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

Қазақ тілі – қазақтың басты бай-
лығы. Тіл қарым-қатынас құралы 
дейтін болсақ, оның қолданылмайтын 
жері кемде-кем. Ол тарихпен де, мәде-
ниетпен де, әдебиетпен де, ғылым-
біліммен де, жалпы барлық сала-

мен тығыз байланысты. Демек, ұлт 
газетінің к�теретін тақырыптары 
 ау қым ды. 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.

С�з додасына Шығыс Қазақстан, 
Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, 
Қызылорда, Қостанай, Жамбыл облыс-
тары мен Астана қаласынан 20 ақын 
қатысты. Бір күн бойы «Баласағұн» 
сарайында к�рермен мен тыңдарманын 
ерекше думанға б�леген айтыстың 
бас жүлдесін жамбылдық жас ақын 
Дархан 3бдіманап иеленді. Ол қар сы-
ласынан оқ бойы озық шығып, Тараз 
топырағында жас таланттардың �сіп 
келе жатқанын дәлелдеді.

Жүлделі бірінші орын қызыл-

ор далық Мұхтар Ниязов пен Жам-
был облысының дүлдүлі Нұрлыбек 
Құрмановқа бұйырды. Ал екінші 
орынға Шығыс Қазақстан облысының 
ақыны Рүстем Қайыртайұлы мен жам-
былдық ақын Алтынкүл Қасымбекова 
лайық деп танылды. Үшінші орынды  
Айбек Қалиев пен Нұрмат Мансұров 
�зара б�лісті. Жыр додасына қатысқан 
барша айтыскер ақындар ақшалай 
сыйлыққа ие болды.

Мұрат ЖАҚСЫЛЫҚОВ
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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!

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕАЙТЫС

Мақа лада �з ұлтына үш бірдей 
�нер ордасын сыйлаған Гүлжиһан 
Ға л и қ ызы н ы ң қ ұ л п ы т асы қ ұ ла п 
жатқаны, �зі тұрған үйдегі тақтай-
шаның жоға лып кеткені, есімі не 
к�шеге, не �зі ашқан �нер ордаларының 
біріне берілмегені баяндалған. Сана-
лы ғұмырын қазақ �неріне арнаған 
а я ул ы ж ан н ы ң арт ы н да перзен т і 
қалмағаны аздай (ұлы мен қызы ер-
терек қайтыс болған), есімінің мүлде 
елеусіз қалғанын естіп елдің түкпір-
түкпірінен талай жанашыр шәкірттері, 
к�зін к�рген жандар хабарласқан еді. 

Бүрмелі к�йлектеріне дейін �зі тігіп, 
бозбалалардан Біржан сал мен Ақан 
сері жасап, жастарды бұрынғының 
ғажап жоралғысымен Жазушылар 
одағына бастап апарып, үлкендердің 
батасын  алғызған. Сол �зі «Гүлдер» деп 
атын қойған ансамбльде де Гүлжиһан 
Ғалиеваның есімі ұмытылған еді. 
Ал Д.Қонаевқа айтып жүріп ашқан 
цирк ше? Қазақ циркі үшін ол жеті 
қат жердің астындағыны табуға бар-

ГҮЛЖИҺАН ЕСІМІ 
ұмытылмайды

«ТУҒАН ЖЕР – ТАЛ БЕСІГІМ» 

Сегіз жыл бұрын сегізінші наурыздың қарсаңында ұлт газеті «Ана тілінде» «Жоғалған 
жұлдыздар» айдарымен журналист Динара Ізтілеудің қазақтан шыққан тұңғыш 
көркемсөз шебері, кəсіби жүргізуші, Қазақстанның Халық əртісі Гүлжиһан Ғалиева 
туралы зерттеу мақаласы жарияланған еді. Қазақ елінде ең алғаш эстрада студиясын 
ашып (қазіргі Ж.Елебеков атындағы цирк-эстрада колледжі), əйгілі «Гүлдер» ансамблін 
құрған, қазақ циркінің негізін қалаған ұлы тұлғаның қабірі қараусыз, есімі елеусіз 
қалғаны жайында жазылған мақала көптің есінде шығар.

Тараз қаласындағы «Баласағұн» 
орталық концерт залында 
 «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі 
аясында «Нұр Отан» партиясы 
Жамбыл облыстық филиалы жəне 
облыстық мəдениет басқармасының 
ұйымдастыруымен «Туған жер – тал 
бесігім» атты республикалық ақындар 
айтысы өтті.

тын. Талай айшылық жерлерден нағыз 
ауыздығымен алысқан арғымақтарды, 
цирк үшін жаралған сәйгүліктерді 
алдырған. Қазақ жастарын цирк �неріне 
арнайы оқытқан. Цирк бағдарламасына 
«К�кпар», «Қыз қуу», «Теңге алу» секілді 
ұлт тық ойындарды енгізген, тіпті қа-
зақтың саятшылық дәстүрі цирктен тыс 
қалмаған. Маңғыстаудың маң басқан 
түйелері, алтайдың ақиығы, қырдың 
қызыл түлкілері, бәрі-бәрі болды. 
Гүлжиһан қай істі қолға алмасын, оның 
қазақылығына қатты к�ңіл б�летін. 
Мәселен, цирк-эстрада студиясы деп 
ашқанмен, мақсаты – қазақ �нерін 
сақтап қалу, домбыраны алып қалу еді. 
Цирк те солай. «Гүлжиһан Ғалиеваның 
ендігі арманы – жас ұжымды жаңа 
отауға шығару еді. Дінмұхамед Ахметұлы 
республикаға танымал сәулетшілер мен 
құрылысшыларды шақырып салдырған 
киіз үй тектес цирк үйінің құрылысы 
екі жылда аяқталды. Бүгінде ол оңтүстік 
астананың сәулетті сарайларының 
біріне айналды. Алайда осынау ат шап-

тырым аумақты алып жатқан ақ үйде 
апамыздың атын еске түсірер айғақ 
жоқтың қасы... Егер қара тасқа тіл 
бітер болса, Қазақ циркінің Гүлжиһан 
Ғалиеваның маңдай терімен қаланған 
әр тасы оның есімін атап күңіренер ме 
еді...» деп келетін жолдар к�пшіліктің 
әлі жадында шығар.

Осы мақала газетімізде жарық 
к�рген соң Гүлжиһан Ғалиеваның қабірі 
қалыпқа келтіріліп, ең қуаныштысы – 
к�ше берілген еді. Енді, міне, туғанына 
100 жыл толған тұста Алматыдағы цирк 
ғимаратында Г.Ғалиеваның �мірінен 
сыр шертетін құндылықтарға толы жеке 
к�рмесі �ткізіліп, үкілі б�ркі бар сұлу 
бейнелі мүсін қойылды. Бұған да шүкір. 
Цирктің негізгі к�рермені – балалар де-
сек, бұдан былай бүгінгі ұрпақ Гүлжиһан 
Ғалиеваның кім екенін біліп жүретін 
болды. «Ана тілі» газеті тағы бір асылын 
тарих қойнауынан аршып алуға атсалы-
сты деген осы емес пе?! 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ШЕШЕ КӨРГЕН –
 ТОН ПІШЕР

КІРІСПЕ

Еліміз  жаңа тарихи кезеңге аяқ 
 басты. Мен жыл басындағы халыққа 
Жол дауымда Қазақстанның үшінші 
жаң ғыруы басталғанын жарияладым. 
Осы  лайша, біз қайта түлеудің айрықша 
маңыз   ды екі процесі – саяси реформа мен 
эко но ми  калық жаңғыруды қолға алдық.

Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз 
белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу. Аталған екі жаңғыру 
процесінің де нақты мақ сат-міндеттері, 
басым дықтары мен оған жет кізетін жол-
дары бар. Мен к�здеген жұмыс тары-
мыздың бәрі дер уақытында және барынша 
тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ, 
ойлағанымыз орындалу үшін мұның �зі 
жеткіліксіз. 

Мақсатқа жету үшін біздің санамыз 
ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын 
жаңғырып оты руы тиіс. Бұл саяси және 
экономикалық жаң ғыру ларды то лық-
тырып қана қоймай, олардың �зегіне 
айналады. 

Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын 
жұмыс емес. 

Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта 
бірнеше ауқымды іс атқардық. 

2004 жылы «Мәдени мұра» бағдар ла-
масы ая сында Қазақстан аумағындағы 
тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысан-
дарды жаңғырттық. 

2013 жылы «Халық – тарих толқынында» 
бағ дар  ламасы арқылы әлемнің ең белді 
архивтерінен т�л тарихымызға қатысты 
құжаттарды жүйелі түрде жинап, зерттедік. 

Енді осының бәрінен де ауқымды және 
іргелі жұмыстарды бастағалы отырмыз. 

Мен еліміз мықты, әрі жауапкер шілігі 
жоғары Бір тұтас Ұлт болу үшін бола-
шаққа қа лай қадам баса тынымыз және 
бұқаралық сана  ны қалай �згер тетініміз 
туралы к�зқарас тарым ды ортаға салуды 
ж�н к�рдім.

І. ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ 
ҰЛТТЫҚ САНА ТУРАЛЫ 

Күллі жер жүзі біздің к�з алдымызда 
�згеруде. 3лемде бағыты әлі бұлыңғыр, 
жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап 
�згеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-
сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден 
сіңіп қалған таптаурын қағидалардан 
арыл масақ, к�ш басындағы елдермен 
тереземіз ді теңеп, иық түйістіру мүмкін 
емес. Jзгеру үшін �зімізді мықтап қолға 
алып, заман ағымына икемделу арқылы 
жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға 
сіңіруіміз керек. 

ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру 
үлгісінің бүгінгі заманның болмысына сай 
келмеуінің сыры неде? Меніңше, басты 
кемшілігі – олардың �здеріне ғана тән 
қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар 
мен �ркениеттердің ерекшеліктерін ескер-
мей, бәріне жаппай еріксіз таңуында. 
3жептәуір жаңғырған қоғамның �зінің та-
мыры тарихының тереңінен бас тау алатын 
рухани коды болады.

Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты 
шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай 
білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр 
жаңғырыққа айналуы оп-оңай. 

Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп 
бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, 
яғни болашаққа сенімді нығайтып, алға 
бастайтын қасиеттерді де, кежегесі кері 
тартып тұратын, аяқтан шалатын әдеттерді 
де ұлттық сананың аясында сүрлеп қоюға 
болмайтыны айдан анық. 

Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи 
тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан 
сүрінбей �ткен озық дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың маңызды алғышарттарына 
айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің 
ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, 
ол адасуға бастайды. 

Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық 

Бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір 
қа зақ стан дықтың санасын жаңғыртудың 
бір неше бағы тын атап �тер едім. 

1. Б3СЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ 
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас 

халық тың �зі бәсекелік қабілетін арттырса 
ғана та быс қа жетуге мүмкіндік алады. 

Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың 
аймақтық немесе жаһандық нарықта 
бағасы, я болмаса сапасы ж�нінен �зге-
лер ден ұтымды дүние ұсы на алуы. Бұл ма-
териалдық �нім ғана емес, соны мен бірге, 
білім, қызмет, зияткерлік �нім немесе 
сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін. 

Болашақта ұлттың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, адамдарының 
бәсекелік қа бі летімен айқындалады. 
Сондықтан, әрбір қазақ стандық, сол 
арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты 
қа сиет терге ие болуы керек. Мысалы, 
ком пьютерлік сауаттылық, шет тілдерін 
білу, мә дени ашықтық сияқты фактор-
лар әркімнің алға басуына с�зсіз қажетті 
алғышарттардың сана тында.

Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», 
«Үш тілде білім беру», «Мәдени және 
кон   фес сияаралық келісім» сияқты бағдар-
ламалар – ұлтымызды, яғни барша қазақ-
стандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына 
даярлаудың қамы. 

2. ПРАГМАТИЗМ
Қанымызға сіңген к�птеген дағдылар 

мен таптаурын болған қасаң қағидаларды 
�згерт пейінше, біздің толыққанды жаңғы-
руымыз мүмкін емес. Т�л тарихымызға, 
бабаларымыздың �мір салтына бір сәт 
үңіліп к�рсек, шынайы прагматизмнің та-
лай жарқын үлгілерін табуға болады.

Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің 
табиғатын к�здің қарашығын дай сақтап, 
оның байлығын үнемді, әрі орынды жұм-
сайтын теңдесі жоқ экологиялық �мір 
салтын ұстанып келді. 

Тек �ткен ғасырдың ортасында, небәрі 
бірнеше жыл ішінде миллиондаған гек-
тар даламыз аяусыз жыртылды. Ықылым 
замандардан бері ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып келген ұлттық прагматизм са-
наулы жылда адам танымастай �згеріп, ас 
та т�к ысырапшылдыққа ұласты. Соның 
кесірінен, Жер-Ана жаратылғаннан бері 
ш�бінің басы тұлпарлардың тұяғымен 
ғана тапталған даланың барлық құнары 
құрдымға кетті. Түгін тартсаң майы шыға-
тын мыңдаған гектар миялы жер ле ріміз 
эко ло гиялық апат аймақтарына, Арал 
теңі зі аңқасы кепкен қу медиен ш�лге 
айналды. 

Осының бәрі – жерге аса немқұрайлы 
қараудың ащы мысалы. 

Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас 
болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамыры-
мызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді 
қайта түлетуіміз керек. 

Прагматизм – �зіңнің ұлттық және 
жеке байлығыңды нақты білу, оны үнемді 
пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды 
жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астам-
шы лыққа, даңғойлық пен кердеңдікке 
жол бермеу деген с�з. Қазіргі қоғамда шы-
найы мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-
салтанат емес. Керісінше, ұстамдылық, 
қанағатшылдық пен қарапайымдылық, 
үнемшілдік пен орынды пайдалану 
к�ргенділікті к�рсетеді. 

Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, 
саламатты 6мір салтын ұстануға, кәсіби 
тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, 
осы жолда әр нәрсені ұтымды пайдалану 
– мінез-құлықтың прагматизмі деген осы. 
Бұл – заманауи әлемдегі бір ден-бір табы-
сты үлгі. Ұлт немесе жеке адам нақты бір 
межеге бет түзеп, соған мақсатты түрде 
ұмтылмаса, ертең іске аспақ түгілі, елді 
құрдымға бастайтын популистік идеоло-
гиялар пайда болады. 

(Жалғасы 2-бетте)

са наның түрлі полюстерін қиыннан қиыс-
ты рып, жарастыра алатын құдіретімен 
маңыз ды. Бұл – тарлан тарихтың, жасам-
паз бүгінгі күн мен жар қын болашақтың 
к�кжиек терін үйле сімді сабақтастыратын 
ұлт жадының тұғыр намасы. 

Мен халқымның тағылымы мол тарихы 
мен ықылым заманнан арқауы үзіл меген 
ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы �ркен-
деудің берік діңі ете оты рып, әрбір қада-
мын нық басуын, бола шаққа сенім мен бет 
алуын қалаймын. 
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(Басы 1-бетте)

Jкінішке қарай, тарихта тұтас ұлттардың 
ешқашан орындалмайтын елес идеологияларға 
шырмалып, ақыры су түбіне кеткені туралы мысал-
дар аз емес. Jткен ғасырдың басты үш идео логиясы 
– коммунизм, фашизм және либерализм біздің к�з 
алдымызда күйреді. 

Бүгінде радикалды идеологиялар ғасыры келмеске 
кетті. Енді айқын, түсінікті және болашаққа жіті к�з 
тіккен бағдарлар керек. Адамның да, тұтас ұлттың да 
нақты мақсатқа жетуін к�здейтін осындай бағдарлар 
ғана дамудың к�гіне темірқазық бола алады. Ең ба-
стысы, олар елдің мүмкіндіктері мен шама-шарқын 
мұқият ескеруге тиіс. 

Яғни, реализм мен прагматизм ғана таяу 
онжылдықтардың ұраны болуға жарайды. 

3. ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУ 
Ұлттық жаңғыру деген ұғымның 6зі ұлттық 

сананың кемелденуін білдіреді. 
Оның екі қыры бар. 
Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің к6кжиегін 

кеңейту. 
Екіншіден, ұлттық болмыстың 6зегін сақтай оты-

рып, оның бірқатар сипаттарын 6згерту. 
Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру үлгіле рі нің 

қандай қатері болуы мүмкін? 
Қатер жаңғыруды әркімнің ұлттық даму үлгі-

сін бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ре тінде 
қарастыруда болып отыр. Алайда, �мірдің �зі бұл 
пайымның түбірімен қате екенін к�рсетіп берді. Іс 
жүзінде әрбір 6ңір мен әрбір мемлекет 6зінің дербес 
даму үлгісін қалыптастыруда. 

Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыка-
мыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір с�збен айт-
қанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. 

Абайдың даналығы, 3уезовтің ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күй лері, 
ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар 
біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана. 

Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының �зі мей-
лін ше к�нерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын 
кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді 
білдіреді.

 Мысалы, жершілдікті алайық. 3рине, туған 
жердің тарихын білген және оны мақтан еткен 
дұрыс. Бірақ, одан да маңыздырақ мәселені – 6зіңнің 
біртұтас ұлы ұлттың перзенті екеніңді ұмытуға әсте 
болмайды. 

Біз әркім жеке басының қандай да бір іске қос-
қан үлесі мен кәсіби біліктілігіне қарап баға ланатын 
меритократиялық қоғам құрып жатырмыз. Бұл 
жүйе жең ұшынан жалғасқан тамыр-таныстықты 
к6термейді. 

 Осының бәрін егжей-тегжейлі айтып отыр-
ғандағы мақсатым – бойымыздағы жақсы мен 
жаманды санамалап, теру емес. Мен қазақ стан дық -
тардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, 
байыбына барғанын қалаймын. 

Біріншісі  – ұлттық код, ұлттық мәдениет 
сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды.

 Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына 
кедергі болатын �ткеннің кертартпа тұстарынан бас 
тарту керек. 

4. БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫ 
 Білімді, к�зі ашық, к�кірегі ояу болуға ұмтылу – 

біздің қанымызда бар қасиет. 
Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс жасал-

ды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің маң дайалды 
университеттерінде оқытып, дайын дадық. Бұл 
жұмыс �ткен ғасырдың тоқсаныншы жыл дарының 
басында қолға алынған «Болашақ» бағдар ламасынан 
басталды. Елімізде 6те жоғары деңгей дегі бірқатар 
университеттер ашылды, зият керлік мектептер жүйесі 
қалыптасты. Басқа да к�птеген іс тындырылды. 

 Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ор тақ 
болуға тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себеп  тері 
бар. Технологиялық революцияның беталы  сына 
қарасақ, таяу онжылдық уақыт та қазір гі кәсіптердің 
жартысы жойылып кетеді. 

Экономиканың кәсіптік сипаты бұрын-соңды 
ешбір дәуірде мұншама жедел �згермеген. 

Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айнала-
тын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағ-
дайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл �згер туге 
қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді. 

 Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге б6лі нетін 
бюджет шығыстарының үлесі ж6нінен әлем дегі ең ал-
дыңғы қатарлы елдердің санаты на қосылып отырмыз. 

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы 
білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жас тары-
мыз басымдық беретін межелердің қатар ында 
білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, 
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын 
ұлт қана табысқа жетеді. 

5. ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ 
ЕМЕС, ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ 

Биыл Еуразия құрлығының ұлан-ғайыр ау ма ғын 
астаң-кестең еткен 1917 жылдың қазан айын дағы 
оқиғаға 100 жыл толады. 

Күллі ХХ ғасыр революциялық сілкі ніс терге толы 
болды. Бұл осы аумақтағы барша ұлт   тар ға мейлінше 
әсер етіп, бүкіл болмысын �згерт ті. 

3рбір жұрт тарихтан �зінше тағылым алады, бұл 
– әркімнің �з еркіндегі шаруа. 

Біреуге �зіңнің к�зқарасыңды еріксіз таңуға 
ешқашан болмайды. 

Бізге тарих туралы 6здерінің субъективті пайымда-
рын тықпалауға да еш кім нің қақысы жоқ. 

Jткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке то лы, 
зобалаң да зұлмат ғасыр болды. 

Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заман-
нан жалғасып келе жатқан �зімізге ғана тән жолы 
біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге 
жат үлгісі еріксіз таңылды. 

Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз демо-
графиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 
ғасырдан бері әлі жазылмай келеді.

 Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құр-
дымға кете жаздады. 

Т6ртіншіден, еліміздің к�птеген �ңірлері эко ло-
гиялық апат аймақтарына айналды. 

3рине, тарих тек ақтаңдақтардан тұрмайды.
 ХХ ғасыр Қазақстанға бірқатар игіліктерін де 

берді. Индустрияландыруды, әлеуметтік және �нді-
рістік инфрақұрылымдардың құрылуын, жаңа ин-
теллигенцияның қалыптасуын осыған жат қызуға 
болады. 

Бұл кезеңде елімізде белгілі бір жаңғыру болды. 
Бірақ, бұл – ұлттың емес, аумақтың жаң ғы руы еді. 

Біз тарихтың сабағын айқын түсінуіміз керек. 
Революциялар дәуірі әлі біткен жоқ. Тек оның фор-
масы мен мазмұны түбегейлі �згерді. 

Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір ақи-
қатқа – эволюциялық даму ғана ұлттың 6р кен деуіне 
мүмкіндік беретініне к�зімізді жеткізді. Бұдан сабақ 
ала білмесек, тағы да тарихтың темір қақпанына 
түсеміз. Ендеше, эволюциялық даму қағидасы әрбір 
қазақстандықтың жеке басының дербес бағдарына 
айналуға тиіс. 

Бірақ, қоғамның эволюциялық дамуы қағида 
ретінде мәңгі тұмшаланудың синонимі емес. 

 Сол себепті, тарихтың ащы сабағын түсініп 
қана қоймай, �зіміз күнде к�ріп жүрген қазіргі 
құбылыстардан ой түйіп, болашақтың беталысына 
қарап, пайым жасай білу де айрықша маңызды. 

Бүгінде революциялар 6ңін 6згертіп, ұлттық, діни, 
мәдени, сепаратистік перде жамылды. Бірақ, бәрі 
де, түптеп келгенде, қант�гіспен, эко номикалық 
күйреумен аяқталатынын к�ріп отырмыз. 

Сондықтан, әлемдегі оқиғаларды ой елегінен 
6ткізіп, қорытынды жасау – қоғамның да, саяси пар-
тиялар мен қозғалыстардың да, білім беру жүйе сінің 
де ауқымды дүниетанымдық, рухани жұ мысының бір 
б6лігі. 

6. САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ
 К�птеген проблема әлемнің қарқынды �згеріп 

жатқанына қарамастан, бұқаралық сана-сезімнің 
«от басы, ошақ қасы» аясында қалуынан туын дайды. 

Бір қарағанда, жер жүзіндегі миллиардтан астам 
адам �зінің туған тілімен қатар, кәсіби байланыс 
құралы ретінде жапатармағай оқып жатқан ағылшын 
тілін біздің де жаппай және жедел үйренуіміз керектігі 
еш дәлелдеуді қажет етпей тіндей. 

Еуропалық Одақтың 400 миллионнан астам 
тұрғыны ана тілдері – неміс, француз, испан, ита-
льян немесе басқа да тілдерді сыйламай ма? 3лде 100 
миллиондаған қытай мен индонезиялықтар, малай-
лар ағылшын тілін еріккеннен үйреніп жатыр ма? 

Бұл – бәзбіреулердің әншейін қалауы емес, 
жа һандық әлемге еркін кірігіп, жұмыс істеудің бас ты 
шарты. 

Бірақ, мәселе бұған да тіреліп тұрған жоқ. Са-
наның ашықтығы зерденің үш ерекшелігін біл діреді. 

Біріншіден, ол дүйім дүниеде, Жер шарының 
�зіңе қатысты аумағында және �з еліңнің айнала-
сында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік береді. 

Екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны алып 
келетін 6згерістердің бәріне дайын болу деген с6з. 
Таяудағы он жылда біздің �мір салтымыз: жұмыс, 
тұрмыс, демалыс, баспана, адами қатынас тәсілдері, 
қысқасы, барлығы түбегейлі �згереді. Біз бұған да 
дайын болуымыз керек. 

Үшіншіден, бұл – �згелердің тәжірибесін алып, 
ең озық жетістіктерін бойға сіңіру мүмкіндігі. 
Азиядағы екі ұлы держава – Жапония мен Қы тай-
дың бүгінгі келбеті – осы мүмкіндіктерді тиімді 
пай даланудың нағыз үлгісі. «Jзімдікі ғана таңсық, 
�згенікі – қаңсық» деп кері тартпай, ашық болу, 
басқалардың ең озық жетістіктерін қабылдай білу, 
бұл – та быстың кілті, әрі ашық зерденің басты к6рсет-
кіш терінің бірі. 

Егер қазақстандықтар жер жүзіне үйден шық-
пай, терезеден телміріп отырып баға беретін болса, 
әлемде, құрлықта, тіпті іргедегі елдерде қандай дау-
ыл соғып жатқанын к�ре алмайды. 

К�кжиектің арғы жағында не болып жатқанын 
да біле алмайды. Тіпті, бірқатар ұстанымдарымызды 
түбегейлі қайта қарауға мәжбүрлейтін сыртқы 
ықпалдардың байыбына барып, түсіне де алмай 
қалады.

 ІІ. ТАЯУ ЖЫЛДАРДАҒЫ 
МІНДЕТТЕР 

 Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағи да ларын 
қалыптастыруды ғана емес, сонымен бірге, біздің 
заман сынағына лайықты т�теп беруімізге қажетті 
нақты жобаларды жүзеге асыруымызды да талап 
етеді. 

Осыған байланысты, мен алдағы жылдарда 
мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше жобаны 
ұсынамын. 

Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне 
к6шіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 
мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең 
түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 
Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық. 

Қазақ тілінің әліпбиі тым тереңнен тамыр тарта-
тынын білесіздер. 

VI-VII ғасырлар – ерте орта ғасыр кезеңі. 
Бұл уақытта Еуразия құрлығында ғылымға «Ор-
хон-Енисей жазулары» деген атаумен танылған 
к�не түркілердің руникалық жазуы пайда болып, 
қол данылды. Бұл адамзат тарихындағы ең к�не 
әліпбилердің бірі ретінде белгілі. V-XV ғасырларда 
түркі тілі Еуразия құрлы ғының аса ауқымды 
б�лігінде ұлтаралық қатынас тілі болды. 

Мәселен, Алтын Орданың бүкіл ресми құ жат-
тары мен халықаралық хат-хабарлары негізінен 
ортағасырлық түркі тілінде жазылып келді. 
Халқымыз Ислам дінін қабылдаған соң руни калық 

жазулар біртіндеп ысырылып, араб тілі мен араб 
әліпбиі тарала бастады.

 Х ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 900 жыл бойы 
Қазақстан аумағында араб әліпбиі қолданылды. 

1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару 
Комитеті  мен КСРО Халық Ко мис сар лары 
Кеңесінің Президиумы латындан дырылған жаңа 
әліпби – «Біртұтас түркі ал фавитін» енгізу туралы 
қаулы қабылдады.

 Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 
1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін 
кириллицаға ауыстырылды. 

1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын латын-
дан дырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі 
жаңа әліпбиге к�шіру туралы» заң қабылданды. 

Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін �згерту тари-
хы негізінен нақты саяси себептермен айқын далып 
келді.

 Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен 
«Қазақстан-2050» Стратегиясында «2025 жыл дан 
бастап латын әліпбиіне к�шуге кірісуіміз керектігін» 
мәлімдедім. 

Бұл – сол кезден барлық салаларда біз латын қар-
піне к6шуді бастаймыз деген с�з. 

 Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді 
баспас�зді, оқулықтарды, бәрін де латын әліп биімен 
басып шығара бастауға тиіспіз. 

 Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз уақыт 
ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз 
керек. Біз осынау ауқымды жұмысты бастауға қа-
жетті дайындық жұмыстарына қазірден кірі семіз. 
Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне к�ші ру дің нақты 
кестесін жасауы керек.

 Латыншаға к�шудің терең логикасы бар. Бұл 
қазіргі заманғы технологиялық орта ның, ком-
муникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасыр дағы ғылы ми 
және білім беру процесінің ерекше лік теріне байла-
нысты.

 Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын 
тілін оқып, латын әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. 
Сондықтан, жас буын үшін ешқандай қиындық, 
кедергілер болмақ емес. 

 2017 жылдың аяғына дейін  ғалымдардың 
к�мегімен, барша қоғам �кілдерімен ақылдаса 
отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай 
стандартты нұсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан 
бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және 
орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға 
кірісуіміз қажет. 

Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік 
жұмыстар жүргізілуге тиіс. 

Nрине, жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде бел гілі 
бір уақыт кириллица алфавиті де қол даныла тұрады. 

 Екіншіден, қоғамдық және гуманитарлық 
ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға 
аламыз. 

Оның мәні мынада: 
1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, фило-

софия, психология, мәдениеттану және филология 
ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды 
білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға 
тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым �кілдері 
еліміздің жоғары оқу орындарындағы гума нитарлық 
кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы 
мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге инженер-
лер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және 
болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да 
ауадай қажет. 

2. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық 
білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ 
тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таң даулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз. 
2018-2019 оқу жылының �зінде студенттерді осы 
оқулықтармен оқыта бастауға тиіспіз. 

3. Ол үшін қазіргі аудармамен айналысатын 
құрылымдар негізінде мемлекеттік емес Ұлттық 
 аударма бюросын құру керек. Ол Үкіметтің тап-
сырысы бойынша 2017 жылдың жазынан тиісті 
жұмыстарға кірісе бергені ж�н. 

Бұл бағдарлама арқылы неге қол жеткіземіз? 
Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа 
сапалық деңгейде білім бере бастаймыз. Бұл – 
білім саласындағы жаһандық бәсекеге не ғұрлым 
бейімделген мамандарды даярлау деген с�з. 

Оған қоса, жаңа мамандар ашықтық, прагматизм 
мен бәсекелік қабілет сияқты сананы жаңғыртудың 
негізгі қағидаларын қо ғам да ор нықтыратын басты 
күшке айналады. Осылайша, болашақтың негізі білім 
орда ларының аудиторияларында қаланады. 

 Біздің әлеуметтік және гуманитарлық біліміміз 
ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің аясында шектеліп, 
дүниеге бір ғана к�зқараспен қарауға мәжбүр 
болдық. 3лемнің үздік 100 оқулығының қазақ 
тілінде шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін бере 
бастайды. Сол себепті, уақыт ұттырмай, ең замана-
уи, таңдаулы үлгілерді алып, олардың қазақ тіліндегі 
аудармасын жасауымыз керек. 

Бұл – мемлекеттің міндеті. Үкімет мұны аударма-
шы мамандармен қамтамасыз ету, авторлық құқық, 
оқу-әдістемелік бағдарламалар мен профессорлық-
оқытушылық құрамды белгілеу сияқты жайттарды 
ескере отырып, кешенді түрде шешуі керек. 

Үшіншіден, Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп 
бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қаның тамған 
жеріңе, �скен ауылыңа, қалаң мен �ңіріңе, яғни 
туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. 

Сол себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын 
қолға алуды ұсынамын. Оның ауқымы ізінше оп-
оңай кеңейіп, «Туған елге» ұласады.

 Мәселен, «Ауылым – әнім» атты әнді айтқанда, 
«Туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма туған елін» 
деп шырқайтын едік қой. Бажайлап қарасақ, бұл – 
мағынасы �те терең с�здер. 

Бағдарлама неге «Туған жер» деп аталады? Адам 
баласы – шексіз зерденің ғана емес, ғажайып 
сезімнің иесі. Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге 

түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті 
мекені, талай жанның �мір-бақи тұратын �лкесі. 
Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп 
�тпейтін жан баласы болмайды. 

Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәс-
түрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы 
патриотизмнің маңызды к�ріністерінің бірі. Бұл кез 
келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, 
шын мәніндегі ұлт ететін мәдени- генетикалық 
кодының негізі. Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы 
ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы 
тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар 
ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан 
тараптан сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс 
қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті. 

Туған жерге деген сүйіспеншілік нені біл діреді, 
жалпы, бағдарламаның мәні неде? 

Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды 
6лкетану жұмыстарын жүргізуді,  экологияны 
жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға 
баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи 
ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына 
келтіруді к�здейді. 

Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте 
туған жердің тарихын оқудан к�рініс тапса игі. 

Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен 
�зені тарихтан сыр шертеді. 3рбір жер атауының 
т�ркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер 
бар. 3рбір �лкенің халқына суықта пана, ыстықта 
сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар 
перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп 6суге 
тиіс. 

Екінші, басқа аймақтарға к�шіп кетсе де туған 
жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы кел-
ген кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым 
�кілдері мен жастарды ұйымдастырып, қолдау 
керек. Бұл – қалыпты және шынайы патриоттық 
сезім, ол әркімде болуы мүмкін. Оған тыйым сал-
май, керісінше, ынталандыру керек. 

Үшінші, жергілікті билік «Туған жер» бағ дар ла-
масын жинақылықпен және жүйелі лікпен қолға алуға 
тиіс. 

Бұл жұмысты �з бетімен жіберуге болмайды, 
мұқият ойластырып, халыққа дұрыс түсіндіру қажет.

 Туған жеріне к�мек жасаған жандарды қолдап-
құрметтеудің түрлі жолдарын табу керек. 

Бұл жерде де к�п жұмыс бар. 
 Осы арқылы қалаларды к�галдандыруға, мек-

тептерді компьютерлендіруге, жергілікті жо ғары 
оқу орындарына демеушілік жасауға, музейлер мен 
галереялар қорын байыта түсуге болады. 

 Қысқаша айтқанда, «Туған жер» бағдарламасы 
жалпыұлттық патриотизмнің нағыз �зегіне айна-
лады. 

Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге – 
Қазақстанға деген патриоттық сезімге ұласады. 

Т6ртіншіден, жергілікті нысандар мен елді ме-
кендерге бағытталған «Туған жер» бағ дар ламасынан 
б�лек, біз халықтың санасына одан да маңыздырақ 
– жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз 
керек. Ол үшін «Қазақстаның қасиетті рухани құнды-
лықтары» немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасы керек. 

3рбір халықтың, әрбір �ркениеттің баршаға 
ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол халықтың 
әрбір азаматы біледі. 

Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. 
Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани та-

рихы бар елміз. Ұлы Даланың к�з жеткізгісіз кең-
байтақ аумағы тарихта түрлі р�л атқарған. Бірақ, 
осынау рухани географиялық белдеуді мекен ет-
кен халықтың тонның ішкі бауындай байланысы 
ешқашан үзілмеген. 

Біз тарихымызда осынау к�ркем, рухани, 
қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын-
соңды жасаған емеспіз. 

Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар 
мен к�не қалаларды қалпына келтіруде тұрған жоқ. 

Идеяның түпкі т�ркіні Ұлытау т�ріндегі 
жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Ясауи мав-
золейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет 
ата кесенесін, Алтайдағы к�не қорымдар мен Жеті-
судың киелі мекендерін және басқа да жерлер ді 
6зара сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас 
кешен ретінде орнықтыруды меңзейді. 

Мұның бәрі тұтаса келгенде халқымыздың ұлт тық 
бірегейлігінің мызғымас негізін құрай ды. 

Біз жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, 
олардың артында басқа халықтардың белгілі бір 
құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте 
ұстауымыз керек. 

Тиісінше, оларға �зіміздің ұлттық құн ды-
лықтарымыз арқылы ғана т6теп бере аламыз. 

Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-
географиялық белдеуі – неше ғасыр �тсе де бізді 
кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман 
алып шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық 
мақтанышымыздың қайнар бұлағы. 

Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты 
элементтерінің бірі. Сондықтан, мыңжылдық тари-
хымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жобаны 
жасап, жүзеге асыруға тиіспіз. 

 Биыл Үкімет жұртшылықпен ақылдаса отырып, 
жобаны әзірлеуі керек. Онда үш мәселе қамтылғаны 
ж6н. 

Нақтырақ айтқанда: 
1. Аталған «Мәдени-географиялық бел деу дің» р�лі 

мен оған енетін орындар туралы әрбір қазақ стан дық 
білуі үшін оқу-ағарту дайындығын жүргізу қажет. 

2. БАҚ осыдан туындайтын ұлттық ақпараттық 
жобалармен жүйелі түрде, мықтап айналысуы керек. 

3. Ішкі және сыртқы мәдени туризм халқы-
мыздың осы қастерлі мұраларына сүйенуге тиіс. 
Мәдени маңыздылығы тұрғысынан біздің Түр  кістан 
немесе Алтай – ұлттық немесе құр лықтық қана емес, 
жаһандық ауқымдағы құн дылықтар. 

Бесіншіден, заманауи әлемдегі бәсекелік қабілет 
– мәдениеттің де бәсекелік қабілеті деген с�з. АҚШ-

тың «қырғи-қабақ соғыс» кезін дегі табысының 
қомақты б�лігі Голливудтың енші сінде. 

Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында ешкімге 
ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жо-
басын іске асыруға тиіспіз.

 3лем бізді қара алтынмен немесе сыртқы сая-
сат  тағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени 
же тіс тіктерімізбен де тануы керек. Бұл жоба нені 
к6здейді? 

Бірінші, отандық мәдениет БҰҰ-ның алты тілі – 
ағыл шын, орыс, қытай, испан, араб және француз 
тіл дерінде с�йлеуі үшін мақсатты ұстаным болуы 
шарт.

 Екінші, ол бүгінгі қазақстандықтар жасаған және 
жасап жатқан заманауи мәдениет болуға тиіс. 

Үшінші, мәдени қазыналарымызды әлем жұрт-
шылығына таныстырудың мүлдем жаңа тәсілдерін 
ойластыру керек. 

 Мәдени �німдеріміз тек кітап түрінде емес, 
әр түрлі мультимедиалық тәсілдермен де шыққаны 
абзал. 

Т6ртінші, бұған ауқымды мемлекеттік қол дау жа-
салуы қажет. Сыртқы істер, Мәдениет және спорт, 
Ақпарат және коммуникациялар министр ліктері 
жүйелі түрде, қоян-қолтық жұмыс істеуі керек. 

Бесінші, бұл жұмыста шығармашылық зиялы 
қауым, оның ішінде Жазушылар одағы мен Ғылым 
академиясы, университеттер мен қоғамдық ұйымдар 
үлкен р�л атқаруға тиіс.

Біз заманауи мәдениетіміздің қандай 6кіл дері 
әлемдік аренаға жол тартуы керектігін анық тап алуы-
мыз керек. 

Ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілерін ірік теп ал-
ғаннан кейін шетелдерде оларды таныс тыру рәсімдерін 
6ткіземіз. 

2017 жыл жер жүзіне мәдениет саласындағы 
қай жетістіктерімізді к6рсете алатынымызды ай-
қындап алу тұрғысынан шешуші жыл болмақ. Содан 
соң бірегей бағдарламаны 5-7 жылда тың ғылықты 
жүзеге асырамыз. 

 Осылайша, мың жылдық тарихымызда т�л мә де-
ние тіміз тұңғыш рет әлемнің барлық құр лық та рына 
жол тартып, басты тілдерінде с�йлейтін болады. 

Алтыншыдан, ұлт мақтанышы біздің бұрынғы 
�ткен батыр бабаларымыз, данаг�й билеріміз бен 
жырауларымыз ғана болмауға тиіс.

 Мен бүгінгі замандастарымыздың жетіс тік-
терінің тарихына да назар аударуды ұсынамын. 

Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жоба-
сы арқылы іске асырған ж�н. 

 Еліміздің Тәуелсіздік жылнамасы  жазыла 
бастағанына небәрі 25 жыл болды. Бұл – тарих 
тұрғысынан қас қағым сәт десек те, еліміз үшін 
ғасырға бергісіз кезең. 3рине, жасалған жұмыс-
тардың маңызы мен ауқымына ешбір күмән жоқ. 

Дегенмен, осы қыруар істі атқарған, ел дамуына 
зор үлес қосқан азаматтардың �здері мен олардың 
табысқа жету тарихы әдетте құрғақ фактілер мен 
цифрлардың тасасында қалып қояды. Шын мәнінде, 
Қазақстанның әрбір жетістігінің артында алуан 
түрлі тағдырлар тұр. «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
жобасы – Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, 
еліміздің әр �ңірінде тұратын түрлі жастағы, сан 
алуан этнос �кілдерінің тарихы. 

Жобада нақты адамдардың нақты тағдырлары 
мен �мірбаяндары арқылы бүгінгі, заманауи 
Қазақстанның келбеті к�рініс табады. 

 Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» деген с�з дің 
байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде, Тәуел-
сіздік дәуірінде �зінің еңбегімен, білімімен, �нері-
мен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. 
Олардың жүріп �ткен жолдары – кез келген стати-
стикадан артық к�рсеткіш. 

Сондықтан, оларды телевизиялық деректі 
туындылардың кейіпкеріне айналдыруымыз ке-
рек. Жастар �мірге шынайы к�збен қарап, �з 
тағдырларына �здері иелік ете алатын азаматтар 
болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек. 

Қазіргі медиамәдениетті суырыла с�йлейтін 
«шешендер» емес, 6мірдің 6зінен алынған шы найы 
оқиғалар қалыптастырады. Мұндай оқи ғаларды 
к�рсету бұқаралық ақпарат құрал дарының басты 
нысанасына айналуға тиіс. 

Бұл жоба үш мәселені шешуге бағытталғаны ж6н. 
1. Ақылымен, қолымен, дарынымен за манауи 

Қазақстанды жасап жатқан нақты адам дар ды 
қоғамға таныту. 

2. Оларға ақпараттық қолдау жасап, танымал 
ету  дің жаңа мультимедиалық алаңын қалып тас тыру.

 3. «100 жаңа есім» жобасының �ңірлік нұсқасын 
жасау. Ел-жұрт ұлтымыздың алтын қорына енетін 
тұлғаларды білуге тиіс. 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып 
қалған дүние емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза 
іспетті. Ол �мір сүру үшін заман ағымына саналы 
түрде бейімделуге қабілетті болуы керек. 

Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, есік 
қақпастан бірден т�рге озды. Сондықтан, заманға 
сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің 
алдында тұр. 

Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұр-
майды, жаңғыру да тарихтың �зі сияқты жал ғаса 
беретін процесс.

 Екі дәуір түйіскен �ліара шақта Қазақстанға 
түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы 
болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи 
мүмкіндігі беріліп отыр. 

Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ 
жаңғыру ж�ніндегі осынау ұсыныстардың маңы зын 
терең түсінеді деп сенемін. 

Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – 
біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Jмір сүру 
үшін �згере білу керек. Оған к�нбегендер тарих тың 
шаңына к�міліп қала береді. 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті:
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АПТА-ШОЛУ

Қазақстанның Халық 
әртісі, Құр ман ғазы 
атындағы Қазақ 
ұлттық консер ва-
тория сының ректоры 
Жәния Nубәкірованың 
шығармашылығына 
30 жыл толуына орай 
Қазақстан қалалары 
бойынша гастрольдік 
сапары басталды. 

7 сәуір күні Ж.3убәкірова Қарағанды қала-
сының «Шалқыма» атты залында концерт 
берді. Мерекелік іс-шаралар аясында Қазақстан 
мен шетелдерде �тетін концерттер және 
xалықаралық жобалар жоспарланған.  

К�рнекті пианист Жәния 3убәкірова 
к�птеген жылдар бойы  Қазақстанның 
�нері мен мәдениетін әлемдік деңгейде та-
нытып келеді. 1983 жылы Францияда �ткен 
Халықаралық Маргарет Лонг және Жак Тибо 
байқауында, одан кейін 1985 жылы Камералық 
ансамбльдердің халықаралық байқауында 
Ж.3убәкірова Бас жүлдені иеленген болатын. 
Міне, содан бері қазақтың дарынды қызы 
шығармашылық қызметін кеңейтіп, әлемнің 
атақты оркестрлерімен бірге концерт беріп 
жүр. Оның әлемдік классика мен қазақстандық 
композиторлардың үздік туындыларынан 
тұратын бай репертуары АҚШ, Италия, Грекия, 
Израиль, Жапония, Ұлыбритания және басқа 
елдердің ең үлкен концерт залдарында тұрақты 
түрде орындалады.  

Мерейтой аясында �тетін гастрольдік 
концерттер барысында тыңдармандар Бах, 
 Бузони, Шопен сынды ұлы композиторлардың 
шығармаларымен сусындамақ. Сапар Ақт�бе 
және Jскемен қалаларында  жалғасады.

Таяуда Алмалы ауданындағы №145 гим-
назияда Алматы қаласында қазақ тілінде 
оқытатын мектептердің желісін дамыту 
және қазақ тілінің оқытылу деңгейін артты-
ру бойынша 2016-2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар негізінде 6зге ұлт 6кілдерінің 
оқушылары арасында «Мемлекеттік тіл – 
менің тілім!» тақырыбында байқау 6ткізілді. 

Тіркелген ереже бойынша конкурс т�рт 
бағыт бойынша �тті. «Білгірлер» бағытында 
бақ сынасқандар қазақ тілінің грамматикасы 
бойынша дайындалған тест сұрақтарына  жауап 
берсе, «Білімдіден шыққан с�з» бағытында 
оқушылар қазақ әдеби шығармалары бойын-
ша дайындалған тест тапсырмаларын жаз-
баша орындады. Ал «Ұшқыр ойдың қанаты» 
бағытында қатысқан оқушылар тақырып таңдап, 
сол бойынша ойтолғау жазды. Соңғы айналым 
«Дананың с�зі – ақылдың к�зі» бағытында 
қатысқан оқушылар �здері таңдаған тақырып 
бойынша к�ркемс�з оқу шеберлігін к�рсетті. 

Шараны ұйымдастырушылардың бірі Сара 
Қойбағарова арнайы с�з с�йлеп, мемлекеттік 
тілді дамыту мақсатында ұйымдастырылған 
іс-шараның соңында әр мектептен келіп 
қатысқан �зге ұлт �кілдерінің балаларына 
мақтау қағаздары табысталды. 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ал-
маты қаласы бойынша департаменті, Алматы 
қаласы Жастар саясаты мәселелері ж6ніндегі 
басқармасы мен әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің ұйымдастыруымен 
W.Жолдасбеков атындағы студенттер 
 сарайында «Жастар – жемқорлықтан тыс 
университеттерді қолдайды!» атты студент 
жастардың форумы 6тті. 

Студент жастардың форумына Алматы 
қаласының 38 жоғары оқу орнының басшы-
лары, профессор-оқытушылар мен студенттер 
қатысты. 

Жиынды Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Алматы қаласы бойынша депар-
таментінің басшысы Айгүл Байханова ашып, 
еліміздің болашағы білімді жастардың қолында 
екендігін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
күшейту арқылы елімізді әлемге танытудың 
мүмкіндігі мол екендігін атап �тті. 

Форум барысында әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың әлеуметтік даму ж�ніндегі про-
р е к т о р ы  Ш о л п а н  Ж а м а н б а л а е в а ,  А л -
маты қаласы бойын ша «Жас Отан» жастар 
қанатының т�рағасы Мәди Ахметов, «Болашақ» 
республикалық қозғалысының т�рағасы Дәурен 
Бабамұратов, Алматы қаласы студенттер 
альянсының к�шбасшысы Альбина Сариева 
және т.б. �з-пікірлерін білдірді. Шараның 
соңында Үндеу қабылданды.

– «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдау-
да Үкімет пен Ұлттық банктің алдына әлемнің 
дамыған 30 елінің қатарына қосылу ж�нінде 
міндет қойылды. Ол үшін Оңтүстік Корея 
сияқты әлемнің бірқатар елдерінің табысты 
тәжірибесіне сүйену қажет. Бірақ инфляцияны 
кезең-кезеңімен т�мендету 3-4 пайыз деңгейінде 
болуға тиіс, – деді Қазақстан Президенті.  

Д.Ақышевтің мәліметіне сәйкес, 2016 
жылдың қорытындысы бойынша инфляция 
13,6%-дан 8,5%-ға т�мендеген. Биылғы наурызда 
бұл к�рсеткіш 7,7% болды. 2017 жылдың соңында 
инфляция деңгейі 7%-ға жетіп, 2018 жылы одан 
әрі т�мендейді деп жоспарлануда. Яғни инфля-
ция қарқыны бәсеңдеп келеді. Дегенмен, айыр-
бас бағамының аздаған ауытқулары бар. Ұлттық 
банк т�рағасы былтырғы қыркүйектен бері ин-
тервенция  жүргізілмегенін атап �тті.  

Кеңесте 14 млрд АҚШ доллары к�лемінде 
рекордтық м�лшердегі шетел инвестициясы 
келгені және еліміздің сыртқы қарызы азайғаны 
туралы мәлімделді.  Д.Ақышев Қазақстан 
Президентіне Ұлттық банк пен Ұлттық қор 
резервтерінің ахуалы, монетарлық саясаттың іске 
асырылу барысы, валюта нарығының жағдайы, 
банк секторы мен қор нарығының  дамуы, 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 
қызметі, банк к�рсететін қызметтердің циф-
рландырылуы, сондай-ақ осы саладағы жаңа 
сын-қатерлер туралы баяндады. 

– Еліміздің банк секторын сауықтыру ж�нінде 
шаралар қабылдауды тездету керек. Қажет 
болған жағдайда, акционерлер �з банктерін 
нақты ақша арқылы қайта капиталдандыруға 
тиіс. Сондай-ақ олар әлсіз банктерді біріктіруге 
бейімделуі тиіс, – деді Елбасы. Ипотекалық 

Аталған конференция IV Халықа-
ра лық Фараби оқулары және БҰҰ ака-
демия лық ықпал Хаб бағдарла ма сы-
ның аясында Алматыдағы ЮНЕСКО 
Кластерлік бюросының қолдауымен 
журналистика факультетінде биыл 
екінші рет �ткізіліп отыр. Конферен-
цияға қатысқан ЕҚЫҰ, «3діл с�з» 
ха лықара лық с�з бостандығын қорғау 
ұйымы, «MediaNet» Халықаралық 
журналистика орталығы, «Түркі тілдес 
журналистер қоры» ҚҚ, «Мінбер» 
журналистерді қолдау орталығы �кіл-
дері Қазақстандағы журналистік білім 
берудің маңызды мәселелерін, тұрақты 
даму мақсатындағы мін деттерін 
айқындауға тырысты. Тұ рақ ты даму 
саласындағы 17 мақсаттың т�ртіншісі 
әрі басым бағыттардың бірі ретінде 
белгіленген сапалы білім беру бағыты 
жиынның негізгі �зегіне айналды. 

Қазақ ұлттық университеті қызме-
тінің басым бағыттары ретінде  білім 
беру қызметінің сапасын арттыру, 
ғылыми-зерттеу және инновациялық 
қызметті дамыту, жаңа ақпараттық 
технологияларды енгізу анықталды. 
STEM-білім беру жаңа техноло-
гиясы енгізілді. 3лемдегі бәсекеге 
қабілетті жетекші ЖОО білім беру 
бағдарламаларына сәйкес оқу бағ-
дар ламаларын жетілдіруді мақсат 
етеді.  Дуалды оқыту, яғни білім 
мен �ндірістің тиімді ықпалдасуы, 
оқу бағдарламаларын түзуде жұмыс 
берушілердің талап-тілегін ескеру 
аталған басым бағыттардың �зегін 
құрайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС Бас дирек-
торы – Редакторлар кеңесінің т�рағасы 
Ж.Кенжалин құрылғанына 20 жыл-

қарыз проблемаларын қайта қаржыландыру 
бағдарламасының іске асырылу мәселелеріне 
ерекше тоқталып, азаматтардың қаржылық 
жауапкершілігін арттырудың маңыздылығын 
атап �тті. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев 
Д.Ақышев ұсынған есепті мақұлдап, нақты тап-
сырмалар берді. 

***
Ақордада бірқатар шет мемлекеттердің Қазақ-

стандағы Т�тенше және �кілетті елші лерінің 
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа 
Сенім грамоталарын тапсыру рәсімі �тті.  

Елбасы Марокко Корольдігінің елшісі 
Абдел жалил Собри, Оңтүстік Африка Рес-
публикасының елшісі Кийтуметци Сийпело 
Тандека Мэттьюс, Біріккен Араб 3мірліктерінің 
елшісі Мұхаммед Ахмед Сұлтан Иса әл-Джабер, 
Сауд Арабиясы Корольдігінің елшісі Захир бен 
Мутиш әл-Анези, Малайзия елшісі Дато Саид 
Мохамад Бакри Бин Саид Абдул Рахман, Грузия 
елшісі Зураб Абашидзе, Моңғолия елшісі Лув-
сан Баттулга секілді жеті мемлекеттің елшісінен 
Сенім грамоталарын қабылдады. 

  Мемлекет басшысы рәсімге қатысушыларды 
құттықтап, шетелдік дипломаттардың қызмет-
тері Қазақстан үшін маңызды кезеңде бастал-
ғалы отырғанын атап �тті. Қаңтар айында 
халыққа арнаған Жолдауда Қазақстанның 
үшінші жаңғыруын қамтамасыз ету міндетін 
белгіленгенін және бар күш-жігер елдің 
жаһандық бәсекеге қабілеттігін қамтамасыз 
ететін экономикалық �сімнің жаңа моделін 
құруға бағытталатынына тоқталды.

 Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
тұрақты емес мүшесі ретінде �ңір атынан �кілдік 
ету құрметіне ие болғаны мәлім. Мемлекетіміздің 
Кеңес жұмысындағы басымдығы бар т�рт 

бағыты ретінде ядролық, энергетикалық, су 
және азық-түлік қауіпсіздігі қарастырылады. ҚР 
Президенті  «жасыл экономиканы» насихаттауға 
Қазақстанның белсене атсалысып отырғанын 
айта келіп, Астанада «Болашақтың энергиясы» 
тақырыбымен �тетін ЭКСПО халықаралық 
к�рмесінің маңызын атап �тті.  

***
Қазақстан Президенті Ұжымдық қауіпсіздік 

ш а р т ы  ұ й ы м ы н ы ң  м е р е й т о й ы н а  о р а й 
мемлекетаралық «МИР» арнасының т�рағасы 
Радик Батыршинге сұхбат берді. Мемлекет бас-
шысы телеарнаның Ұжымдық қауіпсіздік шарты 
ұйымының �ңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудегі р�лі, ұйымның институционалдық дамуы 
және бұл үдерістерге Қазақстанның қосқан үлесі 
ж�ніндегі сауалдарына жауап берді. 

Сұхбат барысында Нұрсұлтан Назарбаев 
�ңірдегі жаңа сын-қатерлер мен қауіптерге 
қатысты �з ойын ортаға салып, оған қарсы 
ТМД елдерінің Ұжымдық қауіпсіздік шарты 
ұйымы аясында күресудің ұжымдық шаралары 
туралы әңгімеледі. Қазақстанда тыйым салынған 
«Ислам мемлекеті» ұйымының құрамында 
бұрыңғы Кеңес одағы елдерінен 5 мыңға жуық 
адам жүргенін, оның  500-600-і қазақстандық 
екеніне тоқталып, террористік ұйымға кіретін 
қазақстандықтар азаматтығынан айырылатынын 
кесіп айтты. 

***
Мемлекет басшысы ҚР Қорғаныс  ми нистрі 

Сәкен Жасұзақов пен Қорғаныс және аэроғарыш 
�неркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловты 
қабылдады. Сала басшылары Президентке ми-
нистр ліктердің қазіргі қызметі және алға қойыл-
ған міндеттердің орындалуы ж�нінде есеп берді. 

Кездесу қорытындысы бойынша Елбасы 
Н.Назарбаев қорғаныс �неркәсібі деңгейін 
к�теру және оны технологиялық тұрғыдан 
жаңғырту, еліміздің қорғаныс жүйесін дамыту 
мәселелеріне назар аударып, бірқатар тапсыр-
малар берді.  

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ 
ДУАЛДЫ ОҚЫТУ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ӨРНЕКТІ ОТЫЗ ЖЫЛ

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ 
ТІРЕГІ

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ҚОҒАМ ДЕРТІ

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты еңбегін мұқият оқып 
шықтым. Ұлтқа қажетті 6те маңызды мәселелер 
к6терілген. Біздің кейде «Ұлттық идеология 
қандай болу керек?» деп жиі с6з ететініміз бар 
ғой.

Міне, осы сауалға бұл еңбек нақты жауап бере 
алады. 

Уақыт алға жылжып жатыр. Бұл – �мір заң ды-
лығы. Осындай кезеңде басқа �згерістермен қатар 
рухани жаңғырудың қажет екендігі даусыз. 

3рине, Тәуелсіздік жылдары осы бағытта 
к�птеген істер атқарылды. Солардың қатарында 
Елбасының с�зінде айтылғанындай «Мәдени 
мұра» бағдарламасы бар. Осының арқасында 
елдегі тарихи-мәдени ескерткіштер нысандар 
жаңғыртылды. Ал «Халық – тарих толқынында» 
бағдарламасы аясында әлемдегі ең беделді деген 
мұрағаттардан тарихымызға қатысты маңызды 
құжаттар жиналып, зерттелді. 

Ұлт, халық болғаннан кейін алдына мақсат 
қойғаны абзал. Бұл туралы Президенттің ұлт 
 немесе жеке адам нақты бір межеге бет түзеп, соған 
мақсатты түрде ұмтылмаса, ертең іске аспақ түгілі, 
елді құрдымға бастайтын популистік идеялар пайда 
болатындығы ж�нінде тілге тиек еткен ойларымен 
әбден келісесің. Ұлттық рухымыздың бойымызда 
әбден сіңуі керектігі де – әрқайсымыз үшін парыз.

Аталған еңбектегі назар аудартатын тұс – қазақ 
тілін біртіндеп латын әліпбиіне к�шіру жайы. 
Бұл мәселенің «Қазақ тілі» қоғамына қатысы бар. 
Бұдан оншақты жыл бұрын осы ж�нінде Мемлекет 
басшысының атына хат та жазғанбыз. 3рине, бұл 
жеңіл-желпі іске асы рылатын шаруа емес. Байып-
пен қарамаса бол майды. Бұл түсінікті де. Ақырында, 
міне, сол к�терілген мәселеге байланысты шешім 
қа былданғанына к�з жеткізіп отырмыз. Уақыт 
кезінде к�терілген қоғамдық пікірдің дұрыс екенін 
дәлелдеді. «Латыншаға к�шудің терең логикасы 
бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, 
коммуникацияның, сон дай-ақ ХХІ ғасырдағы 
ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне 
байланысты» деп Елбасы орынды атап к�рсетті. 

Негізі  латыншаға к�шудің казіргі  таңда 
қиындығы жоқ деп ойлаймын. Jйткені мектеп 
қабырғасындағы балалардың �зі ағылшын тілін 
оқып, латын әріптерін онсыз да үйреніп жүргені 
бәрімізге белгілі. 

Латын әліпбиіне к�шу түркі елдері ара сын дағы 
ынтымақ пен татулықтың нығаюына әсер ететіндігі 
анық. Jйткені кезінде біздің ортақ жазуымыз 
болғаны к�пке мәлім. 

Түйіндеп айтқанда, бұл болашақ ұрпақ үшін жа-
салып отырған жарқын іс. 

Ұлттық 
идеология 

негізі 

КЕЗДЕСУ

Таяуда елімізге белгілі қол6нер 
шеберлері, Түркі дүниесіне еңбегі 
сіңген қайраткерлер ағайынды 
 Айтберген, Тұрсынжан және Махмұт 
Құлментегілердің шеберханасында 
қызықты кездесу 6тті. Сонау Швеция 
елінен келген Оддвар Лоннеркранц 
ағайынды ұсталармен сұхбат құру 
үшін арнайы ат басын бұрыпты.

Jзі де ұста әрі қол�нерін зерттеуші 
шетелдік қонақ ғаламтор арқылы 
 Құл мен тегілердің еңбегімен танысқан. 
Содан қазақтың ұлттық қол�нер 
бұйымдарына қызығушылығы артып, 
Қазақстанға келген. Ол �зін  шведтердің 
ата-бабалары мен к�шпелілердің 
мәдениеті арасындағы ұқсастықтар 
қайран қалдырғанын айтты. Ұлттық 
ою-�рнектеріміздегі кейбір пішіндер, 
мысалы, крест викингтердің  әскери 
ерекшелікті  білдіретін таңбасына 
қатты ұқсайды екен. Қазақтар мәңгі 
қозғалыстың нышаны, күннің белгісі 
санайтын бұл �рнек қару-жарақ түрлері 
мен басқа да бұйымдарда қолданыс 
тапқаны белгілі. 

Оддвар �зінің атасы ағаштан, 
темірден түрлі бұйымдар жасағанын, 
осы �нерді содан үйренгенін айтты. 
Ол �зін кезінде Еуропаға атпен келіп 
жеткен дала к�шпелілерінің бір бұтағы, 
рухани туыс санайды. Оның айтуын-
ша, қазақтар мен шведтердің кейбір 
аңыздары мен мифтерінде де ұқсастық 
бар. Бір-бірінен мүлде алшақ жатқан 
екі халықтың мәдениетінің осындай 
тұстары зерттеушіні қатты қызықтырды. 

Бүгінгі күні де тарихы терең �нер 
мен мәдениет халықтарды бір-біріне 
жақындатып, �зара туыстырып отыр. 
О.Лоннеркранц ұстаханадағы әрбір зат-
пен жіті танысып, алдағы уақытта деректі 
фильм түсіруді жоспарлап отырғанын 
жеткізді. Ол  қазақ халқының осыншама 
бай мәдениеті әлемге танылып, жан-
жақты қолдау табуы тиіс деп есептейді. 

Дана ХАЛЫҚ

ӨНЕРДЕ 
ЖОҚ ШЕКАРА

ПІКІР

ҰЛТТЫҚ БАНК АТҚАРАР МІНДЕТ ЗОР
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық банк қызметінің қорытындылары жөнінде кеңес өткізді.
Кеңеске Қазақстан Президентінің əлеуметтік-экономикалық мəселелер жөніндегі көмекшісі 
Ə.Смайылов, Ұлттық банк төрағасы Д.Ақышев, Ұлттық экономика министрі Т.Сүлейменов, Қаржы 
министрі Б.Сұлтанов жəне Ұлттық банк төрағасының орынбасарлары қатысты. Кездесу барысын-
да Ұлттық банктің 2016 жылғы қызметінің қорытындылары жөнінде есеп беріліп, алдағы кезеңге 
арналған жоспарлары таныстырылды. Н.Назарбаев əлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында 
Ұлттық банк пен еліміздің қаржы жүйесі тұрақты жұмыс істеп жатқанын атап өтті.  

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Тұрақты даму мақса-
тындағы халықаралық журналистиканы оқыту модельдері» тақырыбы-
мен өткізілген халықаралық конференцияда БАҚ өкілдері, халықаралық 
ұйымдар мен ғалымдар отандық жəне əлемдік журналистиканың даму 
үрдістерін жəне таяу болашағын талқылады.

дан астам уақыт болған  ЮНЕСКО, 
халықаралық журналис тика және 
қоғам дық  медиа кафедрасының 
оқу үдерісін ұйымдастырудағы, 
иннова  циялық технологиялар-
ды білім беру ісінде қолданудағы 
аяқ алысын бағалай келіп, конфе-
ренция жұмысына сәттілік тіледі. 
Халықаралық журналистика мәселе-
сінің қазақ топырағында кеше не-
месе бүгін ғана к�терілмегендігін, 
қазақ тіліндегі тұңғыш газеттерде 
(«Түркістан уәләятының газеті», 
«Дала уәләятының газеті»), сондай-
ақ «Қазақ» газеті, «Айқап» жур-
н а л д а р ы н д а  қ о з ғ а л ы п ,  ж у р н а -
лист бабаларымыздың ғаламдық 
мәселелерді к�теріп, талқылағанын 
атап �тті .  «Қазақ газеттерінің» 
журналистерді баптап, тәрбиелеуге 
қосқан үлесін айта келіп, «Ақиқат», 
«Мысль» журналдарында журналистік 
білім беру сапасы мәселелерінің 
жиі жазылатындығына тоқталды, 
с т у д е н т т е р д і ң  з е р т х а н а л ы қ 
жұмыстарын осы журналдар базасын-
да �ткізсек деген тілегін білдірді. 

«Қазақстан – 2050» стратегия-
с ы ,  « Н ұ р л ы  ж о л »  м е м л е к е т т і к 
бағдарламасы, 5 институционалдық 
реформасы ҚР БҰҰ қызметінің «Даму 
мақсатындағы әріптестік» (PFD) 
2020 жылға дейін жүзеге асырылатын 
бағдарламасында к�рініс тапты. ҚазҰУ 
академиялық ықпал бағдарламасы 
бойын ша тұрақты даму саласында 
UNAI-хаб бола отырып, к�шбасшы 
ретінде танылды және Қазақстандағы 
20 ЖОО жұмысын үйлестіреді, әлемдегі 
3500 ЖОО-мен байланыс жасайды» 
дей келе, Алматы қаласы ЮНЕСКО 

Кластерлік Бюросының коммуника-
ция және ақпарат бағдарламасының 
маманы С.Карпов тұрақты даму 
мақсатындағы БАҚ қызметіне, пікір 
еркіндігіне, коммуникация сипатына 
тоқталып, бейбітшілікке негізделген 
16-шы бағытына баса к�ңіл б�лді. 
Б А Қ  д а м у ы  с а л а с ы н д а ғ ы  ж а ң а 
жобаларға ерекше тоқталды. 3 мамыр 
дүниежүзілік баспас�з бостандығы 
күніне орай ұйымдастырылатын 
шараның осы конференциядан бастау 
алып отырғандығын айта келіп, ұлттық 
университеттің академиялық ықпал 
етудегі р�лін атады. 

Астанадағы ЕҚЫҰ Кеңесі бағдарла-
масының саяси мәселелер және 
БАҚ бойынша ұлттық үйлестірушісі 
М . Д у б о в и ц к а я  ж у р н а л и с т е р д і ң 
құқықтық сауаттылығын, білім беру 
әдістерін үнемі жетілдіру қажеттілігін 
тілге тиек етті, қазақ тіліне аударылған 
оқу бағдарламасының маңызына 
тоқталды. 

«Қазіргі таңда ертеңгі ел басқара-
тын жастардың санасын блогерлер 
қалып тастыруда. Біз білетін отандық 
блогердің 11 миллион жазылушы-
сы бар. Ақпараттық ортада маңызды 
ақпа рат беріп, бәсекеге т�теп беру-
ге қабі летті болуымыз керек» деді 
«MediaNet» Халықаралық журна-
листика орталығының директоры 
А.Жалилов.

 «3діл с�з» халықаралық с�з 
бостандығын қорғау ұйымы құқықтық 

сауаттылық бойынша журналис тер-
дің білімін жетілдірумен айналы-
сып келеді. Аталған ұйымның са-
рапшысы Ғ.3женова БАҚ туралы 
Заңдағы журналистердің жұмысын 
едәуір қиындататын �згерістерге 
алаңдаушылық білдірді.

Жиынға қатысқан Н.Жоямерген-
қызы («Түркі  т ілдес  журналис-
тер  қоры») ,  Б .3шірбаев  («Заң» 
газеті), Ж.3бділда («Ұлан» газеті), 
З.Жұманова («Мектеп Мерейі» жур-
налы), Б.Қабдолданова («Гүлстан» 
журналы), т.б. қазақ журналистерінің 
халықаралық деңгейде жұмыс істеуі, 
халықаралық деңгейдегі шара ларға 
қатысуы, жаңа медианың мүмкін-
дік терін пайдалану, журналистік 
этика, адами құндылықтарды ескеру 
мәселелерін қозғады. Бүгінгі заман 
талабы тек жазу, ақпарат таратумен 
шектелмейтіндігін, қазіргі заманауи 
құралдарды меңгерудің қажеттілігіне, 
салалық журналистиканың р�ліне 
тоқталды. 

Қат-қабат жұмыстарымен жиын 
соңында үлгеріп келген ЮНЕСКО 
Кластерлік бюросының директо-
ры және Қазақстан, Қырғызстан, 
Тәжікстандағы ЮНЕСКО т�рағасы 
Криста Пикатт конференция қатысу-
шы ларына сертификаттар тапсырды.

Назгүл ШЫҢҒЫСОВА, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

Өмірзақ АЙТБАЙҰЛЫ, 
академик, халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының 
президенті 
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Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ,
С.Демирел атындағы университет 
ректорының кеңесшісі, филология 
ғылымының докторы, профессор

КӨЗҚАРАС

Қазақтың халық əндері ғасырлар бойы  ұрпақтан-ұрпаққа жетіп,  жібін үзбей 
жалғасып келе жатқан асыл қазынамыз.  Тарихы қағазға түспеген  халқымыз  
өткен өмірін жан дүниесі арқылы əуенмен əрлеген, əнмен кестелеген, жүрекпен 
зерделеген. Сыры да, сыны да кетпеген сиқырлы əуендер  ұлы даланың  рухани 
шежіресі  іспетті,  кешеден бүгінге ұласқан  бабалар аманатындай.

ОЙТҮРТКІ

«СӘУЛЕМ» ЕМЕС, 
«ШӘУЛІМ» ШЫҒАР...

Аманатқа адалдық сонау сақ, ғұн зама-
нынан бері қарай сыбызғы мен сырнайдың, 
қобыз бен шаңқобыздың, домбыраның 
тілінде с�йлеген ұлы дала киесіне құрмет 
к�рсету, пір тұту деп түсінген ж�н.

Алайда, кейде осы тура жолдан адасып 
жүретініміз бар. Бір халық әнінің мәтінін 
екіншісіне қосып айта беруден әншілеріміз 
еш с�кеттік к�рмейтін сияқты. Ойын-той-
ларда қара �лең шумақтарын түрлі әуенге 
салып айтуға болатын шығар, ал миллиондар 
к�ретін к�гілдір экраннан к�рермен санасы-
на бұлайша әсер етуге, жұртты шатастыруға 
бола ма? 

Құрғақ қасық ауыз жыртпасын, бірер 
мысал келтірейік.

Халық әні «Екі жиренде»:
«К�зімнің жанарындай сәулем едің,
К�ңілімнің қуанышты дәурені едің.
Ойымнан жатсам-тұрсам бір кетпейсің,
Басымды не сиқырмен әуреледің» деген 

шумақ бар. Ежелден ел аузында осылай 
айтылады. Соны кейінгі жылдары әншілер 
«Аққұмның» мәтініне қосып айтады. 
Біреулер «Аққұмды» халық әні дейді, енді 
біреулер Ахмет Байтұрсыновтың әні дейді. 
3лі бір нақты тоқтамға келген жоқ. Мәтін 
екі әнде қатар қолданылып жүр. 

 Ары қарай. Жұртшылықтың құлағына 
майдай жағатын халық әні «Бекзатым-ай» 
былайша �ріледі:

«Қара нар жүк к�термес бел кеткен соң,
Кең жайлау құлазиды ел кеткен соң.
Кішкентайдан бірге �скен құрбым едің,
Ойнаймын енді кіммен сен кеткен соң».
3уен жақсы, халықтың ішінен қайнап 

шыққан нағыз әуезді ән. Ал мәтін тағы да 
алақаныңды жаюға себепші болады. Дәл 
осы с�здер Біржанның «Он екі звот» дейтін 
әнінде бар. Бұған не деуге болады?

Кезінде Иманжүсіптің «Сармойын» 
әні «Қыз Жібек» операсында Бекежанның 
ариясы болып айтылып жүрді.

«Жапалақ жалпылдайды жар басында,
Немене жоқтың күні бар қасында.
Дос болып қас болғаннан сақта құдай,
Қасқыр да қас қылмайды жолдасына» 

деген тіркестер жүрек қылын қозғайтын 
әдемі әнмен біте құйылып кеткен дүние еді. 
Енді осы мәтін Рамазан Стамғазиев айтатын 
«Қапездің әнінде» қайталанып жүр. Сонда 
бұл шумақтарды кімге тиесілі дейміз?

Дәл осындай бірдей тіркес Ақан серінің 
«Майдақоңыры» мен «Нияздың әнінде» бар.

«Жүйрік ат, жаксы әйел, ер қайраты,
Жігіттің болып �стім бозтайлағы...» 

деп келетін �лең жолдары кімдікі? Кімге 
сенеміз?

Ара-жігі ажыратылмаған осындай ортақ 
мәтіндері бар әндерден әлі де к�птеп мысал 
келтіруге болар еді. Бірақ мақсат ол емес, 
мақсат – �нер зерттеушілерінің к�ңілін 
аудару, талас тудыратын жағдайларға нүкте 
қоюға шақыру.

Ешкімге таңсық емес, қазір тіпті халық 
композиторларының әндерін бұзып айтатын 
әншілер бар. Олар әнді �зінше әрлеп, құлаққа 
сіңісті болып қалған әуенді бұрмалағаны 
былай тұрсын, �лең шумақтарын ауысты-
рып, басын аяғына, аяғын басына келтіріп 
жібереді. 3ннің авторы барын ұмытып 
кетеді. 3нші �нер алдындағы, халық 
алдындағы жауапкершілігін сезіне білуі тиіс.

Рас, халық әндерінің әуені мен мәтінін 
сақтау туралы аз айтылып жүрген жоқ. 
Газет-журналдарда, талай мақалалар ба-
сылып, к�гілдір экраннан хабарлар беріліп 
жүр. Тек оның сабақтастығы, нәтижелілігі 
ескерілмейді.

Осыдан бірер жыл бұрын «Қазақстан» 
телеарнасында Ақан серінің «Қараторғай» 
әнін талдаған тамаша хабар �тті. Соған 
қатысқан �нер зерттеушілері мен әншілер 
«Қараторғай» – Ақан сері қолында ұстаған 
қыран құстың аты екенін, әннің осы құсқа 
арналғанын ортаға салды. Сәл кейінірек 
Астанада қазақ дәстүрінің білгірі, ақын, 
марқұм Нұрғожа Ораз да осы ойды айтты.

«Келеді Қараторғай қанат қағып,
Астына қанатының маржан тағып.
Бірге �скен кішкентайдан сәулем едің,
Айрылдым қапияда сенен неғып» дейтін 

ғажайып әнді радиодан, телеарнадан естіп 
жүрміз.

«Ақан серінің қыран бүркіті қанат-
құйрығы сұйылып, әбден қартаяды. Бір күні 
оның қолынан ұшып шыққан Қараторғай 
қайтып жерге қона алмай, тасқа соғылып 
�леді. Қазақ «құс қанатымен ұшады, 
құйрығымен қонады» дейді ғой. Құйрықсыз 
қыран қайтіп қонсын? Бұл «Ақансерінің 
қатты қайғырып, сол кезде шығарған әні. 
Ал енді «Бірге �скен кішкентайдан сәулем 
едің» деп, әншілер «Қараторғайды» адамға 
теңеп айтып жүр. Ол дұрыс емес. Сосын, 
«бірге �скен» емес, «қолда �скен» болуы 
керек. Балапан кезінен баптаған құсын со-
лай айтқан ж�н болар» деп ақсақал ұтымды 
ойын білдірген. К�ңілімізге түйіп алып едік.

Содан бері бірнеше жыл �тті. Бірақ 
ж�нге келген ештеңені байқамадық. 3лде 
эфирден бұрын таспаға жазылған әндер 
беріліп жүр ме? 

Осы жерде мына бір мәселеге назар 
аударса деген ой келеді. Жоғарыдағы 
шумақтың үшінші жолын «Қолда �скен 
кішкентайдан сәулем едің» деп айтар болсақ, 
тағы да келіңкіремейді. Ендеше, «сәулем» 
с�зінің орнына «шәулім» с�зі сұранып тұр. 
«Қолда �скен кішкентайдан шәулім едің». 
Қисынға келетіні, ж�ні осы болар.

« Ш ә у л і »  Қ а з а қ с т а н н ы ң  к е й 
аймақтарында бүркітт ің  балапаны 
мағынасында айтылады. Ал «Қазақ дәстүрлі 
мәдениетінің энциклопедиялық с�здігінде» 
еркек бүркіт деп к�рсетілген. Қалай десек 
те бүркіттің атауы. Шығыс Қазақстан 
облысының Аяк�з ауданы, Үржар аудандары 
аумағында «Ақшәулі», «Қоңыршәулі» деген 
тау жоталары бар. 

Осы орайда әннің екінші шумағындағы 
«Ертістің арғы жағы бір терең сай» дейтін 
тіркестегі «Ертіс» с�зінің орнында «Есіл» 
болуы мүмкін-ау деген ой келеді маған. 
Себебі Ақан серінің жүрген жері, �скен 
ортасы Есіл �зенінің маңайы ғой. Ертіс 
сәл қашықтау жерде. Негізі осылай 
сияқты. Бірақ бұл жұртты адастыру үшін 
айтылып отырған жоқ, менің жеке пікірім, 
түйсігім.

 Бір с�збен, ән – халықтың болмысы. 
Оның әуен-мәтіні, әр с�зі жауһармен 
тең. Сол жарқырап тұрған жауһарымыз 
білместікпен к�мескіленбесе екен.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Бүгінгі таңда жер шарын мекендеген халықтардың шамамен 70 пайызы екі не 
одан да көп тілдерді əртүрлі деңгейде меңгерген. Шет тілін үйрену барысында 
адам басқа бір ұлттың сөзін, сөйлем құрау тəсілдерін меңгеру арқылы оның 
ойлау жүйесіне еніп, рухани əлеміне қадам басады, жаңа бір халықтың ұлттық 
болмысын ашады. Шет тілінде сөйлеу арқылы сол ұлтша ойлайды. Ең бастысы, 
басқа тілдерді білу адам мен адамды, ұлт пен ұлтты, халық пен халықты 
жақындастыра түседі. 

Білім-ғылымның, халықаралық қатынас-
тар дың негізгі тіліне айналып, әлем 
халықтарының жартысына жуығы қолдана 
бастаған ағылшын тілінің қарқыны тіпті 
қатты. «Берсе қолынан, бермесе жо-
лынан» дегендей, ағылшын тілі т�рден 
орын алуға тырысуда. Қазақстанда да «үш 
тұғырлы тіл» саясаты жүргізілуде. 

Айтарымыз, ағылшын тіліне ешкімнің 
қарсылығы жоқ. Бар гәп осы «үш тұғырлы» 
тіл саясатын жүзеге асырудың жолда-
рында болып отыр. «Үш тұғырлы» тілге 
Елбасының берген «Қазақ тілі үш тілдің 
біреуі болып қалмайды. Үш тілдің – 
біріншісі. Негізгісі, бастысы, маңыздысы 
бола береді .  Қазақ т іл і  Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі» деп, 
қадап айтқан түсініктемесін есімізден 
шығармайық.

Азамат ретінде ой-санасы, дүниета-
ны мы әлі қалыптаса қоймаған жастарға 
жарқ-жұрқ еткен түрлі тәсілдермен әсер 
ету оңай. Сондықтан да қазіргі Батыс 
түпкі мақсаттарына жету үшін бар лық 
күшті жастарды �здеріне қаратуға салып 
жатыр. Ағылшын тілінде жүріп жатқан 
жаһанданудың негізгі ақпарат тық бағыты 
жастардың сана-сезіміне әсер етіп, олар-
ды ана тілінен, ұлттық құндылықтарынан 
ажыратып,  дүние танымын �згерту 
арқылы ұлтсыз дан дыруға бар күшін салу-
да. Сол себепті де бүгінгі таңда еліміздің 
ертеңі саналатын жастар тәрбиесі шешуші 
мәселенің бірі бо лып отыр. Біз бүгінгі жас 
ұрпағымызды заманға лайықты ұлттық 
рух бағытында тәр биелей алсақ, ертеңіміз 
жарқын болмақ.

Жаһанданудың басты міндеттерінің 
бірі – ана тілінен, сол себепті де ұлттық 
тамырынан ажырап қалған мәңгүрттерді, 

тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, 
балалар әбден дағдыланғаннан кейін 
басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз 
бұзылмай сақталуын тілесек, �згелерше 
әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң 
басқаша оқытуға тиіспіз».

Кеңестік кезеңдегі және одан кейін-
гі  дәуір дегі  тіл саясатын зерттеген 
В.М.Алпатовтың анықтауынша, жас 
баланың с�йлеу тілі, сол арқылы ой-
лау жүйесі ата-бабалардан келе жатқан 
тұқым қуалаушылық арқылы ана сүтінің 
уызымен қалыптасады. Жалпы адамның 
ойлау қабілеті сол ұлттың тілі арқылы ғана 
алғашқы мүшелде, яғни 13 жасқа дейін 
қалыптасады. Жас баланың бойындағы 

ген арқылы тұқым қуалап келе жатқан 
ойлау жүйесін сол негізде ана тілі арқылы 
ары қарай жалғастырса, ол баланың ойлау 
қабілеті тез жетіледі. Ал енді ойлау жүйесі 
әлі қалыптаса қоймаған жас балаға �зінің 
бойында бар ген арқылы келе жатқан 
ойлау жүйесіне сәйкес келмейтін тілді 
оқытса, ол баланың бұрыннан тұқымында 
келе жатқан ойлау жүйесі бұзылып, жаңа 
тілге негізделген жаңа ойлау жүйесі пайда 
бола бастайды. Сондықтан да А.Бай-
тұрсынұлының «Бала ең алдымен, �з ана 
тілінде ойлауы, с�йлеуі, білім алуы шарт», 
«әр бала �зінің ана тілінде 4 сынып қа 
дейін оқуы керек, содан кейін барып, 
басқа тілдерді оқуына болады» екен  ді-
гін қадап тұрып айтып кеткенін бар лық 
уақытта да естен шығармаған абзал.

С�з бен ойдың, с�йлеу мен ойлау -
дың, сол сияқты ойлаудың �з кезе гін-
де адам ның тәнімен, жанымен тығыз 
бай ланыстылығы адамның тіл мәде-
ниетін жетілдіріп, тән сұлулығы, жан 
сұлу лығы жарасқан, жан-жақты жетілген 

ТУҒАН ТІЛДІҢ ТУЫ 
биікте тұруы тиіс

ұлтынан жеріген, �здерін ұлттан жоғары 
санайтын космополиттерді, ешқандай 
ұлтқа жатпайтын, жатса да оны білмейтін, 
бойында к�птеген ұлттардың қаны, бол-
мысы бар «жаңа адамды» тәрбиелеп 
шығару. Қазір Батыстың бүкіл ақпарат 
құралдары, білім, тәрбие беру жүйелері 
осы мақсатқа жұмылдырылған.

Jкінішке орай, жаһанданудың осы 
сияқты тереңірек ойлануды қажет ететін 
тұстарының байыбына бара бермей, жыл-
тырап тұрған сыртқы жағына, алғашқы 
әсеріне малданып, жүргізіліп жатқан үгіт-
насихат жұмыстарының қармағына түсіп 
қалып жатқан жағдайлар да жиі кездеседі. 

Біздіңше, балаға шет тілін балабақша 
түгілі бастауыш сыныптарда да оқытуға 
болмайды. Jйткені А.Байтұрсынұлы 
ескерткендей, «Орысша оқығандар орыс 
с�зінің жүйесіне дағдыланып үйренген, 
ноғайша оқығандар ноғай с�зінің 
жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ 
с�здерін алып, орыс я ноғай жүйесімен 
тізсе, әрине ол нағыз қазақша болып 
шықпайды. Сондай кемшілік болмас 
үшін әр жұрт баласын әуелінде �з тілінде 
оқытып, �з тілінде жазу-сызу үйретіп, �з 

жарасымдылықты қамтамасыз етеді. 
Ғалымдар кей адамдардың дұрыс с�йлей 
алмауы, не болмаса, кекештенуі сияқты 
кемшіліктерді оның ойлау жүйесіндегі, 
не болмаса, психикасындағы ақаулармен, 
яғни денсаулығымен тікелей байланысты-
рады. Адамның қай тілде с�йлеуі, қай тілде 
ойлауы сияқты әдетте байқала бермейтін 
нәрселердің �зі ғасырлар бойы белгілі бір 
ұлтқа жатып, белгілі бір тілде с�йлеген 
адамдардың сыртқы бет әлпетінен 
 бастап, бүкіл физиологиялық құрылымын 
қалыптастырып, денсаулығына, мінез 
құлқына, жалпы адами болмысына әсер 
ететіндігін к�пшілік қауым біле бермеуі 
мүмкін. Jз тілін жетік білмейтін, оның 
үстіне басқа да бірнеше тілдерде қатар 
с�йлейтін адамдардың ойлау жүйесінің бір 
бағытта жүрмей, үзіліп қала беретіндігі, 
соның салдарынан �з ойын дұрыстап 
жеткізе алмай, бірді айтып, бірге кетіп 
с�йлейтіндігі бүгінгі қазақ қоғамында 
үйреншікті жағдайға айналып отыр. 

Қазақ тілінің �зге тілдерден ерек-
шелігі дауысты дыбыспен басталған 
с�з – дауысты дыбыспен ғана, дауыссыз 
дыбыспен басталған с�з – дауыссыз 

Соңғы кездегі зерттеулерге сүйенетін 
болсақ,  б ірнеше т іл  б ілетіндердің 
басқаларға қарағанда ұқыпты әрі ойын 
тез жинақтап айтуға қабілетті бола-
ды. Оның басты себебі адам бір тілден 
екінші тілге ойлауға к�шкенде, оның 
миы ақпараттарды шапшаң реттеп, 
ең маңыздыларын тез іріктеп алуға 
машықтанады екен (Кирилл Стасевич. 
Иностранный язык помогает думать 
на любом возрасте. «Наука и жизнь», 
2014, №7). Сондықтан да к�п тілділік 
мәселесіне ғылыми тұрғыдан келіп, оның 
жақсы жақтарын да, теріс тұстарын да 
әрдайым ескеріп отырған ж�н. 

Осы мәселені арнайы зерттеген 
ғалымдар қостілділіктің жас баланың 
ойлау қабілетінің дамуына кері әсерін 
тигізетінін анықтаған. Ойлау барысында 
екі тілдің бір-біріне кедергі келтіріп, тежеу 
тудыратындығы, с�йтіп, баланың ойлау 
жүйесінің қалыптасуына айтарлықтай 
кері әсер ететіндігін алға тартады. 

Қостілділіктің бір жақты жүруі тіл 
үйренуді түрлі жолдармен мәжбүрлеп 
енгізу арқылы жүзеге асып, орны толмас 
зиян шектіреді. Профессор З.Ахметжанова 
басқа тілдің басымдығындағы қостілділік 
ана тілін қолдану аясын тарылтуға алып 
келіп, мұның аяғы ұлттық сана-сезімінің 
қа лып тасуына кедергі жасайтындығын 
айтады. 

Бала психологиясын, тілі мен дүние-
та нымының қалыптасуын біршама зерт-
теген еңбектерімен танымал болып, 
бала дамуының когнитивтік теориясын 
жасаған швейцариялық атақты психолог 
әрі философ Ж.Пиаже бала 6-7 жасында 
�зінің қай ұлтқа жататындығы жайлы 
алғаш рет естіп, хабардар бола бастайды; 
8-9 жасында �зінің, ата-анасының қай 
ұлттан екендігін, ана тілін, туған жерін 
білетін болады; 10-11 жасында ол �зін 
сол ұлттың �кілі ретінде толық сезініп, 
тарихының, мәдениетінің �згешеліктерін 
айыра алады, яғни оның ұлттық сана-
сезімі, болмысы толық қалыптасады деп 
жазады. Демек, бала 10-11 жасында белгілі 
бір ұлттың �кілі болып қалыптасады екен. 
Ал бұл кезде баланы басқа тілде тәрбиелеу 
– оны к�збе-к�з басқа ұлтқа қарай итеру 
болып шығатындығы ешбір дәлелді қажет 
етпесі анық.

А.Байтұрсынұлының осыдан бір ғасыр 
бұрын шырылдап тұрып айтқан мына бір 
ойлары әрдайым есте болуы керек:        «...
әр халыққа керегі – �з діні, тілі, жазуы 
сақталу. Солай болған соң бастауыш 
мектеп, әуелі миссионерлік пікірден, 
политикадан алыс боларға керек, яғни 
қазақтың діні, тілі, жазуы сұмдык пікір, 
суық қолдан тыныш боларға керек... 
3уелгі үш жылда балалар кілең қазақша 
оқу керек... Бастауыш мектепте кілең 
қазақ тілінде үйретілетін нәрселер: оқу, 
жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, жағ-
рапия, шаруа-кәсіп, жаратылыс жайы» 
(Бастауыш мектеп. «Қазақ», 1914, №61); 
«3уелі біз елді түзеуді бала окыту ісін 
түзеуден бастауымыз керек. Неге де-
сек, болыстықта, билікте, халықтық та 
оқумен түзеледі. Қазақ ісіндегі неше 
түрлі кемшіліктің к�бі түзелгенде, оқумен 
түзеледі» (Қазақша оку жайынан. «Қазақ», 
1913, №14»); «Жастардың оқу-тәрбие 
жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді» 
(Оқыту жайынан «Қазақ», 1913, №63). Ұлт 
қамын, халық келешегін ойлаған әрбір 
азаматтың есінде жүрер, күні бүгінге дейін 
маңызын жоймаған, �міршең ойлар «мені 
ұмытпа, ұмытсаң, күнің қараң болар» де-
гендей, шырылдап тұр. 

Орыс тілінің �ктемдігінен құтыла 
алмай жатқанда, аренаға әлемдік ауқым-
да жүріп жатқан жаһанданудың негізгі 
қозғаушы күші ағылшын тілі шықты. 

д ыбыспен ғана аяқталады. Ғалымдардың 
дәлелдеуі бойынша, с�здің бұлай  айтылуы 
денсаулыққа аса пайдалы. 3сіресе 
қазақша с�йлеу кезінде асқазан мен бүй-
рекке мүлде салмақ түспейді. Сондай-ақ 
қазақша с�йлегенде ауыздың тек астыңғы 
жағы ғана қимылдап, қозғалатындықтан 
адамның бет-жүзін әжім ерте торламайды 
(профессор Несібелі Жәкенқызы).

Ал енді екі тіл қатар оқытылғанда, екі 
тілде қатар с�йлегенде, екі тілдегі ойлау 
жүйесі де қатар жұмыс істеп, бір-біріне 
кедергі жасайды. Қазақша с�йлеп тұрған 
адамның кей кездерде орыс тілін ара-
ластырып жіберетіндігі – осы екі тілдік 
ойлау жүйесінің қатар келіп, бір-біріне 
кедергі келтіретіндігінің нақты к�рінісі. 
Екі тілдік ойлау жүйесі жұмыс барысында 
бір-біріне кедергі келтіріп, нәтижесінде 
адамның ой лау қабілетінің дамуына 
айтарлықтай нұқ сан келтіретіндігін 
ғалымдар айтып жүр. 

Сонымен, бүгінгі күндері Қа зақ  стан  -
ның білім беру жүйесінде жүзеге асы ры-
лып жатқан «қостілділік», «үш тұғыр лы 
тіл» дегендеріміз - байқамаса, яғни ғы-
лыми негізде жүргізбесе, тікелей ұлттық 
тілдің жойылуына, оның артында тұрған 
ұлт сыздыққа, ұлттың жойылуына алып 
бара тын қаупі бар екендігі әрдайым есте 
болғаны ж�н. 

«К�п тіл білгеннің зияны жоқ. Досың 
да, әріптесің де, жолдасың да к�п болады. 
Алайда қандай жағдайда да туған тіліміз 
– қазақ тілі �з мәртебесін жоғары ұстауы 
тиіс. Туған тілдің туы қашанда биік бо-
луы қажет» дейді Елбасы Н.Назарбаев. 
Сондықтан да Елбасымыздың «Оқу 
жүйесіндегі жаңа реформаны халықтың 
ойымен санаспай, пікірін тыңдамай 
қабылдай салды. Мұндай �згерістер 
оқушылардың білім деңгейін к�теру үшін 
қажет. Барлық тараптың пікірі қаралуы 
тиіс. Ойланбай жасалған тәжірибелер 
қажет емес, бізді ешкім қуып бара жатқан 
жоқ» деп, ескертуіне тура келді.

Біздің басты мақсатымыз әлемнің кез 
келген елінде қызмет істей алатын әлемдік 
ауқымдағы азаматтарды дайындау емес, 
керісінше, еліміздің ертеңіне адал еңбек 
ететін жан-жақты білімді, парасатты 
ұлттық мамандар дайындау екендігін 
естен шығармайық.

БАЙҚАУ

ТАҒЫЛЫМДЫ ОҚУЛАР ТӘЖІРИБЕ АЛМАСТЫ
«Алаш» қозғалысының 100 жылдығы аясында «Үркер» шығармашылық дамыту 
орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапха-
насында «Ұлы даланың ұлы ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы оқулары» атты І 
республикалық балалар мен жасөспірімдер байқауының жабылу салтанаты өтті.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде «Көптілділікті 
дамыту жайында тұлғаны қалыптастыру» деген тақырыпта республикалық оқу-
əдістемелік семинар өтуде. Ол ертең өз мəресіне жетеді. 

Кешті тележүргізуші Мейрамбек 
Таубалдиев жүргізді. Сахна т�ріне 
шыққан А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының директоры  Ерден 
Қажыбек пен М.3уезов атындағы 
3дебиет және �нер институтының 
директоры Уәлихан Қалижанұлы 
А.Байтұрсынұлының к�рнекті қоғам 
қайраткері, қазақ тіл білімінің негізін 
салушы ғалым, қаламгер ретінде қа-
зақ тың ұлттық ғылымы мен мәдение-
тінің, әдебиеті мен тілінің дамуына 
сіңірген еңбегі туралы әңгімелеп, 
әдеби шығармашылық мұрасы ж�нінде 
 баяндады.

Аталған шарада Қазақстан Респуб-
ликасының еңбек сіңірген қай раткері 
А с ы л ы  О с м а н ,  А . Б а й т ұ р  с ы н ұ л ы 
мұражайының директоры Райхан 
Сахы бекқызы, А.Байтұрсынұлының 
жиеншары Меруерт Бәкібайқызы, 
М.Мақатаев атындағы сыйлықтың 

иегері Гүлшара Есетқызы с�з с�йлеп, 
ұлы даланың ұлы ұстазы ж�нінде �з 
ойларын ортаға салды.

« А л д а с п а н »  э т н о - р о к  т о б ы , 
жас күйші, композитор Ғаламат 
Бисеқожа, Марат Балмырза, Гүлайхан 
 Р ы с б а й ,  А л у а  Б а у ы р ж а н қ ы з ы , 
Сәуле Жұмабайқызы �нер к�рсетіп 
х а л ы қ т ы ң  ы с т ы қ  ы қ ы л а с ы н а 
б�ленді .  Құрманғазы атын дағы 
к о н с е р в а т о р и я н ы ң  с т у д е н т т е р і 
орындаған бірнеше күй топтамасы 
к�рерменнің к�ңілін бір серпілтсе, 
әл-Фараби атындағы университеттің 
жанынан құрылған «Біз» театрының 
«Біз таныған  Ахмет» атты қойылымы 
к�пшіліктің қолдауына ие болды. Кеш 
соңында байқауда үздік деп танылған 
бір топ оқушылар ұлт ұстазының 
�леңдерін жатқа оқыды. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Семинардың ашылу салтанатын-
да Абай атындағы ҚазҰПУ-дың оқу 
ісі ж�ніндегі проректоры, филосо-
фия ғылымының докторы Ақтолқын 
Құлсариева, Алматы қаласы Тілдерді 
 дамыту басқармасының б�лім же-
текшісі Бақыт Абиырұлы, «Ана тілі» 
га зеті бас редакторының бірінші орын-
басары Нұрперзент Домбай, «Jрлеу» 
БАҰО» АҚ филиалы ди рек торының 
орынбасары Сәбит Суатбай, фило-
логия ғылымының докторлары, про-
фессорлар Гүлмира Мадиева, Алтынай 
Тымболова с�з с�йлеп, к�птілділікті 
насихаттау барысында мемлекеттік 
тіл – қазақ тіліне басымдық берудің 
маңыздылығына тоқталды. 

Жиынды Абай атындағы ҚазҰПУ 
Ж а л п ы  т і л  б і л і м і  к а ф е д р а с ы н ы ң 
меңгерушісі, филология ғылымының 
докторы, профессор Қалбике Есенова 
жүргізіп отырады. 

Оқу-әдістемелік семинар жыл-

жымалы семинар және шеберлік сы-
ныптары түрінде �ткізілуде. Мәселен 
жылжымалы семинар Лев Гумилев 
атындағы, Каспий мемлекеттік техно-
логиялар және инжинеринг, Қ. Жұбанов 
атындағы, Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік, 
М.Jтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетерінде �ткізілсе, 
шеберлік сыныптарын �ткізетін оқу 
орындары ретінде Абай атындағы 
Қазақ ҰПУ, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ҰУ, Қазақ мемлекеттік Қыздар 
университеті, ҚР Білім беру жүйесінің 
басшы және ғылыми-педагогикалық 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыра-
тын институт таңдалды. 

Тілге тиек болып отырған бұл се-
минар мақсаты білім беру салалары 
арасындағы әріптестік байланысты 
нығайту, мемлекеттік тілді жетілдіру 
үрдістерін айқындау, пікір алмасу. 

Базарбай СМАЙЫЛ

ШАРА ЖИЫН 

Біздіңше, балаға шет тілін балабақша түгілі бастауыш сыныптарда да 
оқытуға болмайды. Өйткені А.Байтұрсынұлы ескерткендей, «Орыс-
ша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген, ноғайша 
оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін 
алып, орыс я ноғай жүйесімен тізсе, əрине ол нағыз қазақша болып 
шықпайды. Сондай кемшілік болмас үшін əр жұрт баласын əуелінде өз 
тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, 
жолын танытып, балалар əбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта 
бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше əуелі ана 
тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз».

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
МЕНІҢ ТІЛІМ!»

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
ұланы ана тіліміздің қолданыс аясы 
кеңеюіне барынша үлес қосып, оны 6зге 
ұлт 6кілдерінің  меңгеруіне жағдай жа-
сап келеді. 

Жуырда Ұлттық ұланның Тараз және 
Алматы қалаларында орналасқан 5513, 
7552 әскери б�лімдерінде �зге ұлт �кілдері 
арасында «Мемлекеттік тіл – менің тілім!» 
атты байқау �тті. 

Байқау барысында сайыскерлер �з 
ұлтының әдет-ғұрыптары және ұлттық 
киімдері туралы  қазақша баяндап, �здерін 
�лең жолдарымен таныстырды.  

Тіл мамандары т�решілік еткен тартысқа 
толы сайыста 5513 әскери б�лімінің әскери 
оркестр старшинасы Александр Руденко 
бас жүлдені еншілесе, аға лейтенант Руслан 

Костоуов пен сержант Владимир Баклагин 
екінші және үшінші орындарды �зара 
б�лісті. Ал 7552 әскери б�лімі бойынша 
мемлекеттік тілді меңгеру жағынан үздік 
деп танылған бірінші атқыштар ротасының 
аға сарбазы қатардағы Пархад Сеит бас 
жүлдені иеленсе, қазақ тілін меңгеруге деген 
талпыныстары жоғары штабтың аға мама-
ны сержант Наталья Каплина мен бірінші 
атқыштар ротасының аға сарбазы, аға 
сержант Зафарджан Кочкаров жүлдегерлер 
қатарынан к�рінді.

Байқау қорытындысы бойынша жеңім-
паз деп танылған әскери қызметшілер 
б�лім командирлерінің дипломымен, 
алғыс хатымен және бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.

Айдос БАЙШАҒЫРОВ
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ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

САЙЫС

«Ана тілі» газетінде жарық көрген мақалаларға басылымның сайтында 
көптеген пікірлер жазылады. Бұл газетіміздің ғаламтор кеңістігінде де да-
мып келе жатқандығын көрсетеді. Оқырмандар жазған пікірлердің ішінде 
мақалаға үн қосу, салмақты ой тастау жиі кездеседі. Солардың бірқатарын 

ықшамдап назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік. 
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«Үш тілді игеру оңай ма?» 

«Бар жақсылық – 
иманнан» 

 «Ән салсаң, 
Димаштай сал!» 

«Қамқор көңілмен 
қарасақ...» 

«Намысың қайда, қазақ қызы?» 

«Тілмаш неге тапшы?» 

«КЕМТАР БАЛАЛАР ТАҒДЫРЫ 
баршамызды ойландыруы тиіс»

«Ана есімі ардақты» 

17-наурыз, авторы: Мұрат Қойшыбаев

30-наурыз, авторы: Айша Кеңесбай

30-наурыз, авторы: Дәукен Жұматұлы 30-наурыз, авторы: Еңлік Кенебаева

30-наурыз, авторы: Салтанат Қажыкен

30-наурыз, авторы: Абылайхан Жұмашев

6-сәуір, авторы: Бағдагүл Балаубаева

17-наурыз, авторы: 
Салтанат Қажыкен

–  
Ең алдымен, мемлекеттік тілдің жағдайын 

жасау керек. �рбір ұлт мемлекеттік тілді үйреніп 
барып, �зге тілдерді үйрене бастаса, нұр үстіне нұр. 
Басқа мемлекеттер де солай жасайды ғой.

Қазақ қыздарының намысы олардың отбасына қатысты пікір 
білдірілгенде ғана оянады.

«Қызым үйде, қылығы түзде» мақалы еске түседі. Қыздарға 
к�з қырымызды сала жүргеніміз дұрыс болар.

Тілші мәселені дұрыс к�терген. Бұл салада кемшіліктер 
жетіп артылады.

Мәселені шешу үшін тілмаштарды оқытатын жоғары оқу 
орындарындағы оқу сапасын дұрыстау керек шығар.

Кемтар балалардың тағдыры қиын. Менің бір танысым 
босанғанда баласын �ткізбей, дәрігерлерге келісімін бермей, �з 
қолына алған еді. Қазір �кініп жүр. Шаршап кетті. «Іштен 
шыққан шұбар жыланды» бере салу, ұмыта салу мүмкін еместей. 
Ол жерде де бәрібір қараусыз жатар еді деп еңірегенде етегі 
жасқа толады. Қыздар, денсаулықтарыңды күтіңдер. Мұндай 
аурудың к�бі жұқпалы аурулардан тарайды. 

Қазір әке-шеше ақылына құлақ асатын қыздар аз ғой. 3з 
білгендерімен жүргілері келеді.

Ана тілін білмейтін қазақ балаларына ағылшын 
тілін үйрете бастасақ не болады?

�рбір қазақ отбасы баласын 
имандылыққа тәр   бие леуі керек. 
Иманды қоғамда қылмыс, қа-
ты гез дік деген мәселе болмайды. 
Қазір болып жат қан қорқыныш-
ты жағдайлар имансыздықтан 
туындаған.

Еліміздің, халқымыздың даңқын 
асырып жүрген алтын ұлымызға 
тек қана жеңіс тілейміз. �рдайым 
биіктерден к�ріне берсін.

Дұрыс ой. Автормен келісемін. Безбүйрек 
аналар қатары соңғы кезде артып келеді.

Жетімдер үйлері мен қарттар үйлері 
қазіргі «қатыгез» қоғамда болуы керек деп 
ойлаймын. Олар ата-ана мен бала қам-
қорлығынан айрылғандарға қолдау болуда. 
Қараусыз қалған қарттар мен жетім балалар 
қайда барады?..

Расында да, ән салсаңдар, 
 Димаштай салыңдар! Нағыз да-
рын иесі. 3нерің �ркендей берсін, 
 Димаш! Тіл-к�зден аман бол.

Зиялы қауым, дін �кілдерімен 
жастарды жиі кездестірсе жақсы 
болар еді.

Мына бастаманың жалғасын 
табуына тілектеспін .  Қаз ір 
жастар жаман әдеттерге бой 
алдырғыш және еліктегіш болып 
кетті.  Оларға имандылықты 
түсіндіріп, нағыз ислам діні туралы 
айту қажет.

Дайындаған Үміт ЖҰМАДІЛОВА,
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің веб-сайты

Бұл мәселеде пікірлер к�п 
айтылып жүр. Біреулер қолдаса, 
екіншілері  – қарсы.  Менің 
 ойым ша, үштілділікті енгізуге 
тым ерте. Қайта басымдықты 
қазақ тіліне берген дұрыс. 3йт-
кені қазақ тілінің мәртебесі енді-
енді қатая бастады емес пе?

Ағайынды кәсіпкерлер бастаған 
игі бастама жалғасын тапса, нұр 
үстіне нұр.

Қазақ әйелдеріне арнап ескер т-
кіш қоятын уақыт жетті. Осыны 
неге ескермейміз?

Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы ана 
тіліміздің қолданыс аясы кеңеюіне барынша үлес қосып, 
оны өзге ұлт өкілдерінің  меңгеруіне жағдай жасап 
келеді.  Жуырда Ұлттық ұланның Тараз жəне Алматы 
қалаларында орналасқан 5513, 7552 əскери бөлімдерінде 
өзге ұлт өкілдері арасында «Мемлекеттік тіл – менің 
тілім!» атты байқау өтті. 

«Мемлекеттік тіл – 
менің тілім!»

Байқау барысында сайыскерлер �з ұлтының әдет-
ғұрыптары және ұлттық киімдері туралы  қазақша баяндап, 
�здерін �лең жолдарымен таныстырды.  

Үш кезеңнен тұратын байқауда к�ркемс�з, мақал-
мәтелдер жатқа айтылып, шешендік �нерден бақ сыналды. 
Мұнымен қоса сайысқа қатысушылар �з �нерлерін де паш 
етті. 3уелеген әсем ән мен домбырадан сыңғырлаған сырлы 
күйлер �зге ұлт �кілдерінің қазақ елінің салт-дәстүрін білуге 
деген құлшынысын к�рсеткендей болды. 

Тіл мамандары т�решілік еткен тартысқа толы  сайыста 
5513 әскери б�лімінің әскери оркестр старшинасы 
 Александр Руденко бас жүлдені еншілесе, аға лейтенант 
Руслан  Костоуов пен сержант Владимир Баклагин екінші 
және үшінші орындарды �зара б�лісті. Ал 7552 әскери 
б�лімі бойынша мемлекеттік тілді меңгеру жағынан үздік 
деп танылған бірінші атқыштар ротасының аға сарбазы 
қатардағы Пархад Сеит бас жүлдені иеленсе, қазақ тілін 
меңгеруге деген талпыныстары жоғары штабтың аға ма-
маны сержант Наталья Каплина мен бірінші атқыштар 
ротасының аға сарбазы аға сержант Зафарджан Кочкаров 
жүлдегерлер қатарынан к�рінді.

Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаз деп танылған 
әскери қызметшілер б�лім командирлерінің дипломымен, 
алғыс хатымен және бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Айдос БАЙШАҒЫРОВ

Біз осы фотокөшірмені өз тарабымыздан 
зерт теп, қайта оқып, түзетпе жасап шықтық. 
Нəтижесі тəп-тəуір болды деп айтуға болады. 

Түзетпе негізінен күрделі графеманың шешілуі жəне 
кейбір түсініксіз сөздердің оқылуына қатысты болды. 
Күрделі графема, яғни көптеген əріптің бірге қосылып 
жазылуы, көне түркі күлбізік (руна) жазуының 
заңдылықтарына сай қағидалардың бірі. Осы қағида 
орта түркі жазба ескерткіштерінде де қолданылып, 
Абылай хан заманында да жалғасын тапқанын көруге 
болады. Енді хаттың түпнұсқасын жəне М.Шафиғи 
жасаған транскрипциясын келтірейік. М.Шафиғи 
транскрип цияны жолдарға бөлмей, біртұтас хат етіп 
түсірген екен.

М.Шафиғи транскрипциясы:
«Бізден Орта юзнің Абылайсултаныдин Сізге үлкен 

хұрметленіш уа һəм ағла [аса жоғары] тарқартаблу 
госпадин ианарал мойор ДПЧ* хазрəтлəриға салам-
нама уəсил [жолдадық] уəлəнə.

Уа бағдуһу [сəлемнен соң айтарымыз] сізлəрнің 
ючхазрəтлəріңіз мағлұмулина [мағлұм етеміз] 
бізлəр озған [өткен] иылларының ічінде Ташкенд 
тарапиға [тарапына] ұлығ юз деген қазычыларымызға 
[қазақтарымызға] ердук, шол сабаплы яғыни андағы 
халайықларымызға дұшпанлар залал еткүрмəклік 
сəбəбиндин барған ердук һəм андағы ішлəрімізні 
бітірдук уайене қырғызтикен яуымызды шабып 
алдық, уа һəм дұшпанларының яманларын қырып, 
қалғанын ел қылып ақ үйлі аманатын алдық уə һəм 
Ташкенд, Бухар, Самарқан ұағайри [жəне басқа] 
шəһəрлəр бірлə ел болып бір ата ұғлындай болдық.

Əммə [бірақ] бір Қоқанттикен кент бірлə Арда-
натикен** хакім бірлə дүрдаран болдық, жау болып 
шапмадық, ел болып һəм бір сөзге кирмедік, уа 
һəм күлли халайық ғаскəрлəріміз елге сағ-саламат 
юртымызға келдік. Өзімізнің сəлəмəтлігімізді мағлұм 
қылор учін юрамалы өзімізнің яқын ауыл кічімізні, 
яғни Дат баһадурны*** нолдаш бірлəн ибердук уа һəм 
қалмұш сөзлəрні өз тілібірлə сөзллəр. Сізлəр марха-
мат қылып ушбу мəзкүр Дат баһадүр илау бірлə Ембі 
қалғасына [қорғанына] еткүргəйсіз [жеткізсеңіз екен].

Біздің тарабымыздан жасалған, түзетілген араб 
жазулы, жай таңбалы, толық түпнұсқа:

Транскрипциясы:
1. Бізлер Орта йүзнің Абылай сұлтаныдын 

Сізге үлкен хұрметленіш уə һəм а‘лауə һəм қатты 
мəртебелү ғоспадыйн йанарал

2. майор Денійч пон барон хазратларыға сəлем 
нəме уасыйла ұланды.

3. Уа ба‘дуһу сізлернің айауұч хазратларұңызға 
мағлұм зарарлық бізлер озған (өткен) йылларның 
ічінде Тəшкенд тарафыға,

4. Ұлұғ йүз деген қазақ чақ, шаһарларымызға 
барған  ердүк .  Шол  себеблі ,  йағни ,  андағы 
халайықларымызға дұшманлар

5. залал еткүрмеклік себебіндін барған ердүк 
һəм андағы ішлерімізні бітүрдүк уə йəне қырғыз текен 
йағ-йауымызны

Шот-Аман Уəлихан мен Мақсұт Шафиғи 
мырзалар  мөрдің  қалпы  мен  мəтінін  қайта 
қалыптастыруда үлкен жұмыс жасаған. Бұған 
Шотағаңның сəулетші-суретшілігінің де көмегі 
тигені атап өтерлік жағдай деуге болады. Алайда 
мөрдің мəтінінде де күрделі əріптер қолданылған. 
Мысалы, бин сөзі Уəли есімінің алдыңғы жанында 
болуға тиіс еді. Бұның өзгертіліп төменге жазылу-
ына хан мен бин сөздеріндегі Н əрпінің біріктіріліп 
жəне Б-ның астындағы нүктенің Х əрпінің үстіндегі 
нүктемен ортақтастырылып оқылуына лайықталған 
күрделі графеманың жазылуы себеп болған. 
Бұндағы Х таңбасы əрі Й, əрі алиф болып оқылуға 
да сəйкестендірілген. Алиф Х-мен жалғасып 
тұр, ол кейінгі Н-мен жалғаспайды, сол себеп-
тен оның ұшы жіңішке сызықпен Н-ның түбіне 
ұштастырылған. Бұл оның алифтен кейін оқылуын 
білдіреді. Сондықтан да Абылай хан тіркесінен соң 
баһатұр сөзі, содан кейін барып бин сөзі оқылады. 
Ш.Уəлихан сұлтан сөзіндегі Н-ны жоғарғы ұшқа 
орналастырыпты, біздіңше ол таңба Т мен А-ның 
жанына жазылғандай көрінді. Ал мөрдің ұшындағы 
Н-ның орнында ұзын сызықты Т, Л, А таңбалары 
орналасқаны байқалады. Олардың үстінде кішкене 
бос орын бар сияқты. А жанындағы Н əрпінің 
белгісін Ш.Уəлиханның өзі де байқап, доғасы аз 
таңба түсіріпті. Шындығында бұл жеке Н-ның өзі, 
оның нүктесі де анықтау болып көрініп тұр. Одан 
жоғарырақ Д əрпінің белгісі де байқалады. Бұған 
төменгі Н қосылып, – ДЫН деген шығыс септігінің 
жалғауы оқылады. Біз бұл анықталған түзетпелерді 
мөрдің кескініне де енгіздік.

М.Шафиғи уəлəнə деп оқыған сөз ұланды 
болып оқылды. Енді сол туралы қысқаша түсінік 
бере кетейік. Алғашында бұл сөз йолланды болып 
оқылған болатын, оның себебі сөзде жазылған 
бір Л əрпі қосақталып оқылатын шығар деген ой-
дан туды. Бір дыбыс-əріптің қосақталып оқылуы 
көне түркі жазба ескерткіштерінде де орын алған 
заңдылық болып табылады. Бұл қағидаға сəйкес 
келетін мысал 10 жолдағы йол(л)амалы сөзінен де 
көрінеді. Бұнда да бір Л жазылған, ол да қосақталып 
оқылады. Алайда хатта жазылған йыллар сөзіне 
көңіл аударылған соң, сөздің жазылуына қайта мəн 
беріп тексергенде сөзде бір Л жазылғаны, алдында 
Й əрпінің жазылмағаны мəлім болды. Сондықтан 
да жоғарыда келтірілген ұланды сөзіне зер салдық. 
Бұның түбірі – ҰЛА етістігі. Бұл сөз көне заман-
да өте кең қолданылатын сөз болған. Бұл сөздің 
негізгі мағынасы – жалғау, жалғастыру, байла-
ныстыру мағыналарын білдірген. Тіліміздегі ұлан, 
ұлақ сөздері де осы түбірден тараған сөздер екені 
аңғарылады. Яғни (жас) ұлан сөзі кісінің өмірін 
келешекке жалғастыратын буын саналса, ылақ 
(<ұла(н)қ) сөзі де ешкінің тұқымын жалғастыратын 
тізбегі мəнін білдірген. 

Хатта келтірілген ЫЛАУ сөзі де осы түбірден 
дамыған сөз. Ерте замандағы түркі мемлекеттерінде 
ұлан-ғайыр аумақты бір-бірімен үздіксіз, жылдам 
байланыстыру мəселесі ат жəне ат арба, ат шанаға 
жүктелген. Дегенмен, аттар ұзақ жолға шыдамайтын 
болған соң белгілі бір қашықтыққа бекеттер орнала-
стыру да көзделген. Əрбір бекетте зорыққан аттарды 
ауыстыруға арналған тың аттардың қоры сақталған. 
Жалпы бұл жүйе ҰЛАНҚ>ҰЛАҚ >ҰЛАҒ >(Ұ)
ЫЛАУ аталған. Мағынасы жоғарыда келтірілгендей 
жалғастыру, байланыстыру болған. Осы қызметке 
дайындалған аттарды ҰЛАШ АТ (ұланқ// ұланч 
>ұлаш) деп атаған. Орыс тіліндегі ЛОШАДЬ 
(ат) сөзі осы сөз тіркесінен туған.Бұл сөздегі О 
дыбысының сақталуына тіркестегі Ұ дыбысы 
əсер еткен. Осы лошадь сөзінің тууы туралы 
болжалданған алаша ат тəрізді бұрынғы этимо-
логиялардың қателігі жоғарыдағы қисыннан соң 
анық мəлім болады.

Орынбай БЕКЖАН, 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Түркология 

ғылыми-зерттеу институтының аға 
ғылыми қызметкері, филология 

ғылымының кандидаты

(Жалғасы бар)

Тəуелсіздігіміз жарияланатын 1991 жылы Алаш арыстарын құрметпен 
атап өту шаралары қолға алынған екен. Содан бері де жиырма бес жыл 
көзді ашып жұмғандай болып өте шығыпты. Дəл сол жылы Көкшетауда 
Абылай ханның 280 жылдығы да аталып өтіп, Бурабайдағы Абылай 
алаңына да белгі қойылған. Сол жылы осы атаулы оқиғаға орай –  Абылай 
ханның белгісіз бір хаты да табылыпты. Ол туралы мақала «Ана тілі» 
газетіне (Уəлихан Ш.Ы. Абылайдың хаты табылды. // Ана тілі, 1991, 25. 07., 
№ 30; 01. 08., № 31.) жарияланды. Хаттың авторы – Абылай ханның ұрпағы, 
белгілі сəулетші Шот-Аман Ыдырысұлы Уəлихан. Хат Ұлттық Ғылым 
Академиясының сирек қолжазбалар қорынан табылған. Араб жазуымен 
жазылған хатты Ш.Уəлихан қолжазбатанушы Мақсұт Шафиғи ағамызға 
оқытып, қағазға түсіріп алған. Хат мағынасы ХVІІІ ғасырдағы қазақ-
қырғыз арасындағы қақтығысқа арналған. Бұл оқиға туралы Шот-Аман 
Ыдырысұлы едəуір дəрежеде зерттеп, мақаласында сөз еткен жəне хаттың 
фотокөшірмесін де жариялапты.

6. чабыб алдұқ уə һəм ол дұшманларның 
җаманлар-йаманларын қырыб уə һəм қалғанын ел 
қылырыб, ақ үйлі аманатын

7. алдұқ уə һəм Тəшкенд, Бұхар, Самарқанд уə 
һəм ғайры шаһарлар бірле ел болұб, бір а‘амму ата 
ұғлындай болдұқ.

8. Əммə бір Қоқанд текен кенд бірле, Ардана 
текен хəкім бірле дүрдаразман болдұқ, йағ-йау 
болұб чабмадұқ, ел болұб һəм бір сөзге 

9. кірмедүк уə һəм күллі халайық, ғаскер ле-
рүміз, елімізсаф-сағ, сау-саламат йұрұтымызға 
келдүк. Өзімізнің сəлеметлігімізні мағлұм қылұр 

10. үчүнкій йол(л)амалы, өзімізнің йақын, 
əууəлкішімізні, йағни, Дат баһатұрны йолташ 
бірлен йібердүк уə һəм қалмыш сөзлерін өз тілі 
бірле мүкəммəлірек сөзлер.

11. Сізлер мархамат қылырыб үшбүу мəзкүр 
Дат баһатұрныылауатбірлеЙембі қалғасына 
йеткүргейсіз.

12. Біз, Абылай сұлтан, мархамат бірле алтын, 
сенімлі мөһір сала, аққа баса хат жазыстық.

Аудармасы:
1. Біздер Орта жүздің Абылай сұлтанынан 

Сізге үлкен құрметпен жəне аса жоғары жəне 
(қатты) зор мəртебелі генерал 

2. майор мырза Денійч пон барон хаз ретіне 
сəлем нəме (жазба, хат) жолдау ұлан ды (жал ғас-
тырылды, ұластырылды, байланыстырылды).

3. Жəне бұдан соң сіздердің аяулы хазре-
тіңізге мəлім зарарлық – біздер озған (өткен) 
жылдардың ішінде Тəшкенд тарапына,

4. Ұлы  жүз  деген  қазақ  бөлік ,  шаһар-
ларымызға барған едік. Сол себептен, яғни ондағы 
халайықтарымызға дұшпандар

5. залал келтіргендік себебінен барған едік һəм 
ондағы істерімізді бітірдік уə жəне қырғыз деген... 

6. шауып алдық уə һəм ол дұшпандардың 
җаман-йамандарын қырып уə һəм қалғанын ел 
қылдырып, ақ үйлі аманатын

7. алдық уə һəм Тəшкенд, Бұхар, Самарқанд уə 
һəм басқа шаһарлармен бірге ел болып, бір жалпы 
ата ұлындай болдық.

8. Бірақ бір Қоқанд деген кентпен бірге, Арда-
на деген хəкімімен бірге дүрдараз(ман/бан) болдық, 
(йағ/жағ)-жау болып шаппадық, ел болып та бір 
сөзге 

9. кірмедік уə һəм күллі халайық, əскерлеріміз, 
еліміз (саф-сағ) сап-сау, сау-саламат жұртымызға 
келдік. Өзіміздің сəлеметтігімізді мəлім қылу 

10. үшін жолдамалы, өзіміздің жақын, (əуелгі) 
басты кісімізді, яғни, Дат батырды жолдаспен бірге 
жібердік уə һəм қалған сөздерін өз тілімен кеңірек, 
толықтырып айтар.

11. Сіздер мархабат қылып, осы айтылып 
отырған Дат батырды ылау атпен (Й)Ембі қаласына 
жеткізсеңіздер екен.

12. Біз, Абылай сұлтан, мархабатпен алтын, 
сенімді мөр сала, аққа баса хат жазыстық.

Мөрдің бұрынғы оқылымы: «БАҺАДУР 
АБУЛАЙ... БИН... СҰЛТАН УƏЛИ»

Мөрдегі жазу. 
Мөрдің түпнұсқасы

 Мөрдің 
Ш. Уәлиханның 

кейінгі, қайта қалпына 
келтірген нұсқасы

Мөрдің біздің 
тарабымыз-

дан түзетілген 
бейнесі

Мөрдегі жазудың түзетілген оқылымы
Күрделі графемалы түпнұсқа

Күрделі графемалардың бөлшектелуі
І жол. 1- КГ - 1) ل– л; 2)ي– й; 3) خ– х; 4) ن– н.
ІІ жол. 1- КГ - 1) ه– һ; 2) ا– а; 3) ت– т; 4) 

.р –ر (у. 5 –و
Жай таңбалы түпнұсқа: 

Төменнен жоғары қарай жазылып, оқылады:
Транскрипциясы: Абылай хан, баһатұр бин 

Уəли сұлтандын
Аудармасы :Абылай  хан ,  батыр  Уəли 

сұлтанұлынан 
Абылай ханның хаты ХVІІІ ғасырдағы қазақ 

тілінің қолданысынан аз да болса хабар беретін 
құнды жазба дерек. Мысалы, жазбада жау сөзін 
араб əліп пиінде ج ж əрпі болса да йау деп, ал жаман 
сөзін əрі Ж-мен, əрі Й-мен (җаман-йаман) жазған. 
Сондай-ақ жазу сөзін қазіргідей Ж-мен (жазыс тық) 
жазу қолданылған. Бұдан сол дəуірде Й дыбы-
сы ның қолданылуының соңғы кезеңін байқауға 
болады. Мысалы, қазіргі жұрт сөзі хатта йұрұт 
болып жазылған жəне қазіргідей қысқартпай, ерін 
үндестігімен жазған. Дегенмен, сол кездің өзін-
де Й-дың əлі де біршама деңгейде қолда ныста 
болғандығын мына мысалдардан көруге болады: 
йүз, йанарал, йол(л)амалы, йақын, йыл, йəне, йол-
таш, йібердүк, йеткүргейсіз. Шетелдік кірме 
сөздердің бірі П (пон), екіншісі Ф (саф) əріп тері-
мен жазылған. Саф сөзі қазір де осылай қолда-
ны лады, бұл сөзге көңіл-күйлік реңк беру үшін 
өзгер тілмей қолданылатын тəрізді. Біз екінші сөзді 
араб сөзі деуімізге осы Ф əрпімен жазылуына орай 
айтып отырмыз. Бұл сөздің мағынасы таза деген 
мəңді білдіреді. Сондықтан осы сөзді таза сау 
деген мағы намен араб сөзі ретінде қолданды ма 

екен деген ой келеді. Болмаса бұл сөзді тіліміздің 
заңды лығына сай сап-сау түрінде күшейтпелі қос 
сөз деп те түсінуге болар еді. Жазбада қазіргі Ш 
келетін сөздерде Ч (чақ, чап, ічінде) қолданылғанын 
аңғарамыз. Йəне сөзі Күлтегін жазба ескерткішінде 
дəл осы тұлғада жазылғаны біздің зерттеулеріміз 
арқылы оқылып, дəлелденді. Сондай-ақ айауұч 
сөзі де дəл осы жазылуында Енесей ескерткішінің 
бірінде қолданылған. Бұл сөздердің сонда сегізінші 
ғасырдан Абылай хан заманына дейін он бір ғасыр 
бойы өзгеріссіз қолданыста болғанын көреміз. Қазір 
бұл сөздердегі йəне сөзі – жəне, айауұч сөзі – аяулы 
тұлғаларына өзгерген.

Хатта араб сөздері уə сөзін қосқанда 22 шама-
сында, ал парсы сөздері олардан əлдеқайда кем (6) 
қолданылған. Парсы сөздерінің ішіндегі қазіргі 
қолданыстағы дүрдараз сөзі ол кезде дүрдаразман 
болып қолданылғаны да үлкен жаңалықтың бірі 
деуге болады. Орыс жəне Еуропа сөздерінен госпо-
дин, генерал, майор, Дениц, фон, барон сөздерінің 
қолданылуынан Қазақ еліне батыстық «қара 
бұлттың» төніп келе жатқанын сезуге болады.

Жазбаның жаңа оқылымы арқылы хат мəтініне 
60 жаңа сөз, қосымша қосылды. Соның арқасында 
Абылай хан хатының тұтас мəтіні қайта туды. 
Жаңа сөздер мен ой-тұжырымдар туралы айрықша 
атап өтерлік мəселе Абылай хан мөрінің алтыннан 
жасалғаны, оның сенімді екені, мөр басумен бірге 
мөр салу жəне мəтіннің соңында мемлекеттік 
дипломатиялық құжатқа айғақ, түйін боларлық 
хат жазыстық тіркестері қолданылуын айтуға 
болады. Жазбадағы көне сөздердің қолданылуына 
йағ-йау, сағ-сау түріндегі қос сөздерді келтіруге 
болады. Бұлардың алдыңғылары көне заман 
куəлері болса, кейінгілері сол сөздердің қазіргі 
уақыт тағы өзгерісіне заттық айғақ бола алады. 
Осын дай сөздерге бірле, бірлен сөз нұсқаларын 
да жат қызуға болады. Бірле сөзі алты рет қолда-
нылса, бірлен сөзі бір-ақ рет қолданылған. Тіліміз-
дегі көмектес септігінің жалғаулары осы бірлен 
сөзінен қалыптасқаны белгілі. Өзбек тілінде 
бұл сөздің білен түрі қолданылады. Ай тыл  ған 
жалғаулар осы сөздегі Л дыбысының қыс қаруы-
нан пайда болған. Хаттағы бірле сөзінің көп 
қолда нылуы кітəби тіл дəстүрінің ықпалынан 
болса керек деп шамалаймыз. Жазба ескерткіште 
есім діктің – ҒАН жұрнағы үш сөзде қолданылған 
(озған, барған, қалған). Бұл – ған жұрнағымен сөй-
леу негізінен Қазақстанның оңтүстік бөлігін дегі 
тұрғындардың сөйленісіне тəн екені мəлім. Ал 
солтүстік тараптағы тұрғындардың сөйле ні сінде 
осы жұрнақтың орнына – УШЫ жұрнағы қолда-
ны лады. Соған қарағанда хат Түркістан қаласында 
жазылғанға ұқсайды. Жалпы жазба ескерткіштің тілі 
туралы жеке зерттеу жазуға болады, ал бұл еңбекте 
тү сі ніктеме беруге қажеттілер ғана сөз етілді.

Абылайдыњ хаты
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Атакент к6рме кешенінде «Полиграфия 
және кітап шығару» атты халықаралық 
к6рме ая сында «Қазақ университеті» 
 баспасынан жарық к6рген «Қазақстан 
(Қазақ Елі) тарихы» атты 4 кітаптан 
тұратын оқулықтың тұсаукесері 6тті.

Бұл оқулық-зерттеу еңбегі әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің про-
фессоры Талас Омарбеков бастаған тарихшы-
ғалымдарының ұжым дық еңбегі. Аталған 
еңбек мемлекеттік «Ха лық тарих толқынында» 
бағдарламасы аясында дайын далып, ҚР 
БжҒМ-нің сараптамасынан �ткен. 

 Тұсаукесер рәсімінде с�з алған профессор 
В.Кан бұл еңбек Қазақстан тарихы бойынша 
сапалы оқулыққа деген сұранысты толық 
қанағаттандыра алатындығын айтты. 

Оқулықтың бас редакторы Т. Омарбеков бұл 
басылымның маңызы туралы «Күні бүгінге дейін 
тарихшы мамандар мемлекет құрушы қазақ 
халқының этногенезін тарихи сабақтастықта 
жүйелі түрде баяндайтын оқулықты дайын-
дай алған жоқ. Жазылған еңбектерде ежелгі 
дәуірдегі этникалық құрылымдардың (мы-
салы, ғұндардың, сарматтардың, сақтардың, 
үйсіндердің және қаңлылардың) бүгінгі 
қазақ халқын қалыптастырудағы тарихи 
орны мен р�лі айқындалмаған» деді. Jткен 
ғасырлардағы тарихи этнонимдер кейінгі 
қазақ халқының этникалық құрылымында да 
кездесетініне қарамастан осы үдерістерден 
тарихи сабақтастықты іздестіру қолға алын-
бай отырғандығын тілге тиек етіп, ұсынылып 
отырған оқулықта осы кемшілікті жоюға бай-
ланысты зерттеулер мен ой-пікір, тұжырымдар 
басшылыққа алынып, қазақ халқының ежелгі 
этникалық тарихы кейінгі кезеңдермен байла-
ныстырыла баяндалғанып атап �тті. 

Меңдігүл НОҒАЙБАЕВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Тарих, археология және этнология 
факультетінің деканы

ЕЛ ТАРИХЫНА 
АРНАЛҒАН

Сегiз ќырлы, 
бiр сырлы...

ЕМХАНАНЫ ТАҢДАУДА 
ЕРКІНДІК БАР

АРДАГЕР 
ӨМІРІ – ӨНЕГЕ

ҚҰРМЕТ ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

Алиқұлов, замандас досы Ботабек 
Жұматов, ардагер судья Jмірбек 
Темір, Мақтаарал ауданы әкімінің 
орынбасары Мақсат  Жолдасбеков 
п е н  Ш ы м к е н т  қ а л а с ы  А б а й 
ауданының әкімі Ахмет  Татыбаев, 
т.б. мерейтой иесіне деген шы-
найы тілектерін айтып, жылы 
лебіздерін білдірді. 

Құттықтаулардың арасын-
да мерейтой иесінің құрметіне 
Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық 
филармония әншілерінің орын-
дауында дәстүрлі және әскери 
ж ы л д а р  ә н д е р і   ш ы р қ а л ы п , 
қонақтардың құлақ құрышын 
қандырды.

J з  к е з е г і н д е  с � з  а л ғ а н 
 Айт жан Бекназар сонау қиын 
да қилы кезеңдерді қамыға еске 
алып, соғыстан кейінгі жылда-
ры ауылдағы ауыртпалықтар 
 жайында сыр шертті. Бүгінгі бейбіт 
�мірдің бақытты заман екеніне 
тоқталып, осындай тыныштық 
пен тоқшылық күндерді қадірлей 
білу керектігін де баса айтты. 
Облыстық соттың т�рағасы мен 
сот қауымдастығы ұйымдастырған 
осы басқосуға және әрдайым 
к�рсетіліп отыратын �зге де 
құрмет пен қошеметтері үшін 
ризашылығын білдіріп, соттарда 
�ткізілетін іс-шараларға мүмкіндік 
келгенше қатысатынын жеткізді. 

Қабыл ДҮЙСЕНБИ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Шараны ашып, жүргізген 
о б л ы с т ы қ  с о т т ы ң  т � р а ғ а с ы 
Н.Шәріпов Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Сотының Т�рағасы 
Қ.Мәмидің құттықтауын жеткізіп, 
Айтжан Бекназарға  «Мінсіз 
қызметі үшін» медалін тапсырды.

Оңтүстік Қазақстан облысы 
әкімінің орынбасары Ұласбек 
Сәдібекұлы: «Бүгін сот саласына 
ғана емес, облыс үшін ерекше 
еңбек сіңірген Айтжан ақсақал 
мерейлі 95 жасқа келіп отыр. 
Елге абыройлы ардагердің кейінгі 
ұрпаққа айтар, үлгі тұтар �негесі 
де мол» дей келе облыс әкімінің 
атынан құттықтап, иығына шапан 
жапты. 

Шымкент қаласы Қаратау 
аудандық сотының т�рағасы 
 Ермахан Рахманберді   баяндама-
сында Айтжан Бекназардың Отан-
ды қорғау үшін сұрапыл соғыс жо-
лынан �тіп, одан кейінгі ауыр жыл-
дарда 32 жыл үзіліссіз  Мақтаарал 
аудандық соттарында судья, аға 
судья, т�раға қызметтерін абы-
роймен атқарғанын  ерекше атап 
�тті. Одан әрі баяндамашы ме-
рейтой иесінің шығармаларына 
тоқталып, оның ізденімпаздығы 
мен жұрт білмейтін қырларын 
ашып, кітаптарынан үзінділер 
келтірді.

Игілікті іс-шара барысында 
облыстық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Жеңісбек Мәуленқұлов, 
Қорғаныс істері ж�ніндегі де-
п а р т а м е н т  б а с ш ы с ы  Т а л ғ а т 

 ДЕНСАУЛЫҚ – ЗОР БАЙЛЫҚ ТҰСАУКЕСЕР 

Ежелден батырларын ардақтап, билерін ұлықтай білген халықпыз. Соның 
жарқын көрінісіндей, жуырда Оңтүстік Қазақстан облыстық сотында Ұлы 
Отан  соғысының жəне сот жүйесінің ардагері Айтжан Бекназардың 95 
жасқа толуына орай ізет көрсету шарасы өтті.

Алматы қаласындағы «Алатау» 
дəстүрлі өнер театрында əнші, 
композитор, өнертанушы, ки-
ногер Ерлан Төлеутайдың «Сал-
серінің сарқыты ол кешегі...» атты 
шығармашылық кеші өтті.  

Елімізде 1 шілдеден бастап 
енгізілетін міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандырудың басты 
мақсаты, қағидаттары жөнінде 
Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігі  Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру проблема-
лары ұлттық орталығының дирек-
торы Жəмилə БАТТАҚОВАМЕН 
сұхбаттасқан едік.

– Жәмилә Еркінқызы, еліміз 1990 
жылдары медициналық сақтандыру 
жүйесіне к6шіп, соңы жауапсыз қалып 
еді. 1 шілдеден бастап енгізілгелі отырған 
міндетті медициналық сақтандыру 
жүйесін қолданысқа енгізу қандай 
қажеттіліктен туындап отыр? 

– Денсаулық сақтау саласының 
жаңа тиімді жүйесін құру – бүгінгі 
күннің басты талабы. Халықтың басым 
к�пшілігі мен жұмыс берушілердің 
денсаулыққа мән бермей, жауап-
сыз қарауы,  жүйенің қаржылық 
тұрақсыздығы мен к�рсет ілет ін 
медициналық к�мектің жеткілік-
сіздігі осы 3леуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесін енгізуге әкелген 
басты себептердің бірі деп айтуымызға 
толық негіз бар.

Біріншіден, емделушілерді тартуға 
медицина ұйымдарының арасында 
бәсекелестіктің жоқтығы, екіншіден, 
дәрігердің тәжірибесіне, білімі мен 
біліктілігіне қарамай, еңбек �тілі 
тең болған жағдайда бірдей жалақы 
а л у ы ,  ү ш і н ш і д е н ,  ә л е у м е т т і к 
қамқоршылдықты сақтау және т.б. 
к�птеген жағдайлар міндетті әлеуметтік 

3леуметтік медициналық сақтандыру 
қ о р ы м е н  ( б ұ д а н  ә р і  –  3 М С Қ ) 
келісімшарт бекіткен кез келген емха-
надан ала аласыз. Бұл жағдайда барлық 
медициналық қызметтер спектрін 
к�рсеткен емхана шығыстарын міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
(бұдан әрі – М3МС) жүйесі пакеті 
шеңберінде Қор толық жабады;

Екіншіден, Сіз ТМККБК (тегін 
меди циналық к�мектің кепілдік 
берілген к�лемі) және М3МС пакет-
терінің шеңберінде қарастырылған 
медициналық к�мекке қосымша 
т�лемнің барлық түрінен босатыласыз;

Үшіншіден, фармацевтикалық 
қызмет жеткізушісі ретінде Қормен 
тіркелген, Сізге к�рсетілген кез келген 
елдегі дәріханадан құрамы бойын-
ша кеңейтілген және жақсартылған 
дәрі-дәрмек тізбегі толық қол жетімді 
болады;

Т�ртіншіден, 3МСҚ-ға Сіздің 
пайдаңыз үшін аударылған жарна-
лар және медициналық ұйымдардан 
Сіздің алған қызметтеріңіз туралы 
мәліметтерді ай сайын алуға мүмкіндік 
болады;

қоғамдағы іргелі мәселелер ж�нінде 
айтқан с�здері мірдің оғындай д�п тиеді. 
Jйткені ол шындықты айтады. Бүгінгі 
тұңғыш концертіне келіп отырған зал 
толы к�рермен оның �нерін халықтың 
бағалағанының дәлелі. Сегіз қырлы, 
бір сырлы, к�реген к�зді, ойлы жүректі 
 Ерлан Т�леутай оған лайық» деп, ағынан 
жарыла ақ тілегін айтты. 

Jнер жолын Қарағанды мемлекеттік 
университет ін ің  «Балауса»  әдеби 
шығармашылық бірлестігінде әнші бо-
лып бастаған Ерлан к�п жылдардан 
бері қазақ ән �нерінің тарихын зерттеу-
мен айналысып келеді. «Баянауылдың 
дәстүрлі ән �нері», «Жүсіпбек Елебеков», 
әнші Қайрат Байбосыновтың �мірі мен 
шығармашылығына арналған «Айбозым» 
атты кітаптары осы саладағы тынымсыз 
еңбегінің нәтижесі. Мамандығы тарих-
шы азамат журналистік, публицистік 
қырымен де жақсы танымал. Кезінде 
«Алтын Орда»,  «Алаш Орда» және 
«Сана» газеттерінде �ткір пікірлерімен, 
еркін ойларымен к�зге түскен болатын. 
1990-жылдары Қарағанды қаласында 
жастардың интеллектуалдық «БОТА» 
(білімпаздар, ойшылдар, тапқырлар, 
алғырлар) орталығын құрып, оның 
жетекшісі болған Е.Т�леутай жастардың 
рухани ұстазы дәрежесіне дейін к�терілді. 
Бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде 
оның тәлім-тәрбиесін алған азат ойлы 
шәкірттері мыңдап саналады. 

«Ерлан ағамыз ҚарМУ-дің жастар 
комитетін басқарған тұста маңайына 
әдебиет, журналистика, к�ркем�нер, 

философия және басқа салаларда жүрген 
таланттарды топтастырды. Олардың ақыл 
айтар ағасы, ж�н сілтер к�шбасшысы 
болды. Мен де солардың бірімін, – дейді 
журналист Т�лен Тілеубай. – Ол кісінің 
пікірін ашық айтуы, еркін жазуы, тілдің 
майын тамызып с�йлеуі бізге үлгі-�неге 
болды. Оның таланты �з алдына, кісілігі, 
адамгершілігі, қарапайымдылығына 
әрдайым тәнтіміз. 3рқайсымыздың 
кәсіби тұрғыдан жетілуімізге, журналист 
ретінде қалыптасуымызға Ерекеңнің 
сіңірген еңбегі зор. Сондықтан мен 
ұстазым ретінде оған қарыздармын». 

Бүгінгі күні Е.Т�леутай Ш.Айманов 
атындағы «Қазақфильм» АҚ «Анимация-
лық кино» шығармашылық бірлестігінің 
бас редакторы қызметінде. Ол қазақ 
к�рермені үшін зор қуаныш болған 
«Құнанбай», «Біржан сал», «Анаға апа-
рар жол», «Алмас қылыш» фильмдерінің 
түсірілуіне сүбелі үлес қосты. 

Ұлтымыздың ән-күйін ұлықтауды 
мақсат тұтқан концертте Біржан сал 
бастаған сал-серілердің �мірі  мен 
�нері қатар �рілді. 3ннің табиғатын 
терең түсінетін әнші Біржан салдың, 
А қ а н  с е р і н і ң ,  Ү к і л і  Ы б ы р а й д ы ң , 
 Балуан Шолақтың, Жаяу Мұсаның, 
Естайдың, Жарылғапбердінің, Мәдидің, 
Иманжүсіптің, Сәкен Сейфуллиннің 
әндерінің шығу тарихына, сал серілердің 
б а с ы н а н  � т к е н  м а х а б б а т  б а я н д а -
рына, сүйініш-күйініштеріне, талай-
лы тағдырларына тоқтала отырып, 
тыңдаушының құлақ құрышын сазбен 
де, с�збен де қандырды. 

– мемлекет халықтың әлеуметтік-
қорғалмаған тобына 2018 жылдың 
қаңтарынан бастап 3,75%, 2019 жыл-
дан 4%, 2022 жылдан 4,5%, 2025 жыл-
дан 5% аударып отырады.

Бұл �зге елдермен салыстырғанда 
ең т�менгі баға. Мәселен, Германи-
яда жұмыс берушілердің жарнасы 
7,3%, жұмыскерлердікі – 8,2% болса, 
бұл к�рсеткіш Словакияда 10% және 
4%, ал Литвада 3% және 6%.

– Еліміздегі тіркелген жері мен 
тұрғы лықты мекенжайы екі б6лек 
азамат тарға қандай кеңес бересіз?

– Денсаулықты сақтандыру 
емханаға барып тіркелуден бастала-
тындығын, сондықтан 5 сәуір мен 
31 маусым аралы ғында әрбір аза-
мат �зі қалаған емханаға тіркелуі 
қажетт іг ін  барлық бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы хабардар 
етіп отырмыз.

Ал «Азаматтарды тіркеу регистрі» 
порталы емханаға келген адамның 
қайда, қашан тіркелгенін, қандай 
мәртебеге жататындығын автоматты 
түрде анықтайды, сондықтан аза-
маттар тек бір ғана емханаға тіркеле 
алатындығын айтып �ткен абзал.

Меди циналық сақтандыру жүйесі 
енгізілген кезде қандай да бір мәселе 
алдынан шығып, қиындық тумауы 
үшін тіркелген жері мен тұрғылықты 
мекенжайы екі б�лек азаматтар 
қазірден бастап 31 маусымға дейін 
�з мәртебесін анықтап алуы қажет. 
Сондай-ақ тұрақты кірісі жоқ азамат-
тар тиісті мекемеге жұмыссыз ретінде 
тіркелсе, мұндай жағдайда олар үшін 
жарнаны мемлекет т�лейді. 

Мен кез келген азаматты �зінің 
болашағы үшін белсенді болуға, 
белгіленген уақыттан кешікпей �з 
мәртебесін анықтап алуға шақырар 
едім.  

– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Ол сырбаз әнші ғана емес, сыршыл 
композитор да. Оның Абай, Шәкәрім, 
Мұқағали, Ж.Жақыпбаев,  Е.Ибраһим, 
Қ.Асанов,  М.Айтхожина,  Тұрсын 
Жұмаш,  Ж.3скербекқызы, Қ.Асқаров, 
қырғыз ақыны 3кбар Рысқұловтың 
�леңдеріне жазылған әндері әншісін 
де, тыңдаушысын да тапқан к�ркем 
дүниелер. Осы кеште Ерланның бірнеше 
жаңа әнінің тұсауы кесілді. Еркеш 
Ибраһимнің с�зіне жазылған «Дала 
қандай тамаша», Р.3лқожа орындаған 
«Келдің бе жаным, к�ктеммен» (с�зі  
М.Айтхожинанікі) әндері оны жаңа 
қырынан танытты. 

Е.Т�леутай арнайы музыкалық оқу 
орындарында дәріс бермесе де, ел ішінде 
одан �неге алып, �нерден �з орнын 
тапқан шәкірттері баршылық. Сондай 
бір маңдайалды �нерпаз, бірнеше ән 
байқауларының лауреаты, Қарағанды 
о б л ы с т ы қ  Қ . Б а й ж а н о в  а т ы н д а ғ ы 
филармониясының әншісі  Ержан 
 Базарбеков ұстаз тойына әннен шашу 
шашып, Ж.Кәрменовтің «Жаңаарқа 
толғауымен» елдің сәлемін жеткізді.

Концертте орындалған қазақ әнінің 
классиктері Жарылғапберлінің «Ардақ», 
Мәдидің «Қаракесек», Баулан Шолақтың 
«Ғалия» сынды әндері биік және к�ркем 
дауысты қажет ететіні белгілі. Ерлан осы 
әндерді шырқағанда тынысы одан сайын 
ашылып, сахара жұртының саф �нерімен 
тыңдаушысын дүр сілкіндіреді. 

Концертте �зін ақын санамаса 
да, «Кез келген қазақ баласы ертедегі 
к�шпелі бабалары сияқты �з ойын 

налық сақтандыру үлгісін таңдау 
кезінде 50-ден аса елдің тәжірибесі 
қаралып, ескерілді. Қазіргі таңда 
әлемде денсаулық сақтау саласын 
қаржыландырудың үш үлгісі бар – 
бюджеттік, сақтандыру және аралас. 
Бюджеттік үлгі Ұлыбритания, Испания, 
Италия, Швеция секілді елдерде бар. 

3леуметтік қоғамдық сақтандыру 
Германия, Франция, Бельгия, Ко-
рея, Жапония, Словакия, Шығыс 
Е у р о п а н ы ң  б і р қ а т а р  е л д е р і н д е , 
барлығы 30 елде және жекеменшік 
сақтандыру АҚШ-та қолданыста. 
Дегенмен, к�п елдерде «бюджеттік» 
және «сақтандыру» үлгісі �з тиімділігін 
к�рсеткендіктен аралас қолданылады.

Қазақстанда ең үздік әлемдік 
тәжірибелерді есепке ала отырып, 
медициналық сақтандырудың аралас 
үлгісі енгізіледі. Бұл – денсаулық сақтау 
саласындағы қаржылық тұрақтылықты, 
жоғары деңгейдегі сапалы және қол 
жет імді  медицина  қызметтерін, 
медициналық к�мектің кең пакетін 
қ а м т а м а с ы з  е т е д і .  Қ а з а қ с т а н д а 
медициналық сақтандыру қорына алы-
натын жарна м�лшерлемесі басқа ел-

дермен салыстырғанда тым т�мен, яғни 
халыққа қолайлы жағдай жасалады. 

Қазақстанда «Қазақстан Респуб-
л и к а  с ы н ы ң  к е й б і р  з а ң н а м а л ы қ 
актілеріне денсаулық сақтау және 
әлеуметтік-еңбек саласы бойынша 
�згертулер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасына (Парламент-
те енгізуде) сәйкес медициналық 
сақтандыру б� лі мінде келесі жарна 
және аударым м�лшерлемелерінің 
к�лемдері қоса беріледі: 

– жұмыс берушілердің аударымы: 
1% – 2017 жылдың шілдесінен ба-
стап;1,5% – 2018 жылдан, 2% – 2020 
жылдан, 3% – 2022 жылдан бастап; 

– жұмыскерлердің жарнасы: 1% – 
2019 жылдан, 2% – 2020 жылдан бастап; 

– ЖК, жекеменшік нотариустар, 
шарт бойынша табыс табатын жеке 
тұлғалар жарнасы табыс к�лемінен 2017 
жылдың шілдесінен бастап 2 МЖА-дан 
кемінде 5%;

– жұмыс күші құрамына кірмейтін 
тұлғалар жарнасының м�лшерлемесі 
(�німсіз �зін-�зі жұмыспен қамтушы) 
– 2018 жылдың қаңтарынан бастап 1 
МЖА-дан 5%;

�леңмен жеткізуі тиіс. Аттан құлап 
бара жатып алты ауыз, түйеден құлап 
бара жатып т�рт ауыз �лең шығаратын 
ақын халықтың ұрпағымыз» дейтін 
кеш кейіпкерінің �з қаламынан туған 
�леңдеріне де кезек берілді. Бұл �леңдер 
бүгінгі қоғам, заман туралы. Қазақтың 
алтын қазынасы – ән-жырын халыққа 
табыстырып жүрген �нерпаз бүгінгі 
құндылықтары құбылған қоғамда әнімен, 
�леңімен, іс-әрекетімен халқымыздың 
бұрынғы асыл қасиеттері – кісілігін, 
әділдігін, мәрттігін, жомарттығын, 
жайсаңдығын жаңғыртуды к�ксейді. 
Оның бүкіл қызметі, ізденістері мен 
талпыныстары осы мақсаттан туындап, 
тарқатылып жатады. 

Біржан сал, Ақан сері заманын-
да ақындық та, композиторлық та бір 
адамның бойында тоғысқаны сияқты, 
жаңа дәуір серісінің тағы бір қыры – 
�нер тарихын зерттеумен айналысуы. 
Шығармашылық кеште автор �зінің 
ел ішін аралап жүріп тапқан «Мәдидің 
мұңы» атты әнді шырқай отырып, 
композитордың тағдыр-талайынан сыр 
қозғап, шерлі заман сырын шертті. 

Кеште қазақ �нерінің алтын ғасыры 
саналатын ХІХ ғасырдан басталған 
сал-серілік дастаны солардың ХХІ 
ғасырдағы к�зі, жазушы, зерттеуші 
Ақселеу Сейдімбек есімімен түйінделді. 
Jзін Ақаңның т�л шәкірті санайтын 
Ерлан Т�леутай ұстазының құрметіне 
«Сарыарқа» әнін тебірене шырқады. 

Концертте сондай-ақ қарағандылық 
�нерпаз Дулат Ақанов, Ерлан Құжиманов, 
Сейіл Аяғанов,  Е.Шагаров сынды 
әншілер �нер к�рсетті. 

Кеш соңында Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының президенті J.Айтбайұлы 
әнші-сазгер, �нер зерттеушісі Ерлан 
Т�леутайды шығармашылық кешімен 
құттықтап, «Қазақ тілінің жанашыры» 
т�сбелгісін кеудесіне тақты. 3ннің қадір-
қасиетімен бірге ана тілімізді биікке 
к�теріп жүрген еңбегіне ризашылығын 
білдірді. Кеш иесінің әнді ұғу, қадір-
қасиетін білу, оны шығарған адамдардың 
табиғатына бойлап, тағзым ету сияқты 
қасиеттеріне сүйінетінін айтты.

Белгілі ғалым Е.Қажыбек «Түрксой» 
халықаралық ұйымының атынан бүкіл 
түркі дүниесінде жоғары бағаланатын 
қазақтың тілі мен мәдениетін, әнін 
насихаттағаны үшін ұйым басшысы 
Д.Қасейіновтің Алғыс хатын тапсыр-
ды. Сондай-ақ Қазақстан Жазушылар 
одағынан М.Райымбекұлы, «Қазақфильм» 
киностудиясынан С.Нарымбетов, 
Қарағанды облыстық әкімдігінен арнайы 
келген �кілдер Е.Т�леутайды құттықтап, 
сый-сияпаттарын ұсынды. 

Қ а з а қ  � н е р і н  ұ л ы қ т а п ,  с а л -
серілер дәуірінің �нерін жаңа заман-
мен табыстырған, �зі де, �нері де ерек 
 Ерлан әншінің тұңғыш концерті сән-
салтанатымен жоғары деңгейде �тті. 
Сал-серілердің сарқыты осындай болса, 
Біржан сал мен Ақан сері, Мәди мен Үкілі 
Ыбырай қандай болды екен деген ой 
к�рермен к�кейінде кеткені анық.    

Дина ИМАМБАЕВА

Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  к е ш т і  а ш қ а н 
�нертанушы, күйші Жарқын Шәкәрім: 
«3р қоғамның, әр заманның �з дүлдүлі 
мен бұлбұлы, бал бармақты күйшілері 
мен от тілді орақ ауызды ақындары бо-
лады. Сонау Құрманғазы, Тәттімбет, 
Дәулеткерей, одан кейінгі Біржан сал 
бастаған сал-серілер дәуірі ХХ ғасырда  
Ж.Елебеков, Д.Мықтыбаев, Ж.Қаламбаев 
сынды тұлғалармен жалғасты. Енді мына 
жаңа заманда сондай адамдар сиреп 
қалды ма дегенде  Арқаның арда туған 
азаматы, осы заманның серісі Ерлан 
Т�леутай жарқ етіп шыға келді. Ерлан 
тек әнші емес, суырып салма ақындығы, 
композиторлығы да бір т�бе. Оның 

медициналық сақтандыру жүйесін 
енгізу шеңберінде қаржыландыру 
тәсілдерін және медициналық к�мекті 
ұйымдастыруды түбегейлі �згертуді 
талап етеді.

– Жаңа жүйенің тиімділігі мен артық-
шылықтары неде? Қарапайым халыққа 
қандай пайдасы бар? 

–  Б і р і н ш і д е н ,  м е д и ц и н а л ы қ 
к�мекті Jзіңіздің таңдауыңыз бойынша 

Бесіншіден, Қор М3МС-ға қа-
тысушы ретінде сапасыз қызмет 
к�рсетілген немесе құқық бұзылған 
жағдайда сақтандырылған азаматтардың 
құқығы мен қызығушылықтарын 
қорғайды.

– Медициналық сақтандыру жүйесін 
іске асыру жолдары туралы айтып 
6тсеңіз?

– Қазақстанда міндетті медици-



АНА ТІЛІ 7№15 (1377)
13 – 19 сәуір
2017 жыл

Нақты іспен дәлелдемек 

«Әбіш және Маңғыстау»

Батыр болып тумайды...
ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

БАСҚОСУ
Қазақстан 2050 жылға қарай əлемдегі ең алдыңғы қатарлы 30 
мемлекеттің қатарына қосылуға тиіс. Осыған орай Елбасы 
Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке бағдарламасын əзірлеуді 
жəне қабылдауды тапсырды. Цифрлық технологияны қолдану 
арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуді 
маңызды міндет санаған  3D-принтинг, цифрлық қызмет 
көрсету секілді бағыттарды білім беру ісінде де қолдану жəне 
басқа да перспективалы салаларды дамыту керектігін атап 
көрсетті.   

Өткен ғасырдың сексенінші, тоқсаныншы жылдары қазақ жазушылары менің 
қадірлі жеңгем Райхан Зейнутдинқызы Мертенованы жақсы білетін. Дəлірек 
айтқанда қатты құрметтеп, ауыздарынан тастамайтын. Əрине, қазір сол кез-
де кітап шығарған қаламгерлердің көпшілігі менің Райхан жеңгемді көшеде 
танып, сəлем бермек түгілі атын да ұмытқан шығар. Оған таңғалуға əсте бол-
майды, өйткені жазушылар да кəдімгі көп пенделердің бірі сияқты жақсылықты 
тез ұмытатынын жасырып қайтеміз. Ал мен еске алып отырған сексенінші, 
тоқсаныншы жылдары кітабы баспада жоспарда тұрған талай-талай мүйізі 
қарағайдай жазушы ағаларым мен апаларымның кезек күтіп Райхан апайдың 
қабылдау бөлмесінде тұрғанын талай көргенмін.

М.Jтемісов атындағы Батыс Қа-
зақстан мемлекеттік университетінде 
мультимедиялық кластармен, элек-
тронды және қашықтан оқытуды 
қамтамасыз ететін жаңа компьютер-
лермен жабдықталған «Махамбет» 
ақпараттық технологиялар орталы-
ғы жұмыс жасауда. Университе тіміз 
қазірдің �зінде білім беру жүйесін 
о ң т а й л а н д ы р у д а  и н н о в а ц и я л ы қ 
а в т о р л ы қ  б а ғ д а р л а м а л а р ғ а  и е . 
М.Jтемісов атындағы БҚМУ сайтының 
«Білім беру сапасын қамтамасыздандыру 
ж�ніндегі тәуелсіз агенттік» жүргізген 

ЖОО интернет-ресурстарының 2015 
жылғы рейтингісінде 60 жоғары оқу 
орнының арасында 8-орынды иеленіп 
отырғаны да үлкен жетістік деп білеміз. 
Осы орталықтың робот техникасы зерт-
ханасында жас ғалымдар, студенттермен 
бірге мектеп оқушылары да ғылыми 
жобаларды бірлесе атқаруда. Мектеп 
мұғалімдеріне робот техникасынан ар-
найы курстар �ткізіліп, біліктіліктерін 
шыңдап отырады. 

Елбасы Жолдауының тағы бір ба-
сым бағыты білім беру жүйесінің р�лін 
�згертуді – білім беруді экономикалық 
�судің жаңа моделінің орталық буы-
нына айналдыруды к�здейді. Оқыту 
бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін 

«Маңғыстау аудандық 
жастар орталығының» 
ұйымдастыруымен және 
С.Қондыбай атындағы облыстық 
мемориалдық мұражайы 
әкімшілігінің қолдауымен «Nбіш 
және Маңғыстау» тақырыбында 
д6ңгелек үстел 6ткізілді. 

Оған заманымыздың заңғар жазу -
шы сы, мемлекет және қоғам қайрат-
кері 3біш Кекілбаевтың заманда-
сы, сы ныптас досы, ҚР Білім беру 
ісінің үздігі, белгілі ардагер ұстаз 
 Алдаберген Құрмашев, аудандық 
о р т а л ы қ  к і т а п х а н а  б а с ш ы с ы , 
Гүлжәмила Қа сымова, С.Қондыбай 
атындағы об лыстық мемориалдық 
мұражай директоры Рима Бердиева, 
Шетпе лицейінің директоры Қанзия 
Б�бетай және бір топ студенттер, 
оқушылар қатысты. Басқосуды осы 

және �з бетімен іздену дағдыларын 
дамытуға бағыттау қажеттігі  атап 
�тілді. Жалпы орта білім беретін мек-
тептен бастап IT-білімді, қаржылық 
с а у а т т ы л ы қ т ы  қ а л ы п т а с т ы р у ғ а , 
ұлтжандылықты дамытуға баса к�ңіл 
б�лу керектігі айтылды. Алайда ауыл 
мектептерінің білім беру сапасы қала 
мектептерімен тең келе бермейтіні 
белгілі. Ол, біріншіден, кадр тапшылығы 
болса,  екіншіден,  материалдық-
техникалық базаның жетіспеушілігінен 
орын алып отыр. Сондықтан Жолдауда 
қала мен ауыл мектептері арасындағы 

білім беру сапасының алшақтығын азай-
ту қажеттігіне баса мән берілген. 

Білім беру бағдарламаларының 
мазмұнын жетілдіру аясында уни-
верси  тетімізде нәтижелі жұмыстар ат-
қарылуда. Ағылшын тілінде білім беру 
бағдарламалары жасақталып, білім беру 
модульдерінің құрамы кеңеюде. Оқу 
үрдісінде инновациялық технология-
ларды қолдану шеңберінде оқытушылар 
арасында жыл сайын инновациялық 
жобалар байқауын �ткізу де дәстүрге 
айналып отыр. Студенттердің кәсіби 
білімдерін кәсіпорындарда тәжірибелік 
негізде шыңдауы жолға қойылды. 
Жұмыс берушілер кеңесінің қатысуымен 
еңбек нарығының талаптарына сәйкес 

жолдардың авторы ашып, жүргізіп 
отырды. «3біш бала кезінен-ақ 
әдебиетке құмар болып �сті.Мен 
онымен Ұшта ғанда мектепте бірге 
оқыдым. Екеуміз 7 сыныпта оқып 
жүрген кезімізде сырлас дос болатын-
быз. Ол кітапқа оның ішінде шетел 
әдебиетіне қатты қызықты. Орыс 
тілінде �те сауатты жазатын. Жазуы 
да, ойлау жүйесі де айрықша еді. 
Есте сақтау жадысы таңдандыратын. 
Бір к�рген затын немесе естіген 
нәрсесін ұмытпайтын. Ол осындай 
қабілеттерімен ерекшеленді» деді 
алғашқы с�зді алған А.Құрмашев. 

3.Кекілбаевтың кітаптарындағы 
Маңғыстаудың бейнеленуі жай-
ында Г.Қасымова баяндама жаса-
ды. «Қа ламгердің шығармашы-
л ы ғ ы т ұ н ы п т ұ р ғ а н т ари х пен 
тағылым. 3біш Кекілбаев маңғаз 
Маңғыстаудың тарихы мен аңыз-

Тәуелсіздігін күннен-күнге нығайтып, 
аяғынан нық тұрып келе жатқан 
мемлекетімізге бүгін де, ертең де ел 
қорғайтын ерлер қажет. Осы ретте 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Біз 6скелең 
ұрпақтың патриоттық тәрбиесіне 
айрықша назар аударуға тиіспіз. 
Білім беру жүйесінің, тәрбиенің, 
мәдениеттің, БАҚ-тың, этномәдени 
бірлестіктердің ортақ күш-жігері осыған 
бағытталуы керек» деген с6зі қоғамның 
барлық саласы үшін 6зекті бола оты-
рып, әсіресе білім беру жүйесіне ерекше 
міндет жүктейді. 

Отансүйгіштік, патриоттық тәрбиені 
жалғастырып, жастарға әскери-патриоттық 
тәрбие беру білім саласындағы басым 
бағыттардың бірі саналады. Қашанда 
«Оқу мен тәрбие егіз» деген қағиданы 
ұстанатын білім ошақтары қазақстандық 
патриотизмді, отаншылдық тәрбиені 
күнделікті  оқыту үдерісімен тығыз 
үйлестіре жүргізеді. Оның ішінде орта 
мектеп бағдарламасына кіретін «Алғашқы 
әскери дайындық» пәні ертеңгі күні алтын 
бесік елін, кіндік кескен жерін қорғайтын 
отаншыл азаматтарды  жауынгерлік 
дәстүрге баулып келеді. 

Мектеп оқушыларына әскери-патриот-
тық тәрбие беру жұмыстары теориялық 
білім берумен қоса Қарулы күштер 
қатарындағы қызметке даярлау, спортпен 
айналысуды насихаттау, саламатты �мір 
салтына үйретумен қатар жүруде. Бала 
кезден бойға сіңірген машық пен дағды ел 
қорғаны болуға дайынмын деген сенімділік 
дарытары с�зсіз. 3скери-патриоттық 
тәрбиенің түрлі әдіс-тәсілдермен ұласа 
жүруі балалар үшін де қызық. Олар сапта 
жүру дайындығы, автоматты пайдалана 
білу, граната лақтыру, газтұтқыш киіп 
үйрену, әскери тактика, бұйрық беру сын-
ды қарапайым әрі қажетті жауынгерлік 
білімдерді үйренуге �те құштар. 3сіресе 
әскери ойын түріндегі жарыстар жас 
�рендердің теориялық білімдерін іс 
жүзінде к�рсететін, дәлелдейтін нағыз 
майдан алаңы сияқты. Міне, осындай 
әскери-қолданбалы спорт түрлерінен 
�тетін «Айбын» әскери-патриоттық жары-
сы, «Сардар» кешенді олимпиадасы тәрізді 
қызу тартыстар оқушылардың да, А3К 
пәні оқытушыларының да сынға түсетін 
ортасы. Жақында ғана еліміз бойынша 

ерте араласты, к�пшілігіне қимас 
дос болды. Ал сексенінші жылдары 
күйеуінің жұмыс бабымен Алматыға 
қоныс аударғаннан кейін Қазақстан 
Тұтынушылар одағының кітап сау-
дасы б�ліміне жұмысқа орналасты, 
соңыра сол б�лімді �зі басқарды. 
Шынын айтуымыз абзал, Кеңес 
�кіметі кезінде к�ркем шығармаға, 
жалпы кітапқа, соның ішінде к�ркем 
әдебиетке қатты к�ңіл б�лінетін 
еді  ғой.  Сауда министрлігінде, 
Тұтынушылар одағында кітап саудасы 
ж�нінде арнайы басқармалар болды. 
Міне, осы мекемелер бүкіл одақтың, 
соның ішінде қазақ жазушыларының 
жазған кітаптарының таралымы-
мен айналысты. Баспа осы кітап 
саудасы мекемелерінің тапсыры-
сы бойынша кітаптың таралымын 
белгілейді. Кітабының таралымы 
к�п жазушының қаламақысы да мол 
болды. Қазір кейбір классикпін деп 
жүрген қаламгерлеріміз алдымен 
кітап саудасы мекемелеріне, со-
сын Райхан жеңгем, марқұм Сара 
Мыңжасарова (Қазақ баспас�з 
одағының басшысы, жазушы) сияқты 
к�ркем шығарманың қадірін білетін 
жандарға қарыздар. Олай дейтініміз, 
Кеңес заманының �зінде де ел арасы-
нан жаңа кітап үшін тапсырыс жинау 
�те қиын шаруа болатын. Jйткені 
сол кезде де жазушылардың ішіндегі 
ең пысықтары жылына бір кітап 
шығарып, бірінші кітабы �тіп бол-
май, екіншісіне таралым сұрап, кітап 
саудасы саласының қызметкерлерін 
әуре-сарсаңға салатын. Ал кітап 
дүкендерінің с�ресінде �тпей тұрып 
қалған кітаптарды шығынға жазуға 
немесе �тімді тауарларға бағасын 
т�мендетіп қосып сатуға тура келетін. 
Сексенінші жылдарда шайға, майға, 
қантқа, ұнға қосылып сатылған 
 аянышты кітаптарды талай к�ргенбіз. 
Қазір кейбір қаламгерлердің Кеңес 
�кіметі кезінде менің романым 
бәленбай таралыммен тараған деп 
мақтанғанын к�ргенде іштей күлесің 
де қоясың. Кітап таралымы сонау 
Пушкин кезінен бері қарай келе 
жатқан проблема. Сонымен алған 
таралымы �тпей қалған жазушының 
кезекті шығармасына тапсырыс беру 
кезінде «бұл романды шығарамыз ба, 

студенттердің таңдаулары негізінде 
185 модульді білім беру бағдарламасы 
жасақталды.  Қосымша білім беру 
бағдарламаларын жасақтауда шағын 
жинақталған мектептердің талапта-
рын ескеру басты назарымызда және 
бұл түлектеріміздің жұмысқа орнала-
суына мүмкіндік беруде. «Ұлт Жоспа-
ры – 100 нақты қадам» бағдарламасы 
аясында университетіміз білім беру 
б а ғ д а р л а м а л а р ы н  ж а с а қ т а у  м е н 
м а т е р и а л д ы қ - т е х н и к а л ы қ  б а з а -
ны нығайтуды арттырған жоғары оқу 
орындарының қатарына кірді. Сондай-ақ 
алдағы оқу жылында құны 40 млн теңге 
қаржыны құрайтын физика зертханасы 
іске қосылмақ. Сонымен қатар жаңа 
материалдық базамен қамтылатын оқу 
ғимаратын салу жоспарланып отыр. 

О қ у  о р н ы н ы ң  б и ы л ғ ы  ж ы л ы 
У н и в е р с и т е т т е р д і ң  е у р о п а л ы қ 
қауымдастығына толық мүше болуы 
отандық білім мен ғылымның шетелде та-
нылуына �з үлесін қосары анық. Осы оқу 
жылында Қазақстан Республикасының 
2016-2019 жылдарға арналған Білім 
б е р у  м е н  ғ ы л ы м д ы  д а м ы т у д ы ң 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асы-
ру аясында жоғары оқу орнының топ-
менеджерлігіне шетелдік мамандар 
тартылып отыр. Университетіміздегі 
к�п тілді білім беру орталығының 
басшылығына оңтүстіккореялық ма-
ман Ли Джонг Хюннің шақыртылуы 
аталған сала бойынша шетелдік тәжірибе 
алмасудың тағы бір мүмкіндігі деп 
білеміз. Университетімізде 100-ге жуық 
шетелдік студенттердің де білім алуына 
жағдай жасалынды. Олардың арасында 
АҚШ-тан, Германиядан, Қытайдан, Ре-
сейден келген студенттер бар. 

Оқу орнына жүктелген міндеттерді 
орындауға бар күш-жігер салынбақ. Уни-
верситет ұжымы нақты іс-әре кеттерімен 
Елбасы Жолдауында айтылған тапсыр-
малар мен межелі міндеттердің орында-
луына үлкен үлес қосары айқын. 

 Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА,
М.Wтемісов атындағы БҚМУ 

баспас6з қызметінің жетекшісі, 
филология ғылымының кандидаты 

әңгімелерін бойына сіңіріп �скен 
ғұлама жазушы» деді ол. Жиында 
сондай-ақ Р.Бердиева «3біш және 
Серікбол Қондыбай», ті л мама-
ны Қ.Б�бетай «3біш Кек і лбаев 
шығармашылығындағы стилисти-
ка» атты тақырыбында ойларын 
ортаға салды. 

Д�ңгелек үстелге қатысу шы-
лардың бірқатары келген қонақтарға 
с а у а л д а р ы н  қ о й ы п ,  о р н ы қ т ы 
жауаптарын а лса, жас ақ ын дар 
Б а л зи яТі нә л і  мен Мей р а м б ек 
 Ордабеков арнау �леңдерін оқыды. 

Шара соңында 3.Кекілбаев ту-
ралы деректі фильм к�пшілік наза-
рына ұсынылды.

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ

Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы

жалпы білім беретін мектептер арасында 
мәресіне жеткен «Сардар» олимпиадасы 
Қарулы күштеріміздің әскери резерві қалай 
дайындалып жатқанын паш етті. Мұндай 
шаралар оқушылардың жаңа заманға 
сай зияткерлік қабілетін дамытып қана 
қоймай, әскери қызметтің беделін де арт-
тыра түсуде.  

3скери-спорттық жарыстарда шәкірт-
тері үзбей жүлделі орындар алып жүрген 
ұстаздардың бірі, Алматы қала сындағы 
М.Мәметова атындағы №28 мектеп-
лицейдің мұғалімі Айдын Сүлейменов 
қазіргі күні оқушылардың әскери жоғары 
оқу орындарына түсуге қызығушылығы зор 
екенін айтады. «Бұл ең алдымен мектептегі 
«Ұлан» әскери-пат риот тық клубының 
ықпалы.  Мұнда клуб мүшелерін сап-
та жүруден бастап,  «Айбын», «Сардар» 
сияқты математика, физика, қазақ және 
орыс тілдері мен әскери дайындық бой-
ынша  теориялық білімі мен физикалық 
дайындығы қатар сынға түсетін кешенді  
жарыстарға қатысуға дейін баптай-
ды. 3сіресе жеңіс тұғырына к�теріліп, 
�здерін ертеңгі Отан қорғаушы, елдің 
тірегі сезінген кезде балалардың бойында 
ерекше ынта-жігер оянып, ел қорғауға 
деген құлшыныстары арта түседі» дейді 
ол. Қалалық жарыстан жүлделі орын алып, 
республикалық деңгейге шыққан осы 
мектептің Александар Жила,  Дмитрий Бо-
родулин сияқты оқушылары пәнге қызығу-
шы лықты оята білген мұғалім еңбегінің 
арқа сында �здерін нағыз Отан қорғаушы 
санайды. 

О с ы  р е т т е  к � п т е г е н  ж а с т а р д ы ң 
әскери қызметке барудан бас тартатыны 

жоқ па» деген үлкен мәселе туындай-
ды. Жазушының к�з майын тауыса 
жазған шығармасына сұраныс жоқ, де-
мек, қаламақы да жоқ. Міне, осындай 
қиналған сәтте �зінің құтқарушысы, 
Құдайдан кейінгі  екінші адамы 
ретінде жазушылар танысын, та-
нымасын екі �кпесін қолына алып 
 Райхан жеңгейге келіп, қол ұшын 
беруін сұрайтын. Ол жай ғана кітап 
сатумен айналысып отырған адам 
емес, қазақ жазушыларының бәрін 
дерлік оқып, қадағалап отыратын 
білікті адам ретінде алдына кел-
ген қаламгердің шығармаларының 
қаншалықты �тіп жатқанын нақты 
деректермен к�рсетіп тұқыртып алып, 
оған к�мектесудің жолдарын іздейтін. 
Райхан жеңгейдің алдына к�мек 
сұрап келіп, риза болмай кеткен 
 жазушылар, әй, сол кезде жоқ шығар. 

Мен �зім Кеңес �кіметі тарардың 
алдында жеңгеме екі �тініш айт-
тым. Біріншісі, Рахымжан  Отарбаев 
екеуіміз жазған «Жәңгір хан» де-
ген  к�лемі  70-80  бет  болатын 
шағын кітапша. Жеңешем қашанғы 
мейірімді қалпымен қарсы алып, 
«Бұл анау-мынау емес, Жәңгір хан 
туралы кітап қой, алдымен �зім оқып 
шығайын», – деп алып қалды. Келесі 
күні ертемен телефон шалып:

– Мереке, Рахымжан екеуіңе 
риза болдым, Жәңгір хан туралы 
бұрын-соңды мынадай мүлдем 
жаңа к�зқараспен жазылған ештеңе 
оқымаппын, рақмет екеуіңе. Тара-
лым ж�нінен қам жемеңдер, – деді 
жеңешем, аналық қамқорлықпен 
мейірлене с�йлеп, к�ңілімді к�теріп, 
қанаттандырып тастады.

Екіншісі, тағы бір соны тақырыпқа 
жазылған кітапша болатын, жеңешем: 
«Апырмай, қазаққа тосындау тақырып 
екен, алайда қазақ жастарына ке-
рек мәселе» деп бірден к�мектесті. 
3детте біз сауда қызметкерлерін, 
бірінші кезекке ақшаны қояды деп 
күстаналаймыз ғой, �з басым Райхан 
жеңгейдің кітапты рухани байлық 
деп есептеп, ерекше қастерлейтініне 
талай куә болғанмын. 

С о л  т о қ с а н ы н ш ы  ж ы л д а -
р ы  Ұ л т т ы қ  к і т а п х а н а д а  б � л і м 
меңгерушісі болып жұмыс істейтін 
тағы бір аяулы жеңешем, атақты 

жайындағы алыпқашпа әңгімелердің шеті 
шығып қалатыны бар. Бұл пікірді терістеген 
А3К пәнінің мұғалімі А.Сүлейменов 
бүгінгі күні жоғары сынып оқушыларының 
отансүйгіштігі, патриоттығы ешқандай 
күмән туғызбайтынын айтады. «Керісінше 
олар әскер қатарында қызмет етуге �те 
ынталы» дейді ол. 3рине, мұнда бала 
болашағына алдымен алаңдайтын ата-
аналардың шешімі үстем болатынын 
 мойындау керек. 

Иә,  мектептегі  алғашқы әскери 
д а й ы н д ы қ  п ә н і н е  д е г е н  к � з қ а р а с 
отаншылдық пен патриотизмді жалаң 
ұрандармен емес, балалардың сенімі мен 
шынайы к�ңілінен шығатын ұтымды 
әдіс-тәсілдермен ұйымдастыра білетін 
мұғалімдерге к�п байланысты екенін 
к�рсетеді. Оқыта білетін ұстаз болса, 
оқымайтын оқушы жоқ емес пе? Бейбіт 
күнде білімді де білікті, сын сағатта 
батылдық пен ержүректік к�рсете алатын, 
дені сау, сымдай тартылған жас �рендер 
даярлығы – Алтайдан Атырауға дейінгі 
ұлан-ғайыр атырапты  ақ білектің күшімен, 
ақ най заның ұшымен сақтап қалған ата-
бабаларымыздың тері мен қаны босқа 
т�гіл мегені. Атақты қолбасшы Бауыржан 
Момыш ұлының «Ешкім іштен батыр бо-
лып ту майды: батырлық та, мінез секілді 
�скен орта, к�рген тәрбиеге байланысты 
қалып тасады» дейтініндей, бүгінгі күні 
орта мек тептер әскери-патриоттық тәрбие 
беру дің бастапқы буыны ретінде үлкен 
жұмыс атқара алатынын іспен дәлелдеп 
отыр.

Дина ИМАМБАЕВА

дастарқанында отырғанымызда 
 Райхан жеңгей с�з бастады:

–  Қ а з і р  б і з д і ң  Қ а з а қ с т а н д а 
тұрмайтын ұлт жоқ, – деді ол мұңая 
с�йлеп, – менің таңғалатыным солар-
дың к�пшілігі, әсіресе аз ұлттар 
– латыш , литван, татар, неміс, ар-
мян, әзербайжан, тағы басқалары 
�здерінің туған еліндегі мәдени, әдеби 
жаңалықтарға елеңдеп, жаңа шыққан 
кітаптарды тезірек алғысы келіп, 
бізге тапсырыс беріп жатады, ал орыс 
елінде тұратын ағайын да рымыздан 
тапсырыс �те сирек түседі. Осыны 
ойлаңыздаршы, бауырларым!

Жеңешемнің с�зіне бәріміз үнсіз 
ойланып қалдық. Шынында да 
осы біздің халық басқа ортаға тым 
бейімделіп, �зінің салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрпын, әдебиеті мен �нерін 
тез ұмытуға әзір тұратыны рас қой. 
3йтсе де, осы сапар біз жанымызға 
туысқандық сезім ұялатқан ерекше са-
пар болды. Кейін Ұлттық кітапханаға 
Орынбордағы ағайындардан к�п хат-
тар түсіп, қазақ кітаптарына сұраныс 
к�бейгенін естідім...

Жеңешем сол баяғы әдетімен 
әдемі жүзін Алматының арайлы 
таңғы нұрына сүйгізіп, таңертең 
үйдің жанындағы дүңгіршектен жаңа 
шыққан газет-журналдарды сатып 
алады, асықпай оқып шығады. Баспа-
лардан жарық к�рген жаңа кітаптарды 
қадағалайды. Сол ежелгі әдетімен 
жаңа шығармамен тезірек танысқысы 
к е л і п  т ұ р а д ы .  Р а й х а н  ж е ң г е й 
Алматыдағы Жазушыларға арналған 
шығармашылық кештерден қалып 
к�рген емес. 3рине, �зі шығармасын 
қадірлейтін, адам ретінде ерек-
ше бағалайтын жазушылардың 
шығармаларына ықыласы б�лек. 
«Шіркін, осы шығармалар қазақтың 
әр үйінде тұрса ғой, қандай ғанибет 
болар еді», – деп армандап қояды. 

Қ а з а қ  к � р к е м  ә д е б и е т і н і ң 
шын мәніндегі жанашыры Райхан 
 Мертенова жеңешеме, дәл бүгін қазақ 
жазушыларының шығармаларын 
шексіз  сүйетін нәзік  те  б ілг ір 
оқырманы ретінде ұзақ ғұмыр тілегім 
келді. Сіз және сіз сүйетін кітаптар 
аман болсын, асыл жеңеше!

Мереке ҚҰЛКЕНОВ

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

жанашырыжанашырыЖазушылардыњЖазушылардыњ

Қа л а м г е р л е р  қ а б ы л д а у 
б � л м е с і н д е  к е з е к т е 
тұратын Райхан деген адам 

министр болып па еді деп сұрағалы 
о т ы р ғ а н ы ң ы з д ы  б і л е м .  М е н і ң 
жеңгем алдымен жүзі де, жаны да 
сұлу, жүрегі мейірімге толы қазақтың 
қадірлі қыздарының бірі. Тағдыр оны 
Қыдуар Мертенов деген азаматқа, 
менің жақсы к�ретін ағама сүйікті 
жар етті. Ағамыз Қыдуар Мертенов 
белгілі журналист, білікті аударма-
шы еді. Ұзақ жыл Алматы облыстық 
газетін басқарды,  «Қазақстан» 
 баспасында жауапты қызметте бол-
ды. Жас келіншек Райхан қазақ 
журналистерімен, жазушыларымен 

жазушы Jтебай Қанахиннің зайыбы 
Сағира Қанахина ұйымдастырып, 
Ресейдің Орынбор облысына ар-
найы делегация іссапарға барды. 
Мақсаты – к�ршілес елде тұратын 
ағайындарымызға қазақ кітаптарын 
насихаттау. Делегация құрамында 
Райхан жеңгеймен бірге мен де бол-
дым.

Қазақтың бірінші  астанасы 
Орын бордың атымен аталатын 
облысты аралап жүрміз. Тұтасып 
жатқан қазақ ауылдары, аяғыңды 
аттаған сайын қазақ бейіттері 
мен құл пытастары, отыра қалып, 
бейта ныс бабаларымыздың ру-
хына дұға оқимыз, қайран туған 
жер деп к�кірегіміз қарс айырыла 
күрсінеміз...

Орынборда да сол қонақжай, 
 бауырмал қазақ құшағын жая қарсы 
алады. Бірақ с�зінің қазақшасынан 
г�рі ,  орысшасы  басым.  Қазақ 
м ә д е н и е т і н е  қ ұ ш т а р л ы ғ ы 
ортаймағанымен, қазақ кітабына 
деген ықыласы енжар. Бірте-бірте 
орыстанып бара жатқан ағайындар 
әдебиетімізді де ұмыта бастағаны күн 
сайын сезіледі. 

Б і р  о р ы н б о р л ы қ  қ а з а қ т ы ң 
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Лондонда әлемге әйгілі «Биг-
Бен» мұнарасына ж6ндеу жұ -
мыс тары жүргізіліп жатыр. Жос -
пар бойынша ж6ндеу жұ мыс   тары 
үш жылға созылуы тиіс. Жоба 
құны 29 млн фунт стер лингті 
құрайды. Бұл шама мен 42 млн 
АҚШ долларына тең. 

«Биг-Бен» Лондонның 
мақтан тұтар ерекше орын-
дарының бірі. Тарихи нысанға к�птен бері ж�ндеу 
жұ мыстары жүргізілмегендіктен, 2015 жылдан бастап 
мұнара сағаты кейінге қалып қоя беретін болған 
екен. Сондықтан уақыт белгісінің тетігін ж�ндеп,  
мұна раның �зін қалпына келтіру ж�нінде шешім 
қабылданған. 

Сәулетші Адам Ватробский: «Ж�ндеу жұмыстарын 
үш кезеңге б�лдік. Алдымен сағаттың �зін қалпына 
келтірумен айналысамыз. Одан кейін мұнараны 
ж�ндеу шараларын қолға алмақпыз. Сонымен қоса, 
«Биг-Бен» мұнарасын к�ркейту жұмыстарына да ерек-
ше мән берілген. Мәселен, жаңа лифт орнатып, қуат 
к�зін үнемдеу үшін жарықтандыру жүйесін алмастыру 
жоспарда бар» дейді.

Nзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЛОНДОН

«Биг-Бен» мұнарасы

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

К а н а д а н ы ң  б а т ы с ы н -
дағы тау тізбегінде болған қар 
к6шкінінен 5 турист жоғалып 
кетті. 

Табиғи апат олар Харви 
тауына шығып бара жатқан 
сәтте орын алған. Оқиға орны-
на жедел құтқарушылар мен  
еріктілер, сондай-ақ 2 тікұшақ 
жіберілді. Алайда оқиға ор-
нында іздестіру жұмыстарын жүргізу қиынға соғып 
отыр. 3зірге жоғалған туристердің қай елдің азаматы 
екендігі нақтыланған жоқ.

Оңтүстік Кореяда раушан 
гүлдерінің жаңа сұрыптары 
к6п  шілік назарына ұсынылды. 
К6з дің жауын алар жаңа 6с-
кіндердің сапасы жоғары әрі 
сақталу мерзімі де едәуір ұзақ. 

О ң т ү с т і к  К о р е я д а  е ң 
жақсы гүлдер Кимхэ қала-
сы мен қапталдас �ңірлерде 
�сіріледі. Бұл т�ңірек раушан 

гүлдердің �сіп жетілуі үшін �те қолайлы. Күні шуақты, 
ылғалы мол және кедергі келтіретін биік таулар жоқ. 
Жылыжайдағы секілді мұнда сынап бағанасы 18 гра-
дус жылы. Сондықтан алқапқа натрий шамдары, ауа 
баптағыштар мен жылжымалы шатырлар орнатылған. 

Гүл шаруашылығының басшысы Чо Ён Джун-
ның айтуынша,  раушан гүлдердің ерекшелігі – олар 
ылғалды ортаны жақсы к�реді. Басқа шаруашы-
лық тардағы раушандар ылғалға шыдамсыз келеді. 
3рі әдеттегіден артық суарса, жапырақтары қурап 
түсе бастайды. Бүгінде фермерлер мен селекцио-
нерлер еңбегінің арқасында раушан гүлдердің жаңа 
сұрыптары пайда бола бастады. 

Украина Еуроодақ елдеріне визасыз кіруге рұқсат 
алды. Еуропарламенттің 521 6кілі осы шешімді қолдап 
дауыс берді. Енді Еуроодақ кеңесі құжатты заңды түрде 
бекіткеннен кейін украин азаматтары Еуропаға емін-
еркін кіре алады. 

Украина билігі визасыз жүйеге қол жеткізу үшін 
150-ге жуық талапты орындауға мәжбүр болды. Енді 
зейнетақы, жер нарығы, мемлекеттік кәсіпорындарды 
жекешелендіру секілді реформалар күтіп тұр. 

Украина президенті Петр Порошенко Еуропар-
ламенттің шешімі украин азаматтығының мәртебесін 
к�теретіндігін, бұл Украина Еуропаның �ркениетті 
кеңістігіне енгенін дәлелдейтін к�рініс екендігін атап 
�тті.

«Бұл – Біріккен Еуропаның бір б�лшегіміз деген 
с�з. Еуропада тек биометриялық куәлігі бар азаматтар 
еркін жүреді. Украинада мұндай құжат үш миллион 
халықта ғана бар. Ал �згелер к�ші-қон қызметінің 
 нашар жұмыс істеуіне байланысты әзірге куәлікке қол 
жеткізе алмай отыр.

Венгрияда шетелдік жоғары оқу орындары туралы 
заңға қарсы наразылық акциясы 6тті. Будапешттегі ше-
руге шаһардың мыңдаған тұрғыны шықты. Себебі прези-
дент бұл заңға қол қойса, миллиардер Джордж Соростың 
Орталық Еуропалық университеті жабылуы мүмкін. 

Ал жаңа құжат қабылданса, �зге мемлекеттің оқу 
орны тіркелген елінде де жұмыс істеуі тиіс. Бірақ 
шеру белсенділері мұны университеттің либералды 
білім беруімен байланыстырып отыр. Оның үстіне 
қаржыгер к�мектесіп отырған үкіметтік емес ұйымдар 
биліктің босқындарға қатысты саясатын сынға алған.

Джордж Сорос осы елде дүниеге келіп, екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін АҚШ-қа қоныс 
аударғандығын айта кеткен ж�н. Кейіннен қаржы 
қорлары арқылы Шығыс Еуропа мен бұрынғы кеңестік 
елдердегі либералды бастамаларды қаржыландыра 
 бастады. 

ЖОО студенттерінің бірі Даниель Берг оқу-білім 
тегін беріліп, адамдардың еркін ойлауына шектеу 
қойылмауы керек деген пікірімен б�лісті.

КАНАДА

ОҢТҮСТІК КОРЕЯ

УКРАИНА 

ВЕНГРИЯ

Қар көшкіні 

Раушан гүлі

Виза мәселесі қаралуда

Наразылық акциясы өтті

ДІН ЖƏНЕ ҚОҒАМ 

Еліміз егемендік алып, ата-бабаларымыздың көптен күткен армандары 
орындалғанына жиырма бес жылдан асты. Тəуелсіздікке қол жеткізген алғашқы 
жылдары елімізге түрлі діни ағымдардың келгені ақиқат. Бұрын естімеген 
«салафизм», «уахабизм», «əк-такфир уəл-хижра» жамағаты» деген сияқты 
халқымыздың ұлттық болмысына жат діни ағымдар бүгіндері кең етек алуда. 
Жалпы салафизм ағымы Х-ХІ ғасырларда Испания (Андалусия) жерінен ба-
стау алған ілім. XVIII ғасырларда Сауд Арабиясының солтүстігінде жалғасын 
тапқан. Ол ілімді сол ғасырда Мухаммед бин  Абдулуахаб жаңғыртып, өзге діни 
мектептерге қарсы агрессиялық үлгіде дамытып қалыптастырған.

ЖАТ АҒЫМҒА 
ЖОЛ БЕРМЕЙІК

Пешенемізге бұйырған тірлікте 
талай жайды бастан өткердік. 
Шамамызша қамыққанды 
жұбатуға, сүрінгенді демеуге 
ұмтылдық. Алланың құдіретіне 
не дерсің: жас та, жалғыз да, 
жайсаң да, жадау да жалғанның 
көшіне ілесіп жатыр. Сөйтсе де 
«Қасымжан қайтыс болыпты» 
деген суық хабар санамызды 
сілкілеп, əрі-сəрі күйге түскеніміз 
рас. Сол бір суық күннен жиырма 
күндей бұрын:

– Аға, жақында елуге толайын деп 
тұрмын. Дос-жаранды, ағайын-туысты 
шақырып, атап �ту ойымда, – деп, 
�зіне тән мінезімен ақтарыла айтқан 
еді. Қуандық, арқасынан қақтық.

Бірер тәулік �ткесін Астана қаласы-
нан ұялы телефонға қоңырау шалып 
тұр:

–  М е к е м е м і з  м и н и с т р л і к т і ң 
Т�тенше жағдайлар комитеті бойын-
ша бірінші орынға шықты. Сыйлыққа 
жеңіл машина иелендік. Осыдан кейін 
Қытайға жүрмекпін. Сосын �зіңізге 
айтқандай мерейтойыма дайындыққа 
кірісемін.

«Құтты болсынымызды» айттық. 
Енді мынау, інімдей болып кеткен 
азаматтың мәңгі жоқтығына сенгің-ақ 
келмейді. Алланың қатал пәрменіне не 
айтарсың?! Мұқағалидың:

– Пай-пай �мір,
Jтесің-ау бір күні,
Тиясың-ау қуанышты, күлкіні.
Jмір деген бір жарқ еткен найзағай,
Jмір деген – к�к аспанның күркірі, 

– деген жыры ойға оралды.
Қасымжан Байсадақовты танып-

білгеніме отыз жылға жуықтапты. 
Күні кешеге дейін Қарабұтақ атауын 
иеленген ауданда «Жаңа �мір» газетінің 
редакторымын. Басылым т�ңірегіне 
қ а л а м ы н ы ң  ж е л і  б а р   ж а с т а р д ы 
 жинап, тәрбиелесек дейміз. Ұлы Отан 
соғысының қан-қасабынан жалғыз 
аяқпен оралған майдангер  Тахау 
шалдың кенже ұлы аудандық комсо-
мол комитетінде нұсқаушы. Ара-тұра 
хабар-ошар жазып, редакцияға әкеледі. 
Олары к�п �згертусіз газетке жария-
ланып жатады. 3ңгімелесіп к�рсем 
с�зі орнықты, ой түйіндеуі к�кейге 
қонып-ақ тұр. Содан �зімізге қызметке 
шақырдық. Алғашқыда тәуекел етпеді, 

Суретте: ақтөбелік журналистердің бір тобы. 
Сол жақтан төртінші Қасымжан Байсадақов.

зетте жарияланған материалдары-
на ризашылық білдірушілер к�бейе 
түсті. Таңдауымыздың қате болып 
шықпағанына біз қуандық.

Мен Шалқар ауданына ауысқа ным-
да редакторлық қызметімді Байсадақов 
қабылдап алды. С�йтіп, 1997 жылы 
Қара бұтақ ауданы таратылып, к�рші 
Б�гетк�л ауданымен біріктірілді. Біздің 
кейіпкеріміз Хромтау ауданының 
газетіне редактор болып бекітілді. 
Ұзақ жылдар бойына бірінші басшысы 
орыс ұлтынан болып, айналасына �зге 
ұлт �кілдерін шоғырландырған �ңірде 
Қасымжан �зін ешқандай аласартпас-
тан қажырлы жұмыс істеді, ең басты-
сы, басылым тілін қазақыландыруға, 
ұлттық салт-дәстүрді насихаттауға күш 
салды. Осылайша майдангер Тахаудың 
ұлы іс басындағы азаматтар ортасына 
тез сіңіп кетті.

Бір орында тоқтап қалуды жаны 
сүймейтін дағдысымен Ақт�бе қаласы-
нан бір-ақ шықты. Қалалық салық 
комитетінде, облыс әкімінің аппара-
тында ізденісімен, тәртібімен к�зге 
түскен ол облыстық мәслихаттың 
хатшылығына, облыстық «Ақт�бе» 
газетінің бас редакторлығына дейін 
жоғарылады. Jмір тақтайдай тегіс 
жол емес, сонысымен де қызықты, 
мағыналы. Кейіпкеріміздің кедір-
бұдыр соқпақтардан �туіне тура келді. 
Марқұм ең алдымен сегіз жасында асыл 
анасы Қалисадан мәңгілік к�з жазып 
қалғанын айтушы еді. Кәмилә екеуі қол 
ұстасып, келешекке бағыт алған соң 
Қарабұтақ ауылында салып алған жаңа 
үйі беймәлім себептерден отқа ора-
нып, жиған-терген мүлік-мүкәммәлы 
жанып кетті. Абырой болғанда ерлі-
зайыптылар кішкентай б�пелерімен 
аман қалды. Облыс басшы лы ғында 

«Сәләф» с�зі араб тілінде бұрынғы 
�ткен, баяғы деген с�зді білдіреді. Ислам 
дінінің қазақ же ріндегі тарихы сопылық 
мектептің тәлімі мен тікелей байланысты. 
Оның дәлелі Қожа Ахмет Ясауи тәлімінің 
қазақ халқының діни дүниетанымындағы 
алған орны мен р�лі. Ал салафиттік-
уахабилік ілім осыны жоққа шығаратын 
бағыт. «Олардың рухани к�семдерінің бірі 
Али бин Мухаммед бин Синаның: «Ей, 
мұсылмандар, сопылық тарихиаттарына 
қарсы соғыс жариялап, оларды толығымен 
жоймағанша сендердің исламдарыңның 
пайдасы жоқ. Оларға яхудилер мен отқа 
табынушыларға қарсы күресуден бұрын 
соғысыңдар...» деген үндеуінің соншалықты 
агрессиялық екенін к�руге болады» деп 
жазыпты дін саласының маманы Еркінбек 
Шоқай �зінің мақаласында. Салафиттік 
ағымдағылар дәстүрлі ханафи мазхабы 
мен мәтруди мектебінің тәлімін ұстанған 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын 
да адасушылықпен айыптайды. Бұл �те 
қауіпті бағыт. Мұндай к�зқарас жалпы са-
лафизм бағытын ұстанатын барлық топтарға 
тән. Осы салафиттік бағыт �кілдерінің та-
рапынан туындап отырған бұл жағдайдың 
болашақта діни негіздегі қақтығыстардың 
мешіттерден басталуына апарып соғуы 
ықтимал. Салафиттік идеяның адам психо-
логиясына тигізетін кері әсерін де айта кету 
керек. Осы жайлы тағы да Е.Шоқайдың 
мақаласынан үзінді келтірейін: «Бұл 
ұстанымда болған адамның тұла бойын 
қоршаған ортасына қарсы агрессия билейді. 
Jзіңнен және оны қолдаушылардан басқа 
ұстанымдағы адамдардың барлығын 
олар мұсылман бола тұра, соның ішінде 
 туыстарын, ата-анасын адасқан, тозақы 
деп таниды. Айналасына қатысты мұндай 
агрессиялық к�зқарас салафилік идеяның 

босатылған адамның еншісіне бұйы-
ратын бұл орынтақты Қасымжан 
Тахауұлы қорсынбады. Қасаң қағида-
ларға бой ұрмай жұмысты нарықтық 
экономика талаптарына сай қайта 
ұйымдастыру қажеттігін ұқты. Сол 
межеден шықты да. Билікпен, �зі 
танып-білген кәсіпкерлермен тіл 
табысып, қысқа уақытта мекемені 
аяғынан тұрғызды. Былайғы жұрт 
оның ұйымдастырушылық, іскерлік 
қабілеттер ін  мойындай баста-
ды. Ағын судың жойқын қатерінен 
адамдарды құтқару ісіне қимылы 
шапшаң, қиын шақта батылдық 
к�рсететін адамдарды іріктеді . 
Мекеменің материалдық-техникалық 
жарақтандырылуына к�ңіл қойды. 
Елек �зенінің бойындағы жағажайлар 
тазалығы, тынығушыларға мәде-
ниетті қызмет ету мәселелері ныса-
наға алынды. Басшының Т�тенше 
жағ дайлар министрлігіндегі, об-
лыс басшылығындағы лауазымды 

�кілін мейірім және жанашырлық деген 
қасиеттерден айырады. Соның нәтижесінде 
ол басқаларға қатысты түрлі қатыгез іс-
әрекеттерге баруы ықтимал».   

Дін саласындағы ең маңызды міндет – 
еліміздің дамуының зайырлы қағидатын 
қамтамасыз ету және нығайту. Яғни 
азаматтардың ар-ождан бостандығын 
бұлжытпай кепілдендіру, оның дінді таңдай 
алу немесе діннен бас тарта алу құқығын 
қамтамасыз ету – біздің зайырлылық 
үлгіміздің айнымас негіздері ретінде 
болмақ. Бұл орайда мешіттердің алатын 
орны ерекше. «Мешіттер �здеріне барған 
жастарға дінді жаңылмай таңдай алуына 
нақты бағыт беріп отыр ма?» деген сұрақ 
туады. Осыдан екі жыл бұрын мешітке 
барып жүрген студент немерем «Ата, О 
дүние деген жақсы екен ғой. Jзіңді шейіт 
жасасаң онда барғанда пейішке шығады 
екенсің» деп соғып тұр. Мен оның бұл с�зі 
қатты таңырқатты. Қазір бізде мешіт саны 
к�бейді. К�птеген мешіттерді ақша беріп, 
тегін салғызып жатқанын к�ріп жүрміз. 
«Бұраудың да сұрауы бар» демекші, олар 
осы �здері тегін берген ақшаларының 
сұрауына салафизмді дамытуды тапсы-
рып жүрген жоқ па?» деген ой мазалайды. 
Неге қазір бізде осы бағыттағылар к�бейіп 
барады? Таразда, Ақт�беде орын алған 
�кінішті оқиғалар салафиттік, «мұсылман 
бауырлар» қозғалысынан б�лініп шыққан 
жамағаттар идеологиясының «жемісі» емес 
пе? Осы біздегі салафиттік қозғалыстың 
артында кімдер бар? Олардың мақсаттары 
қандай? ХІ-ХІІ ғасырдан бері мұсылман 
болып, ислам дінін берік ұстап келе жатқан 
бабаларымыздың ұстанымын түгелімен 
дерлік жоққа шығаратын салафиттік 
уағызды таратудың не қажеті болды? 
Олардың саяси жетекшілерінің ойларында 

жан Jтеулиевке Жазушылар одағының 
Ақт�бе филиалына жетекшілік ету 
жүктелген соң әріптестер оның орны-
на Қасымжан Тахауұлын мақұлдады. 
Кейіпкеріміздің тағы бір қыры ашыл-
ды. Байдың да, кедейдің де санатына 
жатпайтын, былайғы жұрт «т�ртінші 
билік»  деп к�термелей с�й лей-
тін қамалдас ағайынды моральдық-
материалдық қолдауда игі шаруа лар 
жүзеге асырыла бастады. Жыл сайын 
үш-т�рт журналистің кітабын бас па-
дан тегін шығарып беру, Мұқан бетәли 
Ес мағанбетов, 3бдісағи Мүтәлиев, 
Ұзақбай Қауыс және басқа қалам дас-
тарға сырқаттанған шағында қаржы-
лай демеушілік к�рсету, Козачок, 
Т�леміс Меңдіғалиев сияқты ардагер 
журналистерді марапаттау к�пшіліктің 
ықыласын туғызды.

Кейіпкеріміздің бет-бейнесі тағы 
бір тұста – «Туған �лкеге тағзым» 
акциясы шеңберінде айқындала 
түсті. Соғыс және еңбек майданы 

не тұр? Сондай-ақ шетелден оқып келген 
дін мамандары қандай бағытта білім алып 
қайтты деген мәселелермен кімдер айна-
лысуда? Егер бұл жұмыстармен Дін істері 
ж�ніндегі министрлік айналысып жатса 
неге әлгілердің қатары азаймай отыр? 

Елбасы Н.Назарбаев: «Қазақстанда дін 
қоғамнан б�лінбеген, сондықтан да мемле-
кет бұл саладағы қоғамдық қатынастарды 
реттеуден шет қала алмайды» деген бола-
тын. Олай болса теріс ағымдағы діндерді 
реттеп, оларға тосқауыл қоятын уақыт 
жеткен сияқты. Еліміздің болашағы 
– жастарды осындай теріс ағымдарға 
жібермеу ата-ананың, мектептердің, 
тіптен мемлекеттің тікелей міндеті. 
Қазір жастардың баратын жерлері, атап 
айтқанда спорт алаңдары мен залдары аз. 
Барының �зі ақылы. Кешегі Кеңес Одағы 
кезінде әрбір шаруашылық пен мекеменің 
штаттық спорт нұсқаушылары болған. 
Олар спорт үйірмелерін ашып, түрлі жа-
рыстар �ткізетін. Жастар бос жүрмейтін. 
Соны қайта жаңартып, әрбір әкімшілікке 
сол қызметті енгізуге болады ғой. 

Ауылдағы жастарға тиісті  к�ңіл 
б�лініп жатпағанын айтуға міндеттіміз. 
Сирияға соғысқа кеткендерді айтып 
жүрміз. Оның себебін кім зерттеп жүр? 
Жұмыссыздық пен жастардың санда-
лып бос жүргендігінің салдары емес пе 
екен? Осындай діни сауаты жоқ, спорт-
пен, басқа да пайдалы іспен айналысуға 
жағдай жасалмаған ауылдағы  жастарды  
біраз ақшамен қызықтырса ниеттері 
бұзылуы мүмкін ғой. Бұл ойланатын 
мәселе. Сондықтан қазіргі кезде біздің 
елімізді ғана емес, бүкіл ислам әлемін 
алаңдатып отырған, жастардың сана-
сын улап жатқан бұл идеологияға қарсы 
ғылыми, ақпараттық және құқықтық 
тұрғыдағы тиімді шараларды қолға алып, 
нақты жұмыс істеген абзал. Бұл орайда 
мешіттердің алатын орны ерекше болуы 
керек. Осындай игі істер мен шаралар 
қоғамға келетін ертеңгі апаттың алдын алу 
екенін естен шығармауымыз қажет.  

Беркін NКЕБАЕВ, 
республикалық «Алтын қалам» әдеби 

байқауының жүлдегері

ардагерінің отбасында қазақы тәрбиені 
санаға сіңірген ініміз ағайын-туысты, 
кәсіпкер азаматтарды жұмылдырып, 
к�не тарихты тірілтуге күш салды. 
Бір мысал – 1908-1910 жылдары 
Орынбордағы Торғай облысының 
әскери губернаторы қазіргі 3йтеке 
би ауданының аумағында Белқопа 
мекенінің тұсында мұнаралы мешіт 
тұрғызуға рұқсат беріп, нәтижесінде 
сол заманның талаптарына сай 
ғимарат салынады, жанында медре-
се жұмыс істеген. Jкінішке орай 
кеңестік сұрқия саясат салдарынан 
бұзылып, тек мұнарасының сұлбасы 
қалды. Арада ұзақ уақыт �ткен соң 
Қасымжан қасына Хамит Jтеуұлы, 
Аманқос Дербісалин, Нұрстан Адай-
беков сияқты к�ңілі ояу аға-інілерін 
топтастырып, банкте арнайы есепшот 
ашты, жұртшылық �з ықыласымен 
қаржы аударды. С�йтіп, ауыл іргесінде 
жаңа мешіт бой к�теріп, оған Құлтас 
баба есімі берілді. Оның жанында 
медресе мен имамға арналып тұрғын 
үй салынды, айналасына к�шеттер 
отырғызылды. Қордың қаржысынан 
ауылдағы Белқопа орта мектебіне 
500 мың теңгенің музыкалық аспап-
тары сыйға тартылған. Ауылға таяу 
жерде әкелі-балалы байлар, кезінде 
қайырымдылық істерімен аты шыққан 
Жолай-Жүсіп Балтеке ұрпақтарының 
мазарының қоршалуы, арнайы белгі 
қойылуы – жеткіншек ұрпақ үшін 
танымдық-тәрбиелік маңызы зор 
шаруа. Облыстың шалғай �ңірі – 
Доңызтау алқабында есімдері үлкен 
рудың атауы болып қалған Құлтас 
баба мен Данабике әжеге еңселі 
құлпытастар қойылды.

Қасымжан қат-қабат тірліктен 
у а қ ы т  т а у ы п ,  ж е к е  қ а р ж ы с ы н а 
 баспадан аяулы әке-шешесі Тахау мен 
Қалиса  туралы «Тағдыр және тағзым», 
«Мәңгілік сағыныш» деп аталатын екі 
кітап шы ғарды. Қазіргі күнде Б�гетсай 
ауылында үлкен к�шелердің бірі екі 
майданның ері Тахау Байсадақовтың 
есімін иеленген.

3ріптесіміздің алдында біраз игі 
жоспарлар болғанына шүбә жоқ. Ол 
Ақт�бе қалалық мәслихатының депута-
ты ретінде мекен тұрпатын жақсартуға 
білек сыбана араласып келе жатыр 
еді. Сұм ажал тірліктегі к�шін ерте 
тоқтатты. Не істей аларсың?! Тәңірден 
жары Кәмиләнің, балалары Гүлсезім 
м е н  М е й і р х а н н ы ң ,  М а д и я р д ы ң 
амандығын тілейміз!

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы Ақпарат 

саласының үздігі

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

тұлғалармен ортақ түсінікке келуі 
нәтижесінде осызамандық талаптарға 
лайық судан құтқару стансасы са-
лынды, сүңгуір қайықтар мен жүрдек 
техникалар сатып алынды. Кейін 
мекеме «Жедел құтқару жасағы» 
деген атаумен қайта құрылғанда 
қарауындағылар басшы қамқорлығын 
терең сезінді. 

Екінші ерекшелік – Қазақстан 
Ж у р н а л и с т е р  о д а ғ ы  о б л ы с т ы қ 
ұ й ы м ы н ы ң  т � р а ғ а с ы ,  « А қ т � б е » 
газетінің бас редакторы, ақын Бауыр-

Білім ордасында мемлекеттік тілде білім алатын 
студенттердің санын ұлғайтуға ерекше к�ңіл б�лінеді. 
Jзге ұлт �кілдерінің қазақ топтарында білім алуы жылдан 
жылға арта түсуде. Университет аграрлық-техникалық 
бағыттағы оқу орны болғанымен, мемлекеттік тілімізді, 
ұлттық тарихымызды, мәдениетімізді насихаттау 
бағытында жұмыс жүргізіп отырған гуманитарлық фа-
культет сақталған (оның құрамына «Қазақстан тарихы», 
«Қазақ және орыс тілдері», «Философия» кафедралары 
топтастырылған). 

Қазақ тілі пәні 6 кредит деңгейінде оқытылып, 
болашақта сапалы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында 
сағаттар санын ұлғайту  к�зделіп отыр. Тіл үйрету жүйесін 
жаңа технологияларға негіздеп, оңтайлы  ұйымдастыруға  
университет тарапынан барынша мүмкіндіктер  жасалған. 
Студенттерге қазақ тілін ұлттық рухта және кәсіби 
бағытта меңгертуге арналған оқу-әдістемелік әдебиеттер, 
О3К, электрондық тасымалдағыштағы материалдар 
жинақтары  жасақталған және оларды университет 
баспасынан  жарыққа шығару мәселесі де оң  шешімін 
тапқан.

Сонымен бірге ұлттың тарихы мен Тәуелсіз 
Қазақстанның қалыптасуы, дамуы және кемелді 
келешегін студенттер санасына ұялатуда «Қазақстан 
тарихы» кафедрасы маңызды орын алады. Бүгінде 
1-курстың қазақ және орыс топтарына Қазақстанның 
қазіргі заман тарихы 3 кредит к�лемінде оқытылады. 
Оны оқытуда 2016 жылғы 30 маусымда бекітілген жалпы 
білім беру пәндері бойынша типтік оқу бағдарламасы 
басшылыққа алынуда. Онда тарихымыз ХХ ғасырдың 
басындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси �мірінен 
бастау алған. Ежелгі және орта ғасырлардағы еліміздің 
тарихы аталған бағдарламадағы «Қазақ хандығының 550 
жылдығы», «Мәңгілік ел» идеясы және т.б. тақырыптарды 
�ткен кезде қамтылады. 

Ұлттық тарихымызды тереңірек оқытып, наси-
хаттауда кафедра жанындағы «Атамекен» және «Ми-
рас» ғылыми-танымдық үйірмелері де маңызды р�л 
атқарады. Үйірме мүшелері негізінен т�л тарихымызға 
қызығушылық танытып жүрген студенттерден 
құралған. 

Сол сияқты, кафедраның профессор-оқытушылары 
университет атын иеленіп отырған мемлекет қайраткері 
С.Сейфуллиннің тарихи тұлғасын насихаттау мақсатында 
2013 жылдан бастап «Сәкентану» пәнін оқытып келеді. 

Жайнагүл ҚҰСАЙЫНОВА,
филология ғылымының докторы

ТІЛ МЕН ТАРИХ – 
ҚОС АРНА

БІЛІМ 

бірте-бірте икемге келді. Жас болса 
да тапсырманы тиянақты орындайды, 
әңгімені майын тамызып айтатыны 
және бар, аудан активі арасында бедел-
ге ие бола бастады. Келіншегі – жоғары 
білімді дәрігер Кәмилә да �зіне сай 
болып шықты. Ары-бері �ткен жолау-
шы үйлеріне түсіп, кішіпейілділікпен 
жасаған қызметтеріне батасын бергенін 
естиміз. Штатқа алынған тілшіміз 
уақытты құр босқа �ткізуді қаламайды 
екен, аудан орталығынан жер алып, 
тұрғын үй салу қамына кірісті. Га-

кадр жаңаруынан кейін алты-жеті ай 
жұмыссыз қалғаны тағы бар. Бірақ 
майдангер әкенің қайсар ұлы сынбады, 
жігерін жанып, алға ұмтылумен болды.

Аға ретінде, әріптес тұрғысында 
Бай садақов болмысындағы үш ерек-
ше лікті атап �ткім келеді. Бірін шісі, 
оның журналистік кәсіпке бә лен дей 
қатысы жоқ суда құтқару  ме кемесіне 
б а с ш ы  б о л ы п  т а ғ а й ы н  д а л у ы . 
Кеңестік дәуірде к�біне-к�п зейнет 
демалысына жақындаған немесе 
бұрынғы қызметінен әлдебір кінәмен 

Ќайран, Ќасымжан!..Ќайран, Ќасымжан!..

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 
университетінде қазақ тілін дамыту, қолданыс аясын 
кеңіту, ұлттық тарихымызды тереңдетіп оқыту 
күн тəртібіндегі маңызды мəселелер қатарында 
қарастырылады. 
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Біздіңше, қаламгер қыры мен 
қарымы к�п қырлы, к�п сырлы 
боп келеді. Оның шығармашы-

лық шебі мен шерін танытар қаламының 
қуаты тынымсыз ізденіспен, жүйесін 
тапқан тәжірибемен, �мірді танып, бар-
лауымен, түйсіктің таразы талғамымен, 
ақтолқын ойдың алғауымен, үміттен 
 айырылмай үйрену ұстанымымен келетіні 
анық. Бұл орайда қаламдас достың, сонау 
алпысыншы жылдары Балқаштың бала 
толқыны болып, бүгінгі күні журна лис-
тиканың дара толқыны боп отырған  Жанат 
Елшібектің жазғанын қалай айтсақ та 
қорымыз қомақты, айтарымыз айдынды. 
Бізге белгілісі оның �згермейтін �мірлік 
танымы мен �зіндік қалыбы. Қаламгерлік 
келбетінің шындығы да, к�ркем болмысы 
да осы шығар. Біз білетін тағы бір шындығы 
қашан к�рсең де баян ісіне берілгендігі, 
бар сезімі қаламының ұшында жүретіндігі, 
к�ңіліндегіні  жайып салмайынша жай 
таппайтындығы, тілге тиек етерінің ал-
тын арқауын іздеп жүретіндігі. Осындай 
мазасыздықтың толқынында тербеліп 
жүріп, жағалауын тапқан жалғыз желкен-
дей жаңа дүниесі «Найзағай жаралаған 
егіз қайың» иесін тап қандай к�рінеді. 
3рі бұл к�птеген пуб ли цистикалық, 
к�ркем кітаптар жазған Жанатты жаңа бір 
қырынан танытқандай әсер береді. 

Хикаяттың ең алдымен елең еткізген 
ерекшелігі әп дегеннен таныс �мір, таныс 
бейнелер алдымыздан сәлем беріп шыға 
берді. Редакция �мірі тілге тиек етіліпті. 
3п дегенде к�ңілге күдік келгені де рас. 
Енді ше, редакция ұжымы, журналистер 
туралы жазу күрмеуі мол қиын шаруа. 
Қиындығы күмән да келтіреді, сан сауал 
да туғызады. Шынын айтсақ, қалай жа-
зылды, қай қырынан қисынын тапты екен 
деген ой-сауалдың к�ңілді күпті етіп келе 
қалғаны кәдімгідей. Дәтке қуаты, таныс 
тірліктің әдемі баяны баурай түскен сайын 
күдігіміз де сейіліп сала берді. Күнделікті 
қаск�йлер мен шырылдаған тастанды ба-
лалар, топ тобырымен миллиардтап ақша 
ұрлағандар, әкесін сақалынан сүйреп 
қарттар үйіне апарып тастағандар, малы 
үшін �зін �лтірген ауылдастар, жас�спірім 
балаларды зорлаған екі аяқты хайуандар 
жайлы алақұйын ақпарат хабарлардан 
жан күйзеліп жүйке тозып жүрген пендеге 
 сонау жастық шақтың суреттері – �мірдің 
�рекпіген �ртең шағы ой  сарайымызды 
ашып, к�ктемнің самал лебі есіп қоя бер-
гендей к�рінді. 

Секретариаттағы жаухатшының ма-
кетке үңілген монологынан бастау алып, 
к�ңілге таныс К�кбазар алдымыздан 
шықты. К�кбазардың түбінде асқақтай бой 
к�терген тоғыз қабатты Баспас�з үйінің 
жетіншісіне жастар газеттері орналасқаны 
сол кезеңнің елеулі  жаңалығы еді . 
Архитектураның соңғы жетістіктерімен 
салынған жаңа ғимараттың биік еңсесі 
журналистердің  мерейін  де  �с ір іп 
жіберген. Жеке-жеке кабинеттерді ием-
денген жітіттерде жігер басым, жұмысқа 
да  бұрынғыдан да  бетер ықыласты 
к�рінеді. 3р бастықтың �з жұмыс стилі, 
ұжымды басқару әдісі бар. «Қай матери-
алды болсын жұтындырып жазумен бірге, 
әдемілеп безендіріп, к�ркем киіндіріп, 
бірден к�зге ұратындай к�рсетуге назар 
аударатын боламыз. Ең бастысы, газеттің 
макетіне мән берген дұрыс. Макет үлкен 
�нер. Макет дегеніміз газеттің киімі ғой. 
3демі жүргенді, әдемі киінгенді, сүйкімді 
к�рінуді �здерің қалай ойлайсыңдар. 
Меніңше, газет те сондай айшықты, ішкі 
мазмұнына сыртқы ажары сай болып 
шықса нұр үстіне нұр» дейді редактор 
ұйғарымы. Ұстахана к�рігінің шоғы да, 
қызуы да еш бәсеңсімей қайнап жатқаны 
абзал дейтін, жаңашылдыққа құмар, 
тұлабойы тұнған идея болған Сәкеңнің бір 
қыры таланты барға – жанкүйер, қарымы 
барға – қамшыгер. 

Хикаяттың басты кейіпкері Жанат 
дос осылай толғап алып, �зінің жастар 
газетіне қалай имене келіп қабылданғанын 
боямасыз жеткізеді. Осы жерде баяғы біз 
білетін баспахананың бояуы бұрқырап 
қоя береді. Дабыр-дұбыр шуынан құлақ 
тұнатын газет басатын ұлан-ғайыр кон-
вейер цехы. Ішектей созылған ұзын лента 
бойымен жоғары �рмелеп бара жатқан 
газеттің жаңа н�мірі, сартылдаған сұрыптау 
цехы, қорғасын иісі бұрқыраған верстка 
б�лмелері суреттеліп келіп тоқтайтын 
тұсы езу тартқызбай қоймайды. Jйткені 
қарсы алдымызда 3динаш апай с�йлеп 
кеп береді:

« – Амансың ба, Серік? Неғып ертелетіп 
жүрсің? Верстканы жаңа бастап жатыр-
мыз. Екі-үш күннен бері графикке зорға 
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үлгіріп жатырмыз. Набордың жартысы әлі 
терілмепті. Мастерлердің шаңын қағып 
келемін. Бұл не қылған тәртіпсіздік? Біздің 
редакцияның жігіттері де кінәлі. Терілетін 
мате риалдарды тым кеш жібереді. Оның 
үстіне перепечатканы шала жасайды. Қол-
мен түзетілген қателерден к�з ашпайсың. 
3р бетте екі-ақ түзету болу керек. Ал біздің 
оригиналдар шимай-шатпақ. Редак торға 
звондасам орнында жоқ, әлі Египет-
тен келмеді ме?Ең құрығанда бірер күн 
макетті терілген дайын материалдар-
дан сызсаңдаршы. Досылды к�бейтіп 
жібердіңдер. 

– Жақсы апай. 
– Мына жетектеп жүрген к�зілдірігің 

кім? – деді дүңк еткізіп. 
– 3дина апай, бұл жігіт жаңа қызмет-

керіміз. Аты ж�ні Жанат Елшібеков. 
– 3лгі кроссворд жасайтынның �зі ме?
– Дәл �зі. 
–Дұрыс екен. Немене, макет сызу 

кроссворд құрастырудан қиын емес шығар, 
үйренеді, үйретеміз. Тек ықыласы бол-
сын...»

басыңдар. Таңертеңгі салтанатты мәжіліске 
кешіктірілмей жеткізілгені дұрыс. 3зірге 
барлық кінәні де, жауапкершілікті де �з 
мойныма аламын. Кәне, үрейленбеңдер, 
ең бастысы, Лениннің түрі �згеріп кеткен 
жоқ қой. Жазуындағы қате үшін берілер 
с�гісті де, жазаны да мойныммен к�теріп 
бақтым». Бас редактордың бұл ұйғарымы 
нағыз ерлік еді. Жігіттердің иығынан зіл 
батпан жүк сыпырылып түскендей бола-
ды. Редактордың батыл байламы бәрін 
жігерлендіріп жібереді. Жарқыратып алау-
латып шығарылған мерекелік н�мір жұрт 
к�ңілінен шығады. Кішкентай кілтипанды 
біреу байқады, біреу байқамады. Jмір 
болғасын біреулер оны к�зге де ілмеді, ал 
біреулер жерден жеті қоян тапқандай мәз 
болды. Ал мысық тілеу біреулер редактор-
ды мұқалтқысы келіп «Нинел деген жаңа 
орден бе?» дейді. Мінезді редактордың оған 
мыңқ етпей: «Сендер �здерің Лениннің 
жүзден астам бүркеншік аттарының бірінің 
Нинел екенін білмеуші ме едіңдер?» деп 
қайырып тастағаны тағы бар. Иә, бұл 
дегдар мінез еді. Қалай десек те қайсар, 

ештеңе қоспайды, қызығушылық тудыру 
мақсатында әсіре баяндаулар желісіне 
бара бермейді. Деректіліктің шеңберінен 
шықпай бар білгенін �з  к�зқарасы 
тұрғысында қабылдап, сол кездегі ыңғай 
бір жас жігіттер істейтін ортаның тыны-
сы мен тіршілігін м�лдіретіп жеткізу де 
оңай емес-ті. Оның үстіне ол жігіттер 
таныстық-паныстық, ру-пру дегеннен 
хабары жоқ, тек жазғандарына сенетін әр 
�ңірдің асау жүректі, әзілқой, қиялшыл, 
арманшыл албырт жастары еді. Жары-
са жазып, жазғанда ойлай да білетін, 
толғайда білетін кілең қаламы жүйрік 
жалаңт�стер дерсің. Осындай ортаның қақ 
ортасында қайнап қайралып жүрген Жанат 
Елшібектің журналистік ұшқырлығы мен 
сюжеттік тапқырлығы Сәкеңнің тұлғалық 
бейнесін сомдауда ізденгіштігін, тамыр-
шыдай тапқыштығын танытады. 

Сәкең басқарған сол бір шақтың буыр-
қа нысы мен бояуы б�лекше еді, тұлпарын 
бәйгеге қосып отыратын намысқой жігіт-
тердің жайқын �мірі қызыққа да, шы-
жыққа да толы еді. Енді қалай болмақ, 

қызметкерлерінің жазғандары арқылы 
жүзеге асатын. Оларды басылымның 
бағыт-бағдарын анықтап,  адаспай 
межелі жеріне жеткізу басты парызы 
саналатын мұхитта жүзген кеме капи-
тандарына теңесе болғандай. Сәкең 
бас редактор болған жылдары жарық 
к�рген газеттің жүздеген саны біздің 
с�зіміздің айна-қатесіз ақиқаттығына 
к�з жеткізері анық. Сәкең әр лездеме – 
жедел жиын �ткізу барысында апта бойы 
жарияланған мақалаларға баға беріп, 
әрдайым ненің ұмыт қалғанын, ненің 
ескерілмей жүргенін, неге баса к�ңіл 
 аудару қажеттігін, қысқасы, қалам тербеу-
ге тиіс қандай толғақты мәселелер барын 
баса айтып, әр қызметкердің қаламының 
қабілет-қарымын ескеріп, жеке-жеке тап-
сырмалар беруден де жалықпайтын. Сәкең 
сондай редактор – қайталанбайтын тұлға, 
ұлтының адал азаматы екендігіне к�зін 
к�рген, қызметтес болған біз куә, газетте 
тасқа басылған мәнді, маңызды, ойлы, 
толғамды мақалалар куә. Сәкең тақырып 
қоюдың, мазмұнына сай айдар ойлап 

жаста болатынмын. Ұлы нәубеттің улы 
тырнағынан аман қалған бұл Сейдахметің 
ажалдың қаншеңгеліне оңайшылықпен 
м о й н ы н  т о с п а с .  Ш ү к і р ,  А л л а н ы ң 
пешенемізге жазғанын бірге к�рерміз. 
Қалқиып �стіп отырғанымда ешқашан 
мүжілме. Онсыз да сен бір �ліп, бір 
тірілгенсің. Ендігі жерде анау балаларың 
мен немерелерің жүнжіп кетпегей. Ал-
тын босағамның алтын қазығы �зіңсің, 
Күләтайым! Jкініштісі, �зіңді �мірімнің 
ақырына дейін аялай алмадым. Талайлы 
тағдыр, жалған дүние. Маған аяны, бұл 
желдей ескен, селдей к�шкен �мір махаб-
батпен басталып, махаббатпен аяқталса 
керек. Кешегі бақытты шағымыз әлі-ақ 
қайтып оралады. Солай емес пе, Күләтай...» 
деген үзікті оқығанда �нбойыңның шы-
мырламауы мүмкін емес. Бірі – тілсіз, бірі 
– аяқтан тұра алмай қалған қос мұңлұқты 
– саңқылдап жүрген Сәкең, жарқылдап 
жүрген Күләтай жеңгеміз дегенге к�ңіл бір 
сеніп, бір сенбейді. Jмір сынымен күресіп, 
жарық дүниеге жәутеңдеп талыға қараған 
тағдырлы сәттің наласы мен қапасы қандай 
күйінішті, қандай қатал еді десеңші?

Jмір шындығын айтуға барын салған 
Жанаттың бұл шығармасы мұңға да батыра-
ды, терең ойға да қалдырады. Армандаған 
сәттер мен алданған сәттердің к�п бола-
тынын, тағдыр жұмбағының шешуінің 
тосындығын тәлімдейді. Тағы бір айта 
кетерлігі хикаяттың атауын да Сәкеңнің �зі 
ұсынған боп шықты. 

Бірде �зі телефон шалып: «Алдыңа 
түртіп қойшы «Найзағай түскен егіз қайың» 
деген тақырыпты. Екі-үш күннің шамасы 
болуы керек. Түстен кейін Күләтай жеңгең 
екеуміз Т�лебаев к�шесінде сейілдеп 
жүргенімізде, Алматының күні табан асты-
нан құтырып, алай-дүлей болды да кетті. 
Артынша шатыр-шұтыр күн күркіреп, тура 
біздің к�з алдымызда бір түптен тараған егіз 
қайыңның ұшар басын жай оғы жалмап, 
жайпап �тті. Мұндай оқыс құбылыс тауда, 
орман ішінде жиі ұшырасады. Ал айдың-
күннің аманында, қаланың қақ т�рінде. 
Jз басым қайран қалдым... Ойланып к�р. 
Қалай жазасың, әрине фантазияңа байла-
нысты...» депті. 

Автор аманат-ақиқатты адалынан 
атқарыпты. Jмірдің сауалын да, сауабын 
да толғай білген. 

Jмірдің мейірі мен қатыгездігінің 
арасының қылдайлығын к�рген к�з – 
автордың осындай күйзелісті сәттерге 
дейін сезіне отырып шымырлата жазған 
кейіпкеріне деген бар пейіл-ықыласы, 
тілеу-ниеті, адал жүрегі лүп-лүп соғып 
тұр... 

Оның түйгені:
«Jмір новеллалардан тұрмайды екен, 

�мір наласын да қалдырмайды екен... »
***

Оқығанымызға қосымша мына бір сәт 
еске түседі:

Соңғы жылдарын баспа қызметіне 
арнаған Сәкең маған газетті, баспахананы, 
к�кбазардың к�кжелкесіндегі жетінші 
қабаттағы редакцияны, әйнек ішіндегі 
секретариатты, макетті, кешкілік боя-
уы бұрқырап жететін беттерді сағынып, 
аңсап жүргендей к�рінетін. Кабинетіне 
бара қалғанда алғашқы жылдары: «Мына 
баспаның адамдары қызық, таңертеңгілік 
газет оқымайды екен» деп отыратын. Алты 
қабаты адамнан арылмайтын баспаның 
ұзын дәлізінде кездесе қалып әңгіме тиегін 
ағыта ж�нелгенде де газеттердегі мате-
риалдар мен тақырыптарды тілге тиек 
етіп, біріне сүйініп, біріне к�ңілі толмай 
күйініп тұрып: «Қазіргідей еркіндікті бізге 
бермеді-ау, ә?» деп кербез ыңыранып 
күлімдей қарағанда, жаныңда ұйып тыңдап 
үйіріліп тұратын байырғы «Ленжастықтар» 
–  Қ у а ғ а ң  ( Қ у а н ы ш б а й ) ,  Қ ұ р е к е ң 
(Құрманғазы), Орекеңдер (Орысбай) 
бәріміз «Шіркін-ай!» десіп бір желпінісіп 
қалушы едік. Сәкең әлгі с�зді айтқанда 
к�зінде, емеурінінде кезекті бір идеяның 
ұшқыны ойнап тұрғандай болушы еді. 
Қайдам, әлде маған солай к�рінді ме? 
«Балықшы балықшыны алыстан таниды» 
дегендей, бәлкім бұл «Газетші газетшіні 
жазбай танығаны» да болар... 

Опынысқа толы, �мір-ай... 
Біздің түйгеніміз:
«Ретро-хикаяны қазақ журналисти-

касында ойып тұрып алар орны бар, рухы 
биік «Ленжастықтар» �мірінің бір үзік үкілі 
кезеңін, оның қайталанбайтын қайсар 
Редакторының �мірін �рнектеген елеулі 
еңбек деуге болады. 

Сәтімен туған шығарманы – жастық 
шаққа оралу, ұмытылмас ұстазға деген 
адалдық деп білдік». 

***
Тағдырды �мір кезіктіреді, тақырыпты 

уақыт тудырады. Бұл жағынан Жанат 
достың қаламы қарымды, ойы алымды. 

Ағаларының – Сәкеңнің �зі: «Юнкорым 
– оң қолым» деп тағалаған, Шерағаңның 
�зі: «Жанат – жауапты хатшы ғана емес, 
жауапты азамат» деп бағалаған, акаде-
мик – ұстазы Серағаңның (Қирабаев) �зі: 
«Шәкірттің де Жанаттай шәкірті бар» 
деп даралаған баталы с�здері оның болмыс-
бітімін ақиқаттай түседі. 

Бағалаудың бұдан артық т�рі де т�ресі 
де болмас, сірә. Бір ауыз бейнелі байламмен 
баяндалған қаламгерлік келбет деген осы. 

Ендігі лебізіміз:
– Жетпістің биігіне шыққан жазушы, 

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты, «Құрмет» орденінің иегері Жанат 
Елшібектің �зі жазып отырған жетінші 
қабаттағы жас кезіндегідей жарқылдаған 
жас қалпынан айнымауына тілектеспіз!

Жақау ДӘУРЕНБЕКОВ, 
Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының лауреаты, 
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, жазушы

Жастыќ шаќќа оралуЖастыќ шаќќа оралу
немесе қайталанбайтын Редактор туралы ретро-хикаянемесе қайталанбайтын Редактор туралы ретро-хикая

Қаламгерге сыншы көп. 
Біздікі сыншылық тұрғыдан емес, 
сыршылдық сонарынан сөз сабақтау. 
Оған түрткі Жанат досты бала кезден 
білетіндігім. Оның жазушылық жолы 
да, он редактормен – Шерхан Мұртаза, 
Сейдахмет Бердіқұлов, Сапар  Байжанов, 
Балғабек Қыдырбекұлы, Көрік Дүйсеев, 
Əбіш Кекілбаев, Нұрлан Оразалин, 
Уəлихан Қалижанов, Ержұман  Смайыл, 
 Сауытбек Əбдірахмановпен бірге 
өткерген журналистік ерен еңбегі де көз 
алдымда, жазғандары да санамда сайрап 
жатыр. 

Осылай басталатын хикаяттың арқауы 
газет шығаратын редакциянын, баспаха-
на ауанынан басталып, шығармашылық 
процестің  қыр-сырына қарай сабақты 
инесін салады. Редакцияның сыртқы 
портреті түсінікті боп к�рінгенімен 
ондағы материалдардың �мірге келуі, 
жазылуы, саралануы, қорытылуы, жарық 
к�руінің күрделілігін ашып к�рсету үшін 
к�ре білуден б�лек бастан кеше білудің 
қажеттігі к�кейде тұрады. Редакция – 
шығармашылық ортада болып жататын 
түрлі ситуациялардың таразыға тартылар 
т�рі, сиямен т�гілер сезімдер мен там-
шы тер боп �рілер т�зімдердің к�рігі, 
шымырлық пен ширақтыққа, мойымай-
тын мұзбалақ мінездерге, ұщқырлыққа 
баулитын ұстаханасы. 

Хикаяттағы баян етілетін оқиғалар 
с�здің құнарын тапса да құралын тап-
пай, түні бойы толғатып, күні бойы 
ой қатып жүретін, сапарлардан кей-
де тосын кейіптермен, кейде қызықты 
кейіпкерлермен оралатын жігіттер мен 
тоқтамайтын тасқын жұмыстың ұясы-
редакцияның ішкі тынысын танытады, 
сол кездегі жас журналистер толқынының 
тыныс-тіршілігін қаз-қалпында к�рсетеді. 
Тіпті олардың жасқа тән жарқын бол-
мысынан Жанат автордың �з бітімі мен 
�рекпіген к�ңілі де менмұндалап тұр. Бәрі 
күні кешегідей, бәрі әсірелеуі жоқ �мірдің 
�зіндей шынайы эпизодтар. 

Jмірге құштар, жаңалыққа ынта-
зарлы, бәрін білсем, бәрін жазсам деп 
жүрегінің лүпілін жазуға арнаған жас 
толқын журналистердің лек-лек толқынын 
елеуіштей �ткізіп, елге танымал етудің ерен 
тәрбиесін алғандардың к�з алдымыздан 
�тер портреттерінің қақ ортасындағы 
темірқазық тұлға Бас редактор бейнесі де әп 
дегеннен к�зге оттай басылады. Бәрекелді, 
бұл Бердіқұлов!Қай қырынан қараса да 
автор ақиқатын айтуға барын салғандай. 
Jйткені ұстаздан естігені де жетіп арты-
лады, к�ргені де к�п, тәнті болғаны да 
баршылық. Ұстазының – Бас редактордың 
мінезін тектілікке, біліктілігін тереңдікке, 
пайымдылығын парасаттылыққа, талап-
шыл дығын талғампаздыққа балайды. 
Кейбір сәттердегі салмақты сабырлылығын 
ерлікке балайды. Оған келтіретін дәлелі 
дап-дайын. 

Бұл бір естен кетпес оқиға ретінде 
жадына жазылып қалыпты. Алып-қосары 
жоқ ақиқат ерлік екен. Бірде дүбірлі 
 мереке Қазақстан Ленин комсомолының 
елу жылдығына жоспар жасалынып, 
түрлі-түсті мерекелік үлкен үлгідегі 
сегіз беттік арнайы н�мір даярланады. 
Ол кезде офсетті басылыммен мұндай 
н�мір шығару сирек құбылыс. Екі ай 
алашапқын жұмыс жүргізіледі. Бояуы 
құлпырған н�мір Абай атындағы  опера 
және балет театрында �тетін салтанатты 
жиналысқа қатысушыларға таратылады. 
Соңғы н�мірге қол қою сәті де келеді. 
Барлық  тиражды басу ғана қалады. Неше 
тәулік шала ұйқымен жүрген жігіттердің 
жүрегі лүп-лүп. Кенет к�зі атыздай боп 
жүгіріп келе жатқан цех бастығының 
дауысы естіледі. «Ойбай, орден аудары-
лып кетіпті!». Жаппай шпигелге үңіледі. 
Қазақстан комсомолын наградтау туралы 
Жарлықтың шекесіне Ленин орденінің 
т ү й м е д е й  ғ а н а  т ү р л і - т ү с т і  ш т р и х -
пен салынған суреті қойылған еді. Күн 
к�семнің сол қалпы, тек солға емес, оңға 
қарап тұр. Ал әдеттегі Ленин с�зі Нинел 
боп шығыпты. Ал керек болса! Осы сәттегі 
Бас редактордың батыл үні цех ішіндегі �лі 
тыныштықты саңқылдай серпіп жібереді. 
«...Оригиналы дұрыс болатын штрихтың. 
Jзім к�ргем» дейді күрсіне түсіп. Бұл 
баспахананың, цинкографияның үлкен 
қатесі. Мұндай тамаша н�мірді болма-
шы нәрсеге бола кешіктірудің қажеті 
шамалы. Тиражды тоқтатпаңдар, дереу 

қайталанбас ерлік еді. Мұндай батылдық, 
мұндай жүрек жұтқандық қылышынан 
қаны тамып тұрған қатал заманда кез 
келген жанның қолынан келмес еді. Бұл 
ұясын қанатының астына алған қырандай, 
қара бастың қамын күйттемей коллективін 
қорғаған қыран мінез еді. 

Сә к е ң н і ң  т а ғ ы  б і р  а ң ы з ы н 
 Жанат хикаяттың �нбойына 
енгізуді орынды пай даланыпты. 

Ол оқиға әйгілі Желтоқсан оқиғасына 
қатысты. Келімсек, күштеп отырғызған 
К р е м л ь д і ң  і с - ә р е к е т і н е  қ а р с ы  л ы қ 
білдірген жастардың талап-тілегіне 
құлақ аспаған билік абдырап қалған. 
Қасіретті күннің тегеурінді толқынынан 
үрейленген қалалық партия ұйымы түн 
ортасында Саяси оқу үйінің үлкен за-
лында, шұғыл жағдайда жиын �ткізеді. 
Бұл т�тенше басқосуға Алматыдағы 
барлық ірілі-ұсақты мекемелердің тізгінін 
ұстаған бірінші басшылары мен парт-
ком хатшылары түгел қатысады. Күн 
тәртібі мұқым жұртқа әйгілі. Бүге-шігесін 
тәптіштеп жату артық. Коммунистердің 
қанға сіңген ежелгі  әдеті  бойынша 
жастардың қылықтарын әшкерелеп, 
талап-тілектерін таптап, ертеңгі күнге 
деген сенім үмітін �ктемдікпен �шіру. 
3уелден Мәскеудің нұсқауымен жүріп-
тұруға бейім қалалық партия комитетінің 
бірінші хатшысы бет-аузы қисаймай 
«Қазақ ұлтшыл» деп айқай салады. 
Қазақ жастарын ж�н-жозықсыз кінәлау 
алып бара жатқанда жандайшаптардың 
қаптай к�терілуі  намысы бардың қанын 
қайнатқанның куәсі болғандардың бірі 
жастар газетінің журналистері еді. Кейбір 
мәңгүрт идеологтардың жастарды жер 
жебіріне жетіп, қыздарды шаштарын бір 
талдап жұлар едім деп жұлқынып шыға 
келгенде, қазақ ұлтшыл деп к�кігенде, 
саусақтарын шошайтып к�сіле лепіргенде 
бас шұлғи бермей, орнынан атып тұрған 
бахадүр жүрек Сәкеңнің: «Бәрін де бүлдіріп 
жүрген осы, оңды-солды ербеңдеген сұқ 
саусақ. Істің ақ-қарасына толықтай к�зді 
жеткізіп алмай, жала жабуға еш қақыңыз 
жоқ. Ұлтыма жұққан қара дақ маған неге 
жұқпауы керек. Білесіз бе, бүгінге дейін 
сонау Мәскеудің т�рінде, Кремльдің 
тағында отырған Генсектен бастап 
Қазақстанды«Жүз отыз ұлттың лаборато-
риясы – алтын мекені» деп ұрандаттыңдар. 
Енді қалайша бір күнде қазақ ұлтшыл 
атанады? Байқап с�йлеңіз!» деп алакүлік 
астамшылдың аузын жабуы хикаятта жан 
жақты ашып к�рсетіледі. 

Т а л а й  о қ и ғ а н ы ң  т а м ы р ы н  б а -
сып тарқата сыр т�ккен Жанат ойдан 

буыр қанған жастық емес пе. Жалпақ 
елдің жігерін қайрап, ойландыратын, 
толғандыратын, жаңалығы басым  жастар 
газетінде істеген осындай замандас 
құрбыластарының жас тұма табиғатын, 
албырттық асаулығын, тіпті адам күлерлік 
аңқаулығын, �мірге деген тазалығын, 
қиындық атаулыны үйсіз-күйсіз жүрсе де 
елей бермейтін елгезектігін, табандылық 
пен тынымсыздығын, қайырымшылдығы 
мен қанағатшылдығын тани біліп терең 
сезіне әрі сүйсіне жазады. 3сем Алматының 
бау-бақшасы жайқалып, апортының 
иісі бұрқыраған к�корай к�ктеміндей 
к�ңілдері к�кте қалықтап,  к�ңілдеріне 
қанат бітіп жүрген жігіттердің �мірлік 
қадамына, бұйдасыз жастығына бойлайды. 
Күлкілі де мінәйі мінез-қылықтардан, сол 
кезеңге тән с�з саптаулардан редакцияның 
шынайы болмыс тынысын аңғарамыз. 
К�рініс суреттердің бәрі де болған, бәрі 
де �мірдің �зіндей екендігіне к�ңіл де 
иланады, кейіпкерлер болса танысымыз-
дай болып тіл қатады. Журналистикадағы 
кәсібиліктің жемісі – Жанат қабілетін 
қарымды пайдаланады, асырып айтпайды, 
шашылып т�гілмейді. К�ркемдіктің кең 
құлашына беріліп кетпей, деректіліктің 
шеңберінен шықпай баяндаудың түрлі 
фор масына сала отырып жеткізуге тыры-
сады. 

Осылай к�ңіліміздегіні оятып, к�з 
алдымызға келтіре суреттеген арқаудың 
Сәкең тұлғасынан тін тартып тарқатылып 
жатқанын к�реміз. 3рине, редакцияның 
ішкі процесі, оған тән шығармашылық 
ауаны, шабытты сәттер мен табысты 
шақтары, Бас редактордың сесі мен с�зі, 
сыпайылығы мен сырбаздығы бәрі жады-
мызда. Хикаятты оқыған кезде жанданып, 
жасарып сала бергенін айтсайшы. 3лбетте, 
к�зк�ргендер мен тұстастарының Сәкең 
туралы естеліктер айтып жүргені үзік-
үзік к�ңіл аңсары болса да шындықтың 
сынығындай шуақты сәуле шашатынын 
білеміз. Осы орайда «Лениншіл жас» 
газетінің к�нек�з қариясына айналған, 
ұжымға он жеті жасында келіп �мірінің 
�рнекті шағын Сәкеңмен бірге �ткізген, 
хикаяның бір кейіпкері  Қуағаңның 
(Құрманғали) айтқан бір баяны оқып 
отырған санаға ой қосқандай болып есте 
жаңғырып, Жанаттың шынайы жүрек 
лүпілімен суреттеуіндегі Сәкеңнің саңлақ 
тұлғасын биіктете түскендей болады. 

«Сәкең шын мәніндегі жаңашыл бас-
шы еді. Ол кезде заман басқа, заң басқа, 
сондықтан қазіргідей кеңінен к�сілу 
қияметтің қыл к�піріндей. Сондықтан 
олардың ой-толғам, идеялары газет 

табудың, толғақты мәселелерге қалам 
тербеудің нағыз тарланбозы екенін айту 
біздің парызымыз. Jйткені, біз Сәкеңнің 
үзеңгілес інілері, оның редакторлық,  
қаламгерлік, қайраткерлік қасиеттерін 
к�ріп �стік.  Оның тапқырлығына, 
тақырыпты ойнатып қойып, оқырман 
к�зін бірден �зіне аудартуға келгенде, 
яғни мақаланы еріксіз оқып шығуына жол 
ашатынына тәнті едік...» деуінде �ткен 
күндердің �рнегі ғана емес, �згермейтін 
шыңдығы жатқаны күмән туғызбайды. 

Бұл хикаяның бір ерекшелігі 
автордың Сәкең туралы тек 
журналистік жолын қамтумен 

шектелмеуі. Автор жаңалығы – Сәкеңнің 
Редакторлық тұрпатын, адами қалыбын, 
ой-пайым үлгісін, �мір сүру дағдысын, 
кісілік бейнесін, сырбаздық сипатын 
берумен қатар тағдыр жазуына тап келіп 
күйзелген, аурумен арпалысқа түскен, жа-
ралы жолбарыстай халін, психологиялық 
күйзелісін суреттеуге батыл барғандығы. 
Жанаттың жақын араластығы да айтуға 
мәжбүр еткендей екен. «3лгінде үйіне 
телефондап едім, трубканы Күләтай 
жеңгем к�теріп, былдыр-былдыр етіп 
әрең с�йлестім. Тілі жоқ байғұс әйтеуір, 
бұрындары телефонға Сейдахметтің �зі 
келетін. «3динаш апайың ғой, Сейдеш, 
жағдай қалай?» дегенімді ұққандай, жы-
ламсырап, ұзақ күрсінді. Күні кеше ғана 
мерейтойын дүрілдетіп �ткізіп еді. Енді, 
міне, азулы арыстаным-ай! Орнынан 
тұра алмай қалыпты...» деп кемсеңдеген 
3динаш апайының с�зінен тағдырдың 
бар қасіреті к�рініп тұрғандай емес пе?.. 

  Жанат �зінің ішкі толқынысын жа-
сыра алмай бәрін қаз-қалпында беруге 
тырысқан. Азапты сәтті де, азалы с�здерін 
де... Мына бір үзікте дәп стенограммасы 
берілгендей к�рінеді. 

«– Жаным Күләтай! Сен, немене, 
жылап отырсың ба? Қой, �йтпегін! – Оң 
қолымен аяулы жарының басын айма-
лай сипалады. – Күләтайым менің! Құр 
бекер егіліп, с�гілме. Текке қалжырап 
қаласың. Jзіңе-�зің бекем бол. Мені 
аяп, мүсіркеме. Сейдешіңді �зің жақсы 
білесің. Азып кеткен түрімді к�ріп қатты 
шошығаныңа қайранмын. Қара да тұр, әлі-
ақ екі аяғымнан тік басып кетемін. Қарғыс 
атқыр отыз жетінші жылы әкем Бердіқұлды 
«халық жауы» деп итжеккенге айдап кет-
кенде де «қыңқ» етпегенмін. Үпір-шүпір 
үш баламен зарлап қалған сорлы анам 
Бәтимаға к�з жасымды к�рсетуге ұялған 
едім. Намысқа тырысып жыламадым. 
Безбүйректіктен емес, «жігіттіктен». Онда 
мен бар-жоғы т�рттемін. Иә, небәрі т�рт 

1970 жыл. «Лениншіл жастың» хатшылығында 
(солдан оңға қарай): Қуанышбай Құрманғалиев, 
Жақау Дәуренбеков, Тұрарбек Бұшпақбаев, 
Бағдат Момбеков, Жанат Елшібек.



10 №15 (1377)
13 – 19 сәуір

2017 жыл
АНА ТІЛІ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
Қостанай облыстық «Қостанай таңы» газетінің директоры – Бас редакторы  Жанұзақ  Аязбековке  
ағасы 

БАЙҰЗАҚТЫҢ
қайтыс болуына  байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады. 

Өтеген НҰРМАҒАМБЕТОВ 

ӨНЕР ЖАЙЛЫ ӨНЕР ЖАЙЛЫ 
ой толғап...ой толғап...

Бозарып Бозарып 
тањ атады...тањ атады...

БЕЗБЕН 

3 р и н е ,  К ү л ә ш  ж а й л ы  п і к і р 
білдіргендер, зерттеп жазғандар бар де-
сек те, үлкен шығармашылық тұлғаның 
�нердегі әрі �мірдегі келбеті жекелен-
ген үзік-үзік әсерлерден түзіліп, толық 
ашылмайтын еді. Дүлдүл әнші жайлы 
кітаптар кейінірек те жазылды, бірақ 
автор әнші �мірден �ткеннен кейінгі 
хронологиялық бірізділікті ұстана оты-
рып к�ркем шығарманы ресми құжатқа 
негіздейді. Дерек пен к�ркем қиялды қатар 
�рбітеді. Және к�зк�рген замандастарынан 
суыртпақтап сыр тарқатады. 

С.Ләтиеваның «Бұлбұл» кітабын 
мен осыдан он жыл бұрын әншінің 90 
жылдық мерейтойы тұсында Күләштің 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  п о р т р е т і н  ж а з у д а 
дерекк�з ретінде қолдандым. Дәл осы 
әнші шығармашылығы ғылыми жоба 
а я с ы н д а  м е н і ң  з е р т т е у  н ы с а н ы м а 
айналғанда біз Сара апаймен тізе қосып 
М.3уезов атындағы 3дебиет және �нер 
институтының «Ұлы дала тұлғалары» 
серия сымен шығатын «Күләш» атты 
кітабының ұжымдық авторы болдық. 
Jзара пікір алысып, ойларымызды ортаға 
сала жүріп, апайымның �зін, қаламгерлік 
қ ы р л а р ы н ,  � н е р  м е н  � м і р г е  д е г е н 
ұстанымдарын айқындай түстім. «Менің 
Күләшім», мен осы кезге дейін таныған 
Күләш бойындағы �зге де айтылмаған 
жұмбақтарды, кітапқа басылмаған сырлар-
ды айқындап, әнші туралы ой шеңберімді 
кеңейте түстім. Сонымен бірге мен 
білетін, мен таныған қымбатты Сара 
апайымның бойынан үлкен кісілік келбет, 
�з ісіне адал, оқырманымен жүзі ашық 
сұхбатқа баратын суреткерді к�рдім. Jз 
ісіне, таңдаған тақырыбына, �зі зерттеген 
қаһармандарына деген адалдығы үшін 
бұл жаны жайсаң жанды ет жақынымдай 
жақсы к�ріп, жақын тартып сыйладым. 

Жазуға таңдап алған тақырыпқа құлай 
беріліп, барлық жан-тәнімен ынтыға 
зерттеп жазу біздің кейіпкеріміздің сурет-
керлік болмысынан айқын к�рінеді. 
«Қазақ бұлбұлы» атанған Күләш дүниеден 
қайтқаннан кейін артынан іздеу шісі болып 
біраз жылдар еңбектен ген ол үлкен жұмыс 
істейді. Бұл ізденіс күні бүгінге дейін 
жалғасып келеді. Аңыздан шындықты 
ажыратып, �секті дерекпен дәлелдеу 

ОҚЫРМАН ОЙЫ 

Кітап – сенімді дос 

Спортшы сыр бөлісті

Әлеуметтік 
фотосуреттер көрмесі 

Шығармадағы негізгі кейіпкер 
Аян екені белгілі. Қоңырқай жүзді, 
біркелкі етіп қиылған кекілі бар. 
Т�белеске жаны қас, ешкіммен 
с�зге келмейді. Jзі �жет, зерек, 
мейірімді, ақылды. Ойнап жүріп то-
бы ғын шығарып алған. Jз ойынан 
балаларды таңдандыратын ертегілер 
шығарады. 

Повесті оқыған балалар осы Аян 
туралы, сондай-ақ кітаптағы Садық, 
Есікбай, Бапай, Тұржан ж�ніндегі 
ойға түйгендерін айтып жатыр. 
Кітап балаларға ұнаған секілді. 
«Жақсы әсер алдық, біраз жайтқа 
қанықтық» деп жылы лебіздерін 
білдіреді.

Бізде қазір «Кітап оқылмайды, 
оның орнын ғаламтор басты» де-
гендей пікірлер айтылады. Бір жа-
ғынан мұнымен келісуге де бо-
лар. Салыстырмалы түрде алғанда. 
Неліктен оқылмайды? Жұрт қазір 
қысқа жазылған дүниелерге құмар. 
Ғаламтор беттеріндегі  шағын 
ақпараттарды шолып шығады да 
кітапқа беттегісі келмейді. Бұл да 
бүгінгі заман к�рінісі. К�пшілікті 
жеңіл с�здер қызықтыратын секілді. 
Мұндай жайтты, әрине құптай ал-
майсыз. 

Аға-апаларымыз кітаптан алған 
білімге ештеңе жетпейтінін айта-
ды. Бұл пікірге әбден қосыласың. 
Себебі кітап оқу арқылы адамның 
с�здік қоры к�бейіп, �з ойын еркін 
жеткізе алады. Логикалық ойлауды 
дамытуда да кітап оқудың пайдасы 
зор. Оқығаныңды іштей талдасаң, 

адам психологиясын жетік түсіне 
бастайсың. 

Кітап оқудың тағы бір пайда-
сы адам ағзасының қартаймауына 
септігін тигізеді екен. Біріншіден, 
оқылған с�зді санада бейнеге айнал-
дыру қабілеті когнитивті қызметке 
жақсы әсер етеді. Екіншіден, ойын 
жинақтауға к�мектеседі. 

Ғалымдар кітапты к�п оқитын 
бір топ адамның миын магнитті-
серпінді  бақылаудан �ткізген. 
Соның нәтижесінде әлдеқандай 
иіс, ландшафт немесе дәм туралы 
оқығанда адам миының қабылдауға 
жауапты б�ліктерінің белсенді 
әрекет ететіні анықталады. Мұндай 
жайт теледидарға қарағанда неме-
се компьютерлік ойын ойнағанда 
байқалмайтын к�рінеді.  Бұдан 
аңғарылатыны кітап оқу адамның 
м и ы  ү ш і н  а й р ы қ ш а  ж а т т ы ғ у 
екендігі. Түрлі шығармалардың 
ішіне ойша ену адамның елестету, 
қиялдау мүмкіндігін арттыратынын 
байқаймыз. 

Бұл жерде біз  ғаламтордың 
бағасын кеміткелі тұрғанымыз 
жоқ. Онсыз бүгінгі �мірді елестету 
де мүмкін емес. Алайда кітаптан 
ешқашан қол үзбеуіміз керек. Ол 
қашанда білім бұлағы, алтын қазына. 

Шакизада ЕСЕНОВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы 

№204 орта мектеп мұғалімі 
 
Қызылорда облысы 
Қазалы ауданы

Алматы қаласындағы №40 орта 
мектепте ережесіз жекпе-жектен 
әлемнің үш дүркін чемпионы, 
елге танымал спортшы Ардақ 
 Назаровпен кездесу 6тті.

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
патриоттық идеясының бір бағыты 
рухани-адамгершілік құнды лық-
тарды және салауатты �мір сал-
ты мәдениетін  қалыптастыру 
еке ні белгілі. Мектеп әкімшілігі 
осы мақсатпен елімізге танымал 
тұлғаларды оқушылармен кездес-
тіріп, сұхбат құруды дәстүрге айнал-
дыр ған. Ардақ Назаров – кәсіпқой 
спортшы, панкратионнан үш дүркін 
әлем чемпионы, Азия құрлығының 
абсолютті чемпионы, джиу-джитсу-
дан 3-дан иегері ғана емес, сондай-
ақ шәкірттерінің бойына қазақы 
мінез бен ұлттық қасиеттерді сіңіріп 
жүрген ұлағатты азамат. Қазіргі 
кезде жаттықтырушылықпен айна-
лысып жүрген Ардақ әдебиет пен та-
рихты да бір кісідей білетіндігімен, 

жыраулар с�зін жатқа айтуымен 
оқушыларды тәнті етті.  

Кездесуге еліміздің бүгінгі батыр-
лары, жекпе-жек бойынша халық-
аралық жарыстардың жеңімпазы 
Т�леген Ақылбеков, панкратион 
бойынша Азия чемпионы Қазыбек 
3шімов,  жекпе-жек бойынша 
әлем чемпионы Аңсар Дәулетбаев 
және Аслан Тоқтарбаев қатысты. 
А.Назаров жастарды спортпен 
айналысуға, елін сүюге шақырды. 
Сондай-ақ кеш барысында спорт-
тың жас жанкүйерлері �здерін 
қы зықтырып жүрген к�птеген 
сауал дарға жауап алды. Спортшы 
ағаларының алдында домбырамен 
күй шертіп, ән айтты, �лең оқыды. 
Бүкіл әлем мойындаған чемпион 
осы спорт түріне қалай келгенін, ер 
жігітке қандай қасиеттер тән болу 
керектігін айта келе, жастарды �з 
елінің патриоты болуға шақырды. 

Қуаныш ИСАБЕКОВА,
№29 кітапхана меңгерушісі

Алматы метрополитенінде 
әлемдік әлеуметтік фотосуреттер 
к6рмесі ашылды. Үздік фото-
суреттер к6рмесін «Бауыржан» 
қайырымдылық қоры әлеуметтік 
фотосуреттер байқауы аясында 
ұйымдастырып отыр. 

Қ а л а  т ұ р ғ ы н д а р ы  ә л е м д і к 
фотограф тардың жұмыстарымен 
19 сәуірге дейін таныса алады. 
К�рмеге әлеуметтік тақырыптағы 
түрлі мәселелерді қозғай тын фото-
суреттер қойылмақ. 

Ұйымдастырушылардың ай-
туынша, аталмыш к�рме мақсаты 
әлеуметтік фотосуреттер арқылы 
адамдардың назарын қоғамдағы 
түйткілді мәселелерге аудару. 

К�рмеге әлемдік және қазақ стан -
дық фотографтардың 50 фотосуреті 
ұсынылады. Байқау ұйымдас тыру-
шылары биылғы жылы махаббат 
тақырыбын алып отыр.

Жеңімпаздарды �з кәсібінің 
шеберлері, танымал фотогроф-
тар анық тайтын болады. Олардың 
қата рында Дамир Jтеген, Лю-
бовь Харламова, Павел Михеев, 
 Никита Басов және тағы басқалар 
бар. Байқау келесі бес аталым 

бойынша анықталады: «Отбасы-
на және Отанға деген махаббат», 
«Жақыныңа деген махаббат», 
«Жануарларға деген махаббат», 
«Балаларға деген қамқорлық», «Екі 
жарты бір бүтін». Сондай-ақ, желі 
қолданушыларының дауыс беру 
нәтижесі бойынша «К�рермендер 
к�зайымы» атты арнаулы марапат 
тағайындалады. 

Байқаудың салтанатты марапат-
тау рәсімі 21 сәуір күні �теді.

ПАТША КWҢІЛ

Кімге керек жабығып жылағаның,
Кімге керек сүрініп құлағаның?
Қиындық пен қуаныш егіз екен,
Екеуінің арасы бір-ақ адым.

Сарғаяды ш�п басы салқын күзде,
Jтерміз бір күндері сіз де, біз де.
Біздерсіз де таң атып, күн шығады,
Жұмысы жоқ �мірдің бізде мүлде.

Тағдырың не берсе де бір басыңа.
Jткен �тті, алда үміт, құр жасыма.
Басың ауырып балтырың сыздағанда
Ойландың ба, келеді кім қасыңа?

Гүл жайнаған жастықтың �тері хақ,
Jкінгенмен не пайда айтшы бірақ?
Аман алып шығады алты ай қыстан,
Жақсы лебіз айтылған, жанған шырақ.

Ас толтырып қойса да алтын табақ,
Есігін енді аштырмас салқын қабақ.
Қалған к�ңіл – шыққан жан, орны толмас,
К�рген қызық, жиғаның бір күн талақ.

Jткізіп алмағайсың текке күнді.
Күзде орып аларсың еккеніңді.
Jз �мірің, тағдырың �з қолыңда,
Байқамай да қаларсың кеткеніңді.

Мүмкін сенің мінгенің қымбатырақ.
Кигенің де �згеден сымбаттырақ.
Бірақ жыртық үйдің де құдайы бар,
Патша к�ңіл бәрінен қымбат тұрад.

КЕЗДЕСУ

ӨНЕР

ОҚЫРМАН ЖОЛДАҒАН ӨЛЕҢ

Жақында кенттегі кітапханалардың бірінде өткен оқырмандар конференция-
сына қатыстым.  Осында  жиналған  мектеп  оқушылары қазақтың  белгілі  
жазушысы Сайын Мұратбековтың «Жусан исі» повесіне байланысты  ой-
пікірлерін   ортаға салды. 

БІЗДІҢ АУЫЛДЫҢ 
КWКТЕМІ

Айғыз-айғыз, қар кеткен
Жылғаларда су кепкен.
Жылдағыдан ерекше
Несіменен бұл к�ктем?

Бұрынғыдай бәрі де,
Бозторғайдың әні де.
Бозбалалар қайда жүр
Сәлем берген кәріге?

Бозарып таң атады,
Қызарып күн батады.
Сусылдап кеп шүрегей
Суға қонып жатады.

Арса-арса келбеті,
К�к шалады жер бетін.
Қыстан шыққан боз басын
Салқын самал тербетті.

Апандарға су толған,
Қамыс �ссе ну болған.
Шалдығып кеп алыстан,
Шалшық суға қу қонған.

Ерте, ерте, ертеде,
3лде одан ерте ме,
Атақоныс, ел болған,
Осы бейқам �лкеде.

Оған куә қыраттар,
Тілсіз аққан суаттар
Тастан шыққан бұлақтар,
Түнде жанған шырақтар.

ҚҰЛПЫТАС

Ойларынан шыға алмадым баршаның,
Кінә қойма, мен де адаммын,
Шаршадым.
К�зді жұмып кетсем бе екен ауылға,
Мәрт�гімді, Елегімді аңсадым.

К�п болыпты біз ауылдан кеткелі,
Сағым болды жазы, қысы, к�ктемі.
Самала жел кекіліңді қуалап,
Шақыратын Ақсу-�зен �ткелі.

Қуат беріп жаныңа таң шуағы,
Шайқалады самалмен бал құрағы.
Елең етіп еңістен елік қашып,
Шиқылдайды жол бойы саршұнағы.

Бұраң-бұраң, қара жол тау асады,
Жолға тау, тау жолына жарасады.
Билік құрып т�беде бүркіт отыр,
Биік қылып к�рсетіп аласаны.

Жалғыз тал,
Жалғыз �скен баурайда,
Ел қайда, су қайда, ауыл қайда?
Арса-арса, «бет-жүзің» әжім-әжім,
Серік болар тағы тал табылғай да.

Қарасуға құятын Кіндік барып,
Қосшелекке жететін құмды жарып.
Қара мола, сай-сала, тау б�ктері,
Қарық болып жататын суға қанып.

Анау Т�бе,
Бір қауым ел мекен еткен тасыңды,
Талғамайды ажал кәрі-жасыңды.
Менің ғазиз Анам да орнын тапқан,
Jткен күнде белгі жоқ-ау расында.
Маңдайымды тіреп құлпытасыңа,
Жылап тұрмын қабірінің басында.

АҚТJБЕ

үшін барын салады. К�зі тірі, Күләшпен 
жақын араласқан аға-апаларымен, әріптес 
 достарымен жүздесіп, сұхбаттасып, назар 
аударарлық детальдарды, �мір мен �нерге 
қатысты бар деректі қалт жібермей жинай-
ды. Аты аңызға айналған, сыңғырлаған 
үні барша қазақтың құлағында тұрған, 
келбеті к�ңілден �ше қоймаған Күләштің 
шынайы бейнесін жасау жолында небір 
ұйқысыз түндерді басынан �ткізеді. 
Соның нәтижесінде, біздің Күләш осын-
дай деп айтарлықтай тамаша кітап дүниеге 
келіп оқырманның к�зайымына ай-
налды. Алайда бұл еңбек оңайлықпен 
келмегенін біз автордың: «Jнер әлеміне 
қызыға, әуестікпен қарай бастаған сана-
лы кезеңнен бастап, қазақ үшін тірісінде 
аңызға айналған әнші туралы жазамын 
деп мойынға алу бір басқа да, оны ел 
қабылдайтындай, әруаққа шет болмай-
тындай етіп жүзеге асыру бір басқа. Осы 
екі басқа шаруаның жауапкершілігін анық 
сезінген кезде тайсақтаған сәттер де бол-
ды» деген ойынан байқаймыз. 

Кездескен қиындықтар мен кедергі-
лерге  тоқталғанда  б із  жазушының 
таңданысы, ашынысы, адамдардың 
әр  алуан кейпін танып білген «к�зін 
ашу» сәтін де к�реміз. Сара апайымыз 
суреткерлік, қаламгерлік жолындағы 
адамтану, кейіпкерлердің желісін тарқату 
секілді «�мір драматургиясы» пәнінен осы 
кітапты жазу барысында маңызды сабақ 
алады. Ол «Бір қызығы Күләшқа жұрттың 
бәрі мен сияқты ынтық емес екен. Шын 
ықыласпен с�йлескен, бірден ат-тонын 
ала қашқан, сыпайы ғана шығарып салған 
адамдар болды. Шынын айтқанда бұның 
�зі бір театр еді» дейді. 

Танымал театр қайраткері жайлы 
жаза отырып Сара апай �зі таңдап алған 
кейіпкерінің айналасындағы әріптестерін 
де кеңінен қамтып жазады. Бұл жерде 
Күләштің белгілі ортада ғұмыр кешіп, 
30-50-ші жылдары қазақ қоғамының 
қандай алып тұлғаларымен дәм-тұздас 
болғандығы жайлы айтып жатудың �зі 
артық. 3нші мен оның айналасындағы 
кейіпкерлер ара қатынасы, қосалқы 
екінші, үшінші пландағылардың да жан-
ды бейнесін к�реміз. Бұлардың бәрі 
«Билеушіні оның айналасындағылар жа-

сайды» деген белгілі сахна заңдылығына 
бағындырылған желімен түзілген. Ол 
жүздесіп, сұхбаттарын жазып алған 
адамдары халқымыздың �нері  мен 
мәдениетінің майталмандары: академик 
жазушы Ғ.Мүсірепов, Халық жазушысы 
М.Хакімжанова, Күләшты театрдағы 
алғашқы күндерінен білетін Л.Хамиди, 
сахнадағы әріптестері Ғ.Құрманғалиев, 
Б . Д о с ы м ж а н о в ,  К . К е н ж е т а е в , 
Ш . Б е й с е к о в а ,  т е а т р   д и р е к т о р ы 
А . Ж ұ б а н ы ш а л и е в ,  т . б .  К і т а п т ы ң 
к�лемін толықтыру үшін к�зк�рген 
замандастарының айтқандарының бәрін 
кітапқа енгізуге де болатын еді. Бірақ 
қаламгер �мірден ерте озған, жұмбақ сы-
рын �зімен ала кеткен, ел аузында аңызға 
айналған тұлғаға байланыс ты кейінгі 
ұрпаққа қалатын кітапқа үшін таңдаған 
�з ұстанымына берік. Ол азаматтық, 
суреткерлік қалыптың ара жігінен ауытқуға 
жол бермейтін, жауапкершілікті сезінуден 
туындайтын тежеуіш, �зінің жазғандарын 
қалт жібермей цензорлық жіті бақылауы 
арқылы орнымен тосқауыл бола алды. 
Оның: «Сонымен кітап жазылды. Бірақ 
кездескен,  с�йлескен адамдардың 
айтқандарының бәрі бірдей одан орын 
таппады. Ол жанрға, менің бұл шығарма 
жайлы ұстанымыма, ең бастысы Күләш 
Байсейітованың �з �мірінде ұстанған 
сеніміне деген құрметке байланысты» 
дейді. Міне, қандай қарапайымдылықпен 
айтылған жүрекжарды с�здер. Жұмбақтау, 
құпиялықпен әлі де болса толық ашыл-
май жатқан ақтаңдақтар болса к�ңіл 
ылғи тыншымай соған жауап іздейді. Бар 
нәрсе к�збен к�ріп, қолмен ұстағандай 
анық болуын қалайды. Сара апайыммен 
пікір б�лісе жүріп те Күләшқа байланыс-
ты �зім жауабын әліге дейін таппаған 
жұмбақ мәселелер т�ңірегінде «қолайсыз» 
сұрақтарды қойғанда, ол кісінің: «Оны 
енді жариялаудың қажеті қанша, он-
сыз да Күләш �зінің қол жетпес биік 
тұлға екендігін �нерімен дәлелдеп кетті. 
Одан Күләшқа да, оқырманға да келіп-
кетер пайда жоқ» деген толымды уәжін 
айтқан. Одан кейін әрі қазбалай беруге 
бармадым. Мен үшін Сара апайымның 
�мір тәжірибесімен түйіндеген осы бір 
салмақты с�зі жеткілікті болатын. 

3у бастан С.Ләтиеваның Күләшті 
таңдауында ерекше мән бар деп білемін. 
Осыдан кейінгі  басқа да жазылған, 
аударылған шығармаларымен бірге араға 
ондаған жылдар салып «Ғибраты мол 
ғұмыр» сериясымен «Хадиша Б�кеева» 
деректі повесть-эссесі (Астана. Елорда, 
2001), кейін «Хадиша мен Байғали» атты 
�мірбаяндық эссе (Алматы. Ана тілі, 2012) 
дүниеге келеді. Соңғы туындысының 
жанрлық бағдары жайлы автордың 
а н ы қ т а м а с ы н а  қ ұ л а қ  т ү р с е к :  « Б ұ л 
сағыныштан, махабаттан, жалғыздықтан 
түзілген туынды. Бұны қалыпты ұғымдағы 
тұтас шығарма деуге болмайды. Одан г�рі 
адамның әр кезеңдегі, әр жағдайдағы 
е с к е  а л у л а р ы м е н ,  ш е г і н і с т е р і м е н 
толықтырылған к�ңіл-күйі деген дұрыс» 
дейді. Кітапты оқи отырып елу жылдан аса 
сахнаның гүлі болған актриса Х.Б�кеева 
мен опера сахнасының сұлтаны болған те-
нор дауысты әнші Б.Досымжановтың �мірі 
мен �нердегі тандемі, бірге қол ұстасып 
жүріп �ткен ғұмыры, сахнадағы салып кет-
кен дара жолдарын анық к�реміз. 

Бұл еңбектердің жазылуы, құрылымы, 
кейіпкерлердің келбетін ашу жолын-
да қаламгердің �зіндік қолтаңбасы, 
шеберлік қыры айқын к�рінеді. Мате-
риалды хронологиялық ретімен емес, 
оқиғаның  баяндалу желісіне сай қисынды 
түзуі, тілінің жатықтығы, деректердің 
кейіпкердің ішкі сезім иірімдерінің 
бағытымен келтірілуі к�ркем шығарма 
мен �мірлік нақтылы деректерді қатар 
үйлестіре береді. 

Біздің театртану ғылымында тарих-
та болып кеткен Эсхил, Аристофан, 
 Шекспир, Мольер, Кальдерон заманын-
да к�рсетілген спектакльдерді қалпына 
келтіру (реставрациялау) деген арнайы пән 
оқытылады. Ұстазымыз, �нертану докто-
ры Б.Құндақбайұлы бізге сонау жылдары 
қойылған Ж.Аймауытовтың, М.3уезовтің, 
�зге де авторлардың т�ңкеріске дейін 
және кейінгі қойылған спектакльдерінің 
қалай к�рсетілгені жайлы �зі барып 
к�ргендей баяндайтын еді. С.Ләтиеваның 
кітаптарын оқи отырып та біз осындай 
күй кешеміз, �ткенмен жүздескендей бо-
ламыз. Қанабек пен Күләштің, Хадиша 
мен Байғалидың арасындағы диалогтардан 
оқырман оқиға �рісінің даму бағытынан, 
негізгі кейіпкерлер арасындағы әңгіме 
�рісінің  ауанынан мол мағлұмат ала-
мыз. Жазушының к�ркемдік қиялын, 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  ш а б ы т ы н  б о л м а -
шы штрихтармен, тарихи маңызы мол 
құжатпен, �мірлік нақтылы деректерімен 
қатар  ұштастыра  домбыраның қос 
ішегіндей с�йлету Сара апайдың осы 
еңбектерінен айқын к�рінеді. 

Ойымызды қорыта келгенде, қалам-
гер Сара Ләтиева – талғампаз, турашыл, 
табанды суреткер. Кітабына кейіпкер 
болатын қаһарманын он ойланып ба-
рып таңдайды, еңбегінің нәтижесін 
оқырманмен жүздестіргенде қаншалықты 
шынайы шығатындығына к�зі жеткенде 
барып кіріседі. Айтар ой-пікірін білдірерде 
кейбір ел назарынан таса фактілерді жа-
риялауда ойланып, елдің ертеңі болар 
жас ұрпақ үшін қажеті бар немесе жоғын 
салмақтап барып жариялайды. 

Бүгінде қазақ сахна �нері, оның саңлақ 
жұлдыздары жайлы жазылған еңбектерді 
театртанушылар, сахна �нерпаздардың 
�здері, ақын-жазушылар, журналистер, 
�зге де қолына қалам ұстағандар жазған, 
жазып та келеді. Соның ішінде �зінің 
ары мен ұжданын әдебиеттің жолына 
арнап, осы жолды ту етіп к�терген Сара 
Ләтиевадай апаларымыздың орны б�лек.

Аманкелді МҰҚАН,
М.Nуезов атындағы Nдебиет және 

6нер институты Театр және кино б6лімінің 
меңгерушісі, театртанушы

Ұлтымыздың өнерпаздары жайлы 
бірнеше кітаптардың авторы Сара 
Лəтиевамен сырттай таныстығымыз 
сонау 80-ші жылдары, студенттік 
партадағы алғашқы театртанушылық 
ізденістерімнен басталды. Қиын да 
күрделі жанр – опера өнері жайлы 
дерек жинап ғылым жолына бет 
бұрған кезде алғаш рет бұл кісінің 
шығармашылығымен жүздестім. 
Қазақ операсын зерттеуші оның 
тарихы, орындаушылық өнері, сүбелі 
жетістіктері жайлы дерек іздегенде 
қазақ сахнасының жұлдызы Күлəш 
Байсейітова шығармашылығына 
соқпай кете алмайтын еді. Ол 
дүниеден қайтқаннан кейін 
жарияланған алғашқы еңбектер 
ішінде өмірі мен шығармашылығы 
тұтас қарастырылып, жан-жақты 
қамтылған «Бұлбұл» атты кітап 
осы С.Лəтиеваның терең де үлкен 
ізденіспен келген туындысы болатын. 
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АНА ТІЛІ

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ АЛҒЫС 

С�зімнің басында ұлттық күре сі міздің 
әлемдік аренаға шығуы туралы қысқаша 
тоқталсам дей мін. Қазақ елі тәуелсіздік алған 
уақыттан бастап ұлттық спорт түр лерінен 
халықаралық аренаға шы ғуға мүмкіндік туды.

Қазақ күресін әлемдік аренаға алып шығу 
идеясын алғаш к�терген ұлтымыздың адал 
перзенті, нағыз патриоты, еліміздің күрес 
саласына к�п еңбек сіңірген азамат, қазақ 
күресі, дзюдо және самбодан спорт шебері, 
Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы 
Бауыржан Жаналин болатын. Jткен ғасырдың 
соңында Бауыржан Жаналин ұлттық күресіміз 
туралы деректер жинау мақсатында Қытай, 
Түркия және Ирандағы қазақтарды аралап, 
мол материал жинады. Jзімізде бар тарихи 
дүниелерді топтастырды.Талмай іздене жүріп, 
ұлттық күрестің ережесін әзірледі. 

Жинақталған мол материалдар негізінде 
2000 жылы қазақ күресін дамытудың жаңа 
бағдар ламасын жасадық. Бұл бағдарламаны 
ж ү з е г е  а с ы р у ғ а  М а р а т  Ж а қ ы т ,  Б а қ ы т 
 Жаңбыр баев, Диқанбай Битк�зов секілді 
кезінде КСРО құрамасында болған айтулы 
жаттық ты рушылармен бірге басқа да мамандар 
тартылды. Бауыржан Жаналин жасаған ережені 
мамандардың талқысына салдық. Ереже к�птің 
к�ңілінен шыққан соң, оны бекіттік.

2001 жылы жасалған әдіс-тәсілге ұпай беру 
жүйесін ұлттық терминдермен ауыстыру тура-
лы Жаналинге ұсыныс жасадым. Техникалық 
әрекеттер үшін берілетін ұпай орнына «бүк», 
«жамбас», «жартылай жеңіс», «таза жеңіс» 
с�здерін қолдана бастадық. «Баста», «тоқта» 
терминдері айналымға енді.

Кеңес одағы тұсында ұлттық спорт түрлеріне 
жете мән берілген жоқ. Соның салдарынан 
ұлттық спорт түрлері түпкі тамырынан ажы-
рап, олардың ұлттық бояуы к�мескі тарта 
бастаған еді. Осы жағдайларды ескере келе, 
балуандардың кілемдегі киімін к�шпелілердің 
сауыт үлгісінде жасадық. Сауыт жауынгердің 
ат үстінде еркін қимылдауына, садақ атуына, 
жекпе-жекке түсуіне �те ыңғайлы. 

Біз ұлттық күресті дамыту жолында ұлттық 
ерекшеліктерімізді, салт-дәстүрлерімізді берік 
ұстануға тырыстық. Ал Бауыржан аға қазақ 
күресінен тұңғыш Азия чемпионатын к�зімен 
к�руді қатты армандады. Бірақ 2004 жылы 
 кенеттен қаза болды.

Біздің табанды әрі ұйымдасқан іс-әрекетіміз 
бірте-бірте �з же місін бере бастады. 2004 
жылы Гер манияның Берлин қаласында 18 
мемлекет �кілдерінің қатысуы мен дүниежүзі 
қазақтарының құрыл тайы �тті. Құрылтайға 
Қазақ елі делегациясын белгілі жазушы, қоғам 
қайраткері Қалдарбек Найманбаев бастап бар-
ды. Сол құрылтайда біз қазақ күресінен жарыс 
ұйымдастырдық, әр елден келген бауырларға 
күрес киімін к�рсеттік. Ең үлкен жеңісіміз: 
18 елден жиналған бауырлар бас қос қан кон-
гресте Дүниежүзілік «Қазақ күресі» федера-
циясы құрылды. Конгреске келген азаматтар 
мені бірауыздан Дүниежүзілік «Қазақ күресі» 
федерациясының президенті қызметіне сай-
лады. Jз халқымның т�л күресінен құрылған 
әлемдік федерацияның тұңғыш президенті болу 
– мен үшін зор мәртебе әрі абырой болғанын 
мақтанышпен айтамын.

Қазақ күресін әлемдік аренаға шығару оңайға 

Залалы көп құрылғы

Көзімнің көруі 
жақсарды

Бүгінгі таңда құлаққап (наушник) деген зат күнделікті қолданысқа еніп 
келеді. Түрлі қоғамдық орындарда, көшеде, үйде, көлікте де құлаққап 
киген адамдарды жиі кездестіруге болады. Айналасында болып 
жатқан оқиғалардан бейхабар мұндай жандар əдетте музыка тыңдап, 
кино көріп немесе біреумен сөйлесіп бара жатады. Ал бұл түрлі оқыс 
оқиғалардың орын алуына əкеп соғуы мүмкін. Орынсыз пайдаланса 
құлаққаптың адам өміріне де, денсаулығына да келтірер залалы өте көп.

Елбасы тапсырмаларына сəйкес елімізде соңғы 
жылдары бірқатар емдеу орындары бой көтерді. 
Солардың бірі – Талдықорған қалалық көпсалалы 
ауруханасы. 2016 жылдың тамыз айында ашылған 
емдеу орнында бүгінде ондаған бөлім жұмыс 
жасайды. 

3сіресе құлаққапты жолдан �тер 
кезде құлаққа тақпаған ж�н. Түрлі 
газет, сайт беттерінен, теледидар-
дан «құлаққап киген жеткіншекті 
пойыз қағып кетті, құлаққап киген 
жолаушыны к�лік қағып кетті» де-
ген жағымсыз жаңалықтарды да жиі 
еститін болдық. Бұл жақсылықтың 
нышаны емес. 

Бұрын құлаққап атаулыны ды-
быс жазу студиялары мен телеком-
муникация қызметкерлерінің, одан 
қала берді, авиация маманда ры ның 
құлақтарынан ғана аракідік к�зіміз 
шалатын. Ал қазір ше? Қазір әр от-
басында бұл құрылғыны қажеттілік 
ретінде пайдаланады. Ас ішкенде, 
ғаламтордан кино қарағанда, му-
зыка тыңдағанда, тіпті ұйықтар 
кезде де құлағына тағып жататын-
дарын қайтесің. Жасыратыны жоқ, 
аталған құрылғыға тәуелділік адам-
дар арасында күн �ткен сайын арта 
түсуде. 

Құлаққапқа шектен тыс қы-

зығушылар — жастар екені айтпаса 
да түсінікті. Студенттер де, мектеп 
оқушылары да бұл құрылғыны тағуға 
әуес. Жас жеткіншектердің ұзақ 
сапарға шыққанда немесе қоғамдық 
к�лік орындарында пайдаланатын ең 
сенімді серігіне айналған. Олардың 
автобус ішіндегі адамдармен ша-
руасы жоқ. Үлкенге орын беру бы-
лай тұрсын, артқы орындықтардың 
біріне жайғасып алып меңіреу адам-
дай мелшиіп отырады. 

Тағы бір мысал, Алматы қаласын-
да велосипед айдайтын адамдар саны 
жетіп артылады. Жолдың жиегінде 
жеңіл к�лігімен желдей жүйткіп 
б а р а  ж а т қ а н  ж о л а у ш ы л а р д ы ң 
құлақтарында құлаққап. Айнала-
сына қарау былай тұрсын, адамның 
 дауысын да естімейді. К�ліктің дабыл 
қаққышын қайдан естісін... Осыдан 
жол к�лік апаты, адам шығыны 
қайдан азайсын. 

Қазіргі кезде есту аппаратта-
ры бар құлаққаптардың да түр-түрі 

Бір дәлелдер мен оларды 
терістеудің ғылым, әрқай-
сысында дәлелдер мен теріс-
теудің белгілі бір тәсілдері 
қарастырылатын ғылыми тео-
риялар жиынтығы. 

Бұл ғылымның негізін 
қалаған Аристотель деп сана-
лады. Логика индукциялық 
және дедукциялық қисын деп 
б�лінеді. Соңғысын классикалық, интуициялық, 
конструкциялық, модальдық логика деп одан әрі 
б�леді. Барлық осынау теорияларды пікірлердің 
ақиқат пікір-шарттардан ақиқат пікір-салдарларға 
жетелейтін тәсілдерін каталогтауға ұмтылыс 
біріктіреді, каталогтау, әдетте, қисынды есептеу 
шегінде жүргізіледі. Осы заманғы логика дәстүрі 
логиканың тарихы мирасқоры әрі кейбір мағынада 
оның тікелей жалғастырушысы болып табыла-
ды. Бірақ дістүрлі логикадан �згеше, осы заманғы 
логикаға қисынды ойлаудың әрқилы пошымдалған 
теориялар жасау тән. Логика қару етіп алынбай-
тын ғылым саласы жоқ деуге болады. Ғылыми-
техникалық прогресті жеделдетуде логиканың 
есептеуіш математикада, автоматтар теориясында, 
лингвистикада, информатикада қолданылуы ерекше 
р�л атқарады. 

Қалпағы ақ қарасаң, 
Дәрігер емес, бірақ ол. 
Дәм мәзірін қаласаң,
Алға ұсынып тұрады ол. 

Сырғауылдың басына
Қырғауыл қонды.
Қырғауылдың сырғауылдың
Басына қонғаны.
Нұрғабылға оңды болды. 

(Аспаз)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Логика қандай ғылым?
АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

1957 жылы Кеңестер Одағы 
жасанды жер серігін ғарышқа 
ұшырғанда, АҚШ Қорғаныс 
министрлігі «егер соғыс бола 
қалған жағдайда Америкаға 
се німді ақпарат алмасу жүйесі 
қа жет болады» деп есептеген. 

Бұл жүйені әлемді дүр сіл-
кіндірген сол оқиғадан кейін 
АҚШ-тың Орталық барлау 
басқармасының қызметкерлері ойлап тапқан к�-
рінеді. Осы мақсатта Лос-Анджелес, Юта және Ка-
лифорния штаттарындағы университеттерге және 
Стэнфорд зерттеу орталығына компьютерлерді 
бір-бірімен жалғайтын желі жасау тапсырылады. 
«ARPANET» деп аталатын жоба 1969 жылы т�рт 
мекеменің компьютерін телефон арқылы байланыс-
тырады. 1973 жылы бұл желіге телефон сымының 
к�мегімен Ұлыбритания мен Норвегияның ұйымдары 
қосылып, желі халықаралық сипат алады. Мұнан соң 
«ARPANET» дамып-жетіліп, оны түрлі ғылым салала-
рында пайдалана бастайды. 

Біз қолданып жүрген к6птеген атаулар 6з бастауын 
адам есімдерінен алған. Оған мысал ретінде Америка 
деген атаудың итальян картограф-саяхатшысы Америго 
Веспуччидің есімінен келіп шыққанын айтсақ та болады. 

Бегония гүлінің атауы фран цуз дың Санто-
Доминго да ғы губернатор Мишель Бегонның, ал каме-
лия – ХVIII ғасырда �мір сүрген Моравия миссионері 
Георг Иозеф Камельдің есімінен алынған. 

Классикалық ат жарысындағы құнан шабысының 
дерби деп аталуы 1780 жылдан бері жыл сайын �тіп 
жүрген осы жарыстың бастаушысы дерби лорды 
 Эдвард Стэнлидің шен-шекпен дәрежесін к�рсететін 
с�зден шыққан. 

Кеудесіндегі киль сүйегі 
жақ сы дамыған құстар тобына 
жа татын пингвиндер құс тәрізді 
ұша да, жерде тез жүре де ал-
майды. Алайда суға түссе, оны-
мен бәсекелесер жануар бола 
қоймас, судан атылып шығып, 
қайта сүңгіген қимылы адамды 
сүйсіндіреді.  

Олар теңіз қабыланы – 
жыртқын түленді к�ргенде биіктігі 1,5-2 метр бо-
латын мұз жарлардан еркін секіріп, судан шығып 
кетеді. Пингвиндердің қазір ғылымға белгілі 15 түрі 
бар. Олар Антарктиданың мұз басқан жағалауында 
колония болып тіршілік етеді. Ең ірісі – император 
пингвині. Оның биіктігі 90 сантиметр, салмағы 45 
келі. Антарктиданың қатал да, боранды ауа рай-
ында 1-2 жұмыртқа салады, одан бір жарым айда 
балапан басып шығарады. Бұл кезде еркегі мен 
ұрғашылары екі аптадай кезектесіп, қоректенбей 
жұмыртқа басады. 

Пингвиндер – момын, сүйкімді құстар. Император 
пингвиннің «қалталы» құс десе де болады. 

Ақпараттық жобаның ерекшелігі

Белгілі атаулардың белгісіз тұстары

Қанаты бар, бірақ ұша алмайды

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ 

ТАНЫМ

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Nзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

кездеседі. Тұтынушылары к�п болған 
соң олардың интернеттегі, түрлі сау-
да орындарындағы жарнамасы да 
жақсы. Құлаққаптың түр-түрі бар. 
Бірі есту жолына тағылатын болса, 
бірі құлақ қалқанына қыстырылады. 
Кейбір арнайы құлаққаптар естуі 
нашар адамдарға айналасындағы 
дыбыстарды жақсы есту үшін қажет. 

Бір с�збен айтқанда құлаққаптың 
қайткенде де пайдалы жағынан 
 зиянды тұсы к�п болып тұр. Кез кел-
ген музыкалық құлаққаптар уақыт 
�те келе адамның есту мүшесіне 
 зиянын тигізеді. 3сіресе қазіргі таңда 
сәнге айналып үлгерген құлақтың 
ішіне тығып қоятын құлаққаптар аса 
қауіпті болып тұр. Jйткені дыбыс 
құлақ қалқанының жарғақшасын 
айналып �теді. 

Отоларинголог мамандардың 
айтуынша, құлаққапты күніне бір 
сағат пайдалану жеткілікті. Ал бізде 
мұны ескеріп жатқандар шамалы. 
Мұндағы айтылған ақыл-кеңес-
терге құлақ түру, түрмеу әрімнің �з 
еркіндегі іс. Дегенмен, құлаққаптың 
зиянды екендігін ешқашан есіңізден 
шығармаңыз. 3р адам �з �міріне, 
денсаулығына салғырт қарамаса 
екен.

Мархаббат ЖҰМАБАЕВА

Мен к� зімнің к�руі нашарлап, 
ем-дом алу мақсатында Талдықорған 
қаласының к�псалалы ауруханасына 
барған едім. Аталған мекемедегі Оф-
тальмология б�лімінің басшысы Қайрат 
Имашевқа жолыққан болатынмын. 
Мұнда қызмет істейтін дәрігерлер к�з 
жанарымды тексерген соң, операция 
жасау керектігін айтты. Аллаға шүкір, 
операция сәтті �тіп, к�зімнің к�руі 
жақсарып, жан дүнием жайланып сала 
берді. Осы ауруханада қызмет жасай-
тын ақ халатты абзал жандарға айтар 
алғысым шексіз. 

Қайрат Тілектесұлы басшылық 
етіп  отырған аурухана б�лімі  аз 
ғ а н а  у а қ ы т т ы ң  і ш і н д е  к � п т е г е н 
емделушілердің к�з ауруына шипа 
болар құтты мекенге айналып үлгерді. 
Т ү р л і  ж а ң а л ы қ т а р д ы ң  е н г і з і л у і 
мен бағдарламалардың ар қасында 
қалалық к�п салалы аурухананың жет-
кен жетістігі де к�ңіл қуантарлық. 
Сапалы қызмет пен медбике лер дің 

аялы алақаны, дәрігер лердің кәсіби 
 ше берлігі мен науқастар б�лмесінің 
жайлылығы емделушілерді сырқа тынан 
айықтырып, ұлт денсаулығын сақтауда 
�з белсенділігін танытып отырған жайы 
бар. С�з соңында Қайрат басқарған 
ұжымға ақ тілегімді мына жолдармен 
жеткізгім келеді:

Дәрігер ізгі ниетті,
Білімді, ойлы, жүректі.
Саулығы үшін халқының,
Тәңір берген тілекті.
Қайрат бастаған бұл ұжым,
Дертке дауа ем етті.
Тоты менен Бибігүл, 
Наргиз бенен Таня да,
Аянбай елге тер т�кті.
Халқы сүйген бұл жандар,
Жақсылық жолда жолықсын.
Мейірім тұнған жан дүние,
Шапағат нұрмен толықсын.

Бибіғайша КWПЕСБАЕВА,
соғыс және еңбек ардагері

Жақында Астанада Дүниежү зілік қазақ күресі федерациясының конгресі өтті. 
Оған Америка, Африка, Еуропа және Азия құрлықтарынан 46 елдің делегат-
тары, Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері 
комитетінің қызметкерлері, ұлттық күрестің ардагерлері мен белгілі маман-
дар қатысты.
Жиында төл күресіміздің қазіргі даму деңгейі, федерацияның соңғы кездері 
атқарған жұмысы мен алдағы жоба-жоспарлары талқыланды. Одан кейін 
ұйымның жаңа басшысы, оның бірінші орынбасары, вице-президенттер 
мен бас хатшысын сайлау рәсімі өтті. Конгресте қатысушылардың ба-
сым дауысымен осы кезге дейін федерацияның бірінші вице-президенті 
қызметін атқарып келген Ислам Әбішев ұйымның басшысы болып сай-
ланды. Ал 13 жылдан бері федерацияның президенті болған Серік Төкеевті 
делегаттар оның бірінші орынбасары етіп сайлады.

соққан жоқ. Біз бар күшімізді жұмылдырып, 
қаржылық және басқа да қиындықтарға мойы-
май шетелдік мамандарды к�птеп тартуға 
күш салдық. Тек халықаралық жарыстар 
ұйымдастырумен шектелмей, әлем мойындаған 
белді ұйымдардың назарын аударуға тырыстық.

2004-2010 жылдары Дүние жүзі лік қазақ 
күресі федерациясы ның ұйым дастыруымен 3 
әлем чем пионаты, 1 Еуропа, 6 Азия чем пионаты 
�тті. Бұл бәсекелерге ФИЛА бақылаушыларын 
арнайы шақырдық.

2010 жылы Астанада �ткен үшінші әлем 
чемпионатына ФИЛА президенті Рафаель 
 Мартинетти арнайы келді. Сол жолы Рафаель 
Мартинетти дүниежүзілік Қазақ күресі феде-
рациясын ФИЛА мүшелігіне қабылдау туралы 
құжатқа қол қойды. Бұл ұлттық күресіміздің 
тарихындағы ең бір жарқын сәттің бірі.

2004-2017 жылдарда қазақ күресінен 6 әлем 
чемпионаты, 11 Азия чемионаты, 3 3лем ку-
богы (Үндістан, Ресей, Қазақстан),  2 Еуропа 
чемпионаты, жастар арасында әлем чемпио-
наты (Иран), кадеттер арасындағы әлем чем-
пионаты (Бразилия) және Африка біріншілігі 
ұйымдастырылды. Бұл ресми жарыстардың 
бәрі ФИЛА мен UWW (Біріккен Күрес 3лемі) 
аясында �ткенін спорт мамандары жақсы 
біледі.

2 0 1 0 - 2 0 1 6  ж ы л д а р д а  қ а з а қ  к ү р е с і н 
 ЮНЕСКО танып, мойындауы үшін қыруар 
шаруа атқарылды. 2016 жылы ЮНЕСКО-ның 
11-ші сессиясында қазақ күресі материалдық 
емес мәдени мұра тізіміне енді. Қазақ күресі 
ЮНЕСКО-ның бауырына кіруі үшін ең әуелі 
WoMAU (Халықаралық жауынгерлік �нер 
одағы) мойындауы қажет екен. Бұл ұйым 
 ЮНЕСКО-ның тікелей қолдауымен 2002 жылы 
құрылды. Мақсаты: жер жүзі халықтарының 
жекпе-жек түрлерін зерттеп, ұлттық мұралардың 
келешек ұрпаққа жетуін қамтамасыз ету. 
Осы мақсатта Оңтүстік Кореяның Чхунджу 
қаласында Халықаралық жауынгерлік �нер 
Академия жұмыс атқарады.

 2010 жылдан бастап алты жыл қатарынан 
Чхунджуға, WoMAU сессиясына мамандары-
мызды жіберіп отырдық. Бақыт Жаңбырбаев, 
Ғалым Күлекешов, Жадыра Қошқарбаева 
секілді мамандар WoMAU сессияларын-
да ұлттық күресіміздің тарихы, даму жолы 
 туралы баяндама жасап, қазақ, ағылшын, 
орыс тілдерінде бейнебаяндар мен роликтер, 
жарыстар мен халықаралық семинарлардан, 

күрес ережесінен құнды материалдар к�рсетіп, 
спортшыларымыз ұлттық күресіміздің әдіс-
тәсілдерімен таныстырды. 

 2011 жылы Дүниежүзілік қазақ күресі фе-
дерациясы Оңтүстік Кореяға әлем чемпион-
дары Ерлан Естек, Бақтыбай Қисықов, қазақ 
күресінен спорт шебері Нұрболат Ыстыбаев-
тарды іссапарға жіберді. Біздің чемпиондар 
Чхунджуда бір апта бойы шеберлік сабақтарын 
�ткізді. Біздің бұл қадамымыз қазақ күресін 
Халықаралық жауынгерлік �нер одағының та-
нып, білуіне зор ықпал етті. Тарихи маңызы зор 
бұл шараға Материалдық емес мәдени мұраны 
қорғау ж�ніндегі Қазақ ұлттық комитетінің 
т�райымы Ханзада Есенова, ЮНЕСКО және 
ИСЕСКО істері бойынша Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық комиссиясының бас хатшысы 
3сел Jтегенова к�п үлес қосты.

 2016 жылы Эфиопияда болған ЮНЕСКО-
ның 11-ші сессия  сына Мәдениет және спорт 
ми нистр лігінің Спорт комитеті нен 3сия 
 Аманбаева мен Нұрлы бек Ермағамбетов ар-
найы қа тысып, 17 мемлекеттің дауыс беруі 
нәтижесінде қазақ күресі материал дық емес 
мәдени мұра тізіміне кірді.

 Қазақ күресі ерте заманнан біздің халықтың 
балуандық �нері болып табылады. Ұлттық 
күрестен нәр алған күш атасы Қажымұқан 
Мұңайтпасұлы еркін және грек-рим күресінен 
бүкіл әлемді мойындатты. Балуан Шолақ, 
М о л д а б а й  с ы н д ы  а л ы п т а р ы м ы з  к � р ш і 
мемлекеттердің ең мықты балуандарынан ба-
сым түсті. Жастайынан қазақша күресті серік ет-
кен 3білсейіт Айханов, Жақсылық Үшкемпіров, 

Дәулет Тұрлыханов, Аманжол Бұғыбаев, 
Қанат Байшолақов, Алмас Мұсабеков, Асқар 
 Шайхиев, тағы басқа даңқты спортшыларымыз 
Олимпиада ойындарында, әлем және Еуропа 
чемпионаттарында, ірі халықаралық жарыстар-
да жеңімпаз атанды.

 Ұлттық күрестің тізгінін ұстаған жылдарда 
«қазақ күресі» деген атауды ауыстырайық, қазақ 
атауымен бұл күрестің болашағы бұлдыр, деп 
пікір айтушылар аз болған жоқ. Олар жапонның 
дзюдо, Американың еркін күресін мысалға 
келтірді. 3рине, уақыт бір орында тұрмайды, 
ұлттық күресіміз жаһандық дамудың жолын-
да, сондықтан, келешекте мұндай �згерістер 
орын алуы әбден мүмкін. Ал әзірге біз қазақ 
күресін дүниежүзінің түкпір-түкпірінде паш 
еткендігімізді мақтан ете аламыз. Қазіргі таңда 
дүние жүзінің 30 елінде ұлттық федерациялар 
құрдық. 3лем чемпионаттарына жер шарының 
50 мемлекетінен спортшылар қатысты. Тағы 
бір ауыз толтырып айтатын табысымыз: ұлттық 
күресіміз 2017 жылы Түркіменстанның аста-
насы Ашғабадта �тетін жабық ғимараттағы 
Азия ойындарының бағдарламасына енді. 
Қазіргі таңда қазақ күресінің жанкүйерлері 
мен мамандары әлемнің әр қиырында бар. 
Бұл – дүниежүзілік Қазақ күресі федерациясы 
ұжымының сан жылғы жемісті де тынымсыз 
еңбегінің жемісі.

Серік ТWКЕЕВ,
Дүниежүзілік қазақ күресі 

федерациясының 
бірінші вице-президенті
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Сəуір айының 9-ы күні Павло-
дар қаласындағы ерке Ертістің 
бойы əсем əн мен күмбірлеген 
күйге бөленіп тұрды. Бұл күні 
Иса Байзақов атындағы Павло-
дар облыстық филармониясы 
қазақ ұлт аспаптар оркестрінің 10 
жыл дық мерейтойына арналған 
«Жастық шақ» атты концерт өтті. 
Естай атындағы қалалық 
Мəдениет сарайында өткен өнер 
кешінде қазақтың ұлттық əн-
күй мұрасының жауһарларынан 
бастап əлемдік классикалық 
музыканың ғажайып үлгілері 
оркестрдің құдіретті үні арқылы 
тарту етілген əуезді шығармалар 
тыңдарман жүрегіне жол тартты. 
Тамылжыған əн де, күмбірлеген 
күй де, түрлі аспап иелерінің 
жеке дара өнер көрсеткен 
сахналық нөмірлері де бір-
бірімен үндесіп, өнерсүйер 
қауымның сүйіспеншілігі мен 
қошеметіне ие болды. 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰЛАҚҚАҒЫС 

Жарќырап жарыќ к‰ндей 
к‰й кешiњiз...

Күй күмбірлеп, ән шалқып...

Бала кезінен к�ркем�нерге қызығып 
�скен ол 1959 жылы Н.Гоголь атындағы 
Алматы к�ркемсурет училищесінде, 
1962 жылы Харьков к�ркемсурет 
 институтында білім алды. 

С у р е т ш і  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а 
1960 жылдардағы қоғамдық �мірде 
белең алған «жылымық» кезеңіне 
тән үрдістер ерекше әсер еткен. 
Сол жылдары қазақ әдебиеті мен 
бейнелеу �неріне О.Сүлейменов, 
С.Санбаев, С.Айтбаев, 3.Сыдыханов, 
Т . Т о ғ ы с б а е в ,  М . Қ и с а м е т д и н о в , 
Б.Табиев,  Т.Дос мағамбетов сынды бір 
топ талантты шоғыр келгені мәлім. 
Саяси �з герістер, «темір қақпаның» 
ашылуы шы ғармашылық қауым ара-
сында жаңа к�зқарастардың  тууына 
алып кел ді.  3дебиет, �нер, жал-
пы ұлт мәселе лерін �ткір қозғаған 
пікірталастар «60-жылғылар» деп 
аталатын �зіндік бір ағымның пайда 
 болуына әсер етті. Олар Еуропадағы 
П и к а с с о ,  М о д и л ь я н и ,   С е з а н н 
секілді  постимпрессионистердің 
к�ркемсуреттік жүйесіндегі жанрлық 
к�ріністерді ұлттық бейнелеу �нерінде 
дамыта қолданды. Ашық, жарқын 
түстер мен жазықтықты біріктірген 
жаңа стиль туғызған сол буынның бел 
ортасында Ш.Сариев тұлғасы �зіндік 
қолтаңбасымен дараланған болатын. 
Ол халықтық �рнектер мен еуропалық 
�нерді синтездей отырып, �зіндік бояу 
бедерін тапты. 

С у р е т ш і  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н д а 
 портрет жанры айрықша орын алады. 
«Тұрар», «Балам Лебіздің портреті»,  «Шо-
пан», «Jнертанушының портре ті» атты 
туындыларда адамның бет-әлпетінен 
г�рі оның мінез-құл қын ашып к�рсетуге 
мән беретіні байқалады. Сондай-ақ 
бұл суреттерде этнографиялық эле-

Күтерсіз к�ңілдегі к�п кісіңді,
Тұрғанда қазаныңда ет пісулі.
Тойлайық жинап алып ет-жақынды,
К�ктемнің жақсы күні – жетпісіңді!

Желпілдеп ақ жаулығың басыңызда,
Елжіреп отырыңыз қасымызда.
Жарқырап жарық күндей күй кешіңіз,
Жаратқан жас жалғасын жасыңызға!

менттер к�рініс тапқан. «Суретшінің 
пішіндерді үлкейтіп беруінің �зіндік 
сыры бар. Соғыстан кейінгі қиын жыл-
дар, алып құрылыстардың қарқын 
алуы, егіс даласындағы ауыр еңбек, 
зауыт-фабрикалардың тынымсыз 
тіршілігі эпикалық сипатпен, ашық 
та қалың түстердің күшейтіле берілуі-
мен бейнеленді. Бұл шығармалар сол 
дәуірдің бейнелеу �неріндегі шежіресі 
деуге лайық» дейді 3.Қастеев атындағы 
�нер музейінің Қазақстан бейнелеу 
�нері орталығы графика секторының 
жетекшісі С.Мырзабекова. Мысалы, 
«Қыздар» атты туындысында ауыр 
еңбекпен шыныққан, бар қиындықты 
мойнымен к�теріп жүрсе де мойымай-
тын әйел болмысын к�реміз. Сондай-ақ 
«Жер қойнауын барлаушылар», «Арал 
балықшылары» атты картиналары да 
осындай ауқымды декоративтік астар-
мен жазылған. 

К�рмедегі туындылардан жал-
пылау және дерексіздік Ш.Сариев 
қолтаңбасына тән ерекшеліктің бірі 
екені к�рінеді. Суретшінің «Асан 
қайғы»,  «Қыз Жібек»,  «Орман», 
«Кеш» және т.б. суреттері халық �мірі, 
фоль клорлық бейнелерден тұратын 
жанрлық сюжеттер қатарынан. Jзі де 
�лең жазған Шаймардан суреттерін 
«қазақ тілінің, қазақтың бояуымен 
салды». Оның ірі кейіпті, �мірсүйгіш, 
�зіне сенімді, жүздері мейірімге толы 
портреттері к�рерменіне де ыстық 
тартып тұратындай. Jйткені оның 
басты кейіпкері – адам, панорамасы – 
қазақтың кең даласы. 

Бүгінде Атырау қаласындағы �нер 
музейі Қазақстан бейнелеу �нерінің 
классигі Ш.Сариевтің есімін иеленген. 

Дина ИМАМБАЕВА

Салтанатты кештің шымылдығы Иса 
Байзақовтың «Желдірмесімен» түрілді. 
Композитор Евгений  Брусиловский ор-
кестрге лайықтап түсірген әйгілі әннің 
әуені алуан түрлі аспаптар күшімен екпін 
алып, желдірте құбылды. К�рерменнің 
к�ңілін к�теріп, музыканың шексіз 
құдіреттілігін танытқандай әсерге б�леді. 
Оркестрдің әншісі, республикалық 
б а й қ а у л а р д ы ң  ж ү л д е г е р і  Н ұ р ж а н 
Сарқамбаев қазақтың дарынды ақыны 
Сұлтанмахмұт Торайғыровқа арналған 
«Еске алу» атты әнді нақышына келтіре 
шырқады. Күйші Ризолла Садықов 
Махамбетт ің  «Жұмыр қылышын» 
оркестрдің сүйемелдеуімен шебер орын-
дап, бабаларымыздың жауынгерлік ру-
хын к�з алдымызға әкелгендей бол-
ды. Жалпы айтқанда, әрбір музыкалық 
туындының мінезі мен дара болмы-
сын үкілеп жеткізуде оркестр �зіне 
т ә н  қ о л т а ң б а с ы н  к � р с е т е  б і л д і . 
Дина Нұрпейісованың «Бұлбұлы», 
Ж.Мұхтаровтың «Ұлы дала елі» атты 
туындылары да тыңдарманға ерекше 
әсер етті. Кешке қонақ ретінде қатысқан 
Ғ.Жұбанова атындағы мемлекеттік 
ішекті аспаптар квартетінің, Қазақстан 
Республикасының еңбек с іңірген 
қайраткері Дәурен Ғылымов жетекшілік 
ететін «Дәуір» этно-фольклорлық 
ансамблінің, халықаралық байқаулардың 

Қазақстандықтар Димаш Құдайберген қатысып 
жатқан «Мен әншімін» халықаралық жобасының 
финалын дәл сол күні теледидардан тамашалайды. 
Бұл ж6нінде толығырақ «Хабар» телеарнасының Бас 
продюсері Айдос ТҰРЫСБЕК айтып берді. 

– «Хабар» телеарнасы Димаш Құдайберген қатысып 
жатқан «Мен әншімін» халықаралық жобасын к6рсетуде. 
Жобаның маңыздылығы ж6нінде айтып 6тсеңіз? 

– Біз сәуір айының басынан бастап «Мен әншімін» 
халықаралық ән сайысының қазақ тілінде толық 
нұсқасын к�рсете бастадық. Қытайда байқаудың �зі сәл 
ертерек басталған. Бірақ екі жақты келісс�здердің ұзаққа 
созылуына байланысты кешігіңкіреп беріп отырмыз. 
Сондықтан 15 сәуірде �тетін финалға дейін барлық 
б�лімдерін к�рсетіп үлгеру үшін сенбі-жексенбі күндері 
екі-екі б�лімнен қатар беріп жүрміз. 

«Хабар» агенттігінің халықаралық дәрежедегі байқау-
ларда серіктес болып, ақпараттық қолдау к�рсететіндігін 
ерекше атап айтқым келеді. Сонымен қатар музыкалық 
бағдарламаларға Димашты жас дарын иесі ретінде үнемі 
шақырып отырамыз. Айтар болсақ, «Бенефис шоу» деп 

ӨНЕР КӨРМЕ

«МЕН ӘНШІМІН»
байқауының ақтық сыны «Хабар» арнасы арқылы көрсетіледі 

лауреаттары, күйшілер Е.Наурыз бен 
Т.Олжайдың орындаушылық шеберлік-
теріне жұртшылық жоғары баға берді.  

Осы орайда мына бір сүйіншілейтін 
жаңалықты жеткізсек дейміз. Мерейтой-
лық �нер кешінде осы �ңірдегі зиялы 
қауымның бастамасымен және Павлодар 
облысы әкімдігінің қолдауымен оркестрге 
қазақтың талантты күйші-композиторы, 
ҚазКСР-нің халық әртісі Рүстембек 
Омаровтың есімі берілді. Бұл қуанышты 
оқиғаға байланысты күйшінің кенже 
қызы Қарлығаш  Омарова  Алматыдан ар-
найы келіпті. Павлодар облысы әкімінің 
орынбасары Мейрам  Бегентаев оркестр 
жетекшісіне Рүстембек Омаровтың есімі 
берілгені ж�нінде сертификатты табыс 
етіп, Қарлығаш Омарованың иығына 
камзол жауып, лайықты құрмет к�рсетті. 

Айта кетейік, Рүстембек Омаров 
Павлодар облысының тумасы. 1919 
жылы Лебяжі ауданы Шарбақты ауы-
лында дүниеге келген. 3н мен күйге  
жастайынан құмар болып, сол �ңірге 
белгілі Салық, Тоқыбай, Темірболат 
сынды әнші-жыршылардан тәлім 
алып, ер жеткен. Кейіннен академик 
Ахмет Жұбановпен танысып, Ахаң 
құрған қазақ ұлт аспаптар оркестріне 
қабылданған. Құрманғазы, Мәмен, 
Қазанғаптың күйшілік мектептерін 
жетік меңгерген домбырашы ретінде 

тыңдармандарының сүйіспеншілігіне 
б�ленген. Рүстембек Омаров кәсіби 
білімін жетілдіру мақсатында Ленинград 
консерваториясының училищесіне оқуға 
түскенімен, 1939 жылы Кеңес әскерінің 
қатарына шақырылып, майдан шебіне 
аттанған. Елге аман-есен оралған соң 
Ахмет Жұбановтың қамқорлығының 
арқасында оқуын Алматы консерва-
ториясында жалғастырып, 1951 жылы 
тәмамдаған. Талантты домбырашының 
орындауындағы халық күйі «Ақсақ 
құлан», Құрманғазы, Дина, Абылдың 
және т.б. композиторлардың күйлері 
қазақ музыкасының «Алтын қорына» 
енді. 

Облыстық �нер ұжымының бұдан 
былай Рүстембек Омаров атындағы қазақ 
ұлт аспаптар оркестрі деп аталуы күйші 
есіміне деген бүгінгі ұрпақтардың зор 
құрметі болса, екіншіден күй �неріндегі 
рухани сабақтастықтың, берік дәстүрдің 
үзілмей жарасымды жалғасын тапқаны 
дер едік. Еліміздегі Құрманғазы, Дина, 
Дәулеткерей, Тәттімбет, Ахмет Жұбанов 
және �зге де тұлғалардың атындағы 
оркестрлердің қатарына осылайша 
Рүстембек Омаров атындағы оркестрдің 
де қосылуы ұлттық музыкамыздың �рге 
жүзгені, мерейіміздің �скені емес пе. 

Салтанатты кеште, сондай-ақ оркес-
трге еңбегі сіңген азаматтар – Жанболат 
Бастамиев, Нұржан Сарқамбаев, 3сел 
Ахметоваларды Павлодар облысының 
әкімі Болат Бақауовтың Алғыс хат-
т а р ы м е н  м а р а п а т т а д ы .  П а в л о д а р 
қаласының әкімі Н.3шімбетовтың Алғыс 
хаттарымен Б.Ақатаев, А.3убәкіров, 
Павлодар облыстық мәслихатының 
Алғыс хаттарымен А.3бдікәрімов, 
Р.Садықов, С.Мәкішева, Павлодар 
облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының Алғыс хат-
тарымен А.Нағышпаев, Г.Сенкебаева, 
О . П е т р у ш к и н а ,  А . А л е к с а н д р о в , 
Г.3лкенова, А.Жұмалин, О.Михайленко, 
Ю.Пузина марапатталды. Алғыс хат-
тарды облыстық мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасы атынан 

Сәбит Барлыбаев, қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту б�лімі атынан 
 Самал Бегалина, Иса Байзақов атындағы 
облыстық филармонияның директоры 
Амангелді Қожанов табыс етті. 

Осынау он жылдың ішінде �нер 
ұ ж ы м ы  ш ы ң д а л у  м е н  қ а л ы п т а с у 
кезеңінен �тіп, қазіргі таңда �рлеудің 
даңғыл жолына шықты. Репертуары-
на енген ән-күйлері де тыңдарманын 
жалықтырмайтын, �мірге жігер беретін 
к�ркем де тартымды дүниелер. Бұлардың 
барлығын іріктеп, екшеп таңдауда дири-
жер Талғат Кәрімовтың еңбегі зор екенін 
айта кеткеніміз ж�н. 

Оркестрдің шығармашылық жолын-
дағы жеткен жетістіктері мен толайым 
табыстары аз емес. 2013 жылы Фран-
ция еліне гастрольдік сапармен барып 
қайтуы, Астана қаласында �ткен Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған 
концертке қатысуы, әнші-композитор 
Иса Байзақовтың 115 жылдығына 
арналған мерекелік кештерде, сондай-
ақ «Қазақ елі», «Ғасырлар пернесі», 
«3нім сен едің» атты мәдени шаралар-
да �нер к�рсетуі, 2016 жылы Ақт�бе 
қаласында �ткен «Жұбанов к�ктемі-2016» 
халықаралық фестивалінде 1-ші орын-
ды иеленуі де шығармашылық ұжым 
мүшелерінің кәсіби даярлығының 
жоғары екенін байқатады. 

Облыстық оркестрдің мерейтойлық 
концертіне Май ауданы К�кт�бе ау-
ылынан арнайы келген ардагер ұстаз 
Бейсен Сәтиев кеш туралы �з әсерімен 
б�лісіп: «Концерт маған �те қатты 
ұнады. Жақсы әсер алдым. Осы он жыл 
ішінде оркестр Павлодар облысындағы 
беделді ұжымға айналды. Жерлесіміз 
Рүстембек Омаровтың есімі берілуі 
қуанышымызды одан әрі еселей түсті. 
Лайым шығармашылық табыстарға жете 
берсін» деген тілегін білдірді.   

Дәуіржан ТWЛЕБАЕВ,
«Ана тілі» газетінің арнаулы тілшісі

АЛМАТЫ – ПАВЛОДАР – АЛМАТЫ

Ə.Қастеев атындағы мемлекеттік өнер 
музейінде суретші Шаймардан Сариевтің 
туғанына 80 жыл толуына арналған көрме 
ашылды. Көрмеге суретшінің өнер музейі 
қорынан, Н.Смағұловтың, Байтасовтар 
отбасының жеке жинақтарынан алынған 
60-тан астам шығармасы қойылған. 
Шаймардан Сариев 1937 жылы қазіргі Аты-
рау облысының Махамбет ауданындағы 
Забурын ауылында дүниеге келген. 
Шыңылтыр аяз бен шіліңгір шілде 
шектесіп, құмды дала мен теңіз толқыны 
шарпысқан туған жер табиғаты болашақ 
суретшінің қайталанбас туындыларының 
тууына себеп болғаны сөзсіз.

Аяулы анамыз, немерелердің сүйікті апасы, 
еңбек жолын медицина саласына арнаған Күләш 

Бәкенқызын 70 жасқа толған мерейлі күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз. #кемізбен бірге ұзақ 

ғұмыр жасап, немере қызығына б%лене беріңіздер!

Тілек білдірушілер: Рымбек әулеті.

аталатын бірнеше маусымға созылған үлкен музыкалық 
жобаның бір саны Димаштың шығармашылығына 
арналды. Жақында ғана Мемлекет басшысы Димашты 
басқа да �нер адамдарымен бірге �зінің арнайы сти-
пендиясымен марапаттады. Осыдан-ақ Елбасымыздың 
Димашқа деген қамқорлығын  аңғаруға болады.  

– Байқаудың ережесі бойынша Димаш енді финалға 
қатысады. Ал финалды қалай к6рсетесіздер? 

– Финалға 8 әнші қатысады. Байқауды Қытай мен 
Қазақстаннан �зге АҚШ, Канада, Сингапур, Гонконг 
пен Тайваньда к�рсетеді. Финалдың �зі екі кезеңнен 
тұрады. Бірінші кезеңде Димаш әйгілі италян әншісі 
Адриано Челентаноның «Confessa» және «Бесінші 
элемент» фильміндегі Дива Плавалагунаның ария-
сын орындап екінші кезеңге жолдама алды. Ал екінші 
кезеңде ол Қытайдың танымал әншісімен бірге �нер 
к�рсетеді. Нақты кіммен дуэт айтатынын «Хабар» арна-
сынан  15-сәуір, сенбі күні сағат 22.00-де к�ре аласыздар.  

– Димаш Құдайберген жайлы деректі фильм түсі ріп 
жатыр екенсіздер... Толығырақ тоқталып 6тсеңіз...

– Димаш аяқ астынан танымал болған жоқ. Ол 
�нерпаздар отбасында дүниеге келіп, бала кезінен әнге 

әуестеніп �сті. Жас болса да оның �нер жолындағы 
жетістіктері мен еңбегі �те к�п. Сондықтан финалдың 
алдында Димаштың жүріп �ткен шығармашылық жолы 
туралы деректі фильм түсіруді қолға алдық. Бұл фильмде 
Димаштың музыкалық білімі, таңдауы, осы байқауға 
дейінгі белестері туралы айтылады. Димаш туралы ерек-
ше атап айтқан музыкалық сарапшылардың  пікірлері 
бар. Фильмді 14-сәуір күні сағат 21.35-те «Хабар» арна-
сынан к�ре аласыздар. 

 
Гүлнұр WТЖАНҚЫЗЫ

Бояу бедерi


