жүрекжарды сөзін сəл өзгертіп айтсақ, туған 
қазағымыздың мəртебесін төрткүл дүниеге асырды. Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың «Абайдың жолын, істеген ісін біз 
халқымызға паш етуіміз керек» деген  ұлағатты сөзі  сол ұлттық рухани биігімізді 
одан əрі асқақтата түсуді мегзесе керек. Осыған орай Абайдың «Жидебай-Бөрілі» 
мемлекеттік тарихи-мəдени жəне əдеби-мемориалдық қорық-мұражайының дирек-
торы Болат ЖҮНІСБЕКОВПЕН сұхбат ақын аманатын арқалап отырған шаңырақтың 
бүгінгі тыныс-тіршілігі жайлы өрбіді. 

сол жауапкершілікті әрқайсымыздың сезініп 
отырғанымыз да шындық. 

Биыл Ибраһим Құнанбайұлын және туған 
қазағын әлемге әйгілеген кемеңгер жазушы 
Мұхтар Iуезовтің 120 жылдық мерейтойы аталып 
�тпек. Осыны ескере келе �ткен жылдың соңында 
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының 
басшылығына «Астана – Защита» бағытындағы 
Тұлпар-Тальго жүрдек пойызын «Абай жолы» 
деп атауды ұсынған едік. Олар біздің �тінішімізді 
құп алып, еліміздің шығысына қатынайтын 
жолаушылар биылғы ақпан айынан бастап 
«Абай жолымен» сапарлайтын болды. Жақында 
бас мұражайда «Абай жолы: алашты паш ет-
кен әлемге», «Шырайлы Шыңғыстау» к�рме-
экспозициялары ашылды. 

– Алаш жұртының рухани орталығының бірі 
ретінде �зге мекемелер мен ұйымдарды да ортақ 
іске жұмылдырып отыр екенсіздер. Бұл туралы не 
айтар едіңіз?

– Иә, мұражай қызметінде республика 
�міріндегі айтулы оқиғаларға басымдық бере 
отырып, ғылым, білім орталықтарымен және 
қоғамдық институттармен �зара әріптестік байла-
ныстар �рістей түсуде. Мәселен, соңғы бір-екі айда 
М.Iуезов атындағы Iдебиет және �нер институ-
тымен, Еуразия ұлттық және Семей мемлекеттік 
университеттерімен, Мемлекеттік тілді дамыту 
қорымен жасалған келісімдер негізінде Семейдің 
мектеп оқушылары мен студенттері үшін Абайта-
ну дәрістері музей қабырғасында оқытыла баста-
ды. ̀ зімізде бар үштілді «Абай музейі» және АҚШ 
елшілігінің қолдауымен былтыр дүниеге келген 
екі тілді «визитАбайсемей» сайттарына қосымша 
биылғы қаңтар айынан бастап «Абай әлемі» сай-
тын оқырманға ұсынып отырмыз. Сол сияқты 
ғылым мен білім ордаларындағы �зара мүдделес 
әріптестермен бірлесе отырып М.Iуезовтің ме-
рейтойына орай биыл екі халықаралық конфе-
ренция �ткізілетін болады. Бұған қоса Еуразия 
ұлттық университетінің белгілі алаштанушы 
ғалымдарымен кеңесе келе ашылған «Алаш 
арыстары – М.Iуезов» мұражайы ғимаратының 
екінші қабатымен қатар �зі ашылғаннан бері 20 

жыл бос тұрған бірінші қабатында реэкспозиция 
жұмыстары басталды. 

– Жазда Астанада «ЭКСПО-2017» ха лық-
а ра лық к�рмесі �теді. Игілікті іске Абай қо рық-
мұражайы де үлес қосады дегенді естіп жатырмыз. 

– Халықаралық ЭКСПО к�рмесінде ұлттық 
рух сарайына ұлы Абай айтпақшы, «тетігін 
тауып, бір кірпіш боп қалану» мақсатында 
жаһандық оқиғаға қатысушыларды Абайдың 
асыл мұрасымен таныстырудың жақсы 
мүмкіндігін мейлінше пайдалану к�зделеді. 
Жан-жақты дайындық жұмыстарының алғашқы 
қарлығаштары ретінде шетелдік оқырмандар 
үшін ағылшын-орыс тілдерінде ашылған «визи-
тАбайСемей» сайтымен қатар Абай �леңдерінің 
қойын кітапшасы қазақ, орыс, ағылшын, 
қытай тілдерінде қонақтарға кәдесый ретінде 
әзірленді. 

Тегінде, кеше атқарылған, бүгін қолға алынған 
және ертеңге жоспарланған барша жұмыстың 
нәтижелі болуы Мәдениет министрлігінің та-
лапшыл басшылығының және дұрыс бағыт-
бағдар беруінің арқасы екені мәлім. Былтыр 21 
сәуірде ҚР Парламенті Сенатының Iлеуметтік-
мәдени даму және ғылым комитетінде еліміздің 
Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы қорық-мұражайлардың туристік 
әлеуетін дамыту мәселесіне ерекше назар ауда-
рып, нақты міндеттер қойды. Бұдан былай рефор-
малау ауқымында 2020 жылға дейін мұражайдың 
функцияларын мәдени-ағартушылық және 
имидж орталықтарына дейін кеңейту, сондай-
ақ ғылыми-зерттеу қызметін дамыту, тарихи 
ғылыммен, археологиямен, реставрациялаумен, 
�нертанумен, этнографиямен �зара қоян-қолтық 
іс-қимыл жасау талап етілуде. 

– Мұражайдағы «Абай арманы» экспозиция-
сы Тәуелсіздік мұраттарын паш етуге арналғанын 
к�рдік. Бұл идея несімен ұтымды? 

– Қарбалас жұмыстар к�п, дегенмен қат-
қабат шаруаның арасынан ең бастыларын бірінші 
кезекке қоя білудің маңызы ерекше. Мәселен, 
былтыр музейге келушілерге Тәуелсіздіктің 25 
жылдығын арнаулы экспозиция арқылы зерде-

заманынан жеткен этнографиялық жәдігерлер 
к�рмесі ұйымдастырылды. Ал �нер қанатындағы 
Абай мұрасы әртүрлі ұлт суретшілерінің туынды-
лары арқылы 1 наурыз – Алғыс күні паш етілді. 
Осы бастаманың жалғасы ретінде Абайдың 
туған күні қарсаңында мұражай қорындағы 600-
ден астам суреттердің арасынан 100-ден астам 
 туынды қойылған «Шыңғыстау» сурет галереясы 
да келушілердің к�ңілінен шығуда. 

Былтыр 100 жылдығы республика к�ле-
мінде атап �тілген к�рнекті абайтанушы Қайым 
Мұхамедхановқа арналған шаралар керуені Елор-
дада жалғасты. Келушілер ҚР Ұлттық музейінде, 
С.Сейфуллин және «АЛЖИР» мұражайларында, 
Еуразия ұлттық университетінің «Отырар» 
к і т а п х а н а с ы  м е н  I . М а р ғ ұ л а н  а т ы н д а ғ ы 
№40 мектепте ашылған к�рмелер арқылы 
Абайтанудың асқан білгірінің �мірімен және 
шығармашылығымен танысты. 

Сондай-ақ «Абай» журналының арнау-
лы шығарылымы ақын туралы естеліктерге 
арналып, Астанада, Түркістан мен Атырауда 
«Ұлы дала елінің Ұлы ақыны» атты к�рмелер 
ұйымдастырылды. Биылғы жылы «Абай жыр 
ақшамдары» республикалық поэзия кешін �ткізу 
жоспарланып отыр. Ұлылардың мәңгілік мекені 
– Жидебайда «Қансонарда бүркітші шығады 
аңға...» тақырыбымен ұлттық аңшылық дәстүрін 
ұлықтау мақсатында «Қыран» федерациясы 
қоғамдық қорымен �зара келісім жасалды. 

Біздің қызметіміздің басты бағыттарының 
бірі – ғылыми-зерттеу жұмыстарын табысты 
жүргізу. Ең алдымен, асыл мұраны к�здің қара-
шығындай сақтау керектігін басшылыққа ала 
отырып, қолжазбалар қоры қауіпсіз орынға 
к�шіріліп, қайта жабдықталды. Былтырдан 
бастап музей жексенбі күні де есігін айқара 
ашып, экскурсиялық-бұқаралық жұмыс б�лімі 
келушілерді қарсы алуға қолайлы орын тапты. 
Осындай мүмкіндік тарихи тұлға – Кеңгірбай би 
рухына тағзым етушілер үшін де ескерілді, жер 
аяғы кеңісімен киелі жерде музей шырақшысы 
дұға бағыштап, Би-ата рухына лайық мұражай 
ашу қолға алынады. 

– Абайдың 150 жылдығы дүрілдеп �тті. Енді 
ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына даярлық 
барысы қалай? 

– Бұл бірінші кезекте назарда тұрған мәселе. 
Біз Мәдениет және спорт министрлігіндегі 
әріптестерімізбен ақылдаса отырып, бірнеше 
шараны бірінші кезекте қолға алдық. Біріншіден, 
кезінде Абай оқыған және қалаға келгенінде 
түсіп жүрген Ахмет Риза мешіт-медресесі және 
I.Молдабаев пен к�пес Ершовтың үйлері, 
сондай-ақ 150 жылдыққа салынған күмбезді 
ғимараттар кіретін Бас мұражай кешеніне 
республикалық маңыздағы ескерткіш мәртебесін 
алу үшін тиісті жұмыс жасалуда. Осы мақсатқа 
қол жеткен күнде аталған тарихи ескерткіштер 
«Қазқайтажаңғырту» акционерлік қоғамының 
жоспарына кіріп, Абай қорық-мұражайында 
құрылыс және к�ріктендіру жұмыстарын дер 
кезінде әрі сапалы жүзеге асыруға қол жетеді. 
Абай мен Мұхтардың мұражай-үйлерінде 2015-
жылы аталмыш кәсіпорын атқарған күрделі 
ж�ндеу жұмыстары соған дәлел. Осыған орай 
Абай мен Шәкәрім кесенелерінің жер тағанында 
былтыр күзде басталған құрылыс жұмыстары 
биыл к�ктемде одан әрі жалғасады. 

Сонымен қатар �ткен жылы Семейдегі бас 
мұражай кешені мен Абай ауданындағы Жиде-
бай, Б�рілі б�лімдері, сондай-ақ Ақшатаудағы 
Құнанбай әулетінің қорымында түбегейлі күрделі 
ж�ндеу мен абаттандыру жұмыстарын жүргізу 
мақсатында жобалау-сметалық құжаттар жа-
сату үшін 41 млн. 574 мың теңгеге есептемелер 
әзірленген еді. Осы қаржы б�лінген күнде бұл Ұлы 
Абайдың асыл мұрасын к�здің қарашығындай 
сақтап, оны халықаралық деңгейде лайықты 
насихаттауға сенімді негіз қалайды. Ойдан-ой 
қозғап, қолға алған қыруар істің қағазда қалмай, 
нақты жүзеге асуы перзенттік парыз ғана емес, 
міндетті қызметтік шаруа. Ал ақынның асыл 
мұрасына жанашыр ағайын, осыған тілекші бол-
са, құба-құп.

 %ңгімелескен 
Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ 

Қазақстан» мен ертегідей Астанамыздың жүзеге 
асқан Абай арманының арқасы екенін де осы экс-
позициямен танысу барысында бағамдай түсіп, 
мәдениет, �нер мен спорттағы жеңістеріміздің 
тілеулесіне айналады. Халық ақыны Шәкір 
Iбеновтің «Ақ батасымен» басталған к�рме 
мазмұнының Елбасының Абай еліне сапарлары 
және ақын мұражайына тартуларымен таразыла-
нуы да заңды болса керек.

– Халыққа рухани нәр беретін Абай мұра жа-
йы   ның күнделікті атқарып отырған істері қандай? 

– Қолға алған істердің бәрі де халыққа 
бағытталуда. Мұражай ұжымы кемеңгер ақынның 
білімді де �нерпаз, «кеудесі сәулелі» ұрпақ 
туралы аталық аманатын басшылыққа ала-
ды. Кезінде хакім Абай оқыған Ахмет Риза 
мешіт-медресесінің соңғы жылдары бос тұрған 
мешіт б�лігінде «Абай» �нер мектебі �з есігін 
ашып, онда ақындық, мәнерлеп оқу, дойбы 
мен тоғызқұмалақ үйірмелері жұмыс жасауда. 
Мектептің тоғызқұмалақшылары облыстық, 
республикалық жарыстардың жеңімпаздары 
ретінде таныла бастады.

`ткен жылы Ұлы Абайдың туған күні 
 23  тамызда мұражайдың бас ғимаратының 
алдындағы сахнадан бала ақындар мен дана 
ақындар Абай �леңдерін бір сағат бойы үздіксіз 
аспандатты. Бұл жерге былтыр к�ктемде бой-
лары 1 метрлік қырықтан астам шырша және 
Құнанбай қыстауы – Қарашоқыдан арнайы 
әкелінген оннан астам қайың отырғызылды. 
Қазір Зере әже мен Ұлжан ана рухтарына 
құрметтің айғағындай «Абай аналары» аллеясы 
желкілдеп �сіп келеді. Семейдегі Абай атын 
еншілеген бес шаңырақ бірлесіп дайындаған 
«Абай шаңырақтары шақырады!» салтанатында 
ақындар жырдан шашу шашып, алтыбақан жа-
нында ән мен күй әуеледі.

 `нер зерттеушілерінің айтуынша, Абайдың 
30 әні мен 3 күйі бар екен. Соған орай бұрын бос 
тұрған тағы бір залда әйгілі композитор, академик 
А.Жұбановтың аманатына сай «Абайдың ән-күй 
мұрасы» экспозициясы ашылды. Бұған қоса 
мұражайдың сыйлықтар залының орнына Абай 

– Ұлыларымызды ұлықтап, даналарымыз-
ды т�рге оздыру халқымыздың мерейін үстем 
ететін дәстүр. Осы орайда сіз басқарып отырған 
ұлы Абайдың қорық-мұражайы алдында қандай 
міндеттер тұр?

– Осыдан жиырма жыл бұрын ЮНЕСКО 
деңгейінде, халықаралық к�лемде 150 жылдығы 
зор табыспен мерекеленген хакім Абайдың 
мерейтойы ел тарихы мен оның ұлы тұлғасына 
деген терең сүйіспеншіліктің айғағы. 

Алда Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойы да алыс емес. Сондықтан ақынның 
«Жидебай – Б�рілі» мемлекеттік тарихи-
мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-
мұражайының ұжымы алдағы мерейтойға 
лайықты әзірлікпен баруды басты мақсат 
тұтады. Жаһандану үрдісінің ығына небір ал-
пауыт мемлекеттер жығылған заманда әрбір 
жыл мен айдың ғана емес, тіпті әрбір апта 
мен күннің де алар орны айрықша. Және де 

Аршалы аудандық мәдениет үйінде «Аршалы аруы-
2017» байқауы болып �тті. Үміткерлер 4 кезеңнен 
тұратын сайыста бақ сынады. 

Cайысқа қатысушылардың �нерін Аршалы 
ауданының тілдерді оқыту орталығының директоры 
Р.Маханов, Аршалы ауданы білім б�лімі әдістемелік 
кабинет меңгерушісі Т.Мамбетов, «Ақ әжелер» 
ансамблінің жетекшісі Г.Ахатова, Аршалы ауданы 
тілдерді дамыту б�лімінің бас маманы Қ.Нұрхан 
бастаған қазылар алқасы бағалады. 

Бас жүлде Жібек жолы ауылындағы Иманжүсіп 
Құтпанұлы атындағы орта мектептің ұстазы Iлина 
Жанәбілге бұйырып, ол«Аршалы аруы-2017» атанды.
Бірінші орын Сараба ауылы орта мектебінің ұстазы 
Дана Сейдахметоваға берілді. Аршалы кентіндегі №3 
Аршалы орта мектебінің тәрбиешілері Тоғжан Бейбіт, 
Эльмира Садығова жүлделі орындарды иеленді. 
Қатысушыларға мәдениет және тілдерді дамыту 
б�лімінің бастығы А.Байжұма бағалы сыйлықтар мен 
дипломдарды табыс етті. 

Р.МАХАНОВ

тәрбиесінің �зекті мәселелері» тақырыбына 
кеңінен тоқталды. «Біздің қазақта дәстүрлі 
отбасы институты болған. Сол қазір 
әлсіреп жойылудың үстінде» дей келе, 
қазақ баласын кішкентайынан «ұят бола-
дымен» тәрбиелеп келгендігін, сондықтан 
ибалы, инабатты, арлы, ұятты болып 
ержеткендігін, бүгін халықтың «ұят бола-
дысы» кеміп, «онда тұрған дәнеме жоғы» 
к�бейгендігін, мұның соңы тәрбиесіздікке 
әкелетіндігін қадап айтты. 

Жамбыл облыстық ішкі істер депар-
таментінің жауапты қызметкері, по-
лиция полковнигі Қуаныш Қалжанов 
жас�спірімдер арасындағы құқық бұзу-
шылықтарға, оның себеп-салдарына 
тоқталып, бірқатар деректер келтірді. 
Оның айтуынша, былтыр 62 ата-ана ата-
аналық құқығынан айрылса, биыл жыл 
басынан бері 16 ата-ананың �з құқығынан 
айрылғанын, сондай-ақ «К�к кит» ойы-
нына 24 баланың кіргені анықталып, соңы 
түсіндіру жұмыстарымен жалғасқанын атап 
�тті. 

Қ а з а қ с т а н  м ұ с ы л м а н д а р ы  д і н и 
басқармасының Жамбыл облысындағы 
�кілі, «Һибатулла Тарази» мешітінің бас 
имамы Д.Iлимұхаммедұлы, дәрігер-

Ұлттық құндылықтар – 
ұрпақтар сабақтастығының өзегі

Тараз қаласында Жамбыл облыстық ардагерлер кеңесі, «Қазақстан-Zaman» 
газеті жəне М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің 
ұйымдастыруымен «Мəңгілік ел. Ұлттық құндылықтар – ұрпақтар 
сабақтастығының өзегі» атты дөңгелек үстел өтті. Оған облыстық басқармалар 
мен департамент өкілдері, облыстық, аудандық ардагерлер кеңестерінің төралқа 
мүшелері, жоғары жəне арнаулы оқу орындарының басшылары мен студенттері, 
бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері қатысты. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінде белгілі қоғам қайраткері, 
тіл жанашыры, университет түлегі Оразгүл 
Асанғазықызының 65 жылдық мерейтойына орай 
ұйымдастырылған «Hмірінің �зі �неге» атты салта-
натты жиын �тті. 

Салтанатты кештің шымылдығы халқымыздың 
қадірлі қызы Оразгүл Асанғазықызының �мірі мен 
шығармашылығына арналған деректі фильм к�рсеті луі-
мен ашылды. Еңбек жолын қарапайым мұғалімдіктен 
бастап, қызметтің �рлеу баспалдағына �зінің қажыр 
қайратымен к�терілген  Оразгүл Асанғазықызы күллі 
кейінгі толқынға, студент-жастарға үлгі екені с�зсіз. Ол 
– қазақ қыздарының қара шаңырағынан түлеп ұшқан, 
�сиетті �мір жолымен әрқашан оқу ордасының беделін 
�сіріп, мерейін асырып, �скелең �рендерге �міршең 
тәрбиенің бастауындай нәр беріп, ұлтымыздың рухани 
биігін аласартпай келе жатқан дара тұлға. 

С�з кезегін алған университет ректоры Д.Н�кетаева 
басты ке йіп кер О.Асанғазықызының �негелі �мірі 
жайлы баяндама жасады. Сондай-ақ осы уақытқа 
дейін «Құрмет» ордені, «Еңбектегі ерлігі үшін», 
«ҚазКСР ағарту ісінің үздігі» т�сбелгісімен, «Мәдениет 
қайраткері», ұшқан ұясының  70 жылдық мерейтойлық 
«Ұлағат» алтын медалімен марапатталған кеш иесі 
Қыздар университетінің «Құрметті профессоры» 
атағына ие болды. Мұндай зор құрметке лайық тұлғаны 
университет басшысы Динар Жүсіпәліқызы арнайы 
құттықтап, мантия кигізіп, куәлігін табыс етті.

`з кезегінде дүйім жұрттың қолпаштауымен сах-
на т�ріне к�терілген Оразгүл Асанғазықызы шараны 
ұйымдастырған университет ректорына алғысын 
жеткізді.

Аяжан ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

хирург, профессор С.Ордабеков, об-
лыс әкімдігі ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары Д.Бейсенқұлов, 
облыстық прокуратураның №1 басқармасы 
б�лімінің аға прокуроры Б.Қалыбаев, 
Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасы 
оқу-әдістемелік кабинетінің меңгерушісі 
Б.Тәжібаев,  аталған әкімдіктің дін 
 проблемаларын зерттеу орталығы жоспар-
лау және ұйымдастыру б�лімінің басшысы 
Е.Жақыпов, ардагерлер Ш.Дәулетбаев, 
Ж.Сыдықов, Қ.Аккулиева, С.Жорабеков, 
Б.Жаппарұлы, С.Ашанов, жастар атынан 
А.Қуат және т.б. с�з с�йлеп, �з ұсыныс-
тілектерін білдірді. 

Ұлттық құндылық – ұлттың басты 
тірегі екендігі, алдымен туған тіліміздің 
қадір-қасиетін арттыруымыз, аясын 
кеңейтуіміз қажеттігі, сондай-ақ асыл 
қазыналарымызды к�здің қарашығындай 
сақтап, аялай білуіміз, қадірін түсінуіміз 
керектігі с�з болды.  

Жиын соңында қатысушылар респу-
блика жұртшылығына, ардагерлерге Үндеу 
қабылдады.   

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
Жамбыл облысы

қайраткері Сәуле Мешітбаева баяндама 
жасап, ұлттық құндылықтарымызды, ру-
хани байлығымызды қаймағын бұзбай 
сақтау қажеттігін, оның к�ш басында 
ана тілі тұрғандығын айта келіп, «Отба-
сы мектебін» ашу қажеттігіне тоқталды. 
Аталған басылымның бас редакторы 
Ертай Айғалиұлы ер азаматтардың аты-
нан қыздарға, әйел-аналарға ашық хат 
жолдап, 90-жылдары жастардың темекі 
шегу, ішімдік ішу, т.б. әрекеттері жасы-
рын түрде болған болса, бүгінде мұндай 
жағымсыз іс-әрекеттер ашық түрде к�рініс 
тауып жүргендігін айтып,  «күш те, қуат 
та, үміт те сіздерде, Қазақ әйелдері» деп 
қазақ қыздарынан үміт күтетінін, оларға 
сенетіндігін жеткізді.

Тараз инновациялық-гуманитарлық 
университетінің профессоры Жанат 
 Сарыбекова «Қазақ отбасындағы қыздар 

Ж и ы н д ы  о б л ы с т ы қ  а р д а г е р л е р 
кеңесінің т�рағасы Е.Солтыбаев кіріспе 
с�збен ашты. Қазақ халқы тілі мен діні, 
ділі мен тіні, ауыз әдебиеті мен мәдениеті, 
�нері, әдет-ғұрпы, салт-санасы, тағамдары, 
ұлттық қол�нері, тұрмыстық тұтыну 
бұйымдары, ұлттық ойындары, этикалық 
ұстанымдары арқылы ғасырлар бойы �зге 
ұлт �кілдерінен ерекшеленіп келгендігін, 
осындай үрдістерді халқымыз эпикалық 
жырлары, әпсаналары, аңыз ертегілері, 
тәлім-тәрбиесі арқылы ұлттық тәрбие 
ретінде ұрпағының болмысына сіңіріп 
отырғандығын тілге тиек етіп, ардагер-
лер кеңесі осы тұрғыдан жұмыс жасау 
қажеттігін, бүгінгі басқосу бүкпесіз ашық 
әңгіме алаңына айналатынына сенім 
білдіріп, сәттілік тіледі. 

« Қ а з а қ с т а н - Z a m a n »  Ж Ш С  б а с 
директорының бірінші орынбасары, қоғам 

летуге баса к�ңіл б�лінді. `здеріңіз білесіздер, 
Тәуелсіздік халқымыздың к�птеген қаһарман 
перзенттерінің қол жетпес арманы болып қалды. 
Елбасының Абайдың 150 жылдық мерейтойында 
«Тағзым» кітабына жазған «Абай мұражайы құтты 
болсын! Абай арманы орындалып, халқымыз 
бақытқа жетсін!» деген ізгі тілегі жаңа экспозиция 
залының тақырыбын к�рсетіп, оның мазмұнын 
ашып бергендей еді. 

«Абай арманы» залы былтыр 22 ақпанда 
Семейге келген республикалық «Мәңгілік ел» 
 по йызы мүшелерінің қатысуымен ашылды. 
Жаңа экспозиция Елбасының Абайды ардақ-
тауға шақырған с�здерінен арна тартып, одан 
 Қазақ стан Конституциясын және Тәуелсіздіктің 
алтын бесігі – Алматыны ұлықтай келе, Абай жа-
зып, 1885-ші жылы Қарамола съезінде бекітілген 
Ережеге назар аудартады. 

Ұлы ақынның жүрегін сыздатқан «Қайран 
елім, қазағым!..» толғанысының терең сырын 
туған еліміздің бақыты жолында құрбан болған 
Iлихан Б�кейханның �мірі мен қызметі және 
елдік пен ерлік рухының қисынды жалғасы 
Желтоқсан к�терілісінің мән-маңызы арқылы 
пайымдатады. Былтыр жабылғанына ширек ғасыр 
болған Семей ядролық сынақ полигонының да 
данышпан ақын айтқан «�з қолынан ырқы кет-
кен» халық трагедиясы екенін деректі материал-
дармен к�з алдымызға жайып салады. 

Мұражайға келушілер «Iлемге танылған 

ҰЛЫ АҚЫН 
мұрасына адалдық 
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КӨЗКӨРГЕН

Қытайда «FAST» деп ата ла-
тын әлемдегі ең үлкен  те  лескоп 
бар. Осы нысан ды тамашалауға 
бұдан былай туристер де кіре 
алады екен. 

Телескоптың қалыпты 
жұмыс істеп тұруы үшін ра-
диусы бес шақырымды алып 
ж а т қ а н  ж е р  « т ы н ы ш  т ы қ 
алаңы» ретінде белгі ленген. 
Бұл деген с�з таяу маңында мобильді құ   рылғылардың 
бар лық түрлері қолданылмай ды. Сондықтан туристер 
ұялы телефондарын, фотоаппараттарын және �зге де 
электронды құ рылғыларын кіре берісте қалдыруы тиіс 
екен. Күн сайын телескоп аймағына екі мың адам келе 
алады. «FAST» �ткен жылдың қыркүйек айында аспан 
асты елінің оңтүстік-батысындағы Гуйчжоу провин-
циясында ашылған болатын.

%зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ШЫҢ ЕЛІ

Телескопқа жол ашық

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

«The Telegraph» басылымы 
әлем бойынша экологиялық 
ең таза қалалардың тізімін 
жариялапты. Тізім Дүние жү-
зілік денсаулық сақтау ұйымы 
мәліметтері негізінде жасалған. 

Ең таза қала ретінде Шве-
ция астанасы Стокгольм таны-
лып отыр. Бұл қала 1999 жыл-
мен салыстырғанда қоршаған 

ортаға к�мірқышқыл газының шығарылуын ай тар-
лықтай азайтып, 2050 жылға қарай энергетика сала-
сында к�мірден біржола бас тартпақ. Екінші орында 
Жаңа Зеландиядағы Веллингтон қаласы болса, үшінші 
орын Австралияның Канберра қаласына тиесілі болып 
отыр. Т�ртінші орын Оттаваға (Канада) бұйырыпты. 
Ал үздік бестікті Шотландияның Эдинбург қаласы 
түйіндеп тұр. Ең таза қалалар тізімінде сонымен қатар 
Монтевидео (Уругвай), Таллинн (Эстония), Хельсин-
ки (Финляндия), Монако мен Мадрид (Испания) бар. 

 `.Жәнібеков қазақтың ұлттық мәде-
ниетінің �ркендеуіне, қазақ тілінің мем-
лекеттік мәртебе алуына к�п күш-жігер 
жұмсаған қайраткер. ХХ ғасырдың жетпі сінші 
жылдарында Қожа Ахмет Ясауи кесенесін 
қалпына келтіруге ұйытқы болған да `зағаң. 
Оның бастамасымен к�птеген этнографиялық 
мұражайлар ашылды, сонымен қатар қазақ 
жеріндегі тарихи және мәдени ескерткіштерді 
сақтау мен қалпына келтіру мақсатын к�здеген 
«Арқас» қоғамы құрылды. Ол Торғайда «Шер-
тер», «Ғасырлар пернесі», Алматыда «Саз-
ген», «Адырна», «Алтынай» ансамбльдерінің 
құрылып, �нер к�рсетуіне ақылшы, демеуші 
болған азамат. 

 `.Жәнібековтің «Қазақтың ұлттық 
қол�нері», «Жаңғырық», «Уақыт керуені», 
«Жолайрықта», «Қазақ киімі», «Ежелгі Оты-
рар» атты бірнеше жинақтары жарық к�рген. 
Осы орайда «Тағдыр тағылымы» жинағының 
шығуына орай бас қосқан мәжілісте `зағаң 
«Қырық екі  жыл бойы халыққа белгілі 
адамдармен істес болдым. Солардың игілік 
істерін де, қамқорлығын да к�рдім. «Тағдыр 
тағылымында» мәдениет және �нер  жайында 
с�з қозғалады. Ескі әдет-ғұрыпқа  байланысты 
біршама дүниелер қамтылған. Бұл менің 
алғашқы әдеби шығармам» деп, �зекжарды 
с�зін айтқан еді. 

 `зағаң �зінің саналы ғұмырында адам 
бойындағы асыл қасиетті аша біліп, дарынды 
жастарды үлкен сахнаға баулыған �нер жа-
нашыры. Ол кісінің ұстаздық еңбегі, �нерлі 
жастарға қамқорлығы жайлы халқымыздың 
к�рнекті ғалымы, академик З.Қабдоловтың 
«Адамнан азамат шығаратын, баладан дана 
жасап шығаратын құдіретті күш – ұстаз еңбегі. 

Оңтүстік Кореяның Конституциялық кеңесі прези-
дент Пак Кын Хенің импичментін бекітті. 

Ел парламенті сыбайлас жемқорлық деректері-
нің шығуына байланысты �ткен жылдың 9 жел тоқ-
санында импичмент жариялаған болатын. Конс ти-
туциялық кеңестің шешімі жұмада YTN оңтүстік корея-
лық телеарнасының тікелей эфирінде жарияланды. 
Кеңестің сегіз судьясы парламент ше шімін мақұл дауға 
дауыс берді. Енді Пак Кын Хе мемлекет бас қарудан 
түбегейлі шеттетіледі, ал 60 күн шінде мер зімінен бұрын 
президент сайлауы �теді. Импичмент жария ланбаса, 
президенттің �кілеттігі 2018 жылдың ақ панында 
аяқталар еді, ал сайлау биыл 20 желтоқсанда �тер еді. 
Президентті биліктен ке ті руге Пак Кын Хе мен оның 
бұрынғы танысы Цой Сун Силь дің айналасындағы 
жемқорлық дауы себеп болған.

Ресей ғалымдары қатерлі ісіктің барлық түріне және 
кезеңіне қарсы ойлап тапқан гендік-инже нер лік препа-
ратты ғарышта сынақтан �ткізді. 

Бұл туралы Федералды медицина-биологиялық 
агенттіктің (ФМБА) Мемлекеттік ғылыми-зерттеу 
 институты директорының орынбасары, профессор 
Андрей Симбирцев мәлімдеген. Қатерлі ісіктерді емде-
уге арналған жаңа препарат биотехнология к�мегімен 
алынған. Ғарыштық сынақты сәтті �ткізген институт 
енді клиникаға дейінгі сынақты жақсы аяқтап, онко-
логия саласындағы ғылыми жетістікті жетілдіре түспек. 
Симбирцевтің айтуынша, препарат меланом және 
сарком секілді қатерлі ісік түріне шалдыққан тышқанға 
салынған. Сынақ кезінде дәрінің жанама әсерлері 
анықталмаса да, қауіпсіздік ж�ніндегі соңғы шешім 
шығаруға әлі бір жылдай уақыт керек екен. 

Қырғызстанның темір жол 
саласы вагон жетіспеу шілігі 
салдарынан елге табыс әкелуді 
күрт т�мендеткен. 

`ткен жылы теміржол 
к�ліг іне тапсырыс беріл-
генімен, қаржының азды-
ғы нан қажетті техниканың 
тек үштен бірі ғана алынған. 
Ендігі үміт – Қырғыз-Ресей 
даму қорында. «Қырғыз темір жолының» соңғы 
жылдардағы шығыны 6 млрд сомға жетіпті. Бұл – 90 
мың долларға пара-пар қаражат. Мұн дай жағдай жүк 
тасымалдаушы вагондардың жетіспеуінен туындап 
отыр. Бұл мәселені ұлттық компания шетелден не-
сие алу арқылы шешпек. ҚТЖ бас директорының 
бірінші орынбасары Руслан Бектеміров Қырғыз-Ресей 
қорынан шамамен 10 млн АҚШ доллары к�лемінде 
несие алу к�зделіп отырғандығын жеткізді.

ҚОРШАҒАН ОРТА

АЗИЯ 

ТМД

КӨРШІ

Әлемдегі ең таза қалалар

Президент сайлауы өтпек

Медицина жаңалығы

Шетел қаржысына жүгінбек

Халқымыздың ғасырлар  
қойнауына кеткен тарихын, əдет-ғұрпын, 

қолөнері мен фольклорлық  ерекшелігін, мəдени 
мұраларын зерттеп, оның келешек ұрпаққа жетуіне алтын 

көпір болған, ұлттық өнеріміз бен дəстүрімізді ғылыммен ұштастыра 
білген ұлтымыздың жанашыры, көрнекті мемлекет қайраткері, белгілі эт-

нограф, тарих ғылымының докторы Өзбекəлі Жəнібеков қазақ халқының үлкен 
жанашыры еді.

 Өзбекəлі ағамыз 1931 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданына 
қарасты «Сарықамыс» ауылында дүниеге келген.  Қазақтың Абай атындағы 
ұлттық педагогикалық университетінің түлегі. Өзағаң еңбек жолын ауыл 
мектебінде ұстаздық етуден бастаса, кейін  əртүрлі басқару мекемелерінде 

қызмет атқарады. 1977-87 жылдары Қазақстанның Мəдениет 
министрінің орынбасары, 1987-88 жылы Мəдениет министрі, 

1988-91 жылдары Қазақстан Компартиясының Орталық 
Комитетінің хатшысы қызметін атқарды. 

¤нер деп μткен¤нер деп μткен
¤ЗАЃАЊ¤ЗАЃАЊ

`зінің уақытын аямау, �згенің бақытын аялау 
ұстазға ғана тән. `збекәлі Жәнібеков арда 
туып, �мірде арман қуған жан. Адамдардың 
неге қабілеті бар, соны �сіруге күш-жігерін 
жұмсаған жан, �нер жанашыры» деген пікірі 
Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. 

1980 жылы 1 тамызда Орталық Комитеттің 
ұйғарымымен Респуб ликалық саз аспаптар 
музейін ашу туралы қаулы шықты. `зағаңның 
басқаруымен тоғыз айдың ішінде музей экс-
понаттарын іздестіріп, Семей облысындағы 
Абай музейінен ақынның домбырасын, Аты-
раудан Мұрын жыраудың, Қызылорданың 
орталық музейіндегі Шашубайдың сырнайын, 
I.Бектасовтың к�мегімен Біржан салдың 
домбырасын алдырып, болашақ «Сазген» 
ансамблінің аспаптары мен ұлттық киімін 
дайындап,  үлкен ұйымдастырушылық 
жұмыстарын ж�нге келтірді. Iсіресе белгілі 
шебер Д.Шоқпаровтың басқаруындағы ма-
мандар ансамбльге қажет аспаптарды жасап, 
аз уақытта к�п шаруа тындырды. С�йтіп, 
1981 жылдың 24 сәуірінде Республикалық саз 
аспаптар музейі ашылды. Музейді басқаруға 
�нер зерттеушісі, белгілі күйші Ж.Шәкәрім 
шақырылды. Жәкең музей жанынан ашылған 
«Сазген»  фольклорлық ансамбліне  де 
жетекшілік етті. 

Музей экспонаттарын толық тыруға белгілі 
�нер зерттеушісі Болат Сарыбаевтың да қосқан 
үлесі ерекше. `зағаң Б.Сарыбаевты Торғайда 
ашылған «Шертер» ансамблін ұйымдастыруға 
к�мекке шақырған-ды. Ол музей шеберхана-
сында жасалған аспаптарға кеңесші болды. 

`.Жәнібеков «Сазген» ансамблімен 
алғаш Оңтүстік Қазақстан облысын аралады. 
Қазақстанның әр жерінен үш жүздей экспо-

Дизайн саласы – ғылыми-техника, 
компьютерлік салалар дамыған ХХІ 
ғасырда жаңаша тыныс алып, ілгері 
қадам басты. «Дизайн» термині ағыл-
шын тілінен енген с�з. Ол жобалау, 
сызу, ойластыру деген ұғымды білдіреді. 

Академиядағы дизайн мамандығы 
бойынша студенттерге сәулеттік ди-
зайн, графикалық, �неркәсіптік, 
 теле-видео дизайны және сән дизайны 
бойынша жан-жақты білім беріледі. 
Осының ішінде, әсіресе теле-ви-
део және сән дизайны �зінің ерек-
ше инновациялық технологиялар-
мен қызықтырады. Айта кетейік, бұл 
оқу орнында тұңғыш рет ашылған 
дизайн �нерінің бір түрі. Факультетіміз 
осы салаға жаңадан қадам басқан 
шәкірттермен қатар �з шеберліктерін 
шыңдауды мақсат еткен азды-к�пті 
тәжірибесі  қалыптасқан жастар, 
магистранттардың шығармашылығын 
дамытатын ғылыми орталық болып та-
былады. Оқу үдерісі барысында аталған 
мамандықтың барлық ерекшеліктері, 
теориялық негіздері, жобалаудың жаңа 
бағыттары, әдістемелері ескеріліп оты-
рады. Қазақтың ұлттық ою-�рнектеріне 
мән беріледі. `йткені ұлтымыздың 
т�л �нері заманға сай дамып, ұмыт 
қалмауы тиіс. Оны уақыт талабына 
сай жаңғыртып отыру дизайн �нерін 
халықтық нақышпен �ркендетуге 
серпін берері анық. 

Дизайн саласының қыр-сыры барша 
жұртшылыққа түсінікті бола бермеуі 
де мүмкін. Бұл негізінен адамның 
қиялымен, к�ркем ойлау жүйесімен 
байланысты сала болғандықтан оны 
шығармашылық бағытқа жатқызамыз. 
Мәселен, оқу үдерісі бірнеше кезеңдерді 

нат жинады. Осыдан соң «Сазген» Югославия, 
Марий АКСР-і, Түрікменстан, Үндістан жерін 
аралап, Алжир мен Францияда концерт қойды. 
Мәскеуге үш рет барып, халықаралық фести-
вальдерге қатысты. 

Осы орайда театр сыншысы, профессор 
Iшірбек Сығай к�зі тірісінде: «`збекәлі 
Жәнібеков – қазақ халқының біртуар азама-
ты. `з кезеңінің аса ірі қайраткерлері ретінде 
салған жолы сайрап жатыр. Мен 1974 жылы 
театрды к�руге Торғайға бардым. Ол жерде 
театр ашылғанына небары екі-үш жыл болған. 
`.Жәнібеков Торғай обкомының хатшысы 
еді. Театрдағы әр қойылымда  режиссерлермен 
ақылдасып отыратын.  Артистерге қалай ой-
нау керектігін де үйрететін. Айман-Шолпан 
кездескенде бір-біріне қалай емеурін таны-
тып жатыр, Iлібек, Арыстандармен кезде-
скенде қыздар қалай �зін-�зі ұстау керек, 
осының бәрін `зағаң үйрететін. Бұл ісі маған 
жағатын.  Содан қызмет бабымен кездесіп 
тұрдық. Кейін мен ол кісінің орынбасары 
болып қызмет істедім. Ол кісі министр бо-
лып келді. Сосын Орталық Комитетке хатшы 
болып кетті. Жұмыс десе жанын аямайтын 
жанкешті адам екенін ұғындым. Қазақстанда 
сол кезде он жеті мыңдай ескерткіш бар 
екен, соның барлығының құжаттарын `зағаң 
ретке келтірді. Тіпті оттыққа дейін, к�не 
шәйнек, құманға дейін ауыл-ауылдан жинап, 
мұражайдың толығуына еңбегі сіңді. Құрған 
ансамбльдерін «Адырна», «Арқас», «Сазген», 
«Алтынай» деп атауы да ерекше еді. Артынан 
бірнеше кітап қалдырды. Қысқасы, бұл кісі 
елім, жерім деп күңіреніп �ткен кісі, оған дау 
жоқ» деп еді. 

Ғалымдар үйінің директоры Ғ.Бибатырова 
`зағаңның адамгершілік қасиетіне ерек-
ше тоқталып, «Мен ол кісімен замандас 
болғанымды мақтанышпен айтып жүремін. 
Ондай адамдар �те сирек. Бұл кісі үлкен ғалым, 
этнограф, публицист, керемет еңбекқор адам 
еді, мінез болмаса тұлға болмайды ғой. Жақсы 
к�рген адамына әзілі де жарасушы еді, сұсы бар 
еді, сондықтан к�бісі қарсы келуге батпайтын. 

Бұл кісінің есімі ел есінде мәңгі қалады» деп 
толғанады. 

«Бұлақ  к�рсең к�з ін  аш» демекші, 
`.Жәнібеков дарынды жастарға қамқор болып, 
олардың қанаттануына, сахналық шеберлігін 
шыңдауына ерекше к�ңіл б�лді. Сондай 
қарындастарының бірі – Мәдина  Ералиева 
еді. Сыңғыр дауысты сырнайшы қызды жиын-
тойда к�ріп, әншілігін мойындағаннан кейін 
`зағаң «Адырна» ансамбліне әнші ретінде 
қабылдайды. Ол Мәдинаның орындайтын 
әндері мен киетін ұлттық киіміне ерекше мән 
беріп, үлкен сахнаға алып шықты, бағын ашты. 
Жас әнші �з тыңдаушысын тапты, к�пшілік 
қошеметіне б�ленді. 

Академик I.Қайдаров `збекәлі Жәнібеков 
жайлы «`зағаң туралы к�п айтуға да, аз айтуға 
да болады. Ол кісінің қазақ халқына жасаған 
жақсылығы, игілікті істері мол. Қазақ тіліне 
мемлекеттік мәртебе әперуге байланысты біз 
бірігіп еңбек еттік. Ақтаңдақтарды ақтап алуға 
байланысты к�п ақылдасушы едік. Ол кісінің 
артына қалдырып кеткен ғылыми еңбектері 
баға жетпес қазына. Қолға алған нәрсесін 
аяқтауға тырысатын. Қазақ тілі қоғамын құруға 
мен мұрындық болсам да `зағаңның к�мегі 
к�п болды. Тілімізге мемлекеттік мәртебе беру 
деген үлкен іс. Сондықтан бұл іске халықты 
араластыру, елдің санасын ояту керек болды. 
Осы істердің барлығына жол к�рсетіп келген 
`збекәлі Жәнібеков еді» деп еске алады. 

Иә, тарих қойнауына үңіліп, халқымыз-
дың �мірі мен тіршілігін, әдет-ғұрпы мен 
салт-дәстүрін зерттеп, ерлігі мен бірлігін 
паш етіп, келер ұрпаққа баға жетпес құнды 
еңбектері мен �сиетін қалдырған еліміздің 
біртуар ірі тұлғаларының бірі – мемлекет 
қайраткері, белгілі этнограф, тарихшы-ғалым 
`збекәлі Жәнібековтің еңбегі жыл �ткен 
сайын құндылығы арта түсері анық. Оған еш 
дауымыз жоқ. 

 
Алтын ИМАНБАЕВА,

Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

қамтиды. Атап айтқанда, «Үйлестіру 
кезеңінде» мамандықтың негізін 
оқып үйрену, яғни композиция ның, 
суреттің, бейнелеудің, мүсіннің, түс 
танудың к�ркемдік құралдарын, ин-
женерлік графиканың, жарнама мен 
баспа графикасының, макеттеудің 
негіздерін, сонымен қатар �нер тарихы, 
дизайн тарихы мен теориясы бойын-
ша теориялық білімді меңгеру жүзеге 
асырылады. Алуан түрлі дизайн ны-
сандарын жобалаудың, дизайн нысан-
дарын құрастырудың, дизайн нысан-
дары �ндірісінің, құрал-жабдық зерт-
теудің, менеджмент пен маркетингтің 
тәсілдерін меңгеру «Тұрақтандыру 
кезеңінде» үйретіледі. 

Студенттердің дизайн нысандарын 
жобалау аясында оқып меңгерген, 
жинақтаған білімдерін сәулеттік және 
�неркәсіптік салада компьютерлік 
технологияларды қолдана отырып 
пайдалануын мамандандыру кезеңі 
деп атайды. Оқу барысында меңгерген 
теориялық білімін,  практикалық 
шеберліктерін шәкірттер пленерлік, 
технологиялық, жобалық және �ндіріс 
барысында к�рсете алады. Жоғарыда 
аталған кезеңдердің әрқайсысын 
меңгеру – шығармашылық қабілеттің 
артуына мүмкіндік береді. 

«Дизайн» мамандығы  бойынша 
 мамандар дайындаудың оқу бағдар-
ламасы (оқу бағдарламасы мен жоспа-
ры) Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі бекіткен 
Мемлекеттік жоғары кәсіби білім беру 
стандарты негізінде құрылған. Басты 
мақсат – білімгерлердің дизайн жасауға 
қажетті теориялық білімдерін практи-
камен ұштастыру, мамандық терми-

нологиясын еркін меңгеруге мән беру, 
кескіндеме, графика, мүсін, дизайн, 
жарнама �німдеріне композициялық 
талдау жасауына қол жеткізу. 

`зіндік шығармашылық жұмыстарға 
да баса назар аударылады. Оған сту-
денттер белсене қатысқан ірі к�рмелер 
мен байқаулар дәлел бола алады: 
Түркістан қаласының 1500 жылдығына 
байланысты қаланың сәулеттік келбе-
тін жаңарту концепциясын әзірлеуі; 
Парижде ЮНЕСКО штаб-пәтерінде 
Қ.И.Сәтбаевтың 100 жылдығына 
арналған «Қазақстан ғылымы» к�р-
месінің экспозиция жобасысын дайын-
дауы; Қазақстан Республикасы Спорт 
комитеті ұйымдастырған Лозанна 
қаласындағы (Швейцария) Олимпиа-
да мұражайының к�рмесіне қатысуы, 
сондай-ақ «Қарлаг» құрбандарына 
а р н а л ғ а н  к � р м е г е ,  « С е н т - Э т ь е н 
2000» к�рмесіне (Франция), «Орта 
Азиядағы киіз» халықаралық семина-
рына, «Сорос-Алматы» қазіргі заман 
�нер орталығы ұйымдастырған жастар 
фестивалінің к�рмесіне қатысқандарын 
атап �туімізге болады. Халықаралық жас 
дизайнерлер байқауында студенттеріміз 
үш жыл қатарынан бірінші жүлделі 
орындарға қол жеткізді. 

Бүгінгі таңда «Дизайн» маманда-
рын даярлау бойынша жетістіктеріміз 
аз емес. Бұл белгілі дәрежеде қазіргі 
заманғы отандық дизайнның, сәй-
кесінше ұлттық мәдениетіміздің �ркен-
деуіне ықпал етері с�зсіз.

Жанар КЕНЕСАРИНА, 
Дизайн факультетінің деканы,

педагогика ғылымының 
кандидаты, профессор

%бдуали ТHЛЕБИЕВ,
профессор, ҚР мәдениет

қайраткері, ҚР Суретшілер 
одағының мүшесі

Алматыдағы Қазақтың Бас сəулет құрылыс академиясы еліміздеі сəулетші, дизайнер, 
құрылысшы мамандарын даярлайтын бірден-бір жетекші оқу орны екені белгілі. 
Осы орайда қазіргі кезде кең тараған əрі аталған оқу орнында жүйелі оқытылатын 
дизайнерлік мамандық жөнінде əңгімелеуді жөн көрдік. 

Дизайн – көркем дүние бастауы
«Ана тілі» газетінің тілшісі Абылайхан Жұмашевтың 
«Бәс тігу бақ па, әлде сор ма» атты мақаласында 
қоғамдағы �зекті жайттың бірі қозғалыпты. Соңғы 
жылдары үлкен қалаларда ғана емес, аудан-аймақта 
да мұндай ойын орталықтары к�птеп ашылды. Бұның 
бір себебі адамдардың бос уақытын �ткізудің бір түрі 
ретінде к�ретінінде болса керек. Сондықтан да автор 
келтірген статистика деректеріндегідей, құмар ойындарға 
қызығушылардың қатары к�беймесе, азаймай отыр.  

Қазіргі қаржылық жағдаяттың құбылып тұрған шағында 
оңай олжаға кенелгісі келетіндер кез келген жерден табы-
лады. Дегенмен, бәс тігушілердің де �здерінің к�здеген 
мақсаттары бар. Біреулер мұны интеллектуалдық ойын 
есебінде қабылдайды және спорт жарыстарының қалай 
аяқталатынын алдын ала болжап, �з қабілетін к�рсетудің, 
�зін-�зі бағалаудың тәсілі ретінде қолданады. Бұл жағынан 
қарағанда мұндай бәс тігушілер үшін құмар ойын деп есепте-
уге де болмайды. Олар дүниежүзіндегі спорт жаңалықтарын 
жіті қағадалап отырады, ойыншылардың ойнау мәнерін, 
жеке қасиеттерін жақсы біледі. Қосымша қаржы к�зі деп 
қарамауы да мүмкін. Үлкен спорттық оқиғалар тұсында ғана 
букмекерлік кеңсеге бас сұғатын бәс тігушілер үшін құмар 
ойынның зияны жоқ сияқты.

Бірақ қалай болғанда да басты пайданы к�ретін 
букмекерлердің �здері екені с�зсіз. Демек, бұл кәдімгі ақша 
табудың, кәсіпкерліктің бір түрі. Мұндай кеңсені ашқан 
адам �зіне барынша к�п табыс табу мақсатын к�здейді. 
Iрине, ешкім де �з кәсібін басқа біреулерге пайда түсіру 
үшін ашпайтыны белгілі. Міне, осыны әрбір бәс тігуші 
дұрыс ұғынса, құмар ойынның құрдымына кетпес еді. Бәс 
тіккен сайын құнығып, шектен шығып бара жатқанын сез-
се, �зін-�зі тоқтата алады. Бірақ соны дер кезінде  аңғармай, 
�зін ғана емес, отбасын да қысылтаяңға тірейтіндер бар 
екенін к�ріп жүрміз.Iсіресе жастарды құмар ойынның 
қызығынан сақтандырып, әр нәрсенің парқына үңілуге 
үйрету керек. Осындай мақалаларды оқып, олар да ой 
түйеді. 

Iрине, �мір дегеннің �зі ойын емес пе дейтіндер де 
бар, бірақ кез келген ойын да тәртіпке бағынады емес пе? 
`мірдегі сәттілік пен бәс тігіп тапқан бір сәттік табыстың 
шаттығын шатастырып алмайықшы.

Н.HНЕРБЕКҚЫЗЫ

ОЙЫН ДА ТӘРТІПКЕ 
БАҒЫНАДЫ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лым  дардың еңбек ұжымдары педагогика ғылымының докторы, 
профессор, ҰҒА корреспондент-мүшесі Бақтияр Смановқа інісі

Бахрам HРІСБАЙҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 
айтады.

Алматы қаласындағы Қызылорда облысы Қазалы ауданының 
тумалары жерлестері, теміржол қызметкері 

Серік ТЕМІРБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.
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Кітаптың негізгі ұстынын 
«Қабір үстіндегі зұлмат»  по-
весть ұстап тұр екен. Қозғайтын 
мәселесі – �ткен ғасырдың 
оты  зыншы жылдарындағы 
қа зақ тың тең жартысын қына-
дай қырған ашаршылық. 
Кезінде Кеңес үкіметі жабық 
ұстаған, қазірде де қайсыбір 
шенділер шіміркене қарайтын 
күбірткелі тақырып. Ұлы 
аштықтың қаламгер туып-
�скен Ақтоғай – Балқаш аты-
рабындағы ащы мысалы, ауыр 
ақиқаты.

Қазақ үшін �ткен ғасыр-
дың отызыншы жылдары 
ең бір зұлмат кезең болғаны 
белгілі. «Кедейдің �кіметі бола-
мын» деп келген қызыл кеңестің қиғылығы 
ақ патшаның әуселесінен асып түсті. Жар-
лыны орташаға, орташаны байға, байды 
кулакқа теңестірген олар «тап жауларын» 
жою ұранымен бүкіл әулеттің берекесін 
келтіріп отырған дәулетті адамдарға 
бүйідей тиді. Ақыл мен парасаты асқан 
Аймырза да сол кәмпескенің құрбандығы. 
Малы талауға түсті, бауырындағы ағайын-
туыстың берекесі кетті, �зі жер аударылды. 
Балалары «балшабектің» бұғалығында 
бұлқынып, үш-т�рт немереден бүгінде 
тоқсанның т�бесінде отырған Елхан ғана 
тірі қалды. Повестің әңгімешісі де сол 
оқиғаларды бір кездегі �зінің алты жасар 
кезімен баяндайтын осы ақсақал. Бұл – 
бір байдың басындағы ғана емес, бүкіл 
халықтың басына т�нген нәубет еді.

Егінді енші етіп к�рмеген, малмен 
ғана жан асыраған қазақта тігерге тұяқ 
қалмады. Мұндай қорлыққа к�нгенше 
намыс жолында �лейін деп, Тоқырауын 
к�терілісін бастаған белгілі тұлға, беделді 
ер – Жабайдың Сәдуақасы бастаған әрекет 
сәтсіздікке ұшырады. Есіл ерлердің басы 
есер саясаттың қанжығасында кетті. По-
весте осындай қабағат қимыл, қауырт 
жағдайлар �мірде болған оқиғалардың 
к�ркем кестеге түскен дәлдігімен оқыр-
манды терең әсерге б�лейді. 

Қолдан жасалған қастандықтың зар-
дабынан Ақтоғай атырабы мен Қусақ 
қойнауының аштықтан ісіп-кеуіп індетке 
ұшыраған халқы тарамыс таспасына ілініп 
ш�лден к�лге қарай шұбырды. К�бінің 
шұбыруға шамасы да жоқ болатын. 
Iйтеуір, «�зенге жетсем, �зегім талмас» 
деген үміт. Балқаш к�лімен екі ортадағы 
безеріп жатқан ш�л дала шашылған адам 
сүйегінің сұрықсыз мекеніне айналған. 
Аталған жол бойы ғана емес, жер-жердегі 
қаншама ауыл, әулеттің есігі ашыл-
май, отырған  орнында жан тәсілім 
еткен. Iйтсе де, �мір үшін жанталас 
тоқтамаған.Повестің бір ұтымды жері – 
әлгіндей ауыр сурет, алапат қырғынды 
оқырманның к�ңіл-күйінде ғана к�рініс 
беретін арзан тәсіл ретінде қолданбай, 
адамның жан-дүниесіне табиғи тебіреніс 
әкеліп, запыран заманның зар күйін 
дәл жеткізетін тетік ретінде пайдала-
на білуінде. Аталған шығармада автор  
кейіпкер келбетін, оның тағдыр-талайын 
даралауда мейлінше икемділік танытып, 
аз с�зге к�п мағына сыйғыза білген.
Мұнда ұрымтал детальдарды ұтымды пай-
далана отырып, мағыналы меңзеулерге 
бастайтын байыптаулар баршылық. Ав-
тор айтар ойын да, ойнатар оқиғасын да 
жалаңаш ұсынудан аулақ.

Мәселен, сәтсіздік салдарынан басына 
күн туған Тоқырауын к�терілісінің басшы-
сы Сәдуақасты ұстап берген сатқын аңшы 

ІЗДЕДІМ СЕНІ

Жалт етті де жоқ болды –
К�рген түстей, сағымдай!

Зейнолла Қабдолов

Таусылғаны шығар, бәлкім, сабырдың,
Сені іздедім қырқасынан Жабырдың.
Ақбұлақтың аңғарынан таба алмай,
Сарыжаз жаққа сабылдым.
Деді біреу тауға сені кетті �рлеп,
Жүрдім содан Тянь-Шаньды б�ктерлеп.
Ұмтылсам да ұлы шыңға қанша рет,
Шыға алмадым Хантәңірге к�п терлеп.
Ол жанды ұмыт, қиялыңнан к�шірші,
Демеді ешкім, әңгіме шерт, к�пірші.
Назарымнан тыс қалмады сені іздеп,
Елшенбүйрек, Қарасаз бен К�мірші.
Тоқтатпады жауған жаңбыр, бұрқасын,
Араладым Ш�ладырдың қырқасын.
Бір к�рінші сен к�зіме, к�ріктім,
Жоғалтпайын �леңімнің ұйқасын.
Бұлт шықты да Ойқарағай, Сымтастан,
Жаңбыр жауды, к�зін жаңа сүртті аспан.
Сенің ізің қалды ма деп қарадым,
Айғайтастың сұр тасына мүк басқан.
Сарбастаудан сапар шегіп, Сүмбеден,
Қост�беден, `лмекеден күнде �тем.
Таулы �лкенің жалғасқан бір жолы едік,
Жоқ еді ғой ортамызда сыр б�тен.
Шұбарталдың к�к тоғайын қап-қалың,
Жарып �тіп, шолдым таудың қапталын.
Жолығып бір ақтара алсам, арман не,
Сырға тұнған к�кірегімнің қатпарын.

Бұл маңайда жоқсың енді, жақсы ұқтым,
Дей алмаймын жанарымнан жас сықтым.
Қайтар жолда соңғы үмітпен тағы бір
Байынқолдың тоғайына бас сұқтым.
Білем десем мінезіңді жетік мен,
Артық айтпан, аулақ едің желіктен.
Таулы аймақтың ой мен қырын кезсем де,
Кездеспедің неліктен?

Жан едің ғой, ой б�лісер бір сенген,
Дедім дәйім күліп бірге жүрсе елмен.
Тау мен тасты араладым армансыз,
Нарынқолда жоқсың қазір, білсем мен!

ТАЛПЫНДЫМ

Бар жұртқа ұнайын деп тырыспадым,
Шаршасам �лең оқып тыныстадым.
Тигенде қатал тағдыр қамшысы кеп,
Сынбадым, иығымды тік ұстадым,
Сыртымнан, мейлі, біреу жатсын даттап,
`з еркі қара күйе жақсын баттап.
Тасада тұрып алып тас атқанмен,
Білемін �те алмасын жақсымды аттап.
Қиындық к�ргенімде, рас, талай,
Жалған дос �те шықты қияс қарай.
Түсіндім жан жүректі тот баспасын,
Жүрсем мен �нер жолын ластамай.
Күл тастап біреулердің тұнығына,
Тағдырдың тап болғам жоқ тұйығына.
Межелі жеріме ерте жеткізсем деп
К�тердім арман жүгін иығыма.
Ұйықтамай к�зді атар таңға қадап,
Талпындым жоғымды іздеп алға қарап.
Қуанам жанашыр ел осы азғантай,
Отырса еңбегімді барға балап.

НАУРЫЗҒА НАЗ

Дос болсаң игілікті іс бастаған,
Алдымнан аш Наурыз із баспаған.
Мінеки, қол алыстық сен келгенде,
Сеземін қосыларын бір жас маған.

К�п күткен мейманымдай асыл дара,
Т�рге оздың есігімді ашып жаңа.
Ақ жүзің албырап тұр, мен де �зіңдей,
Жас едім күні кеше шашым қара.

Бар шығар бізге әкелген құптар ісің,
Арала аймағымды жұрт танысын.
Бастауы бақытымның �зің болып,
Ізіңе басып �ткен құт дарысын.

Сыйлағың келсе егерде жарқын ғұмыр,
Нұрыңа шомылдыршы халқымды бір.
Осынау кең далаға сені еске алар,
Ескірмес орнатайық алтын тұғыр.

`зіңдей кез келгенде жылға құтты,
Айқындап алайықшы шын бағытты.
Мейлінше мейіріңе тойынған соң,
Қандырам қалауынша жырға жұртты.

Бойыма ұялатып серпін-жігер,
Наурыз әңгімеңді шертіп жібер.
Аймақты аралауға аттанарда,
Сен маған ел қатарлы еншімді бер.

Имақай әулетінің тағдыры. 
Аңшы қызыл қанішердің оғы-
нан құрбан болған батырдың 
түлкі ішігін олжалап әкеліп, 
шешесінің иғына жабады. Ал 
кемер белбеуді ұлы Ескеннің 
қолына ұстатады. Батырдың 
қаны жұққан киімнен бойы 
тіксінген кейуана к�п ұза-
м а й  а у ы р ы п  қ а й т ы с  б о -
лады.. .Повесть к�лемінің 
шағындығына қарамастан, 
бірнеше желіні қатар жете-
леп отыруымен ерекшеленеді. 
Сәдуақас, Имақай, Тазаба-
ла, Ғайни, Пірәдар, Аймыр за 

бастаған кейіпкерлер қатары да 
қалыңырақ. Барлығы да қызыл импе-

рия ның солақай саясатының тақсіретін 
тартқан «кішкене» адамдар. Атағы Алашқа 
жеткен Аймырза бай да айдаудан ора-
лып, сол кішкене адамдардың қатарын 
толықтырған. Бірақ ұзаққа бармады. 
Сәл түзеле бастаған заманның жылуы 
бұйырмай, ол түгілі, әулеттен қалған 
жалғыз тұяқ – немересі Елханмен де 
қауыша алмай, аз күнде бұрынғы бас 
жылқышысы Зияттың қолында ақырет са-
пар шеккен. Шетінен �здері кіші, тағдыры 
үлкен жандар. Автордың тарих алдындағы 
дәлдікті діттеп, артық бояу, әсіре суретке 
ұрынбай шынайы толғаған кейіпкерлері.

Қорыта келгенде, шешен тіл, ше-
бер толғаумен жазылған бұл повесі �ңір 
тарихындағы тағы бір ақтаңдақтың орнын 
толтырып, халқымыздың тең жарты-
сын құрбандыққа шалған кезең кесапа-
тын шыншылдықпен айыптаған айғақты 
дүние дер едік. Автор с�з болып отырған 
кітабында бұрынғы жайлауын шиырлай 
бермей, тың �ріс, құнарлы қонысқа бет 
бұрғандай. Моншақтай тізілген оншақты 
әңгіме осының дәлелі.  Бәрі де осы 
заманның тыныс-тіршілігін қаузайтын 
құнарлы дүниелер.«Пері мен періште» 
әңгімесінде автор к�кек анасы ауруха-
нада қалдырып кеткен шарананың ауыр 
тағдырын суреттей отырып, оқырманға 
тағылымы мол ой тастайды. 

«Соғыстан қалған сыз» және «Үрей» 
атты әңгімелерінде қаламгер махаббат 
баяндылығын, �мірдің қызығына кейде 
кездейсоқ жағдайлар да дәнекер болаты-
нын әсерлі суреттейді. Ал «Моншақбай 
балуан» мен «Iкім құлағанда» ер мінезді, 
еркек қимылды дала қазақтарының 
бүгінде жоқ ірі мінездері кесек қырымен 
к�рінеді. Жанболаттың пенде баласының 
 алуан түрлі болмыс-бітімін қаз-қалпында 
бейнелейтін «Мен білетін Iлтай»,  «Сексен 
бес тиын», «Кісі», т.б. әңгімелерінен жа-
маннан жиреніп, жақсыдан үйренуге 
үндейтін �неге лебі еседі.

Жалпы Жанболат Башар тілге т�селген 
жазушы. Халқымыздың шебер әңгіме-
шілік дәстүрін терең игерген ол орайлы 
ойын �рнекті с�збен �руге келгенде �зін 
мейлінше еркін сезінеді. Жаңа кітаптың 
ойы анық, бояуы қанық болуының да бір 
сыры осында жатса керек.Түгел с�здің 
түбіне келсек, жазушы Жанболат Башар 
«Қабір үстіндегі зұлмат» кітабына енген 
шығармалары арқылы шеберлік атты 
шыңға тағы бір қадам жақындағанын 
аңғартты. Қаламдас әріптесіміз алдағы 
уақытта да оқырмандарын құнарлы 
шы ғармаларымен қуанта берер деген 
үміттеміз.

Абзал БHКЕН,
Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының иегері

БЕЗБЕН

Зұлмат кезең запыраны

Театр тарихынан сыр шерткен

«Жақсы кітап – жан азығы» дейтін еді кітап көп оқылатын заманда. 
Бүгінде осы бір қағида секілді қанатты сөз аз айтылатындай. Елдің аңсары қағаздан 
гөрі «көгілдір шаршыға» көп ауатын болыпты. Əйткенмен, қағазға құндақталған 
шығарма біржола қаңтарылды деуге əлі ертерек. Əредік көркемдігі келісіп, кемелдігі 
толысқан шығармаларға кезіккен сайын осындай ойға ұйыйсың. Жанболат  Башар 
– бала кезден балапан қаламын баптап, қара сөздің қаймағын қалқуға бекем 
дайындықпен келген қаламгер. Мұны бұдан бұрын жарық көрген бес-алты кітабын 
қалдырмай парақтағанда байқағанбыз.
Астанадағы «Профи Медиа» баспасынан жазушының «Қабір үстіндегі зұлмат» 
атты повесть пен əңгімелер жинағы жеке дүние болып түптеліп шықты. Қазір 
не көп – кітап көп заман. Оның шыққанына емес, не айтқанына елеңдейсің. Біз де 
елеңдедік. Осының алдында ғана жарық көрген «Кепиеттен» қандай айырмашылығы 
барын бағамдауға тырыстық.

ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ 

ШАЛКHДЕ

С�зіммен бет-пердесін салам жердің,
Дедім де бүгін міне саған келдім.
Жарқ етіп алдан шыққан Шалк�деден,
Жұпарын жұтайыншы самал желдің.

Жерімсің аттың басын қалап бұрған,
Сәлем ал, �зіңде �скен талапты ұлдан.
Есен бе, еңселі тау Айғайтасым,
Қасқайып қарсы алдымда қарап тұрған!

Жиылып болмай дәннің бар піскені,
Бұл несі, қоңыр күзде қар түскені.
Қарашы к�п жуылған шүберектей,
Бозарды ағаштардың тал-түсте �ңі.

Жусанын жұла қашып желі күздің,
Iжімін тереңдетті жеріміздің.
Талпынып тауға �рлесек самайдағы,
Белгілі мұз болары теріміздің.

Толтырған м�лдір суға шұңқыр сайды,
`зеннің бетін ертең мұз құрсайды.
Қар түкірген жаңбырдың беталысы,
Алдағы арқыраған қысқа ұқсайды.

Ойқастап, к�рсетті әне бұлт елесін,
Қалайша ол к�ктің жүзін бітемесін?
Сұрланып суық боран қыр кезіп жүр,
Жоғалтып алған жандай бірдемесін.

***
Жалт етіп, к�з алдымнан �тсең кей күн,
Жан еркем, тағы қайта к�рсем деймін.
Талабым талай мәрте ұшты желге,
Соңғы үміт ақтала ма, к�п сенбеймін?!

Есімде к�зді арбаған сұлу тұлғаң,
Жандай ем, бақытына шын ұмтылған.

Бал дәуренім қалып қойған жан мекен.
Ұмыттырмас �зің барда басқа әлем!

ЖАҢБЫР

Нәр тартпай к�птен бері сусаған қыр,
Құлпырар кең кеудесін жуса жаңбыр.
Iп-сәтте аспан жүзін тұмшалап ап,
Т�нді кеп т�бесіне бұлт соған бір.

Құзтаудан жаңбыр т�кті асып құлап,
Табиғат кетті бір сәт жасып, жылап.
...Тек қана �р мінезбен �ршеленіп,
Лепірді таудан т�мен тасып бұлақ...

ТОЛҚЫН

Қарайды жақын келген жан аңырып,
Жатады асау толқын жағаны ұрып.
Тартынбай аралассаң егер оған,
Кетеді ортасына ала жұлып.

Толқынның, к�к теңіздің бетін жапқан,
Жүректей жүрісі бар дүрсіл қаққан.
К�зіңе к�рінеді күміс шашақ,
Үлпілдеп үкісіндей қыздың таққан.

Жайланып жалғыз сәтке жаны тынбай,
Ақынның асқақтайды шабытындай.

Тереңде тарихым бар, түсін батыр.
Дегендей Шәкірамбал тұсыңда тұр.
Ол жайлы к�п естіген сырлы әңгіме,
Жыр болып ақ қағазға түсіп жатыр.

`зіңсің ата-қоныс, к�не аймағым,
Іске асты сенде жүріп к�п ойдағым,
Естігем ескі к�зден �зеніңе,
Райымбек суарыпты «К�койнағын».

Тарихын бұл аймақтың к�п біліп қал,
Алдымен үлкендерден тектілікті ал, –
Дегені әкеміздің есімде жүр,
`сірген жай кісі еді т�рт түлік мал.

Тұзк�лдің қабылдауға бір кез емін,
Байпақтың басып �тем қыр кезеңін.
Құйқалы құтты қоныс Жабыр бүгін,
Тигізіп жатқан шығар елге себін.

Атақты Ойқарағай к�мір кені,
Ауылға айналыпты ең іргелі.
Iнеки, қол бұлғайды бізге кел деп,
Адамы аппақ таңдай к�ңілдері.

***
Болғаным жоқ, алымды да, шалымды,
Аяқтарым тасқа талай шалынды.
Сәл ағаттық жасай қалсам жақтырмай,
Кейбір мықты қағып алды «шаңымды».

Оған бола омақасып ықпадым,
Қолға ұстаған арман туын жықпадым.
Iлдекімдер әлсіз санап жүрсе де,
`зімді-�зім іштей шыңдап, мықтадым.

Міне, осылай алға аттадым, тынбадым,
Жан қуантар жақсы әуенді тыңдадым.
Қалт еткенде жаза қалсам бір �лең,
С�зім �ткір, болсын дедім тіл батым.

Жүрме оқушы мықты ақынға жорып бір,
Олқы болса ойларымды толықтыр.
Жер тануға сапар шексем алысқа,
Деймін іштей жақсылыққа жолықтыр.

Б�лген жоқпын, мына туған ірге елден,
Пенде емеспін, жан дүниесі кірленген.
Сырды бүкпей айтам жұртқа қашанда,
Бұл к�ңілім қалар ертең кімдерден?

***
Тал-терек �сірмедім сені бағып,
Қаусатты қара күздің желі қағып.

Бұлақтың екпіні де басылыпты,
Жататын арнасында желіп-ағып.

Қолыңа жыр боп тиген жасырмаймын,
Кеудеме �зің жайлы сырым тұнған.

Қалып па ең сен де мені сүйіп шын-ақ,
Тұратын к�здеріңнен түсіп шуақ.
Сол күндер к�рген түс боп, жыл құсындай,
Аяулым кеткенің бе, ұшып жырақ?

Ажырап алыстады бұл күнде ірге,
Азайды �зіңді ойлап күлкім мүлде.
К�кірек к�к тұманнан айығар-ау,
Алдымнан шыға келсең шіркін бірде!

Жүргенде бір �зіңе сеніп сондай,
Жанымның оты, жаншы с�ніп қалмай!
Арман не қиялымнан жыр тудырсам?!
Жақсысын, жасығын да ел ұққандай.

Деме дос, дақпырт қуды, дүрмекке еріп.
Мақсатым жақсылықты жүрмек к�ріп.
Алмадым �нер �рін тастасам да,
Артыма талай-талай жылды �ткеріп.

Жан емен, базары ерте тарап біткен.
Басымда сан сұрақ бар жауап күткен.
Түйінін сан сауалдың шешемін деп,
Жүгірдім, жүре алмадым қарап тіптен.

***
Айтпаймын т�рт құбылам бүтін ем деп
Аз емес, жүрген ісім бітірем деп.
Кей кезде кетеді рас бұл жанымды,
`тірік �сектердің түтіні «�ртеп».
Алдаса адал деген кісім кейде,
Боламын жанбағандай ісім бейне.
Осының бәрі келіп ойлаңызшы,
К�ңіліме к�леңке түсірмей ме?!

ОЙҚАЙЫҢ
`зің жаққан от барында кеудемде
Басқа ұлыңнан сағынбаспын кем менде!
Жастық шағым еске түсіп жан мекен.
Қанаттанып қалам саған келгенде.

Жырақтағы қыстақсың сен бір шағын,
`зіңде �тті ойын қуған нұр шағым!
Мен алысқа кеткен кезде Ойқайың,
Сенің де олқы соғып тұрар құрсағың.

`зіңде алғаш құлаш ұрдым �нерге,
Анам болып – жетеледің мені �рге.
Ұланыңның �кініші болмас-ау,
Бар к�ркіңді к�шіре алсам �леңге!

Кеше ғана асық атқан – жас бала ем,
Ой-қырыңды жалаң аяқ басқан ем.

Жамырап жартасты ұрған асау толқын,
Жатқандай қарсыластан әлі ұтылмай.

ЖЕР КHГЕРДІ

Жаз келіп, жер к�герді,
Дала тұр түсін ашып.
Арынды жел б�гелді,
Ыстық дем мысын басып.

Қарашы бір қиылып,
Қалың қар кеткен бе еріп?
Жанына нұр құйылып,
Ағаштар кетті �ңденіп.

Iнеки, оранып тұр,
Жер ана к�к шалғынға.
Ұйқыдан оянып қыр,
Дегендей к�з сал мұнда.

***
Армандай ардақ тұтқан жарқын құрбы,
Баяғы к�з алдымда қалпың нұрлы,
Сенің де ұмытуың мүмкін емес,
К�ктемгі қына терген салқын қырды.

Жаз келді сағындырған к�птен бергі,
Жасартты жасыл шалғын, ш�ккен белді.
Қаламын хабар ма деп сен жолдаған,
Жүзімнен үлбіреп бір �пкен желді.

Күн-ана жерге �ң берді нұрын жағып,
Тұр әне, тал, теректер бүрін жарып.
Елжіреп сені есіме алдым еркем,
`зеннің жағасына бүгін барып.

Iдемі дала қандай шуақ емген,
Нұрлы кез бұл �мірге шын-ақ енген.
Жанарды жаулап алған гүл к�ктемді,
Алдымнан сен бе деймін шыға келген.

***
Жұмыс құрып қалғандай �зге қылар,
Болғанымды қарашы с�зге құмар.
Аһ ұрып, нені армандап �ткенімді,
Ойымнан қағаздағы сезген ұғар.

`ткендей сүзгісінен жез қалбырдың,
Артыма бір азырақ с�з қалдырдым.
Аралап �скен жердің �р-еңісін,
Дүниенің қызығына к�з қандырдым.

Мықтыға жүрсең де дос теңгелі,
Ағынға қарсы жүздің деме мені.
Есімнен кетпейді әсте жыр жарыста,
Аяулы Iбу ақын демегені.
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ЖАҢА КІТАП

ҚР Ұлттық кітапханасында «Атырау 
облыстық драма театры» кітабының 
таныстырылымы �тті. Бұл Атырау 
театрының жетпіс жеті жыл ішіндегі 
шығармашылық тарихы туралы 
алғашқы толымды еңбек. Авторы белгілі 
сыншы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
%лия Б�пежанова. 

Туындының тұсаукесеріне Атырау 
облыстық Тілдерді дамыту басқармасының 
басшысы Б.Iбдешов, «Атырау-ақпарат» 
ЖШС басшысы Е.Қаменов, театр директо-
ры Б.Жаменов, �нер иелері  Т.Жангелдиев, 
I.Жақсыбаева, Г.Қабиева, I.Нұрланұлы, 
суретші-сценограф Г.Махамбет қатысты. 

Басқосуда алғашқы болып с�з алған 
белгілі режиссер Е.Обаев жаңа кітаптың 
сахна �нері үшін маңызды екендігіне 
тоқталды.Кітаптың тұсаукесер рәсімі 
�тіп, бірнеше данасы Ұлттық кітапхана 

директоры Ж.Сейдумановқа тапсырылды. 
Белгілі қаламгерлер Д.Исабеков, С.Елубай, 
С.Балғабаев және т.б. с�з с�йледі. Қонақтар 
Атырау театры кітабының �зге театрларға 
да жақсы үлгі болуы қажеттігін атап айт-
ты. Шара соңында «`нер қонған Атырау» 
к�рмесі ұйымдастырылды. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

МӨЛТЕК СЫР

...Шіркін, ауылдың қыстауын, жаз жайлауын 
айтсаңшы. Қаладағы к�ліктер мен зауыттардың 
будақтаған түтініне тұншыққан ауасынан жусан 
иісі аңқыған ауылым артық. Iлі есімде, апам қалаға 
барып келген сайын айтатын: «Жүрегім қысылып 
келдім, ауасы басымды ауыртты» деп. Ал мен болсам 
түсінбейтінмін. Неге? Неге ылғи апам қалаға барып, 
шаршап-шалдығып келеді деп ойлаушы ем. Бірде сәті 
түсіп мені апам қаладағы ағамның үйіне жіберді. Қалаға 
баратын автобусқа мінген сәттен-ақ бір түрлі, ауылға де-
ген қимас сезімім оянғандай болды. Қаладағы ағамның 
үйіне де жеттім. Мүлдем басқаша, тіпті қала тұрғыны 
мен дала тұрғынының арасында үлкен айырмашылық 
бар екен. Ағамның үйі біздің ауылдағы сияқты жер үй 
емес, к�п қабатты үй. Үйінде кішкентай түрлі-түсті 
балықтары бар шағын ғана аквариумды, жоғарыда іліп 

қойған темір торда шиқылдаған шымшықты, аңқыған 
иістері �згеше үлкен құмыраға толтырылып салынған 
алуан гүлдерді к�зім шалды. Біздің ауылдағыдай әр 
к�шесінде �рістен қайтқан т�рт түліктің жамырағаны 
емес, к�ше толған түрлі к�ліктердің гүрілін естисің.

Бірнеше күн қалада болып, ауылға асығып келдім. 
Міне, анау менің �зенім – �з еркімен балықтары 
жүзген, мынау менің алма бағым – құстары тамыл-
жытып әнімен әлдилеген, менің теретін гүлдерім – 
құмырада емес, қыр кілеміндей жайқалған қызғалдақ, 
сарғалдақтар, әне, менің жеңгелерім, құрбыларым 
әпкіштерін иықтарына іліп бұлаққа қарай жү-
гіріскен... Иә, қыз-келіншектердің күлкісімен жары-
са сылдыр қаққан м�лдір бұлағым. Алдымда ирек-
ирек созылған менің к�шем, жағалай қонған зәулім 
теректерге ілінген жапырақтар сыбдырлап менімен 

сәлемдесіп, құшағын ашып тұрғандай. Шарбақ 
есіктен кіре бергеннен күн нұрына шағылысқан 
апамның қолындағы білезіктер жарқылы к�зіме 
түсті. Бұл апам ғой, әдеттегідей жез құманы қолында, 
тәй-тәй басқан немересі жетегінде. Ауылға деген 
алып-ұшқан сағынышым тек тізесінде отырып аталы 
с�зін тыңдағанда, апамның қою күрең шәйімен қоса 
шұжық қосылған ыстық таба нанын жегенде ғана ба-
сылды. Iне-міне дегенше �рістен жамырай шуласқан 
т�рт түлік те келіп қалды. Солармен жарыса әдетінше 
«ақсүйек» ойнауға шақырып құрдастарым келді. 
Iрине, мен де сағынып жеткен құрбыларыммен 
қауышып қырға қарай тарттым. Иә, �зімді дәл сол сәт 
ең бақытты жандай сезіндім.

%сел БИМЫРЗАЕВА

Ґзіѕде ґткен балдəурен
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Қ а л а м ды  мұ р ат 
тұт  қан адам жақсы оқырман қа-

та рында болуы тиіс деп ойлаймын. Өйт-
кені ол жиі-жиі кітап оқиды. Əлемдік əдебиет тің 

жаңалықтарынан хабардар болып отырады. Баспасөз 
беттерінде мақталып жатқан шығармалардан құр қалғысы 

тағы жоқ. Кітап қана емес, елге шығып, өмірмен араласып, 
бұқара халықпен тығыз байланыста болуы да шарт. Яғни жазу-
шы екенсің – өзіңнің шағын аяңда шектеліп қалуға болмайды. Олай 

етсең  құлдырайсың, тоқырайсың, ақыры жазуды да қоясың. 
Ал сол оқыған кітаптарыңның ішінен ұтқыр диалог, əсерлі об-
раз, кестелі тіл, көркем тіркестер кездестірсең – өзің жазғандай 
марқайып қаласың, кəдімгідей тебіренесің, авторға риза 

боласың.
Мен де қойын кітапшама əлгіндей ұнаған сөйлемдерді, 

ауызекі естіген бейнелі сөздерді реті келгенде 
жазып қоюшы едім. Солардың бір пара-

сын оқырман назарына ұсынып 
отырмын. 

ЌОЙЫН ДƏПТЕРДЕНЌОЙЫН ДƏПТЕРДЕН

СӨЗ МƏЙЕГІ 

Шығарма мейлі тарихи та-
қырыпқа арналсын, мейлі жай 
тұрмыс к�рінісі болсын, онда 
бейнелейтін оқиға не қа лада, 
к�шеде, үй ішінде немесе та-
биғат аясында әйтеуір нақты бір 
жерде �тетіні белгілі. 

Міне, сондай аяны бейне-
леу тілінде фон дейді. Суретші 
фонды бейнелегенде, �з кейіп-

керінің дараланып тұруын к�здейді. Сол сияқты ол �зі 
салып отырған к�рініске байланысты к�ңіл-күйін де 
сездіртуге тырысып бағады. 

Белгілі суретші В.Васнецовтың «Аленушка» 
 туындысын білмейтін адам жоқ шығар. Осы бір су-
ретте бұлақ басында жабырқау қыз отыр, т�ңірегі 
сыңсыған орман, жіп-жіңішке үйеңкіден алтын 
жапырақтар саулап т�гіліп жатыр. Мұндағы орман – 
шығарманың фоны, бірақ ол қыздың бейнесімен бір 
тұтас әлемге айналып кеткен. Аленушка сияқты ол да 
әсем, ол да мұңлы. 

Фон кейде бір кейіпті, бір �ңді болуы мүмкін. Сон-
дай бір �ңнің үстіне, әдетте, адам портреті салынады. 
Мұндайда суретші �зі салып отырған адамның мінез-
құлқын, к�ңіл-күйін мейлінше дәл жеткізетіндей 
к�ріністі таңдайды.  

Ғарышта саналы тіршіліктің «жақын к�ршілесі» бар 
екені туралы болжам сенімсіздік туғызса да жердің �зінде 
әлі күнге дейін шығу тегі «жердікі» екені дәлелденбеген 
к�птеген құрылыстар мен әртүрлі заттар бар.

Эквадордың оңтүстік жағасындағы Эсмераль 
виллаларының біріндегі бақ ішінен Э.Франко деген 
біреу бірнеше ғажап мүсін тауып алады. Олардың 
бет-әлпеттері шығыстықтарға ұқсас та, киімдері 
ертедегі мысырлық абыздардың киімдері тәрізді 
екен. Қолма-қол жүргізілген қазба жұмыстарының 
нәтижесінде бұл жерден тарихи маңызы бар зат-
тар: балта, қару, тағы басқа нәрселер табылады. 
Осы заттардың ішіндегі таңғаларлығы – к�лемі 5 
сантиметрлік кішкентай айна. Ол күңгірт жасыл 
тастың ішіне орналастырылған. Адам �ңін кішірейтіп 
к�рсеткенмен оның ең ұсақ белгілеріне дейін айқын 
бейнелейді. «Атомдық каленьдардың» к�мегімен бұл 
заттың жас м�лшері – 18000 жыл екені анықталды. Ол 
күні бүгінге дейін бізге мәлім мәдениеттің бір түріне 
де жатпайды.

«Кассиус Клей» деп әй гілі 
боксшының  құрметіне атал ған 
ең алып қолтырауын  Австра-
лия ның солтүстігінде тіркелді. 

Қолтырауын осыдан 26 жыл 
бұрын Австралияның жабайы 
табиғатынан ұстап алынған 
еді. Сол кезде ол жергілікті 
тұрғындардың қайықтарына 
бірнеше рет шабуыл жасап, 
адамдардың қорқынышын туғызған екен. Кейін оны 
қызметкерлер «Мэринлэнд Меланезия» бағындағы 
«Грин Айлэнд» фермасына әкеледі. Қолтырауынды 
аты аңызға айналған боксшы Кассиус Клейдің 
құрметіне атаған. 

Бұл қолтырауын – тұщы суда тіршілік ететін 
әлемдегі ең алып қолтырауын саналып отыр. Оның 
денесінің ұзындығы 5,48 метр, салмағы бір тонна  
болады екен. 

Он екі к�зі бар, 
Тықылдақ с�зі бар. 

Қос тілі бар, 
Ал, кәне, біліп ал. 

Жарқыраған он шам, 
Содан жарық моншам. 
Моншада бар он шам, 
Самсар жағып қойсам.

(Сағат)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Бейнелеу өнерінің сыры

Құпиясы көп тіршілік 

Алып қолтырауын

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ 

Ең к�не ғылымдардың бірі 
астро номия адамзаттың прак-
тикалық қажеттерінен (мау-
сым дық құбылыстарды болжап 
айту, уақытты есептеу, Жер 
бе  тінде орналасу орнын анықтау 
және т.б.) дүниеге келген. 

Осы заманғы астрономия 
ғаламның кіндігі Жер дейтін 
Птолемей (екінші ғасыр) жүйе-
сінен бас тарту нәтижесінде пайда болды. Мұндай 
ойды бірінші болып айтқан Iбу Райхан Мұхаммед 
ибн Ахмед әл-Бируни (973-1050). Еуропа ғалымдары 
дүниенің кіндігі Күн деген ойға содан бес жүз жыл 
кейін ғана келді (Н.Коперник, XVI ғасырдың орта-
сы). Оның идеясын Галилей, кейін Ньютон дамытты. 
Жиырмасыншы ғасырда астрономияны, соның ішінде 
астрофизиканың �ркендеуіне оптикалық және радио-
телескоптарды, жасанды жер серіктерін пайдалану 
әсер етті. Жұлдыздар эволюциясы және Күн жүйесі 
тео рияларының негіздері қарастырылды. Қазіргі кезде 
астрономияның – ғарыштық денелердің құрылысы 
мен дамуы, олар құрайтын жүйелер мен жалпы ғалам 
туралы ғылымның к�птеген салалары бар. 

Ғаламның кіндігі қайда?
ҒАРЫШ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 %зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

***
Ертеректе «қодырең» с�зін бірер 

мәрте естігеніміз бар. С�йтсек ол 
арпа, бидайдың былтырдан қалған 
�скіні екен. Турасында «былтырғы 
егіннің орнына �з бетімен жабайы 
шыққан бидай». «Қазақ с�здігінде» 
қодыреңнің тағы екі мағынасын 
беріпті: 1.Кенжелеп жазғасалым 
күйектен кейін туған т�лдің атауы; 
2.Iкесіз, заңсыз туған бала.

Алтай т�ріндегі бір ауылда «ат 
тізгінін шәкіге іле салыңыз» деп 
жатты. Мұндағы «шәкі» дегені – 
ат байлау үшін үй маңайына ар-
найы орнатылған ағаш діңгек екен. 
Тізгінді байлауға оңай болсын деп 
немесе тізгінді бос іле салу үшін 
ағашты сидитып жалаңаштамай, 
бірер бұтағын шолтита кесіп, әдейі 
қалдырып қояды екен. 

«Жылқыда «сайтал» деген бо-
лады, ол байталдан бір жас үлкен 
болады» деді бір атбегі.

Мақтаншақ адам, яғни к�кіре-
гіне күлше піскен б�спе кісі туралы 
қазақ: «Аттан түссе де үзеңгіден түсе 
алмай жүрген күпілдек» депті.

Бірде әлдекімге ренжіп отырған 
жазушы Алдан Смайыл былай деп 
қалды: «Құдайға сенсең құстай 
ұшасың, адамға сенсең мұрттай 
ұшасың».

 «Қазақты қыдыртып қойсаң 
– тозақтың да есігін тоздырады». 
Осы с�зді ауылдас әйелдерге реніш 
білдірген жап-жас келіншектің 
 аузынан естідім.

Қазақтың сыршыл қаламгері, 
жазғаны ерек, мінезі б�лек жазушы 
Рақымжан Отарбаев әлдебір кісі 
туралы былай дегені бар: «С�йлеген 
с�зі түсініксіз, пауза жоқ, түкірігін 
шашыратып сайрады дерсің... Отыз 
патронды бірден атып жіберген 
 Калашников автоматы секілді». 

Алтайдың алыс т�ріндегі Арша-
ты ауылына барғанда: «Ел құлағы 
елу, әйел құлағы алпыс» деген 
мақалды естіп, риза болдым. Осы 
мақалды айтқан қушыкеш жігіт 
әңгіме арасында: «Бұралқы с�з 
күлмекке жақсы, Б�тен әйел ермек-
ке жақсы» деп қойып қалып, тағы да 
ішек-сілемізді қатырды. 

Атырауда, Құрманғазы ауданын-
да іссапармен жүргенде мамандығы 
инженер болса да шешен тілді 
бір  замандасым: «Жетім бала 
жасындағысын ұмытпайды, Жесір 
әйел ашынасын ұмытпайды дейді 
ғой. Сол секілді бәріміз де студент 
болдық, аш болдық, тоқ болдық, 
сондықтан біз де азшылық пен 
тозшылықтың қадірін біліп �стік» 
деп бастады әңгімесін.

***
С�зге тоқтаған, с�з бен тілді �нер 

алды санаған, шешендікті құрмет 

Әлібек АСҚАРОВ

Жеті жұт: 1. Құрғақшылық; 2. 
Жұт; 3. `рт; 4. Оба; 5. Соғыс; 6. 
Топан су; 7. Зілзала.

Жеті жоқ: 1. Жерде �лшеуіш 
жоқ; 2. Аспанда тіреуіш жоқ; 3. 
 Таста тамыр жоқ; 4. Тасбақада 
талақ жоқ; 5. Аллада бауыр жоқ; 
6. Аққуда сүт жоқ; 7. Жылқыда �т 
жоқ.

***
Даналардың айтқаны: «Бай 

болсаң халқыңа пайдаң тисін, Ба-
тыр болсаң жауға найзаң тисін, 
Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, 
Батыр болып жауға найзаң тимесе, 
Елден бұрын үйің күйсін».

Iйтеке би Байбекұлы (1644-
1700) «адамға кім жақын» деп 
сұрағанда, былай депті: «Тату бол-

шығып жүрген жігіттерден сескен 
деп мегзеу ғой тегі?

«Ақшалы болса, ақымақ та 
т�ре». Бұл жерде «т�ре» – бастық 
деген ұғым беріп тұр. Бірақ әңгіме 
т�ркіні «алыпсатарлар билеген за-
ман болды» дегенге сайып отыр. 

«Жалаңаштар елінде жамыл-
ғы сы барды жындыға санайды» 
деген аталы с�з бар. Бүгінгі нарық 
заманында ескі дәстүрдің керегін 
қалдырмай әжетке жаратып, пай-
да ға асырып жүргендерді – «кон-
серватор» дейтін болыпты. Бұл 
ж� нін де ха лқ ымызда: «Байып 
еді, үйі де тар боп шықты» деген 
с�з тағы бар. `мір �згерген екен 
деп �т кеннің бәрін талақ тастауға 
болмас.

З е р т т е у ш і  м а м а н д а р  Ж е р 
жүзінде алты мыңға жуық тіл бар 
деседі. Ең к�п тіл – Жаңа Гвинеяда 
екен. Ол аралды мекендеген тайпа-
лар мыңнан астам тілде с�йлесетін 
тәрізді. Содан кейінгі «к�птілді 
елдерге» мыналар жатады: Филип-
пин – 17 тілде с�йлейді, Вьетнам 
– 70 шақты, Индонезия – 200-ден 
астам, Үндістан – 500-ге жуық, 
Америка үндістері – 700 шамасын-
да тілдерде с�йлеседі. Алайда жыл 
сайын әлемде ондаған тіл жойы-
лып, жоғалып жатады екен. 

Бұл ж�нінде Шығыс даналығы 
былай депті: «Егер бабасы тілге 
уақап болмаса, баласы оны түтіп 
тынады, немересі жұтып тына-
ды».

тұтып, аңызға айналдырған қазақ 
халқынан нелер бір інжу-маржан 
мұралардың қалғаны белг іл і . 
Қазақтың ауыз әдебиеті «Бабалар 
с�зі» деген атпен жүз том болып 
жарық к�рді. Бұл �зге елдерде жоқ, 
әлемдік феномен! Мақтануымызға 
да ,  шаттануымызға  да  лайық 
қуаныш! Мыңдаған жылдар бойы 
ауыздан-ауызға �тіп, ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып, біздің заманға 
жеткен бабалардың асыл мұрасы, 
алтын қазынасы осы жүз томдықта 
жинақталып, оқырманға ұсынылды.

Қазақ қонақжай халық екенін 
д а р қ а н  д а л а м ы з д ы  а р а л а ғ а н 
небір жиһанкездер мен зерттеуші 
ғалымдар баяғыда ризашылықпен 
жазып кеткені белгілі. Ежелде ба-
баларымыз қонақтарды да жіктеп-
жіліктеп, алуан топқа б�ліп тастаса 
керек. Ендеше, тыңдап к�ріңіз!

Арнайы қонақ – шақырылған 
қонақ; Құдайы қонақ – кездейсоқ 
жолаушы;  Қыдырма қонақ – 
 алыстан арнайы келген қонақ; 
Қылғыма қонақ – тамақ аңдып 
жүретін біреу.

«Жеті» саны к�птеген халықтар 
үшін қасиетті сан. Солардың ішінде 
қазақ халқы да бар. Осы «жетіге» 
байланысты мына бір даналық 
с�здерге назар салайық:

Жеті қазына: 1. Ер жігіт; 2. Сұлу 
әйел; 3. Ақыл, білім; 4. Жүйрік ат; 5. 
Қыран бүркіт; 6. Берен мылтық; 7. 
Жүйрік тазы.

Ең ұлық мейрам – «Ұлыстың ұлы күні 
 Наурыз» мерекесіне орай «Хабар» телеарна-
сы к�рермендеріне к�птеген сый әзірлеуде. 
Мейрам күндері жылдағы дәстүр бойынша 
жаңа жобалар мен қызықты бағдарламалар 
эфир к�ркін аша түспек. 

Iз Наурыз – ұлттық салт-дәстүріміздің 
жаңғыра түс іп,  айнала  мереке-думанға 
б�ленетін шуақты кезең. Кез келген мей-
рамды әуелеген ән-жырымыз, күмбірлеген 
күйдің дауысынсыз елестету мүмкін емес. 
Сондықтан «Хабар» арнасы аталмыш мере-
кеге қызу дайындық үстінде. К�рермендер  
бұл күндері әуезді әнмен құлақ құрыштарын 
қандырып, қазақ кино қоржынындағы үздік 
туындыларды тамашалай алады. 19 наурыз-
дан бастап Сәуле Жанпейісованың дәстүрлі 
әндерімен сусындап, Қайрат Нұртастың 
инновациялық шоу-концертіне куә болады. 
Сонымен бірге `мірқұл Айниязовтың «Жұмыр 
жердің жұмағы» және Қыдырәлі Болмановтың 
«Ұлытау ұлы» атты шығармашылық кештерін  
к�рсету  жоспарлануда. Киносүйер қауым үшін 
Ақан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала», Ермек 
Тұрсыновтың «Шал» мен «Жат» фильмдері және 
Досхан Жолжақсыновтың «Құнанбай» карти-
насы ұсынылады. «20 наурыз күні «Құнанбай» 

са – ағайын жақын, Ақылды бол-
са – апайың жақын, Бауырмал 
болса – інің жақын, Инабатты 
болса – келін жақын, Сыйлас болса 
– нағашың жақын».

Iулие би «�мірде не қиын» де-
генге былай деген екен: «Арадан 
шыққан жау қиын, Таусылмайтын 
дау қиын, Шамыңа тиер с�з қиын, 
Жазылмаса дерт қиын, Іске аспаған 
серт қиын».

***
Жазушы Дидахмет Iшімханов-

тың (1950-2015) пікірі: «Прозада 
Қалихан Ысқақовтай күрделі жазу, 
Бейімбет Майлиндей қарапайым 
жазу мүмкін емес. Екеуі де ешкім 
қайталай алмайтын дара суреткер-
лер».

***
Библияның ұстанымы: «Кімнің 

несібесі к�п болса, содан сұрау да 
к�п болмақ».

***
Біздің ауылда соғыс ардагері, 

ісмер балташы, шебер �рімші, 
бастыққа да, басқаға да ой-пікірін 
турасынан айтып салып қарап 
отыратын тік мінезді Имаммәлік 
Қайсенов деген қадірменді қария 
б о л д ы .  С о л  к і с і н і ң  б і р  ү й д е 
отырғанда құрдасының шай құйып 
отырған бәйбішесіне былай дегенін 
естідім:

– Мал �ткен бұлақтай лай 
суыңды тықпаламай, шайды былай 
дұрыстап демдесеңші, бәйбіше!

***
Орақ тілді бір асабаның бы-

лай дегені есімде қалыпты: «Бару 
да  бармау  т�ркінге,  байдағы 
қыздың еркінде, депті біздің халық. 
Iріптестері бүгінгі тойда мерейтой 
иесіне қандай сыйлық тартамын 
десе де �з еріктерінде».

***
Жүз адам болса жүз түрлі мінез 

бар. Яғни адамға жағу қиын екені 
әлімсақтан белгі лі дүние. Бұл 
 т у ра лы бізді ң қазақ: «Жа рат-
қанның да жағымсыз жақтары 
бар» деген екен. Жарат қаннан да 
мін тапқысы келген бұл қазаққа 
не айтарсың!

«Арыстанның апанына түнеп 
шыққан ешкіден қорық» дейді 
қазақ тағы. Бұдан шығар тәлім – 
Үлкен үйдің отымен кіріп, күлімен 

***
«Литфондының» сапарымен 

әлдебір облысқа барып қайтқан Орал-
хан Б�кеевтің (1943-1993): «Адам тек 
сырттағы ауа райын ғана с�з етіп, 
ешбір алаңсыз ұзақ та бақытты ғұмыр 
кешуіне болады екен-ау?!» деп басын 
шайқап таң қалғаны бар.

***
1989 жылы Баспас�з комитетінің 

кезекті бір Алқа жиналысында уақыт 
талабына ілесе алмай, белшеден 
шығынға бата бастаған бір баспаның 
бастығын Комитет т�рағасы Калит 
Зәкіриянов қатты сынға алсын... Сол 
кезде жаны ашып кетті ме, «Балауса» 
баспа сы ның директоры Қадыр Мыр-
залиев (1935-2011) арашаға түскен 
болды. 

– «Керуен кері айналғанда, ақсақ 
түйе алға шығады» деседі. Бұл ба-
спа бұрынырақта шашасына шаң 
жұқтырмаған үлгілі еді, заман �згеріп, 
дүние т�ңкеріліп, �мір теріс айналған 
кезде к�штің соңында қалды. Оған 
баспа кінәлі емес, заман кінәлі! – 
деді. 

Жұрт ду күліп жатыр.
***

Алтай аралаған сапарымыз-
да Қадыр Мырзалиевпен «Нұр-
Бұлақ» атты демалыс үйінде бірер 
күн тыныққанымыз бар. Күндізгі 
уақта жергілікті кәсіпкер, дарқан 
жүректі азамат Тоқтасын Қалибеков 
пен ақын Iлібек Қаңтарбаев қасы-
мызда. Жаздың жайма-шуақ күндері. 
Табиғат аясына шығамыз, тау-тасты 
қыдырамыз, ел-жұртпен кезде семіз. 
Қайда барсақ та Қадыр ағамыздың 
таусылып бермес әзілі мен әңгімесін 
тыңдаудан жалық паймыз.

Бірде әңгіме ауаны – адамның 
мінезі т�ңірегіне ауысты. Сонда 
Қадекең айтқан мына бір тағылым 
с�з есімде қалыпты: 

– «Ішекті айналдырсаң жыны 
шығады, Ішікті айналдырсаң жүні 
шығады, Iйтеуір айналдыра берсең, 
Періштенің де міні шығады» деген-
дей, адам бойынан тек жақсылық 
іздеуге ұмтылайық, ағайын!

***
Iдебиет зерттеуші әйгілі акаде-

мик Дмитрий Лихачев (1906-1999) 
«Тілінің байлығын сақтағысы кел-
ген ел, ең алдымен, тілінің үрдісін 
сақтайды» деп жазыпты.

***
Қазақ әдебиетінің алыптары-

ның бірі Тахауи Ахтанов (1923-1994) 
«�з ауылының тілін әдеби тілге ба-
лап, к�рші ауылдың тілін диалектіге 
жатқызатындар барын» айтып, 
зерттеуші-ғалымдарға ескерту жа-
сапты.

***
Мына цитаталар эстет сыншы, 

мәдениеттанушы әрі тамаша қаламгер 
Iмірхан Меңдекенің жазбаларынан 
алынды. Жүрегінің к�зі бар әрбір 
адамның к�ңілін д�п басқан, к�кейін 
қозғаған тәлімді с�здер осындай-ақ 
болар. Тыңдап к�ріңіз!

«Қазақ тілі ғылым үшін емес, 
ғылымның қазақ тілі үшін жасалаты-
нын ұмытпайық».

«Тіл – тарихи категория, с�з – ха-
лық тың рухани дүниесінің сырт қы 
бітім-пішімі, ажырамас серігі».

«Тілдің байлығы мен т ілдің 
мәдениеті – егіз ұғым».

«Қазақ отыз тістен шыққан ой-
сана с�здерін керекті, керексізге 
б�лмеген».

***
«Устная речь терпит всякую глу-

пость». Бұл с�зді айтқан Батыр Баукең 
– Бауыржан Момышұлы (1910-1982).

 «К�ркем әдебиет сақал саудасын 
да к�термейді, к�зін сүзген жастың 
саудасын да к�термейді». Мұны 
айтқан ұлы Ғабең – Ғабит Мүсірепов 
(1902-1985).

***
М ұ з а ф а р  I л і м б а е в т ы ң  ж а с 

кезі екен, бірде құдалық жолымен 
Қызылорда жаққа, Сыр �ңіріне бара-
ды. Келін түсіріп, той жасаған Күліш 
атты құдағиы – к�пті к�рген, шешен 
тілді, к�сем с�зді кісі екен. Iңгіме 
үйдегі келіндер жайына ойысқанда 
Күліш құдағи ақын інісіне былай 
депті: 

«Бір келін түсірген ене – тамағын 
жатып ішеді,

Екі келін түсірген отырып ішеді, 
Үш келін түсірген жүгіріп ішеді». 

***
«Ғаділетті жүректің, әділетін 

бұзыппын» дейді Дулат Бабатайұлы 
(1802-1874). «Арамның асы – ха-
рам» деген мақал бар. Осы екі мысал 
қазақ тілінің байлығы мен болмысын, 
мәдениеті мен мәйегін аңғартып 
тұрған жоқ па!

КӨКСАНДЫҚ

фильмін к�рсетеміз. Аталмыш туындыны 
к�пшілік бұған дейін де тамашалаған болар. 
Бірақ картинаның қалай түсірілгендігі ж�нінде, 
түсірілім барысында болған әртүрлі қызықты 
сәттерден бейхабар. Осыны ескере келе, туынды 
жайлы арнайы фильм жасалды. К�рермендер 
түсірілім жұмыстары, шығармашылық ұжым 
туралы, фильмге кірмей қалған кадрлар мен 
түсірілім алаңындағы оқиғаларды актерлардың 
�з аузынан естиді. Сонымен қатар мереке күндері 
атақты композитор Шәмші Қалдаяқовтың �мірі 
мен шығармашылығы туралы «Iн-аға» теле-
хикаясын қайталап к�рсетеміз» дейді «Хабар» 
арнасының Бас продюсері Айдос Тұрысбек. 

Мейрамға арнайы әзірленген тағы бір жоба 
– «Шайхана мен Тойхана» лирикалық мюзиклі. 
Оқиға еліміздің оңтүстігіндегі нағыз шығыстық 
к�ріністі сақтап қалған шырайлы Шымкент 
шаһарында �рбиді. Бір к�шенің бойында бір-
біріне қарама-қарсы орналасқан «Қалдыбай» 
тойханасы мен «Хайрулла» шайханасы бар. Екі 
мейрамхана да �з қожайындарының атын ием-
денген, бірақ олар бақталастар. Тойхананың иесі 
Қалдыбай мен шайхананың иесі Хайрулланың 
арасындағы бәсекелестік  бизнес  емес, 
отбасылық қарсыластыққа айналған. Мұндай 
талас-тартыс күнде қайталанып отырады. 

Олардың арасындағы кикілжің шегіне жет-

кен тұста бірінің інісі екіншісінің қарындасын 
ұнататындығы анықталып, бәсекелестік 
пен қарсыластықтан басталған екі к�ршінің 
оқиғасы ұлан асыр тоймен аяқталады.  Туынды 
ж�нінде Айдос Тұрысбек: «Жастардың  махаббат 
хикаясы екі отбасының татуласуына себеп 
болады.  Наурыз мерекесіне түсірілген бұл 
жобаның түпкі ойы да осынау ескі мейрамның 
басты мақсаты – елімізде �мір сүретін халықтар 
арасындағы бірлік, достық пен татулық екенін 
к�рсету. Iдемі әзіл, шығыстық тұрмысқа сай 

бейнеленген сахна, танымал әртістер мен 
әншілердің орындауындағы әндер мюзиклді 
қызықты, есте қаларлықтай етеді» деді. 

 Ал мерекелік эфир «Қазақ аруы – 2017» 
байқауымен тәмамдалмақ. Талғампаз к�рермен 
ү ш і н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  ұ ж ы м  ә з і р л е г е н 
сыйлардың кейбірін ғана атадық, талай 
қызықтан құр қалмас үшін «Хабар» арнасымен 
бірге болыңыз! 

Гүлнұр HТЖАНҚЫЗЫ 

«Хабардың» мерекелік тартуы 
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АНА ТІЛІ

АҚЫНДАР АЙТЫСЫ 

Барлығын орындаған міндетінің.
Сондықтан байыппенен байқап с�йле,
Қияметтің ескеріп қылк�пірін.
Оң күнәнің тоғызы тілден деген,
Тиіп кетіп жүрмесін дінге тілің.
Ресейдің елшісіне қатысым жоқ,
Ең ақырғы елшінің үмбетімін.

Ақындардың с�зіне ұйып келген,
Жұртыма жырымды айтам жиып терген. 
Біз не деген бақытты жандар едік,
Қауышқан дәл сіздердей сүйікті елмен.
Азаттықтың бесігі Алматымсың,
Намысы Алатаудай биік келген.

Ұлтым үшін күрескен ұл-қызыма,
Наркоман, бұзақы деп �сек ерген.
Колбинге ұқсайсың деп айта сап ем,
Зарладың коммунистей к�семі �лген.
Иранжан, Мұxаммедтің үмбетісің,
К�геріп к�ктей берші к�сегеңмен.
Естідім Алматыда бір жаңалық,
`йткені Астанадан кеше келгем.
Байбектей әкіміңе мың бір алғыс,
Істеген еңбегі елге еселенген.
Желтоқсанның ардақтап қаhарманын,
Ербол Сыпатаевқа к�ше берген.
Бір-бірін батыр дейтін бала туар,
`ткенін құрметтеген �сер елден.

Азабын арқалап жүр мұғалімдер!
Кім асқан ұстаз дейтін ғұламадан,
Мұғалім кейін тұрар ұлы анадан.
Білімнің мәселесін айту парыз,
Балаға емшек бермес жыламаған.
Тағы да шәкіртіме бұрылайын,
Жасауға келгеннен соң жыр аламан.
Мен сені алтын адам деп айтайын,
Ол үшін жаба к�рме кінә маған.
Бір жағымда тұр екен алтын домбыра,
Алтынның буы дейтін сірә жаман.
Қос алтын қос бүйірден қысқан кезде,
Қиындау сынақ боп тұр бұ да маған.
Бұл айтыста жалғыз-ақ мәселе бар,
Мынаны жеңіп кетсем мынаны алам.
Жеңем десе ұстазың ренжіп қалма,
Бір адам озу керек бұл арадан.
Б�ріні б�рі деуге бола ма екен,
Лақтырып б�лтірігін сынамаған.

Иран-Ғайып:
Алтын деген жаралған алу үшін,
Жарқыратып қолына тағу үшін.
Мынаны жеңу керек деп айтасың,
Алтын алсаң таси ма, бақ ырысың?
Қазылықта отырған Қонысбайлар,
Алтынын сатқан айтысқа бару үшін.
Алдамшы дүниеге қызықпаған,
Алдаспан �неріміз даму үшін.
Сен болсаң мені жеңу керек дейсің,
Бір килограмм алтынды алу үшін.
Алтын домбыра алуың міндетті емес,
Халықтың ақыны боп қалу үшін.

Серағам айтып тұрған мына ағалар,
Естігенде сілтідей тына қалар.
Жүз жыл бұрын жазып ет «Iліппені»,
Кешегі Ахметтей ғұламалар.
Байтұрсынов атамның зор еңбегін,
Зорлықпен оқыттырсақ күнә болар.

Бал беретін тұрғанға талабы асып.
Ал менің ұстазымның түрі мынау,
`зімменен отырған жағаласып.
Шәкіртін оздырудың орнына,
Қарсылас боп отыр ғой қара басып.

Серікзат:
Жер таны желіп жүріп атым бар деп,
Ел таны xалқымызда xақым бар деп.
Ұстазбенен айтысу үлкен бақыт,
Мен оны міндетсініп отырғам жоқ.
Тариxтан білесің ғой ұстаз түгіл,
Iкесімен айтысқан ақындар к�п.
Майданға атасымен бірге кірген,
Хангелді, Райымбектей батырлар к�п.
Шәкеев К�кен ата білесің ғой,
К�рінген сан айтыстан батыл жан боп.
К�кенді Қонысбайлар ұстаз тұтқан,
Алдында жүргеннен соң ақылман боп.
Жетпістен асқанынша айтысса да,
Сен құсап қазы бол деп бақырған жоқ.
Iншейін әзіл болсын деп отырмын,
Мен саған азуымды батырғам жоқ.
Бәрібір сен жеңсең де, мен жеңсем де,
`йткені сенен маған жақын жан жоқ.
Сол жеңіс керек болса сен ала ғой,
Ұстазың ойлап қалма тақымдар деп.
Айтысқа Жүрсін аға Серікзатты,
Шәкіртін жеңу үшін шақырған жоқ.
С�йлейін сұңқар тілді саңқылдатып,
Жұртыма жүрегімнен ән тыңдатып.
Қазақ деген қыран ел қанат керсе,
Қарғаны артқа тастар қарқылдатып.
Егемен еліміздің сыйлығы к�п,
Беретін жеңімпазға алтындатып.
Кәсіпкердің сыйлығы «Алтын сапа»,
Елбасыдан алатын жалтылдатып.
Аналардың сыйлығы «Алтын алқа»,
Тапқан ғой к�п баладан халқым бақыт.
Батырлардың сыйлығы «Алтын жұлдыз»,
Сыйлайтын ержүреккке жарқылдатып.
Оқушының сыйлығы «Алтын белгі»,
Ұрпаққа мұндай сыйлық тарту да құт.
Балуандарға алтыннан жамбы беред,
Баһадүр барыс болсаң балпылдатып.
Шабандозға береді «Алтын тұлпар»,
Жүйрігін баптай білсе аңқылдатып.
Ақындарға береді «Алтын домбыра»,
Халықтың мұңын айтсаң қамтып жатып.
Солардың барлығынан биік тұрар,
Елімнің тыныштығы жарқын жақұт.
Алтынның ең қымбаты Қазақстан,
Тәуелсіз ел боп тұрған алтын уақыт.

Баласын бар қазақтың б�лмейміз деп,
Біліммен тізе қоссақ �лмейміз деп.
Iлиxан, Аxмет, Мағжан, Міржақыптар,
Күрескен ұлттың жайын ж�ндейміз деп.
Қайран біздің Алаштың арыстары-ай,
Жасаған керек болса нендей қызмет.
Азаттықтың жолында жанын қиған,
Большевиктің соңынан ермейміз деп.
Сол кезде Сұлтанмахмұт жырлап кеткен,
Ешкімнің қорлығына к�нбейміз деп.
Iр қазақ дәл солардай с�йлеу керек,
Енді елімді қорлыққа бермейміз деп.
К�к байрақтың астында тізе қосып,
Аспанда күн с�нгенше с�нбейміз деп.
Ұстазым жеңеді деп қорыққанша,
Шәкіртім жолбарыстай жорықты аңса!
Тізгініңді тартпасам осы арадан
Шабатын түрің бар ғой зорыққанша.
Осымен тоқталайық, айналайын,
Саxнаның сыртында жолыққанша,
Айтыстың Сарысы боп аман жүрші
Жемісін к�тере алмас �рік талша.
Қош боп тұр бас бермейтін Еркежирен,
Жеңістің тұғырында жолыққанша!

Иран-Ғайып:
Iрбір айтқан с�зімді бағып отырсың,
Сен жетші деп жұртыма жағып отырсың.
Шынымен жеңгенімді қалап отырсаң,
Орныңнан тұрсаңшы неғып отырсың.
Тура қарап айтайын к�зіңізге,
Құлақ сал ал Серікзат с�зімізге.
Ұстазы жақсы адамнан шәкірт озар,
Деуші едің ғой студент кезімізде.
Сондықтан озуымды тілеп отыр,
С�з тимесін десеңіз �зіңізге.
 
Ел деген естіп қалсам с�з ақырын,
Iдетім бар менің де қозатұғын.
К�рші елдердің жағдайын айтар болсам,
Жаным менің таппайды таза тыным.
Тәуелсіздік алғандар бізбен қатар,
Білем бізді мысал ғып жазатынын.
Кейбірі бізден кеңес сұрап жатыр,
Жеткізе алмай �зіне �з ақылын.
Ал бірі шекараны жауып тастап,
Кейіннен ашып жатыр �зі ақырын.
Қазақстан қамқоршы әке құсап,
К�рсетті бәріне қол созатынын.
Сондықтан біз бірлікті мықтайықшы,
Аздым десек білеміз азатынын.
Осы күнге, ағайын, шүкір дейік,
Тәубасыз ел білеміз тозатынын.
Қазақстан әлемге дәлелдеп тұр,
Бірлігі жарасқан ел озатынын.

Шабысың да ағасы ерек бүгін,
К�п нәрсе айтуыма себеп бүгін.
Тоқтатсақ осы айтысты тоқтатайық,
Басылмай тұрған кезде зор екпінім.
Қазылар Серікзатқа он беріңдер,
Білесіңдер басқадан б�лектігін.
Жетпесе менікін де қосыңыздар,
Сіз біз болып берейік к�мек бүгін.
Жастарға к�рсетейін шәкірт болып,
Ұстазды қалай сыйлау керектігін.

Серікзат:
Осқырып бұл баланың кісінеуі,
Жас күнімді есіме түсіреді.
Шәкіртімді мәпелеп ел алдында,
С�йлегенім ұстаздар үшін еді.
Ұстаздар шәкіртіме қол соқса екен,
Ұстазды ұстаз ғана түсінеді.

«ҚАЗАҚСТАН ƏЛЕМГЕ ДƏЛЕЛДЕП ТҰР,
Серікзат:
Армысың, Алатаудай асқар елім,
Ырыс пен ынтымағың тасқан елім!
Алматым бостандықтың босағасы,
Айтатын теңеуім жоқ басқа менің.
Желтоқсанның жеңісін алып беріп,
Халқыма шуағыңды шашқан едің.
Дәл жиырма бес жыл бұрын бұл сахнада,
С�йлеген Нұрсұлтандай асқақ ерің.
Еліме тәуелсіздік жариялап,
Қазақтың жер жүзіне ашты әлемін.
Бұлдасам баға жетпес қымбаттымсың,
Жырласам таусылмайтын дастан едің.
Еншіңді б�ліп беріп Астанаға,
Арқаға аттандырып тастап едің.
Ал бүгін сол Астана қанат жайып,
Iлемдік �ркениетке бастады елін.
Арқалап келдім бүгін алдарыңа,
Даламның асып �тіп қасқа белін.
Азаттықтың тұғыры Алматыма,
Еңселі Елорданың ақ сәлемін!

Аман ба, қарсыласым Сарбас ақын,
Жаңылып жан емессің жар басатын.
Мен �зіңе бір әзіл тастайыншы,
Бірақ ол с�зім емес жауласатын.
К�п ақын сені бүгін орыс дейді,
Тауып ап теңеуіңді дәл басатын.
Иван деп кей адамдар түсінеді,
Иран деп айтылғанда алғаш атың.
Колбиннің туысқаны емеспісің,
Түңіліп түріңізден жау қашатын.
Жазалап желтоқсанның ызғарында,
Жастардың жағасынан жармасатын.
Қалжыңыма қалмассың ашуланып,
Қабағыңды танытып қар басатын.
Баяғы шовинистік заман �ткен,
Қарсы келген қазақты дарға асатын.
Колбинге түрің ұқсап тұрғаннан соң,
К�ргенге жазықты боп қалмас ақын.
Жастардың құнын кімнен сұраймын деп,
Адам таппай жүр едім дауласатын
Кез қылып дәл �зіңдей сары орыспен,
Келтіріп тұрған шығар Алла сәтін!

Қазаққа ашам дейтін келші құшақ,
Құдайым сарыларға берші нысап.
Саған қарап марқайып мен отырмын,
Сары алтын қазып алған кенші құсап.
Жақында Атырауда айтысып ек,
Ұшпайды бұл күндері сенсіз ұшақ.
Қайда барсам алдымнан сен шығасың,
Сандалған Сары Iулие емші құсап.
Қасыма сап-сары боп қайдан шықтың,
Іргедегі алпауыт к�рші құсап.
Желтоқсанмен құттықтап қайту үшін,
Ресейден келіп тұрған елші құсап.

Иран-Ғайып:
Тіліңнің қысқартсаңшы бір метрін,
Тақылдаса таппайтын мүлде тыным.
Қайдағы жоқ Колбинге теңейтіндей,
Соншалық ұқсап отыр кімге түрім.
Колбин емес, Қонаев демейсің бе?
Жақсы адамды дұрыс қой үлгі етуің.
Сарылармен отырсаң да салыстырып,
Сахнада к�рсетер құрмет інің.
К�рші дейсің, біресе елші дейсің,
Ау, Сәке, түсініксіз мүлде тілің.
Елші деген пайғамбар емес пе еді,

Досына сұрағанын үйіп берген,
Жауына жұдырығын түйіп берген.
Жылдың басты айтысы болады деп,
Үйінің бар шаруасын жиып келген.
Ең сүйікті адамын ертіп алып,
Ең керемет киімін киіп келген.
Аман ба текті қазақ �зге ұлттардың,
Тентегін тезге салып тыйып берген.
Ерболдардың атына к�ше беріп,
Жамандардың к�зінен күйік к�рген.
Осындай руxы биік ел аман ба?
Алтын басын �нерге иіп келген.
Алтын домбыра айтысын к�ру үшін,
Алтындай уақыттарын қиып келген.
Алдыңа қара салма ал күреңім,
`леңнің айтам десең дәмдірегін.
Сандалған Сары әулие дейсің мені,
Осы с�зден к�ңілім қалды менің.
Сандалып жүрген мен бе, әлде сіз бе?
Басын ашып алайық әңгіменің.

Мені Сарыбас, ал �зін Жамбыл қылсын,
Жамбыл болса жырларын жаңбыр қылсын.
Үйіңе бармағалы бір ай бопты,
Сайрандап әр қалада ән қып жүрсің.
Қыдыруды бастап ең Атыраудан,
Содан бері ұйқы жоқ қалғып жүрсің.
Атыраудан аттанып Қызылордаға,
Ол жерден екінші орын алдың, жыршым.
Енді міне келіпсің Алматыға,
Той болатын ауылды аңдып жүрсің,
Алматыдан шыққан соң айтып қойшы,
Қай жаққа барамын деп қам ғып жүрсің.
Қонарын сай білетін қаңбақ құсап,
Қай жерге тоқтарыңды тағдыр білсін.
Жұмысың не боп жатыр жұмысың жоқ,
Мәз болып тапқаныңды нан ғып жүрсің.
`зің сабақ беретін Еуразияны,
К�к б�рідей к�п жортып таң ғып жүрсің.
Білім алам деп келген шәкірттерге,
Жүзіңді бір к�руге зар ғып жүрсің.
Кафемен кафедраның аузын жауып,
Деканатқа бағынбай қарғып жүрсің.
Осы саған қой дейтін қожа жоқ па?
`зіңді Сегіз сері сал ғып жүрсің.
Ректорың жерлесің болғаннан соң,
Реті келмесе де қаңғып жүрсің.

Серікзат:
Желтоқсан зұлматым ғой неше к�рген,
Қайғысын әке менен шеше к�рген.

Жасы үлкен айтыстағы шалды күндеп,
Жүр ме әлде жұмысымды аңдығың кеп.
Сенсіз де тексергіштер толып жатыр,
Заманды сылтау қылған заңды күрмеп.
Мұғалімді басынып бұл күндері,
Балағынан тартқылап әркім үрмек.
Жерлестікті міндет қып к�рмеп едім,
Ректорда не шаруаң бар әй, жүгірмек.
Айтыстан кандидаттық қорғағанмын,
Осында бір керемет бар ғылым деп.
Қазір де сол айтыстан сабақ берем,
Жанағым, Сүйінбайым, Жамбылым деп.
Бір жылда үш айтысқа шығып едім,
Ағаңды кінәлайсың қаңғыдың деп.
Еркебұлан, Мейірбек, Мұхтар, Iсем,
Жатырсың шәкірттерден барлығың кеп.
Мен сияқты бапкерің бірге жүрсе,
Сенің де айтысыңа қан жүгірмек.
Ұстаздың ұлағатын ала алмасаң,
Алдыңнан ата қоймас таң күлімдеп.
Шәкіртке қай жерде де жол к�рсету,
Ұстаздың алдындағы мәңгі міндет!
К�кейде мәңгілікке тұрады үндер,
Шәкіртін еркелетіп шырағым дер.
Ұстаздардың беделі т�мендеп тұр,
Келтірсін оған сірә, шүбә кімдер?
Iр жиынға қуалап біздің билік,
Мұғалім массовкаға құралым дер.
Одан қалса қағазбен алысумен,
`теді апта бойы мына күндер.
Ал айлығы шайлыққа пұл болмаса,
Қалайша мұғалімге жыладың дер.
Жағдайын ұстаздардың к�ргің келсе,
Басынан арылмаған мұнарын к�р!
Жыл сайын министрлік реформа ғып,
Мектепке жасап жатқан сынағын к�р!
Баяғы «Iліппені» алып тастап,
«Сауат ашу» енгізген жыр-әнін к�р!
Бастауыштан үш тілді оқытам деп,
Баланы адастырған тұманын к�р!
Қит етсе ата-аналар шу к�теріп,
Сен неге артық нәрсе сұрадың дер.
Мәселе айта берсем толып жатыр,
Біледі айтпасам да бұл ауылды ел.
Бұдан соң бізде білім қайдан болсын,
Болады болашаққа мұра кімдер?
Шетелде ең к�п ақша ұстаз алад,
`йткені олар білімді бұлағым дер!
Ал біздегі жағдайды білесіздер,
Арқасы жауыр болған сірә кімдер!
Қазағым к�штен қалып қоймасын деп,

«Сауат ашу» дегенді шығарғанмен,
Есінен шығармасын мынаны олар.
Ол аздай бір оқитын оқушыға,
Үш тілді үйрет дейді бір ағалар.
Басшылар бастамасын тоқтатпаса,
Мәңгүрт дейтін ұрпаққа куә болар.
«Сауат ашу» дегені далада қап,
Сауатсыз ұрпақ болып шығады олар,
Iй, оларды айттың не, айтпадың не?
Мың сылтауын табады бірақ олар,
«Iліппенің» қадірін біле ме екен?
Ана тілін білмейтін дүбәралар.

Айтыссаң меніменен қысылма, аға,
`леңіңді айта бер тұшымды, аға.
Ұстаздардың жағдайын мен айтайын,
Ел алдында еңсеңді түсірме, аға.
Ұстазын сыйламайтын шәкірттер к�п,
Олар үшін мұғалім мүсін ғана.
Жағасына жармасып жатат кейде,
Сабақ үсті к�рсетіп күшін бала.
Ол аздай кейбіреуі қол жұмсайды,
Сенбесең интернеттің ішін қара,
Ұстаздар мұндай қорлық к�рмеп еді,
Кеңестік кер заманның тұсында да.
Ұстаз деген ол сенің әкеңдей ғой,
Ақылдарын айтатын құшырлана.
Ұстаз деген ол сенің екінші анаң,
Қамқоршың жазыңда да, қысыңда да.
Сондықтан, ұстаздарды құрметтейік,
Ескеріп еңбегімен ісін дара.
Шәкірттер ұстаздарға қол к�терсін,
Сұранып сабақ айту үшін ғана.

Шапсаңшы ел алдында сабаласып,
Ұстазым болсаң рас қабағы ашық.
Жұрттардың ұстаздарын қараңызшы,
Қазылыққа отырған араласып.
Айбектің Қонысбайдай ұстазы отыр,
Алты қырдан атағы барады асып.
Аманжол `міржанын ертіп келді,
`нерге келе жатқан жаңа басып.
Қойлыбайдың Мақсаттай інісі бар,
Бір ақиқат айтайын саған ашық.
Дәулеткерейдің шәкірті Еркебұлан,
Тұлпарын келіп отыр тағаласып.
Мұхаметжанның Мұхтардай інісі бар,
Айтыста жүрген қазір дара басып,
Жансая Бауыржанның қарындасы,
Біз түгілі жырына бала ғашық.
Iділ қазы Iділбек ағам ғана,

Бiрлiгi жарасќан ел озатынын...Бiрлiгi жарасќан ел озатынын...»»

Қайғысын әке менен шеше к�рген. Қазағым к�штен қалып қоймасын деп, Iділ қазы Iділбек ағам ғана,

қындар айтысы. Бұл ұлттық 
өнеріміздің ең бір қасиетті де 
қастерлі саласы. Сан ғасырды 
көктей өтсе де ешқашан 
құнын жоймаған руха-
ни өміріміздің алтын 
діңгегі. 
Өткен жылдың 
желтоқсан айында 
Алматы қаласында 
жылдағы дәстүр 
 бойынша  «Ал-
тын домбыра»  
ақындар айтысы 
өтті. Аталған жыр 
жарысында астаналық 
ақындар Серікзат 
Дүйсенғазы мен Иран-
Ғайып Күзембаев 
та бақ сынасқан еді. 
Осы айтыстың ақын 
Жүрсін Ерман ұсынған 
ықшамдалған нұсқасы 
газетімізде жария ланып отыр.
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А

Əр халықтың рухани əлемі ең алдымен 
оның дəстүрлі өнерінен бастау алатыны, 
ал ол өнердің дамуы халықпен тығыз бай-
ланыста өрбитіні белгілі. Табиғатпен біте 
қайнасқан халықтың қоршаған ортаның 
əсерін талғампаздықпен қабылдап отырғанын 
ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып жеткен қолөнер 
туындыларынан көруге болады.

Қазақтың музыка �нерінде қобыз аспабы 
айрықша орын алатыны белгілі. Ғасырлар 
қойнауынан халықтың рухы мен болмы-
сымен бірге қасиет дарыған бұл аспапта 
орындалатын күйлер аңыздармен астасып 
бүгінгі күнге жетті. Қазіргі таңда арнайы оқу 
орын дарында ғана санаулы сазгердің енші-
сіне бұйырған бұл жәдігеріміз бұдан былай 
жаңа технологиялардың к�мегімен қазақ 
және ағылшын тілдерінде әлемге танылмақ. 

«KOBYZBOOK» – қобызшыларға, 
музыкаға деген қызығушылығы бар жал-
пы к�пшілік қауымға арналған мобильдік 
қосымша және веб-сайт. Аталмыш жобаның 
тұсаукесерінде М.Медеубек «Электрондық 
оқулық 11 б�лімнен тұрады және мұнда 180-
нен астам қобызға арналған күйлер, олардың 
шығу тарихы және атақты қобызшылар 
туралы аудио-нұсқалар жинақталған» деп 
тың жобаның ерекшелігін атап �тті. Веб-сайт 
арқылы күй атасы Қорқыт, Ықылас, Iбікей, 
Нышан, Ж.Қаламбаев, Д.Мықтыбаев және 
басқа к�рнекті күйшілеріміздің �мірімен, 
шығармашылығымен танысуға болады. 
«Kobyzbook» ұялы телефон, планшет 
құрылғысына жүктеп алуға ыңғайлы. 

Оқу құралында қобыз тарихынан бастап 
қобызды ұстау, тарту жайында мол мағлұмат 
берілген. Қорқыт, Ықылас сынды қобыз 
аталарының күйлерімен қатар қобызға 
лайықталған домбыра күйлері, бұрын-
соңды қобызда орындалмаған халық әндері 
енген. Сондай-ақ әр туындының нотасы, 
орындаушылық-әдістемелік нұсқаулар қоса 

ЖƏДІГЕР 

насихаттау мақсатында 1999 жылы музей 
қорына алған сандықтың ерекшелігі 
бетіне сүйектен пластиналар жабысты-
рып, сыртынан темір қаңылтыр сәндік 
үшін қағылған және күмістен тамшы 
сияқты �рнектер жасалған.

Қара ағаштың жуан түбінен ойып 
жасалған тағы бір бұйым – келі мен 
келсап. Келі тары, бидай, т.б. дәнді 
да  қылдарды түю үшін қатты ағаштан 
жасалатын құрал. Келісапты �лкеміз-
де дүниеге келген жергілікті шебер 
Мұхамбет Жалғасбаевтың тұрмыста пай-
далануға жасаған бұйымы. 

«Шебердің қолы – алтын» дейді атам 
қазақ. Ағаштан жасалған ожаудың да 
түрлері музей қорында к�птеп кездеседі. 
Мәселен шеберлер  ожау   жасауда 
�здерінің тамаша �нерпаздығы мен 
асқан шеберлігін к�рсеткен. Сондай-ақ 
музейдегі к�ркемделіп жасалған бүйірлі 
ожау қол�нер шебері, республика-
лық бай қаулардың лауреаты, ұстаз 
 Арыс танбек Молдашевтің қолынан 
жасал ған. Ожау 2000 жылы музей қорын 
толықтыру мақсатында қорға алынған. 

`ткен тарихымызды білмей бүгінгі 
күннің қадіріне жету, болашақты болжай 
білу �те қиын. Ата-бабамыздың жинақ-
таған рухани байлығының қоры ұшан-
теңіз, қазіргі таңда да �з құндылығын 
жойған  емес .  Бұлардың барлығы 
баршаға бірдей қазына. Бұл мәдени 
асыл мұраларды зерттеп, танып білу 
біздің және кейінгі ұрпақтың абыройлы 
парызы.

Л.САЛИХОВА,
В.ШАПИКОВА,

Атырау облысы тарихи-�лкетану 
музейінің қызметкерлері

ТҰСАУКЕСЕР

берілген. Заманауи таным мен талғамға сай 
жасалған жоба қазақ халқының аспаптық 
музыка мәдениеті туралы ағылшын тіліндегі 
тұңғыш оқу құралы болып табылады. Мұнда 
жүктеу, тыңдау, қарау бәрі тегін. Цифрлы 
технологияның мүмкіндігін пайдаланып, 
үлкен ғылыми-шығармашылық ізденіс 
нәтижесінде дүниеге келген жобаның іске 
асуына ІТ-мамандар к�п еңбек сіңірген. 
Бағдарламалаушы Қанат Ереннің айтуын-
ша, қазақ тілінде мобильді қосымша жасау 
қиын емес. Яғни бұл сәтті тәжірибе осы 
тектес жобалардың бо лашағы зор екенін 
к�рсетіп отыр. Мақсат Сағатбекұлы алдағы 
уақытта осы бағыттағы жұ мыстардың одан 
әрі жалғасатынын айтты.

Тұсаукесерде жоба авторының ұстаздары 
– Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
�нер академиясының оқытушылары 
Б.Қосбасаров, I.Жұмабеков, А.Жұбанов 
атындағы музыка мектебін басқарған 
П.Момынов Мақсат Медеубектің бұл 
бастамасы қазақ �нерін насихаттаудың 
жаңа әдісі екенін айтып, келешегінен зор 
үміт күттіретін шәкірттеріне ақжол тіледі.  
М.Медеубектің үлкен істі қолға алуы  
ұрпақтар сабақтастығының үлгісі деуге 
лайық. Iсіресе оқу құралының қазақ және 
ағылшын тілдерінде әлемдік аудиторияға 
шығуы ұлттық музыкамызды ғана емес, ана 
тіліміздің де к�кжиегін кеңейтіп, мәртебесін 
биіктетер игі іс болмақ. 

Дана ХАЛЫҚ

Алматыда қобызшыларға арналған 
«KOBYZBOOK» атты электронды оқу 
құра лының тұсаукесері өтті. «ҚР Тұңғыш 
Президенті – Елбасы қорының» қолдауы-
мен жүзеге асқан тұңғыш инновациялық 
жобаның авторы – Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясы «Дəстүрлі 
музыкалық өнер» кафедрасының 
оқытушысы, Халықаралық жəне 
Республикалық байқаулардың лауреаты, 
қобызшы Мақсат Медеубек.

Қобызға арналған оқу құралы

ЖАРМЫШТЫҚТАР ЖАРМЫШТЫҚТАР 
ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

160х220 см болатын қызыл, сары, к�к 
түсті жүн жіптерден жүзтеру тәсілімен 
тоқылған алаша. 18 қатар жалпақ жолақ-
тардан құрастырылып тігілген алашаға 
қошқар мүйіз және қармақ �рнектері 
қайталана �рнектеліп, жолақтардың ара-
сы ақ түсті ирексумен ажыратылған. Екі 
жаны к�к, қызыл, сары, қара, ақ, ақшыл 
қызыл түсті иірілген жүн жіптермен 
к�мкеріліп жиектелген. 

`рмекке жеңіл әрі жиі қолданатын 
�рнектің екі түрі бар. Оның бірі «су» 
�рнегі де, екіншісі «тіс» �рнегі. Сондай-
ақ �рмекте мүйіз, геометриялық фигу-
ралар тәрізді күрделі �рнектер кездеседі. 
Мұндай тоқуды «терме» деп атайды. 
Термелеп тоқу әдісі қазақтың �рмек 
�нерінің ең к�п тараған және қолайлысы 
саналады. Музей қорындағы тағы бір ала-
ша қызыл, қызыл-сары, жасыл, к�к түсті 
иірілген жүн жіптерден термелеу әдісімен 
тоқылып 24 қатардан құрастырылған. 
Жолақтары қызыл, жасыл, к�к түсті 
қазмойын �рнегі қайталанып, араларына 
алақұрт �рнегінен су жүргізілген. Екі 
жаны қызыл-сары түсті пүлішпен к�м-
керілген алашаның к�лемі 178х284 см.

«ШЕБЕРДІҢ ҚОЛЫ – АЛТЫН»

Музейде сонымен қатар шеберлердің 
қолынан шыққан, ағаштан жасалған 
бұйымдар да сақталған.

Мекеме қо рын да ел арасынан жинақ-
талған ағаш бұйымдардың бірі Атырау 
облысы, Махамбет ауданының тұрғыны 
Каден Есмағанбетовтың қолымен жасап 
шығарған саптыаяғын айтуымызға бо-
лады. ХХ ғасырдың үлгісінде Түркімен 
қазақтарының жаса ған кебеже-сандығы 
да ерекше �рнегімен к�з тартады. 2003 
жылы тапсырылған кебежені Атырау 
облысы Жылыой ауданының тұрғы-
ны Балкүміс Тәңірбергенова 50 жыл-

Атырау облыстық тарихи-�лкетану 
музейі қорында жинақталған тоқыма 
�нерінің бір түріне жататын алаша, 
жүннен тоқылған тұрмыстық тұтыну 
бұйымдары аз емес. 

Ені 25-35 см жіп-жолақтардан құ рас-
ты рылып тігілген, т�сеніш ретінде қол-
данылған алашалар иесінің талғамына 
қарай боялып, қарапайым тоқыма станогы 
– �рмекпен тоқылады. «Кі лемге бергісіз 
алаша бар, ханға бергісіз қараша бар» 
деген с�з орамы алаша бұйымдарының 
эстетикалық, композициялық шешімі 
жағынан кейде кілем бұйымдарынан 
артық бағаланғанын аңғартады. 

Алаша �рнегінің түріне қарай жолақ 
алаша, �рнекті алаша; жібіне жұмсалатын 
материалына қарай жүн алаша, мақта ала-
ша; жиегінің к�мкерілу ерекшелігіне бай-
ланысты к�мкерулі алаша, жиекті алаша, 
шашақты алаша деп жіктеледі. Тоқылу 
техникасына қарай екі қабат алаша, 
жалаң қабат алаша, композициясының 
шешіміне қарай қарапайым алаша, 
�рнекті алаша деп б�лінеді.

Алашаның бетіне салынатын негізгі 
�рнектер: қошқармүйіз, сыңармүйіз, 
шаршы, тұмарша, қармақ, ирексу, 
 аштархан теру, ботамойын, �рмекші, 
алабас және т.б. 

Алаша бүктеуге, алып-салуға, жинауға 
қолайлы мүлік және оны тоқитын �рмек 
те қарапайым, керекті жабдықтары оңай 
табылатындықтан Қазақстанның барлық 
аймақтарында жақсы дамыған. Олардың 
�з аймақтарына қарай �рнек мәнерінде, 
тоқу әдістерінде �згешеліктер бар.

Атырау �ңірінде алашаның жүзтеру 
және түрікпен теру атты тоқу дәстүрлері 
сақталған. Жүзтеру алаша – шаршы 
ішінде бір-бірінен туындап жатқан 
бірнеше ою-�рнегі бар терменің түрі.

Музей қорында алашаның бірнеше 
түрі сақтаулы. Солардың бірі к�лемі 

Ұлыстың ұлы күні мерекесіне орай Маңғыстау 
аудан дық жастар орталығының бастамасымен 
тоғызқұмалақтан сайыс ұйымдастырылды. Жа-
рыстың мақсаты – Маңғыстау спортшы ларының 
даңқты дәстүрлерін жалғастыра отырып, ұлттық 
спорт ойындарымыздың бірі – тоғызқұмалақты 
жан-жақты насихаттау, салауатты �мір салтын қа-
лып   тастыру, �скелең ұрпаққа патриоттық тәрбие 
беру. 

Сайыс командалық жүйе бойынша ұйымдасты-
рылды. Шараның бас т�решісі қызметін аудандық 
бала лармен жас�спірімдер спорт мектебінің Тоғыз-
құ малақ б�лімшесінің жаттықтырушысы – Сабақбай 
Тілегенов атқарды. 

Бірінші орынды Жармыш ауылының жастарынан 
құралған «Жармыш қырандары» командасы иеленді. 
Екінші орынға шетпелік «Алшын ұландары», ал үшінші 
орынға Тұщықұдық ауылының «Тұщықұдық тарланда-
ры» лайық деп танылды. Белсенді жастар ынталан-
дыру сыйлықтарына ие болды. Жарыс жеңімпаздары 
«Аудандық жастар ресурстық орталығының» кубогы 
мен алғыс хаттарына ие болды. 

«Бүгінгі шара жастардың рухани және салауат-
ты лық �мірін дамытуға сүбелі үлес қосады деген 
сенімдемін. Ғаламтордың шарықтап дамуының 
әсе рінен ұлттық ойындарымыз ұмыт болып бара 
жатқаны жасырын емес. Сол үшін жастарға айта-
рым, т�л ойындарымызды ұлықтап, әрдайым құрмет 
тұтып жүрейік. Олардың пайдасы ұшан-теңіз. Ақыл-
ойды дамытып, тапқырлықты үйретеді. Ұтқырлық 
пен ұшқырлықты қалыптастырады» деді Маңғыстау 
аудандық «Тоғызқұмалақ» ойындарының үйірме 
жетекшісі Сабақбай Тілегенов. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ
Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы

«Теңізшевройлдың» ел игілігіне қосар үлесі мол 
СЕРПІНСАЙЫС

«Теңізшевройл» кәсіпорнын ел экономикасының тірегі, 
Қазақстан мұнай-газ саласының көшбасшысы деп жиі 
айтады. ТШО-ның ел экономикасына қосып отырған үлесі 
қаншалықты қомақты? Бұл компания неліктен мұнай-газ 
саласының көшбасшысы деп танылып отыр? 

ТШО-ның құрылған уақыттан бері ел экономикасына 
түсірген пайдасы 116 млрд АҚШ долларын құрайды. 
Мысалы, төменде берілген «Игілік» бағдарламасы 
жобаларының картасында көрсетілген ондаған мек-
теп, балабақша, мәдениет үйлерінің құрылысы оның 
Қазақстанның әлеуметтік саласының дамуына жасаған 
инвестицияның бір бөлігі ғана деп айтуға болады. Бұдан 
басқа да халық игілігі үшін жасалып жатқан шаралары мен 
жобалары көп. 

ТШО-ның 23 жылғы қызметі барысында еліміздің 
экономикасына түсірген пайдасы айтарлықтай екендігін 
мойындамау мүмкін емес. 

Компания 1993 жылдан бері өзі қызмет ететін Атырау 
облысының әлеуметтік және инфрақұрылымдық дамуына, 
тұрғындардың өмір сапасының артуына қосқан үлесі 1,3 
млрд  АҚШ долларынан асады. Кәсіпорын аталған қаржыны 
«Игілік» атты ерікті әлеуметтік-инфрақұрылымдық және 
Әлеуметтік инвестициялар бағдарламалары арқылы игеріп, 
облыста маңызы жоғары жобаларды жүзеге асырып келеді. 
ТШО бұл жобаларды үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе 
отырып немесе мердігерлерді тарта отырып іске асырады. 
Ең бастысы, компания тек қаржыландырып қана қоймай, 
оларды орындау барысында басынан аяғына дейін тікелей 
өз бақылауында ұстайды. Бұл олардың сапасын арттыра 
түседі. 

Бұл ретте тек ресми жарияланған ақпаратқа ғана 
сүйеніп қоймай, кәсіпорын қызмет атқарып отырған өңір 
жұртшылығының ойын білуді де жөн көрдік. 

Құлсары қаласының тұрғыны Г.Шынтемірова ТШО 
жүзеге асырып отырған бағдарлама жайлы: «Қаламыздағы 
мына тұрған саябақ – «Игіліктің» жемісі, оны ТШО салды. 
Аудандық емхананы тұрғызды. Қазір колледж деп аталатын 
Мұнай лицейі де «Игілік» бағдарламасы бойынша салынды. 
Су мәселесі де шешілді» дейді. 

Кәсіпорын бағдарламаларының жемісін қалалық 
тұрғындар да сезінуде, Атырау қаласының тұрғыны 
М.Жұмашевтың сөзінен кәсіпорынның жұртшылық игілігіне 
жасап отырған елеулі үлесін шынайы сезінуге болады. Мэлс 

«Мен өз балаларым секілді осы қалада туып өстім. Бірақ 
олар басқа – заманауи, әсем және дамып келе жатқан 
қалада тұрып жатыр. Олар кезінде әйгілі болған Гурьевтің 
балшығын көрген де жоқ, қаланың бүгінгі келбетін мақтан 
тұтады. Атыраудың бүгінгі ғажап келбетінің ТШО қызметімен 
байланысты екендігін көрмеу үшін жақсылықты білмейтін 
адам болу керек шығар. Біз қазір Жайық жағалауымен 
серуендеп келеміз, ал артымызда мен оқыған университет 
тұр. Мұның бәрі «Теңізшевройлдың» арқасында салынды, 
бұлар – біздің қаламызға жасаған сыйы» деп, компания 
қызметіне дән риза екенін білдірді. 

«Игіліктің» басқа да игіліктеріне тоқталатын болсақ, 
2016 жылы Атырау қаласында дарынды балаларға 
арналған 320 орындық ұлттық гимназия, 280 орындық 
балабақша, Шоқпартоғай мен Махамбет ауылдарында 160 
орындық балабақша, Индербор поселкесінде 400 орындық 
Мәдениет үйі және Қосшағыл поселкесінде саябаққа 

арналған техникалық су құбыры пайдалануға тапсырылып, 
жергілікті тұрғындардың қуанышына ұласты. 

ТШО облыс тұрғындарын жақын арада тағы да 
қуанышқа бөлейтіні мәлім болды. Облыс орталығында 
Ретро-саябақ пен 624 орындық техникалық гимна-
зия, Ынтымақ поселкесінде мектеп құрылысының 
жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Тұрғызба, Қосшағыл 
және Аққиізтоғай ауылдарында кішкене бүлдіршіндер 
үшін 280 орындық, ал Құлсары қаласында 290 орындық 
балабақша салынып жатса, Жаңа Қаратонда осындай жаңа 
балабақша 160 бүлдіршінге өз есігін ашпақ екен. Соны-
мен қоса Ақкиізтоғай, Шоқпартоғай және Жаңа Қаратон 
поселкелерінде дене шынықтыру-сауықтыру кешендері, 
Бөдене ауылында 200 орындық, ал Есбол ауылында 300 
орындық мәдениет үйлері де тұрғындарды спортқа ын-
таландырып, салауатты өмір салтына бейімдеп, өнерге 
баулымақ. 

Бағдарлама жобалары мен жұмсалған қаржыны тізіп 
шығу қиын емес, әрине. Дегенмен, әр нысанның  бастауында 
тұрған негізгі фактор – адамдар. Сонымен қатар ол – жаңа 
жұмыс орындары, жаңа білім деңгейі, жергілікті медицина 
үшін жаңа мүмкіндіктер. Бұл – даму, бұл – өзгеріс, бұл – 
есеп түріндегі емес, іс жүзіндегі жақсылық.

ТШО өз бастамасымен іске қосып, жүзеге асырып 
отырған түрлі жобалар тек мектептердің, балабақшалардың, 
мәдениет үйлерінің, спорт кешендерінің, емханалардың, 
жолдардың құрылысымен ғана шектеліп қана қоймайды. 
Сонымен қатар осы мекемелерде 1000-нан астам жаңа 
жұмыс орны ашылғанын да айтпай кетуге болмайды. Яғни 
кәсіпорынның арқасында облыстың қаншама тұрғыны 
жұмыспен қамтылғаны қуантпай қоймайды. 

Компанияның әлеуметтік салаға қолдауы нан бөлек тағы 
бір бағыты – қазақстандық қамтуды дамыту. Кәсіпорын өзі 
сатып алатын қазақстандық тауарлар мен қызметтер үлесін 
жыл сайын арттырып келеді. 1993 жылдан бергі мерзімде 
жалпы құны 22 млрд долларды құрайтын сомаға отандық 
тауарлар мен қызметтерді сатып алыпты. ТШО компанияның 
қазақстандық қамту бойынша міндеттерін орындау үшін 
тауарлар және қызмет көрсетушілерге ұзақ мерзім бойы 
мүмкіндік туғызуы қажет деп санайды. Сол себепті компа-
ния инфрақұрылымға, жергілікті кадрлардың біліктілігін 
арттыру және жұмыс орындарын ашуға қажетті инвести-
цияны тарту арқылы қазақстандық жабдықтаушылардың 
тұрақты дамуын қолдауды жалғастыруды мақсат етіп 
отырғандығын да білдік. 

Жалпы Теңізшевройлдың елімізге әкелер пайдасы 
әлде де мол деген сенім бар. Кәсіпорын тек Атырау облысы 
ғана емес, жалпы Қазақстанға оң әсерін тигізіп, мемлекет 
қазынасына қомақты қаржы әкелетін, әлем бойынша ең ірі 
деген жобалар қатарынан орын алып отырған «Келешек 
кеңею жобасын» жүзеге асыра бастады. Оның жүзеге асы-
рылуын отандық кәсіпкерлер, мұнай-газ саласының маман-
дары, жергілікті тұрғындар да асыға күтуде, себебі, мұнда 
мүмкіндік мол. Бұл мыңдаған жұмыс орны, мамандарды 
шыңдау, жергілікті өндірушілер мен қызмет көрсетушілерді 
ауқымды тапсырыстармен қамту, даму, әлемдік ең озық 
стандарттарға сай болу жолындағы мүмкіндіктер. Бұл – 
«Келешек кеңеюдің» қалдырар мұрасы. Теңізшевройлға 
осындай ірі жобаны асыруда табыстар мен сәттілік тілейміз. 
Себебі, оның жемісін ел көреді.

дың үстінде �зінің үй тұрмысында пай-
даланған. ХІХ ғасырдың екінші жарты-
сында қоныс аударушы орыс шаруа-
ларының ықпалымен қазақтар тұрмы-
сына жаңа бұйымдар мен үй жиһаздары 
пайда болды. Соның бірі – ағаш  кереует. 
Ата-анасынан мұра болып қал ған 
сүйектен әсемделіп жасалған кереует ті 
2001 жылы Атырау қаласының тұр ғыны 
Абдулкарим Қошқаров тапсырған. 

Қазақтар арасында кең тараған үлкен 
д�ңгелек, шұңғыл қымыз құюға арналған 
ыдыстардың бірі – тегене. Бұл тегене 
қол�нер шебері және �лкемізге танымал 
суретші Ғайса Мұқастың т�л туындысы. 
2000 жылы музей қорына алынған теге-
не ні қара ағаштан ойып, іші-сыртын тегіс 
�ңдеу мен бірге ыдыстың пішіне қарай ою 
�рнектер салған. Тегенемен бірге тоста-
ған дарын да дәл осындай үлгіде жасаған.

«Атадан қалған мұра – ұрпаққа ама-
нат» демекші, музейдегі этнография за-
лынан орын алған құнды жәдігерлердің 
ішінде – сүйектелген шай сандық та бар.
Сандық – халықтар тұрмысында ерте 
кезден пайдаланып келе жатқан ең ежелгі 
жиһаздардың бірі. К�шпелі халықтар 
үшін �те қолайлы болған сандық Атырау 
қаласы Балықшы ауылының тұрғыны 
Зеріп Ботабаеваға ата-әжесінен мұраға 
қалған. К�ненің к�зі ретінде халыққа 

«Кілемге бергісіз «Кілемге бергісіз 
алаша бар...»алаша бар...»


