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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» 
жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 
жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-іне 
дейін жазылсаңыз, газетті келесі айдан 
бастап алып тұратын боласыз.

Баспа, радио және интернет журна-
листика саласына арналған тұңғыш 
ұлттық «Үркер» сыйлығы жария-
ланды.

Басты мақсат – талантты журна-
листер мен сапалы медиа-жобаларға 
қолдау к�рсету. Байқаудың қазылар 
алқасы осы саланың майталман дары 
мен қоғам қайраткерлерінен және са-
рапшылардан құралады.

С ы й л ы қ  1 5  а т а л ы м  б о й ы н -

ша беріледі .  Журналистиканың 
дәстүрлі салаларымен қатар, «Үздік 
фотосурет», «Қазақстан туралы ең 
үздік танымдық материал» және 
«Қазнеттегі медиа серпіліс» сияқты 
бағыттар қамтылады. Байқауға �тініш 
7 мамырдан бастап el.kz сайтында 
қабылданады, сыйлыққа қатысты 
егжей-тегжейлі ақпарат та сон-
да болмақ. Салтанатты марапаттау 
журналистердің кәсіби мерекесі 
қарсаңында ұйымдастырылады.
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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!

ЕШКІМ ДЕ, ЕШТЕҢЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫМАРАПАТ

– Мұрат Мұхтарұлы, «Мәңгілік 
полк» шарасын �ткізу идеясына кімдер 
бастамашы болды? 

– «Бессмертный полк» атты бұл 
шара Ресейдің Томск қаласында  2011 
жылы бейсаяси, азаматтық бастама 
ретінде к�терілді. Басты мақсаты 
– Екінші дүниежүзілік соғысқа 
қатысқан ұрпақты мәңгіге есте сақтау. 
Шараға  қатысушылар қолдарына 
Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н а  қ а т ы с қ а н 
туыстарының фотопортреттерін 
ұстап, колоннамен жүріп �теді. Және 
де осы қозғалыстың ғаламторлық 
сайтындағы Халық жыл намасына �з 

«МӘҢГІЛІК 
ПОЛК» ШЕРУІ

«ҮРКЕР» СЫЙЛЫҒЫ БЕРІЛЕДІ

АЛАШ ЕЛІНІҢ АЙБЫНЫ
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батырларының отба сы лық тарихын 
жазады. 

Б ү г і н г і  т а ң д а  қ о з ғ а л ы с 
дүниежүзінің 60-тан астам елінде, 
мыңдаған қалаларда қолдау тапты.  
Соғыс жылдары Қазақстаннан екі 
миллионға жуық азамат майданға ат-
танды. 400 мыңға жуық солдат қайтып  
оралмады. Елде қалғандары тыл-
да еңбек етіп, жеңісті жақындатуға 
үлес қосты. Біз бұл ерлікті ұмытпауға 
тиіспіз. Ол біздің тарихымыз. Қазақ 
халқы «Жеті атасын білмеген жетесіз» 
дейді, жас ұрпақ ата-тегімен қоса та-
рихи тамырын, ата-баба ерлігін білуі 

тиіс. Сондықтан біз, Ауған соғысының 
ардагерлері, ресейліктердің бастама-
сын қолдап, аталмыш акцияны Алма-
ты қаласында осымен 4-ші рет �ткізіп 
отырмыз.

– Е л і м і з д е  м ұ н д а й  ш а р а ғ а 
қатысушылардың саны қанша, жалпы 
белсенділік деңгейі  қандай? 

– ?ткен жылы мұндай шеруге 
20 мыңға жуық адам қатысқан бол-
са, биыл бұл  сан екі есеге �спек. 
Олар 9 мамыр күні Жеңіс туын 
және Қазақстан Республикасының 
М е м л е к е т т і к  т у ы н  к � т е р г е н 
шерушілер қатарында үрлемелі 
оркестрдің сүйемел деуі мен Аста-
на алаңынан 28 панфиловшылар 
атындағы паркке дейін жүріп �теді. 

Айта кетерлігі, биылғы марш ая-
сында «Мәңгілік рота» жасақталмақ. 
Ол бейбіт �мірде ерлік жасап, 
�мірін қиған азаматтардың ерлігін 
ұлықтауға арналады. Соғыстан 
кейінгі жылдары, тіпті қазір де 
�зінің азаматтық, қызметтік бо-
рышын атқару кезінде қаза тапқан 
әскери қызметшілер, ішкі істер, 
т�тенше жағдай, шекара сарбазда-
ры, �рттен қорғау қызметкерлері аз 
емес. Бейбіт �мірдегі батырлардың 
ерлігі – ұрпақтар сабақтастығының 
жарқын к�рінісі. Оларды халық та, 
мемлекет те ұмытпауы тиіс.

(Жалғасы 12-бетте)

7 МАМЫР – ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ
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НАМЫС

ЖЕҢІС ТАҒЫЛЫМЫ 
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Салт-дәстүріңді, тари-
хыңды, тілің мен діліңді 
білу, халқың ның қастерлі 
құндылықтарын құр меттеудің 
� з і н д е  п а т р и о т т ы қ  б а р . 
Кейбір шет мемлекеттерге 
қарасақ, олардың �з елдеріне 
деген патриоттық сезімдері 
таңдандырмай қоймайды. ?з 
елдері дегенде шығар жан-
дары б�лек. Туларын т�ріне 
іліп, ел дік құндылықтарын 
т�белеріне к�тереді. Бәрі де 
жарасымды. Неге олай? Са-
лыстырмалы түрде қарасақ, 
оларда бар Отан, олар да бар 
мемлекет, туған жер бізде де 
бар. Ал бірақ к�зқарас бірдей 
емес. Сүйіспеншілік пен құр-
меттің дәрежесі әркелкі. 

Тәуелсіздігімізге ширек 
ға сыр дан енді асты. Fлі де 
к�п нәрсені үйреніп, к�п 
дүниені  меңгеру іміз  ке-
рек. Бізге жетпей жатқаны 
отансүйгіштік сезім. Яғни 
туған еліңді ардақтау, туған 
жеріңді құрметтеу, елің нің 
асыл мұраттарына адал болу, 
тәуелсіздікт ің  іргета  сын 
нығайтуға күш салу, азатты-
ғы мыздың айбынын асырып, 
мәртебесін биіктету, сапалы 
білім алу, жақсы маман атану, 
адамгершілік талаптарына сай 
келетін азамат болу тәрізді 
қарапайым қағидалар кейде 
ұмыт қалып жататыны бар. 
Керісінше, қоғамға іріткі са-
латын әрекеттерге бару, теріс 
жолға түсу, жемқорлыққа бел-
шеден бату, құрыққа сырық 
жалғап бір-бірін алдап соғу, 
уәдеден тай қып кету, ата-ана-
ны сыйламау, адамгершілікке 

сызат түсіру сияқты жағымсыз 
дүниелер жиірек қылаң береді. 

Негізі біз елге беріл ген-
ділікті, отаншылдықты май-
дангерлерден үйренгеніміз 
дұрыс. Олар бізге Ұлы Жеңісті 
алып берді. Күллі адамзат 
баласына қауіп т�ндірген 
ф а ш и з м н і ң  к � з і н  ж о й -
ды. Жігер мен намыс, ерлік 
пен қаһармандық сыналар 
шақта аға-апаларымыз ая-
нып қалмады. Жандарын пида 
етіп, �мірлерін қиды. Бауыр-
жан Момышұлы айтқандай, 
Отан үшін отқа түссе  де 
күймеді. 

Биыл Ұлы Отан соғы-
с ы н ы ң  а я қ т а л ғ а н ы н а  7 2 
жыл толады. Күллі адамзат 
ба ласына аждаһадай т�нген 
фашизмнің күйрегеніне де 
дәл осындай уақыт. Мұндайда 
Ұлы Жеңістің қадір-қасиетін 
қаншалықты қадірлей алып 
жүрміз деген  сауал туын-
дайды. Оны жан-жүрегіңмен 
бағалай білудің �зі, керек 
десеңіз, патриоттыққа жата-
ды. 

?ткен нәрсенің бәрі уақыт 
тұрғысынан алғанда маңызды 
болса да, солардың қатарында 
ерекше қастерлейтін құн-
дылықтар болады. Ол, әрине, 
Ұлы Жеңіс күні! Біз ар да-
герлердің алдында мәңгі қа-
рыздар екенімізді ұмытпасақ 
екен. Fлемде бейбітшіліктің 
сән-салтанат құруы, қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған 
заманның орнағаны үшін де 
қарыздармыз. 

Дәуіржан Т'ЛЕБАЕВ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН 
ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҚҰРЫЛТАЙҒА 
ДАЙЫНДЫҚ 

ҚАЛАЙ?
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«ЖАЙНАЙ БЕР, ҚЫЗЫЛОРДА» 

БӘРЕКЕЛДІ!

ӘДЕБИЕТ БӨЛІМІ АШЫЛДЫ
Дубайдың Қоғамдық кітапханасында қазақ 
әдебиеті б�лімі ашылды. Бұл шара Қазақстан 
мен БА/ арасындағы ынтымақтастықты нығайту 
мақсатында жүзеге асырылды. 

ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясының делегациясы Біріккен Араб 
Fмірліктеріне жұмыс сапарымен барған кезде  Дубай 
қаласының Қоғамдық кітапханасындағы Қазақ 
әдебиеті б�лімінің ресми ашылуы болып, академия 
ректоры Фатима Жақыпова кітапханаға Қазақстан 
туралы кітаптарды сыйға тартты. Сонымен қатар 
делегация мүшелері ҚР мен БАF арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 
жыл толуына орай �ткен шараларға қатысты. Ұлттық 
әдебиетіміз кеңінен насихатталатын б�лімнің 
ашыл ғаны құптарлық жаңалық екен. Осы орталық 
арқылы ел оқырмандары қазақ әдебиетінің үздік 
үл гілері және туындыларымен танысатын болса, 
әдебиетіміздің аясы кеңейіп, танымалдылығы да 
арта түспек. 

Дәл осындай тақырыппен Қызылорда қаласында 
суретшілер симпозиумы �тті. Шаһардың 200 
жылдығына арналған шара бір аптаға жалғасты. 
Еліміздің 10 аймағынан келген қылқалам 
шеберлері �ңірдің тарихи орындарын аралап, 
к�ркем жерлерді туындыларына арқау еткен. 

Сыр �ңірінен к�птеген талантты суретшілердің 
түлеп ұшқаны белгілі. Ләтипа Хожықова, ағайынды 
Қожахмет және Құлахмет Хожықовтар, Сахи 
Романов, Салихитдин Айтбаев және т.б. кәсіби 
суретшілер бұл �нердің дамуына сүбелі үлестерін 
қосты. Туған жерді сурет тіліне с�йлетудің �з �рнегі 
мен ерекшелігі болатыны анық. Fсіресе тарихи ме-
кендерге қылқалам шеберлері к�бірек назар аударса 
дейсің. ?йткені тарихи сәт пен суреттің бір арнаға 
тоғысып, үндесуінің адамға берер әсері де қашанда 
б�лек. Fлемдік классикаға қарасақ та, жауһар 
туындылардың арасында кеңінен орын алатындары 
тарихи суреттер болып шығады. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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ТАҒДЫРЫ ЖҰМБАҚ 
РАЙЫМЖАН МӘРСЕКҰЛЫ  

Енді ардақты азаматтың ой-толғамдарына 
к�ңіл б�лейік. 

*Қай халық болса да қазақтан артық туған жоқ. 
Артылса, озса – ғылым-білім арқасында асып отыр. 
Егер оқу жолына – партиялық қызығуына кіргендей 
ұмтылсақ, талпынсақ, жігерленсек біреуінен кем 
болмауымыз анық.

*Қай мәселе болса да, қазақтың мұңын 
жеткізе білерлік бізден кісі табылар еді, бірақ бізді 
қинайтын жағы пұл бола ма деп қауіп етеміз. Қазақ 
ынтымақпен іс қылатын болса, пұл да қиын болмас 
еді. Мұндай іске кісілік к�рсете алмаса, қазақтың 
жұрт болып жер үстінде жүруіне қажет аз.

*Ендігінің жастары, қазақты ілгері басқызу, 
адам қылу сендерден болмаса, қырдағы жақсы деген 
«жақсылардан» үміт аз. Оларға қараған күн қараң.

*Осы күнде екі жақсының бірі ынтымақта болуы 
кемде-кем болды. Жақсыларымыз жұртына қорған 
болып, елінің қамын ойлайын дегеннен қалып, 
мақсұттары бірін-бірі мұқату болды, біреу біреуден 
адал ақысын алып, қолы теңдікке жету деген қалды.

*Жерімізді  қарасақ ұшан-теңіз,  неше 
мемлекеттің жерінен к�п, бірақ сол жер бізге жет-
пей тарлық қылып отыр. 40 миллион француздың 
жері біздің арғын, найман жайлаған жерден к�п аз. 
Соған да сыйып отыр. Мұның себебі не? Олар ш�л 
даладан су шығарған, ш�псіз жерге ш�п екккен, 
мұның бәрі ғылымның арқасы.

*Оқу, оқыту, �нер үйреніп адал кәсіп істеуге 
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қазақ к�ңіл қойып талаптанса, к�зі ашылар еді, 
сонда қазақ ел болар еді.

*Ұмтылатын заман келді. Ерлердің қайраты, 
жақсылардың білімі, елдің елдігі, ынтымағы сы-
налатын жорық болды. Қазағым, ойлан, толған! 
Ғылымсыз күн – қараңғы түн.

*Адамға қару-жарақ қандай керек болса, ғылым-
білім сондай керек. Жаудан басын, талаудан малын 
қорғау – құралсыз болмайтын болса, ғылымсыз 
адамның да қадірі болмай, с�зі тыңдаусыз болмақ. 
Ғылымсыз халық та осы сияқты саны к�п, сапасы 
жоқ болып, к�п болса да, ш�п болмақ.

*Енді ел боламыз, қатарға қосыламыз десек, 
мектеп, медресені к�бейтуге тырысу керек. Пар-
тия қуып, қулық, сұмдық сауғанша, баламызды 
оқытып, жұрт болу жағын к�ксеу керек, бұл біздің 
атқаратын зор міндетіміз.

*Fскерлік қызметін атқару қазақ халқының 
мойнына міндет болып, низам шығарлық болса, 
біз атты әскер болуды лайық к�реміз һәм қазақ-
орыс ретінде қызмет ететін болсақ, мұндағы кейбір 
ауыртпалықтарды жеңілдету жағын ескертуді тиіс 
деп табамыз. Соғыс болған уақытта бір үйлі жанда 
шаруасын басқарарлық бір адамы қалатын болу 
керек.

*Қазақтың әдебиеті бүгін кеш жарыққа шығып, 
жұрттың сынына түсіп тұр. Fдебиет те жас баламен 
бірдей, сүйеу күтеді. Халық жақсы к�збен қараса, 
әдебиетке демеу болып, әдебиет �рге басады.

*Біздің бар қазаққа тараған бір газета, бір 
журналымыз бар. Бұл екеуі де дүниеге жаңадан 
ғана келген жастар. Бұлардағы жазған с�здерді 
оқып �зге халықтың газеталарымен салыстырып 
қарасақ, біздің қазақшылығымыздың білінер тұсы 
бар к�рінеді.

*Адалдық бітіп, кісілік таусылып, нашарлар 
теңдікке жетпей, малы түгіл қатын-балаға ие болмас 
заманға біздің қазақ ұшырап тұр.

*К�шпеліліктен отырықшылыққа айналу �те 
қиын мәселе һәм тіршілік мәселесі. Бұл мәселе 
әсіресе қазақ даласына ішкі Русиядан мұжықтар 
ағыла бастағаннан бері қиындады.

Ғарифолла /НЕС

қаласында �ткен Жалпысібірлік сиезге Семей 
қалалық думасынан депутат болып сайланды. 
1918 жылдың 17 қаңтары – 1919 жылдың 23 
маусым аралығында Семей облыстық Земство 
басқармасының т�рағасы қызметін атқарды. 

Алаш милициясын (әскерін) жасақтауға бар 
күш-жігерін жұмсады. Алашорда үкіметінің атынан 
Шәуешек қаласына іссапарға барып, ауа к�шкен 
қандастарға араша түсу және Қытай үкіметінен боль-
шевиктерге қарсы қару-жарақ алу мақсатындағы 
келісс�зге қатысты. Қазақ сотын ұйымдастыруды 
қолға алып, жер дауын шешуге араласты. Елді ішіп-
жеммен қамтамасыз етіп, оқу-ағарту ісін қолға алды. 
1920 жылы Кеңес �кіметі қазақ даласындағы билікті 
толықтай қолға алған соң қуғын-сүргінге ұшырады 
(Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2009, 239-б.).

Алаштың басынан бақ ұшқан жылдарда, шама-
мен 1922 жылы Р.Мәрсекұлы отбасын тастап Қытай 
асты деген дерек бар. Ауызекі жеткен деректерде 
ол қайта елге оралып, қолға түседі, Сібірге айда-
лады. Одан қашып шығып, тағы да Қытай ауады. 
Оның тағдыр-талайы туралы аңызға бергісіз түрлі 
әңгімелер айтылады. Қайткенде де оның сүйегі 
Қытай топырағында қалғаны ақиқатқа жақындайды. 
?йткені 1938 және 1940 жылдары Қытай жерінде 
жүздеген Алаш арыстары, ұлтшыл қазақтар советтік 
құпия қызметтің к�рсетіп, арандатуымен  дарға 
асылып, тіптен тірідей к�мілген болатын. Қайда 
қашса да Қорқыттың к�рі алдан тосқан асыл азамат  
басқа да үзеңгілес, серіктес әрі қандас туыстарымен 
бірге туған жердің бір уыс топырағы бұйырмай, бір 
томпақ молаға да айнала алмай, жер бетінен ізім-
қайым жоқ болды.

МFРСЕКОВ Райымжан Мәрсекұлы (7.08.1877, 
бұрынғы Семей облысы ?скемен уезі Айыртау 
болысы – қайтыс болған жылы белгісіз) – Алаш 
қозғалысының қайраткері, заңгер-адвокат, 
 публицист.

?скеменде уездік орыс-қазақ мектебін, 
1897 жылы Омбыда классикалық гимназияны 
бітірді. 1897-1999 жылдары Санкт-Петербург 
университетінің заң факультетінде оқыған, бірақ 
студенттер толқуына қатысқаны үшін қуылған. 
Қайтадан Қазан императорлық университетіне 
оқуға қабылданып, бірақ одан бас тартып, оқуын 
астаналық университетте жалғастырып, оны 1902 
жылы тәмамдады. Сот, адвокатура саласында 
жұмыс істеді: 1902-1908 жылдары Семей округтік 
сотында, 1908-1912 жылдары Омбы қаласының сот 
палатасында, 1912-1917 жылдары Семейде заңгер-
адвокат. 1908-1911 жылдары Орыс географиялық 
қоғамы Батыс Сібір б�лімінің Семей қалалық 
б�лімшесінің белсенді мүшесі болды. «Айқап» 
журналы мен «Қазақ» газетіне, Алаштың үні болған 
«Сарыарқа» басылымына мақалаларын жариялады.

1917 жылдың дүбірлі, дүрбелең жылдарында 
бірден ұлтшылдар қатарынан табылды. Семей 
облыстық қазақ комитетінің т�рағасы, Уақытша 
үкіметтің облыстық атқару комитетінің мүшесі 
және облыстық уақытша қазақ сотының т�рағасы 
болып сайланды. 1917 жылдың 27 сәуір – 7 ма-
мыр аралығында �ткен Семей облыстық қазақ 
сиезін ұйымдастырды. «Сарыарқа» газетінің 
іргесін қаласып, И.Fлімбеков, Ш.Керейбаев, 
Х.Ғаббасовтармен кезектесе отырып шығарушы 
редакторы болды. Күзде «Алаш» партиясы атынан 
Бүкілресейлік Құрылтай жиылысына және Том 

100 жыл

Қазақстан Республикасының Ақпарат 
және коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаев «Хабар» телеарнасындағы «Ашық 
диалог» бағдарламасында қоғамдық сананы 
жаңғыртуға орай құрылған Ұлттық комиссияға 
байланысты �з ой-пікірін білдірді. 

Министр Ұлттық комиссия құрамындағы 
мүшелердің �здеріне тиесілі жұмыс бағыттары 
бар екенін тілге тиек етті. Мәселен, «Туған 
жер» бағдарламасын әкімдер жүзеге асыра-
ды. Бұл орайда бәрі анық әрі нақты болып 
отыр.  Сонымен қатар Дәурен Абаевтың айтуы 
 бойынша, Ұлттық комиссияға ұсыныстарын 
енгізіп отыратын жұмыс топтары болады, ал 

жұмыс топтарының құрамы белгілі бір тақырыпқа 
байланысты анықталады.  «Комиссия құрамында 
шенеуніктердің к�п болуына әкімдердің қосылуы 
себеп. ?йткені «Туған жер» бағдарламасын 
жүзеге асырумен нақ осы әкімдер айналысуы 
тиіс. Fрине, бұл жерде Ұлттық комиссия үшін 
ұсыныстар енгізетін жұмыс топтары құрылды, 
ал жұмыс топтарының құрамы нақты тақырыпқа 
сәйкес анықталатын болады. Жұмыс топтарының 
құрамына халықтың бұдан да к�п б�лігі енетініне 
сенімім зор. Fділбек Рыскелдіұлы әр жұмыс 
тобының немен айналысатыны туралы егжей-
тегжейлі айтып берді»  деді Д.Абаев. 

Бұған дейін қай жұмыс тобын кімнің басқара-
тыны туралы бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланған болатын. Д.Абаев хабар барысында, 
сонымен қатар терроризм үшін азаматтықтан ай-
ыру мәселесіне әзірше нүкте қойылмағанын атап 
к�рсетті. Ел Үкіметі терроризм үшін азаматтықтан 
айыру туралы түзетуді мақұлдады. Алайда 
Ақпарат және коммуникациялар министрінің 
пікірінше, бұл мәселеге нүкте қоюға әлі ерте. 

– Бұл мәселе әлі белсенді зерттелу үстінде. 
Заңды қабылдау барысында барлық пікірдің 
ескерілетіні анық. Аса маңызды мәселе – бүгінде 
терроризм бүкіл әлем бойынша кең тарап отыр, 
оның түрлері де �се түсуде. Бірақ оған қарсы 
күрестің нақты тетігі әлі табылған жоқ. Fлем 
елдері қандай да бір деңгейде оның жолын 
іздеп жатыр. Швейцарияда терроршыларды 
азаматтықтан айыру туралы мәселе бірнеше 
мәрте к�терілді. Fлемнің к�птеген елінде бұл 
мәселені белгілі бір деңгейде талқылаулар жүріп 
жатыр, – деді. Министрдің с�зіне қарағанда, 
заңның бұл нормасы шетелдерде соғысып жүрген 
адамдарға бағытталған. Бұл орайда ол аталған 
мәселе әлі де талқыланатынын айтты. 

Д.ХАЛЫҚ

«Ашық диалогтағы» 
әңгіме

ЖҮЗДЕСУ

Қазақылықтың қаймағы 
бұзылмаған өлке

ырысты ынтымағымызды дәріптейміз. Біздің 
барлық жетістіктеріміз бен жеңістеріміздің 
мызғымас тұғыры – татулық пен тұтастық. Түрлі 
ұлт �кілдері бір шаңырақтың, бір тудың астынан 
табылып, бүгінгідей еңселі ел, іргелі мемлекет 
атандық. Түсіністік пен тұрақтылық – әрбір 
азамат атсалысып, әркімнің үлес қосуын талап 
ететін қастерлі құндылық. Осынау ақиқатты 
қалтқысыз ұғыну Отанымыз – Қазақстан 
Республикасында ұдайы бейбітшілік пен 
берекенің салтанат құруына септігін тигізеді. 
Қоғамымызда қазіргі кезде қолға алынып 
жатқан жүйелі жаңғыру үрдістері бірлігіміздің 
нығая түсуіне ықпал етіп, жаңа белестерді 
бағындыруымызға жол ашады деп сенемін. 
Баршаңызға зор денсаулық, еңбектеріңізге 
табыс, әр шаңыраққа шаттық пен бақ-береке 
тілеймін!» делінген.

1995 жылдың 18 қазанында Қазақстан 
Президенті Н.Назарбаевтың Жарлығымен 1 
мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні деп 
жария  ланып, бұл мереке 1996 жылдан бері 
тұрақты түрде еліміздің ұлттық-мәдени ерек-
шелігін айшықтайтын сән-салтанатқа толы іс-
шаралармен тойланып келеді.

***
Елбасы Оңтүстік Қазақстан облысында 

жұмыс сапарымен болды. Сапар барысында 
жұртшылық �кілдерімен кездесті. Кездесуде 
Нұрсұлтан Назарбаев Оңтүстік Қазақстан – 
қазақылықтың қаймағы бұзылмаған �лке екенін 
атап �тті. «Бұл – абыздар мен әулиелердің 
қасиеті дарыған, Қожа Ахмет Ясауи мен әл-
Фарабидің ізі қалған, к�не мәдени мұраға бай 
киелі жер. Қазір бұл �ңірде бүкіл ел халқының 
16%-ы тұрады, – деді Президент. Сонымен 
қатар әлемге әйгілі жәдігерлеріміздің к�пшілігі 
осында екенін, Түркістан, Отырар, Сайрам, 
Сауран қалалары, Қожа Ахмет Ясауи, Арыстан 
баб кесенелері – біздің мақтанышымыз екенін 
айтты.

– Біз осының бәрін ұрпақтың санасы-
на сіңіруіміз керек. Жастарды патриотизм-
ге, отаншылдыққа, туған жерді сүюге баулу 
қажет, – деді Мемлекет басшысы. Нұрсұлтан 
Назарбаев елде үштілділікті толыққанды 
енгізудің �зектілігіне тағы да тоқталып, әліпбиді 
ауыстыруға қатысты күмәнді сейілтті. ?з 
с�зінде: «Ағылшын тілін оқытуды жандандыру 
қажет, ол іскерлік ортаның барлық саласында 
қолданылатын болады. Бұл – заман талабы, 
тек бізге байланысты емес» деді. Fрі қарай 
облыстың дамуындағы бірқатар мәселелерге 
тоқталды. 

Кездесу барысында Қазақстан Президенті 
облыстың дамуындағы бірқатар проблема-
лық мәселелерге тоқталды. Инвестиция 
тарту бағытында жүйелі шаралар қабылдау 
қажеттігін атап �тті. Оңтүстік Қазақстан об-
лысы қайталанбас әрі бүлінбеген табиғи және 
ірі мәдени-тарихи құндылықтары бар орасан 
зор туристік әлеуетке ие екенін тілге тиек етіп, 
тиім ді лігі жоғары және бәсекеге қабілетті 
туристік инфрақұрылым түзу керектігін тап-
сырды. Халықты, соның ішінде жастарды 
жұмыспен қамтуды жақсарту үшін түбегейлі 
шаралар қабылдау қажеттігін де атап �тті. Бұдан 
б�лек  Елбасы �ңірдің ауыл шаруашылығы 
саласындағы әлеуетін іске асырудың маңызды-
лығына назар аударды. 

Оңтүстік Қазақстан жұртшылығы Мемле-
кет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласындағы ой-пікірлерін 
толық қолдайтындықтарын айтып, Нұрсұлтан 
Назарбаевқа �ңірге деген қамқорлығы үшін 
ризашылықтарын білдірді. Сондай-ақ кезде-
су аясында Оңтүстік Қазақстан облысының 
әкімі Ж.Түймебаев облыстың әлеуметтік-
экономикалық ахуалы және оны дамыту 
бағыттары туралы баяндады.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы қаты-
сушыларға зор табыс және береке-бірлік тіледі.

***
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға 

жұмыс сапарымен келген ?збекстан Президенті 
Шавкат Мирзиеевпен кездесті. Бұл екі ел бас-
шы сының осы к�ктемдегі екінші рет кез десуі. 
Соңғы кездесу барысында ?збекстан Прези ден-
ті Ш.Мирзиеевтың биылғы наурыз айын да ғы 
жасаған мемлекеттік сапары барысында қол 
жеткізілген қазақ-�збек уағдаластықтары ның 
жүзеге асырылу барысы талқыланды.

Н.Назарбаев �ткен кездесуден бері екі ел 
арасындағы іскерлік белсенділік артқанын атап 
�тті: «Биылғы бірінші тоқсанда экономика-
ның түрлі саласындағы іскерлік �зара қарым-
қатынастың деңгейі артты. Осы орайда, к�лік-
логистика саласын, авто�неркәсіпті, сондай-ақ 
�ңірлік ынтымақтастықты атап �туге болады. 
2017 жылғы алғашқы үш айда тауар айналымы 
37%-ға �сті» деді Қазақстан Президенті.

?з кезегінде Ш.Мирзиеев екі жақты кездесу-
лер оң нәтижелер бергенін, к�ршілес жатқан екі 
елдің арасындағы қарым-қатынастар қарқынды 
дами бастағанына назар аударып: «Биылғы 
наурыз айындағы сапардан соң біз бірлескен 
жұмыстардың барлық бағыты бойынша жол 
картасын қабылдадық. Министрлер, �ңірлер 
басшылары деңгейіндегі кездесулер жиіледі» 
деді. Бұдан б�лек, ?збекстан президенті Ресей 
Федерациясынан мұнай тасымалдау мәселесіне 
байланысты қолдау к�рсеткені үшін Қазақстан 
Президенті Н.Назарбаевқа алғыс айтты.

Екіжақты кездесу аясында Қазақстан 
және ?збекстан президенттері «Caspian Food» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. 

К е з д е с у  с о ң ы н д а  е к і  е л  б а с ш ы л а -
ры Қазақстан мен ?збекстан арасындағы 
ынтымақтастық белсенді жүріп, келешекте де 
тереңдеп, дами беретініне сенім білдірді.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

ИГІ ІС

ЖАС МАМАНДАР 
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ

Қазір бұрынғыдай емес жас мамандарға мемлекет 
тарапынан к�ңіл б�лініп келеді. Бұл орайда ең 
�зекті мәселелердің қатарында оларды баспанамен 
қамтуды айтуымызға болады. 'йткені жас маман 
қызметке барған жерінде тұрақтап қалуы үшін 
оған, ең алдымен, үй-жай керек екені белгілі. 

Жуырда Ақт�бе облысында жас отбасыларға 
пәтер кілттерін салтанатты түрде табыс еткен 
Бердібек Сапарбаев, жас мамандарға қолдау к�рсету 
ісі одан әрі жалғаса беретінін мәлімдеді. ?ңірде үй 
құрылысына «Жұмыспен қамту-2020» жол картасы 
мемлекеттік бағдарламасы аясында республикалық 
бюджеттен 570 миллион теңге б�лінген екен. 
Шаһарда «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша да 
400 пәтерлі екі қабатты үй құрылысы жүргізілуде. 
Бұл шын мәнінде игі іс деп айтуға тұрарлық екен. 
«Жастар – ел болашағы» дегенді жиі айтамыз. 
Болашағымыз баянды болу үшін тиісті қолдау да 
жасалса нұр үстіне нұр. 

БҰҒАН НЕ ДЕЙСІЗ? 

ОҚУШЫ ЖӘНЕ ҒАЛАМТОР
Оқушылардың ғаламторды пайдалануын шектеу 
туралы мәселе елімізде к�птен бері айтылып келеді. 
Жуырда Парламент мәжілісінің депутаттары 
осы мәселеге қайта оралып, оқушылардың ойы 
мен денсаулығына қауіпті ақпараттан құтылуды 
шектейтін жаңа заң жобасын таныстырды. 

Қазіргі таңда оқушылардың санасын улайтын 
сайттар мен әлеуметтік желілер қаптап кеткені рас. Fлі 
оң-солын танып үлгермеген баланың  психологиясы 
мұндайға тез бейімделгіш келетіні де белгілі. Демек, 
балаларды мұндайдан қорғаудың уақыты келген 
сыңайлы. Депутаттар да жайдан-жай шыр-пыр бо-
лып отырған жоқ. ?йткені бір ғана суицид деректерін 
айтсақ та жеткілікті. Ғаламтор деген шексіз әлемге 
шектеу қою қиын болса да, халық қалаулылары 
мұны заң арқылы реттеудің жолдарын қарастыруда. 
Нәтижесі қандай болады, оны алдағы уақыт к�рсете 
жатар.

 Қазақ елі «Ырыс қайда барасың?» дегенде 
Ырыс: «Ынтымағы жарасқан елге барамын» деп 
жауап берген екен» дейтін бабалардан қалған 
нақыл с�здің қадір-қасиетін жоғары бағалайды. 
Биыл да жылдағы дәстүрге сай, Қазақстан 
Президенті Н.Назарбаев ел халқын 1 мамыр – 
Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен 
арнайы құттықтады. 

Елбасының құттықтауында: «Қымбатты 
отандастар! Сіздерді 1 мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын! Бұл күні біз баға жетпес 
байлығымызды – туған ел игілігі жолындағы 
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Киелі де қасиетті 
Түркі стан қаласында 
осылай аталатын әдеби-
танымдық журнал �мірге 
келді. 

Журналдағы академик, 
халықаралық «Қазақ тілі» 
қ о ғ а м ы н ы ң  п р е з и д е н т і 
?мірзақ Айтбайұлымен 
болған сұхбат мемлекеттік тіл – қазақ тілінің 
бүгінгі �зекті мәселесіне арналса, ғалым, әдебиет 
сыншысы Құлбек Ерг�бек �зінің эссесінде биыл 
90 жылдығы аталып �тіп жатқан академик 
Серік Қирабаев ж�нінде сыр шертеді. Ал Несіп 
Жүнісбайұлының «Ақселеу жұмбағы» деп ата-
латын мақаласында Алаштың Ақаңы аталған 
– Ақселеу Сейдімбеков туралы ой толғаса, жур-
налист Мыңжан Байжаниннің «Батырдың бес 
ерлігінде» әйгілі ғарышкер Тоқтар Fубәкіровтің 
�рнекті �мір жолдары баяндалады. 

Сондай-ақ «Тектінің ұрпағы», «Түркістан. 
Туризмнің к�кжиегі», «Сұлулыққа бастай-
тын отандық �німдер»,  «Мәрт» секілді 
тақырыптармен берілген дүниелер де оқырма-
нын бейжай қалдырмасы анық. «Сарас�здің» 
сурет галереясы түркістандық жас қылқалам 
шебері Мұрат Шаханбаевтың еңбектеріне 
арналған. Журналды шығарушы жас қаламгер 
Гүлжаз Қарыбек.

Биыл мемлекет және қоғам қайраткері, үш 
мәрте Социалистік Еңбек Ері, академик 
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 
105 жыл. 

Алматы қаласы Мәдениет басқармасы, 
Алматы қаласы музейлер бірлестігі, Д.Қонаев 
музейі «Д.Қонаевтың сүйікті әндері» концертін 
ұйымдастырып отыр. Концертте ҚР халық 
артистері Е.Хасан ғалиев, Б.Т�легенова, 
Н.Нүсіпжанов, А.Үлкенбаева, Ш.Fбілтай, «Дос-
Мұқасан», «Жігіттер квартеті», «Mezzo» тобы, 
«Дара» тобы және т.б. белгілі �нер жұлдыздары 
мен жас таланттар �нерлерін к�рсетеді.

Концерт мамыр айының 10 күні, сағат 
18:30-да Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік 
филармониясында (Қалдаяқов к�шесі, 35) �теді.
Филармония сахнасында Дінмұхамед Ахметұлы 
сүйіп тыңдаған кеңестік және қазақстандық 
композиторлардың әндері шырқалатын болады.

Қазпоштаның Алматы қаласындағы 
орталығында 3D-зертханасы ашылды. 

Зертхананы таныстыру шарасына «Қаз-
пош та» АҚ инновациялар және ақпараттық 
технологиялар ж�ніндегі директоры Нариман 
Мұқұшев, деректерді басқару департаментінің 
директоры Бахтияр Мұхаметқалиев, Сүлеймен 
Демирел университетінің оқу ісі ж�ніндегі 
бірінші проректоры Салтанат Fмірғалиева, 
корпоративтік даму менеджері Махмұт 
 Томанов және т.б. қатысты. 

Салтанатты шара барысында с�з алған 
Нариман Мұқұшев 3D-баспа –қазіргі кез-
де медицина, құрылыс, жобалау және т.б. 
салалардағы қарқынды дамып келе жатқан 
технология екеніне тоқталды. «Қазақстанда 
бұл технологияны дамытудың маңыздылығын 
түсіне отырып, біз бүгін 3D-баспа зертханасын 
«Қазпоштада» аштық» деді ол. 

/.Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік 
�нер мұражайында «Жаңа толқын» 
атты Қырғызстан кескіндемешілері мен 
мүсіншілері к�рмесінің ашылу рәсімі �тті. 

Шараның ашылу салтанатында F.Қастеев 
атындағы Мемлекеттік �нер музейінің ди-
ректоры Гүлмира Шалабаева с�з с�йледі. Ол 
«Жаңа толқынның» к�ркемдік жетістіктері 
мен тәжірибесі Қырғызстан мен Орталық 
Азиядағы қылқалам �нерінің к�рініс-
келбетіне ықпал ететінін атап �тті. 

« Ж а ң а  т о л қ ы н »  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
тобының �кілдері – Жылкычы Жакыпов, 
Юристанбек Шыгаев, Талант Огобаев, Эр-
кин  Салиев, Талгат Асыранкулов, Нарын 
Турпанов,  Евгений Бойков, Сансыз Мир-
зираимов,  Арстанбек Шаршекеев, Аскар 
Турумбеков және Марат Огобаев. Қазақстан 
– Қырғызстан халықаралық жобасы ая-
сында �тіп жатқан к�рмеге 100-ден астам 
кескіндемелік және мүсіндік туындыларын 
ұсынды. 
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«САРАСӨЗ»

«Д.ҚОНАЕВТЫҢ СҮЙІКТІ 
ӘНДЕРІ»

«ҚАЗПОШТАНЫҢ» 
ЖАҢА ЖЕТІСТІГІ 

«ЖАҢА ТОЛҚЫН»

АТА-БАБА АРМАНЫ – ҰРПАҚҚА АМАНАТ

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы Fскери ин-
ститутында мемлекеттік тілді 

оқыту жүйелі негізде жүргізіледі. Оқу мен 
тәрбие егіз демекші, оқыту үдерісі тәлім-
тәрбиелік шаралармен тығыз қабысқан. 
Күнделікті сабақтардан б�лек әдеби-
сазды кештер �ткізу үрдіске айналған. 
Мысалы, курсанттарға қазақтың ой-
шыл ақыны Абай Құнанбаевтың �мірі 
мен шығармашылығын насихаттау, 
шешен с�йлеу, мәнерлеп оқуды үйрету 
мақсатында ұйымдастырылған «Абай – 
дара, Абай – дана қазақта» атты кеште 
ақын шығармашылығын дәріптеу 
арқылы жастардың ұлттық тәрбиеге де-
ген ынтасын жандандыру, қазақстандық 
рухани бірлікті қалыптастыру к�зделді. 
Бұл тұрғыда Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды 
әлемге танытамыз, қазақ халқын таны-
тамыз, Абай әрқашан ұлттық ұранымыз 
болуға тиіс» деген с�зі ойға оралады. 
Курсанттар ақынның �леңдерін жатқа 
оқиды, сахналық қойылым к�рсетуден 
де алдарына жан салмайды. Мұндай 
тағылымды кештер курсанттардың 
жүрек түкпіріне сәуле шашқандай әсер 
қалдырып, эстетикалық талғамының 
�ркендей түсуіне ықпал жасайтыны 
с�зсіз. 

Бүгінгі күні елімізде үштілділікті 
енгізу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 
Бұл – қазіргі �мір талабы. ?йткені 
әлемдік білім бәсекесінде қатардан 
қалып қоймау үшін к�п тіл білудің 
пайдасы зор. Институт курсанттары бұл 
жағынан да алда. Жыл сайын аталып 
�тетін «Тілдер мерекесіне» орай тілдік 
дайындық кафедрасы Қазақстан халқы 
Ассамблеясымен бірлесіп курсанттар 
арасында «�зге тілдің бәрін біліп, �з тілін 

құрметтеу» мақсатында «Тіл – тірегім» 
секілді зияткерлік ойын сабақтарын 
�ткізу дәстүрге айналған.

Бір қуанарлығы, институтқа оқуға 
түскен жастардың бойында үлкенді 
сыйлау, кішіге ізет к�рсету, аға ұрпақты 
қадірлеу тәрізді қасиеттер қалыптасқан. 
Ұстаздардың мақсаты – қазақ тілі 
сабақтарында осы тәрбиенің аясын 
кеңейтіп, халықтық салт-дәстүрімізді 
үйрету. Біз мұндай игі мақсатты 
іске асыруға үлес қосу үшін тәрбие 
жұмысының негіздерін, бағыт-бағдарын 
айқындап, ұлттық ерекшеліктерді кур-
санттар бойына сіңіруге тырысамыз. 
Осы бағытта ата тегін қадірлеу, ер жігітке 
жарасар «сегіз қырлы, бір сырлы» болу, 
ел намысын қорғау сияқты ұғымдарды 
ұландардың бойына зерделеп жеткізу, 
егемен еліміздің ертеңін нұрлы етер 
«барыс текті намысты ұрпақ» �сіруге 
баса к�ңіл б�лінеді. 

Fскери институтқа жаңа түскен кур-
санттармен �лкетану сабақтарын �ткізу, 
музейлер мен к�рнекті орындарға бірге 
бару дәстүрге айналған. Атап айтсақ, 
отаншылдық ордасы – Абылай ханның 
музей кешеніне, облыстық �лкетану 
музейіне, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланының Fскери институты 
музейіне жасалған саяхаттар олардың 
туған жерге деген сүйіспеншілігі мен 
мақтанышын арттыра түсері с�зсіз. 

Ұлттық ұландықтардың білімі мен 
білігі түрлі байқаулар мен жарыстар-
да сынға түсіп келеді. Мұнда да сегіз 
қырлы, бір сырлы сарбаздар жүлделі 
орындардан к�рінуде. Мысалы, Пе-

тропавл қаласы әкімдігінің Мәдениет 
және тілдерді дамыту б�лімі мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейту, тіл 
мәдениетін к�теру, к�ркем әдебиетті 
насихаттау, халық арасынан талантты 
жастарды іздеп табу мақсатында �ткізген 
Абай және О.Б�кеев атындағы к�ркемс�з 
оқу шеберлерінің байқауларында кур-
санттарымыз Ұлан Мақсотұлы мен 
Думан Қайратов жүлделі 1 және 2 орын-
дарды иеленді. 

Еліміздің ішкі тыныштығын күзе-
тетін әскери қызметшілерді тәрбие леп, 
білім беруде, болашақ офицер лерді 
адамгершілік қасиеттерге, отансүй гіш-
тікке тәрбиелеу мақсатында Қабанбай, 
Б�генбай, Баян, Қожаберген,  Бауыржан 
Момышұлы, Қасым Қайсенов, Сағадат 
Нұрмағамбетов сияқты батырлары-
мыз бен Абай, Ыбырай, Шоқан сын-
ды ғұламаларымызды үлгі етеміз. 
Ш.Уәлихановтың офицерлік қызметін, 
�мірін �неге тұта отырып, курсант-
тар қауымын туған жері мен Отанын 
Шоқандай сүюге тәрбиелеу мақсатында 
«Отан деп соққан жүрегі» атты шара 
�ткізілген болатын. 

Отаншылдық тәрбие инсти-
тутымызда қазақ және орыс 
тілдерінде қатар жүргізіледі. 

Бұл тұрғыда қазақ елін �рге сүйреген, 
тәуелсіздікке қол жеткізуге бүкіл �мірін 
арнаған біртуар тұлғаларды ұлықтауға 
басымдық беріледі. Ұстаздар қауымы 
мемлекет пен қоғам қайраткерлерінің 
ізгі істерін үлгі ете отырып, бүгінгі сар-
баз – ертеңгі офицерлерді Отан қорғауға 
әрқашан дайын болуға үйретеміз, ел, 

Отан, болашақ алдындағы қасиетті бо-
рышын сезінуге, елін сүюге баулимыз. 

Fскери институтымызда курсант-
тардың әскери ғылыми қоғамы жұмыс 
жасайды. Курсанттар ғылыми еңбектер 
жазып, білімдерін ұштайды. Соның 
ішінде курсант Наурызбай Серғалиевтің 
қазақ халқының біртуар тұлғасы, атақты 
батыры Бауыржан Момышұлы жайлы 
«Ерліктің, тектіліктің, �рліктің үлгісі» 
атты еңбегін атай кету орынды. Зерттеу 
барысында Б.Момышұлының қызметі 
мен �мірін тереңірек білуге тырысқан 
Наурызбай ерекше әсер алғанын ай-
тады. Бауыржан батырдың «Отан үшін 
отқа түс күймейсің!» деген қанатты с�зі 
бүгінгі жастардың бойында патриоттық 
мінезді қалыптастыруға бағытталған ең 
жоғары ұран десек артық айтқандық 
емес. Ал Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздерінің 20 жылдығына 
орай курсант Диас Fбілев жазған 
«Мемлекеттік рәміздер – қазақстандық 
патриотизмнің негізі» атты ғылыми 
жұмысы еліміздегі Отан қорғаудың 
�зекті мәселелері, әлемдегі қауіпсіздікті, 
әскери құрылысты, әскери-патриоттық 
тәрбиені қамтамасыз ету ж�ніндегі 
ғ ы л ы м и  ж о б а л а р д ы ң  о б л ы с т ы қ 
байқауына қатысып, жүлделі 1-орынға 
ие болды. Міне, осы бағытта атқарылған 
жұмыстар курсанттардың отаншылдық 
қасиеттерін шыңдай түсуде ықпалы зор. 

Тәуелсіз Отанын шексіз сүюге 
 баулу, ынтымағы мен бірлігі жарасқан 
елдің, к�птеген ұлт пен ұлыстарға ал-
тын бесік болған мемлекеттің ұланы 
екендігін мақтанышпен сезіне білуге 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУСЕРПІН

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашақ-
қа бағдар: рухани жаңғыру» атты ма-
қ а  л а с ы н д а  е л  б о л а ш а ғ ы н ы ң  а с а 
маңызды бағыт-бағдарымен бірге, әрбір 
 қазақ стандықтың санасын жаңғыртудың 
жолдары айқын к�рсетілген. Прези-
дент жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 
басты шарты – ұлттық кодымызды сақ-
тау үшін дамуға кедергі болатын кері-
тартпа әдеттерден арылуға шақырды. 
Біріншіден, біз бейсаясатшылдықтан, 
немқұрайдылықтан құтылуымыз ке-
рек. Екіншіден, әсіре ұлтшылдық, 
айқайшылдық, саяси мәдениетсіздіктен 
арылу керек. Ұлтжандылықты сабыр-
мен, парасатпен, қазақи мәдениетпен 
ғана к�рсете аламыз. Үшіншіден, қаны-

мызда жоқ, бірақ соңғы кездерде қазақ 
қауы мында кең тарап келе жатқан 
жағымпаздықтан құтылуымыз қажет. 
Тағы бір дерт – екіжүзділік. Кеше – ком-
мунист, бүгін – ұлтшыл немесе либерал, 
демократ болып сан түрлі саяси шапан 
жамылудан арылу қажет.  

Ұлттық код – қазақтың болмысы. 
Демек, қазақ ұлтының бойындағы асыл 
қасиеттерін сақтап қалуға тырысу керек. 
Бұл – біздің барлық салт-дәстүрімізде, 
ырымдар мен тыйымдарда бар, кейде 
�зіміз байқай да бермейтін қанымыздағы 
қасиет. Fрине, оның ішінде жақсысы да, 
жаманы да бар. Оларды саралау, таңдау 
және ұстану тек тәрбиемен, ақылмен 
келеді.  

Мақалада «100 жаңа есім» жоба-
сы арқылы ел дамуына үлес қосқан 
азаматтардың нақты істері арқылы 
қазіргі Қазақстанның келбетін жасау 
тапсырылды. Меніңше, бұл жобаға 
енетін адамдар, ең бастысы, қоғамдық 
тұлғалар болғаны дұрыс. ?з қызметінің 
ауқымында тиісті жұмысын атқарып 
жүргендерді «жаңа есімдерге» енгізу 
үлкен қателік болып табылады. Кезінде 
ауданның басшысы немесе облыста 
лауа зымды қызмет істеген жандарға 
к�ше, ауыл аттарын беру әділдік емес. 
Сон дықтан қызметімен емес, қоғамдық 
деңгейде елдің болашағына үлес қосқан 
жандар ғана халықтың құрметіне ие бо-
луы шарт.

Елбасымыз  Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласы қоғамда, соның ішінде  
зиялы қауым арасында шын мәнінде 
үлкен серпіліс тудыруда.  

С�з ретінде бір ғана дүниені айта 
кетсем деймін. Ол әлемнің ең таңдаулы 
кітаптарынан іріктеп отырып, еліміздің 
жастарына, студенттерге арналған қазақ 
тілінде 100 оқулық дайындау жобасы. 
Ғұлама жазушымыз Fбіш Кекілбаевтың 
кезінде «тәуелсіз болу дегеніміз бір 
елге емес, бүкіл әлемге тәуелді болу» 
дегеніндей, бір ғана халықтың емес, 
әлемнің озық ойлы, �ркениетті барлық 

елдердің ең үлгілі, ең құнды оқулықтарын 
�зіміздің жастарымызға ұсыну – жасам-
паз бастама, �негелі іс деп қабылдадық. 

Осы ж�нінен келгенде, біраз жерде 
айттым да, тағы да қайталап айтам... 
Бізге осыдан бірнеше жыл бұрын тер 
т�гіп еңбек етіп, жинастырған мәдени 
мұраларымыздың 600-дің үстіндегі ата-
лым  кітаптарын бір сүзгіден �ткізіп 
алу артықтық етпейді. Тарихи-мәдени 
мұраларымызды к�з майын тауысып, 
тер т�гіп жинағанымызбен, біз оларды 
шын мәнінде мұраландыруға әлі  кіріскен 
жоқпыз. 

Б і з  Е л б а с ы  м а қ а л а с ы н д а ғ ы 

 идеялар мен жобаларды �зге елдерге �з 
халқымыздың бекзат �нерін к�рсетуге, 
сол секілді �зіміздің ұлттық және әлемдік 
руханияттағы ең құнды дүниелермен 
дүйім  халықты қауыштыруға,  ел 
мәдениеті мен рухын �сіруге пайдала-
нуымыз шарт. Қай жобаны қолға алғанда 
да тізгінді ақ пен қараны, жүйрік пен ша-
банды айнытпай ажыратып, қара қылды 
қақ жарып әділ шешім, оң ұсыныс 
айта білетін тұлғаларға тапсырғанымыз 
дұрыс. Құжаттағы міндеттемелерді �з 
деңгейінде жүзеге асыра алсақ, бұл қазақ 
халқы үшін теңдессіз игі шараға айнала-
ры даусыз.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласын 
мұқият оқып шығып, �зіме к�п ой 
түйдім. Елбасы айтқандай біздің 
мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, 
ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу. Аталған екі жаңғыру 
процесінің де нақты мақсат-міндеттері, 
басымдықтары мен оған жеткізетін 
жолдары бар. 

«Мақсатқа жету үшін біздің санамыз 
ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын 
жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси 
және экономикалық жаңғыруларды 
толықтырып қана қоймай, олардың 

�зегіне айналады» деп жазды. Прези-
дент рухани жаңғыру тек бүгін бастала-
тын жұмыс емес. Жаңғыру атаулы та-
рихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерді 
заманауи тұрғысына лайықты байыта 
түсуге тиіс. Бұл бағдарлама еліміздің 
рухани жаңғыруының жаңа белесіне 
шығар жолдың темірқазығы іспетті. 

Менің ойымша, «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» ұлттық сана 
құндылығының заманауи әрі рухани 
жаңғырығына айналуы кажет. Осыған 
орай, Елбасы сананың ашықтығын үш 
негізгі ерекшелікпен айқындай түседі. 
Ол дүйім дүниеде, Жер шарының �зіңе 

қатысты аумағында және �з еліңнің ай-
наласында не болып жатқанын түсінуге 
мүмкіндік береді.

Таяу жылдардағы міндеттер  тура-
лы Елбасы 2017 жылдың аяғына дейін 
ғалымдардың к�мегімен, барша қоғам 
�кілдерімен ақылдаса отырып, қазақ 
әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай 
с т а н д а р т т ы  н ұ с қ а с ы н  қ а б ы л д а у 
керектігін алға тартты. 

Қ о р ы т а  к е л е  а й т п а ғ ы м ы з , 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласы елдің рухани-
саяси қажеттілігін қана ғаттандыратын 
аса құнды құжат.

ҚР Парламенті Мәжілісінде �ткен «Нұр 
Отан» партиясының кеңейтілген жина-
лысында «Қазақстан Республикасындағы 
кәсіпкерліктің дамуы. Ағымдағы сын-
тегеуріндер және келешегі» тақырыбы 
талқыланып, кәсіпкерлік білім беру ахуа-
лына сараптама жасалды.

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер па-
латасы Басқарма Т�рағасының орынба-
сары Эльдар Жұмағазиев республиканың 
түкпір-түкпірінде жүргізіліп жатқан «Бастау 
Бизнес» жобасы бойынша баяндама жаса-
ды. Айта кетелік,1 қаңтарда күшіне енген 
2017-2021 жылдарға арналған «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палата-
сы қаржылай емес операторы ретінде 14 
облыстың 80 ауданында «Бастау Бизнес» 
мектептерін іске қосты.

«БҰҰ дамыту бағдарламасының 2016 
жылы �ткізілген зерттеу нәтижесіне сүйенсек, 
еліміздің қала тұрғындары дүниежүзілік 
адами даму рейтингісінде – 50-орында 
болса, ал ауылдық тұрғындар – 96-орында. 
Бұл рейтингтің негізгі к�рсеткіштерінің 
бірі тұрғындардың білім алу деңгейі екенін 
ескерсек, ауыл тұрғындарын бизнеске  баулу 
үшін барынша қарапайым, қолжетімді 
тетіктері  жасалып, берілген ақпарат ментал-
ды, тілдік тұрғыдан түсінікті болуы шарт» 
деді Эльдар Жұмағазиев. 

«Bastau Бизнес» жобасы бойынша 
биылғы жылдың сәуір айынан бастап 4188 
жұмыссыз және �зін-�зі жұмыспен қамтыған 
адам тестілеуге қатысып, бизнес ашуға 
ықылас білдірген 3258 азамат жоба аясында 
кәсіпкерліктің қыр-сырын оқуда. Бірінші 
кезең нәтижесінде 2000-ға тарта жаңа биз-
нес-жоба �мірге келеді деген болжам бар. 
«Bastau Бизнес» ауыл тұрғындарының 
әлеуетін к�теруге бағытталған жоба. Ол 
елдің түкпір-түкпірінен іріктеп алынған 95 
бизнес-тренер жоғары экономика мектебі 
негізінде екі апталық арнайы тренингтен 
�тіп, дайындығы мен біліктілігі ең жоғары 
80 бизнес-тренер еліміздің 80 ауданына 
жіберілгенін айтты. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

САНАМЫЗДЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖОЛЫ АЙҚЫН КӨРСЕТІЛДІ 

КЕЛЕШЕГІМІЗДІҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ

ТЫҢ СЕРПІЛІС ТУҒЫЗДЫ

«БАСТАУ БИЗНЕС» 
ЖОБАСЫ 

ауыл тұрғындарының әлеуетін көтереді

Дос КӨШІМ,
саясаткер,

«Ұлт тағдыры» 
қозғалысының 

төрағасы

Әлібек АСҚАРОВ, 
жазушы

Өтеген ИСЕНОВ, 
тарих ғылымының 

кандидаты,
 Қостанай 

мемлекеттік 
институтының 

доценті

тәрбиелеу қашанда маңызды. Бұл орайда 
тәуелсіздікті аңсаған ата-баба аманатына 
адал болуға, ерлігінен үлгі алуға, бабалар 
рухын асқақтата дәріптей білуге үйретіп, 
ұлтжандылық, отаншылдық сезімдерін 
оятып, ұлтының салт-дәстүрін, тілін сүйе 
білуге баулу — тілдер кафедрасының 
маңызды міндетіне айналған. Бұл үшін 
оқыту үдерісінде сыныптан тыс шаралар 
ұйымдастыруға к�п мән беріледі және 
оларға қазақ, орыс, ағылшын тілдері 
оқытушылары, Fскери-ғылыми қоғам 
мүшелері, Қырғызстан және Тәжікстан 
Республикасынан келген курсанттар 
белсенділік танытады. «Тілді тану – 
елді тану» демекші, мұндай шараларға 
шетелдік студенттер де қатысады. 

Мұғалім – жас ұрпақты 
білім нәрімен сусында-
тып, жан-жақты дамыған, 

толыққанды азамат етіп қалыптас ты-
рушы. Ендеше осындай �те жауапты 
істі мойнына алып отырған мұғалімнің 
заман талабына сай болуы оның үнемі 
�зіндік білімін жетілдіріп, үздіксіз 
ізденіс үстінде болуын талап етеді. 
Сондықтан ұстаздық қызметімізде 
шығармашылығымызды шыңдауға, 
жаңа білімдерді игеруге баса к�ңіл 
б�ліп, игі істерге ұмтылуға тырыса-
мыз. ?з кезегінде мұның бәрі оқыту 
үдерісінен к�рініс табады. Fскери ин-
ститут курсанттарының шығармашылық 
қабілетін дамытуға, олардың бойындағы 
талант к�зін ашып, жан-жақты етуге, 
тілін байытуға, қиялын ұштауға, �з 
бетінше ізденуге зор әсерін тигізеді. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: 
«ХХІ ғасыр – жастардың ғасыры. 
Сондықтан біздің ойымыз, к�ңіліміз, 
тілегіміздің бәрі жастарда. Егер жа-
стар отансүйгіш болып �сетін болса, 
халықтың, мемлекеттің, жер-суымыздың 
тәуелсіздігін сақтап қалатын болса, 
еліміз, жеріміз �ркендеп �седі» деп 
жастарға үн тастады. Иә, расында да, 
елдің болашағы да, иесі де – жастар. 
«Ата-баба арманы – ұрпаққа аманат» 
деп, осынау ұлан-ғайыр жерді білектің 
күші, найзаның ұшымен қорғап қалған 
қаһарман батырларымыздың бүгінгі 
ізбасарлары – Ұлттық ұланның әскери 
қызметшілері ата-баба аманатына 
әрдайым адал. 

Венера ЗЕЙНИНА,
Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ұланы /скери институтының 
 аға оқытушысы
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БІРНЕШЕ МАҒЫНАСЫ 
БОЛҒАНЫ ҚАЛАЙ?

ҚҰРМЕТ 

Гүлжамал ҚОРТАБАЕВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Шығыстану факультеті
ТҮРКСОЙ кафедрасының доценті, 
филология ғылымының кандидаты

   

ӘЛІПБИ ЖАЙЫН 
САРАЛАСАҚ

жеке таңба белгілеуді, к, г дыбыстары- 
нан басқа дауыссыз дыбыстармен келген 
с�здердің жіңішкелігін (яғни қазіргі ә, 
і, ү дыбыстарымен айтылатындығын) 
білдіру үшін с�здің аяғынан дәйекше 
таңба қоюды ұсынды. Міне, осының бәрі 
қазақ тілінің әліпбиі �з табиғатына орай 
түзіліп, тіліміздегі сингармонизм заңына 
лайықталып жасалуының нәтижесіңде 
қазақтың т�л жазуы қалыптасты» деп 
түйіндейді.

 Сонымен, түркі тілдес халықтар 
1924-1929 жылдар арасында латын 
әліпбиіне к�ше бастады. «Латын әліпбиін 
енгізу ерте» деп Мәскеудегі жиналыс-
та ұйғарыл ға нымен, латын жазуына 
негізделген қазақ жазуының жобасын 
Н.Т�реқұлов 28 әріп бойынша әзірледі. 
1929 жылы Қызылордада Т.Шонанұлы, 
Е.Омаров, Қ.Кемеңгеров, Қ.Жұбанов, 
Е.Д.Поливанов, т.б. қызу талқылаған 
конференцияда бұл әліпби тағы да 
жетілдірілді. 

Біздің елімізде түркі тілінде с�йлейтін 
халықтар орыс графикасына негізделген 
әліпбиіне к�шуді қажет деп тауып, Қазақ 
елі де 1929 жылы латын графикасына 
к�шті. Сонымен, латын таңбаларына 
негізделген қазақ әліпбиінің құрамында 
29 әріп болды. Жаңа енген с�здерді дұрыс 
жазуға әріптер жеткіліксіз болды. 1940 
жылы қабылданған қазіргі қазақ әліпбиін 
орыс таңбаларына негізделіп жасалды.

1991 жылы әліпби мәселесін ең алғаш 
Қазақ Ғылым академиясының академигі 
Fбдуәлі Қайдар к�терген болатын. 

Қазақстанда әліпби мәселесіне байла-
нысты қалыптасқан 4 негізгі к�зқарас бар. 

Бірінші к�зқарас: кирилл әліпбиін 
қолданушылар «ғылыми-әдеби еңбектер-
ден бір сәтте айрылып қаламыз, �йткені 
оны қолданушылар болмайды» деген 
пікірді жақтайды. 

Екінші к�зқарас: араб әліпбиін қол-

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ШАРА

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Ақсексеуіл – мола. Оңтүстік Үстірт 

кемерінде орналасқан. Ақсексеуіл – 
алабұта тұқымдасы, сексеуіл тұқымдасы-
на жататын к�пжылдық �сімдік. Осы 
жерде ақсексеуілдің к�п, мол �сетіндігін 
білдіретін атау. 

Ақсеңгір – тау. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және сеңгір 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Сеңгір с�зі иран тілінен енген. Қазақ 
тілінде сеңгір – «таулар тізбегі» деген 
мағынаны білдіреді. С�здің түбірі «санг» 
– тәжік тілінде «тас» деген с�з. Ал «санг-
кори – тасты, тастан жасалған» деген 
мағынаны білдіреді. С�йтіп сангкори – 
сеңгір �згерісіне түскен (А.Fбдірахманов, 
1986, 18). Сонымен, Ақсеңгір топонимін 
– «ақ тасты биік тау» деп түсінеміз.

Ақсор – сор, қыстау. Маңғыстау ауда-
нында орналасқан. Ақ (сын есім) және сор 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасал ған. 
Сор – �сімдіксіз тақыр немесе �сім дік-
тері �те сирек тұзды ш�лдердегі ойпаңдар. 
Мағынасы: «аппақ сортаң, тұзды сор 
(тақыр)». 

Ақсиынәулие – киелі орын. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Біздің пікірімізше, 
атау ақ (сын есім) және сиын (зат есім), 
әулие с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Сиын с�зінің о бастағы қалпы «сын», яғни 
к�нетүркі тіліндегі «мола» мағынасындағы 

атау (ДТС, 503). Сонда атаудың мағынасы: 
«ақ тасты молалы әулие».

Ақсу  – қоныс.  Кендірлі-Қиясай 
Үстіртінің солтүстік б�лігінде, Қарақия 
ауданында орналасқан. Ақ (сын есім) және 
су (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Т.Жанұзақтың пікірінше, атау «к�біне 
ақшыл, бозғылт, бозала, кейде тұнық, м�л-
дір боп ағып жататын тұщы �зен» мә нінде 
қолданылған. А.Н.Кононов ақ сын есімі 
«су» гидрографиялық терминімен тіркесіп 
акъ=ағу, ағын мағынасын беріп, акъсу 
– «ағып жатқан су» ұғымын береді дейді 
(А.Н.Кононов, 84). Сонымен, атау дың 
мағынасы: «ағып жатқан суы бар алқап». 

Ақсүйір-к�ксүйір – екі шоқы. Маңғыстау 
ауданында, Ақтау жотасында орналас қан. 
Ақсүйір-К�ксүйір қосарланған атаулар. 
Бірінші сыңары ақ (сын есім) және сүйір 
(сын есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Мағынасы: «басы сүйірлене біткен, конус 
формалы (күмбез пішіндес) т�белер». 

Ақтам – мола, құдық. Түпқараған ауда-
нында орналасқан. Ақ (сын есім) және там 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған.  
Мағынасы: «ақ тастан қаланған немесе ақ 
түсті тамның қасынан қазылған құдық». 

Ақтас – алқап, газконденсант кені. 
Қа рақия ауданында орналасқан. Ақ 
(сын есім) және тас (зат есім) с�здерінің 

бірігуінен жасалған. Мағынасы: «ақ тасты 
алқап». 

Ақтасмола – т�бе. Бейнеу ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және тас (зат 
есім), мола (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Мағынасы: «ақ тастан салынған 
мола». 

Ақтау – тау. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақшыл түсті мергельдер, бор 
және неогеннің әктастарынан түзілген. 
Абсолютті биіктігі 325 метр. Ақ (сын есім) 
және тау (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Атау тау жыныстарының ағарған 
түр-түсіне қарай аталған.

Ақтау  – қала, порт. Қала Каспий 
теңізінің шығыс жағында, Маңғыстау 
түбегінің батыс б�лігінде орналасқан. Іргесі 
1959 жылы Маңғыстау түбегінде мұнай, 
газ, уран және т.б. қазба байлықтарының 
ашылуына байланысты қаланған. 1963 
жылы оған қала мәртебесі  берілді . 
Бұрын Аққолтық аталған. 1964 жылы 
Ақтау қаласының атына Т.Г.Шевченко 
есімі берілген, 1991 жылы ҚКСР Кеңесі 
Президумының №851-ХІІ қаулысымен �з 
тарихи атауына ие болды. 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген �лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

даушылар шығыс жұртымен қайта та-
бысудың амалы деп есептейді және Ахмет 
Байтұрсынов қолданған т�те жазуды алға 
тартады. 

Үшінші к�зқарастағылар к�не түркілік 
жазуды (рунология) аңсап отырған шағын 
топ «к�к түрік жазуын жаңғырту – түркі 
жұртының түркі әлемі алдындағы елдік 
намыс-абыройын к�теретін іс» деп са-
найды.

Т�ртінші к�зқарасқа келсек, латын 
әліпбиін жақтап отырған ғылым мен қоғам 
�кілдері оны �ркениет жетістіктеріне алып 
баратын бірден-бір т�те жол деп санайды.

 ?зекті мәселенің мән-жайын салыс-
тыру мақсатында түркітілдес мемле-
кеттердің, нақтырақ айтқанда, Түркия, 
?збекстан, Fзербайжан және Түркмен-
стан мемлекеттерінің тәжіри белеріне 
зер салдық. Олай болса, қазақ елінің 
саяси-экономикалық, әлеуметтік-мәдени, 
ғылыми-ағартушылық дамуын, халықара-
лық кеңістіктегі орнын бағамдай оты-
рып, ішкі және сыртқы жағдайды толық 
ескеріп, әліпбиді қашан, қандай жолдар-
мен ауыстыру керек деген мәселелерге 
салыстырмалы тұрғыдан тоқталайық.

Түркі халықтарының тілі ұқсас болса 
да осы кезге дейін әр түрлі әліпбимен 
жазып жүр. Латын әліпбиін пайдалана-
тын түркі тілдес мемлекеттердің жазуы 

Бұдан әрі жиналған қауым кеш 
қонағының �мір жолынан сыр шертетін 
бейне-роликті тамашалау мүмкіндігіне 
ие болды. ?мекеңнің туған жері туралы 
с�з қозғалғанда оқу орнының студенті 
Fлімбек Абылай Шәмшінің әйгілі «Арыс 
жағасында» әнін шырқай ж�нелді. 

?.Айтбайұлы тек ғалым ғана емес, сан 
қырлы азамат. Ол кісінің �мірінен жақсы 
таныс адамдар ағамыздың әншілігінен 
де, ақындығынан да, сазгерлігінен де 
жете хабардар. Fсіресе Біржан салдың 
«Теміртас» әнін ?мекеңше тамылжы-
та айтатындар кемде-кем. Осы ғажап 
әнді бұл жолы Ж.Елебеков атындағы 
эстрада-цирк колледжінің студенті 
 Жалын Құнанбайұлы к�пшілікке тарту 
етті. Реті келгенде бір жайтты тілге тиек 
ете кетейік. Кезінде қырғыз режиссері 
Болат Шәмшиев «Ыстықк�лдің алқызыл 
гүлдері» атты фильм түсіргені белгілі. 
Сол фильмде Біржан салдың «Теміртас» 
ә н і  о р ы н д а л ғ а н  б о л а т ы н .  Ж ү р е к 
тебірентерлік бұл туындыны шырқаған 
?мірзақ Айтбайұлы еді. Басқосуда 
аталған фильмнен үзінді к�рсетілді. 
Жиналғандар асқан шеберлікпен орын-
далған әнге ризашылықпен қол соқты. 
Кеш қонағы аталған фильмге қалай 
шақырылғаны ж�нінде айтып берді. 

Бүгінде қалың жұршылықтың сүйікті 
басылымына айналған ұлт газеті – «Ана 
тілінің» �мірге келуіне сол уақыттары 
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
басшылығында қызмет еткен Fбдуәлі 
Қайдар мен ?мірзақ Айтбайұлының 

Павлодар облыстық тілдерді дамы-
ту ж�ніндегі басқарма Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Ұлттық тестілеу 
орталығымен бірлесе 24-28 
сәуір аралығында С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде «Қазтест» жүйесі 
бойынша сертификаттық және 
диагностикалық тестілеу �ткізді.

Жүйенің негізгі мақсаты – қазақ 
тілі бойынша тілдік білімді бағалау. 
«ҚАЗТЕСТ» жүйесі үш кезеңнен тұ-
рады. Біріншісі – тыңдау б�лімінде 
ша ғын  немесе ұзақ диалогқа, қысқа 
мо но логтарға құрылған және тыңдау 
арқылы түсінгенін анықтауға арналған 
тапсырмалар берілген. Екіншісінде – 
қатысушы грам матиканы, лексиканы 
қаншалықты пай далана білетіндігін 

қайраткер М.Шаханов айтқан «латынға 
к�шу елді екіге б�леді, тіл, мәдениет 
жағынан б�лінген қазақтардың жігін онан 
әрі тереңдетеді» деген пікір бар. 

Үшінші – шығармалары кирилл әліп-
биімен шыққан еңбектердің оқылу, зерт-
телу мәселесі. Кирилл әліпбиі негізінде 
к�не мәдени мұра, ауыз әдебиеті, к�ркем 
әдебиет, ғылыми еңбектер, оқулықтар 
жазылды. Араб графикасынан латын гра-
фикасына, латын графикасынан кирилл 
әліпбиіне к�шкен тұста қоғамның басым 
к�пшілігі сауатсыз еді, сондықтан ол 
реформалар қоғамның біршама б�лігіне 
және мәдени мұрамыздың шағын б�лігіне 
қатысты болды. Бүгін енді халықтың 
түгелдей сол мәдени мұрадан айырылып 
қалу қаупін ескертеді. 

Б ү г і н г і  к о м п ь ю т е р  з а м а н ы н д а 
ғаламтор жүйесінде үстемдік ететін латын 
әліпбиі екендігін мойындауымыз керек. 
Бұл әліпби бізге таңсық емес. Латын 
әріптеріне к�шкен уақытта оның іске 
асуында к�п қиыншылық болады деуге 
негіз жоқ. ?йткені бүгінгі таңда, әсіресе 
жастар ағылшын тілін білгендіктен, 
қиналмай оқи да, жаза да біледі. Тіпті 
қазір ғаламторда, әлеуметтік желілерде 
олар латын әріптерімен жазып та жүр. 

Біз латын әліпбиіне к�шер болсақ, 
Түркия, ?збекстан, Fзірбайжан, Түрк-

еңбегі зор. Студенттер қойған сахналық 
қойылым аталған басылымның �ткен 
тарихынан сыр шертті. Кездесуде ха-
лық ара лық «Қазақ тілі» қоғамының 
әнұра нына айналған ?мекеңнің «Ана 
тілі» әнін жас �нерпаз Ермек Т�леуов 
орындады. 

С�з с�йлеген ғалымдар Рахымжан 
Елешов, Телқожа Жанұзақ, Бақтияр 
Сманов, Балтабай Fбдіғазиұлы кеш 
 ке йіп  кері туралы жылы лебіздерін 
білдірді. 

Университеттің филология және 
к�п  тілді білім беру институты, институт 
қа рамағындағы Жалпы тіл білімі кафе-
драсы ұйымдастырған бұл кездесу қа-
тысушыларға үлкен әсер қал дырды. Сту-
денттер �здерін толғандырған сауал дарға 
жауап алды. ?мірзақ ағамыз да �т кен 
күндерді еске түсіріп, домбыраны шер те 
отырып ән салды, �леңдерін оқыды. 

– Бұл шараны студент-жастар үшін 
ұйымдастырдық, – дейді Жалпы тіл 
білімі кафедрасының меңгерушісі, фи-
лология ғылымының докторы, про-
фессор Қалбике Есенова – Елге таны-
мал азаматтардың �мір жолына олар 
да қанық болуы тиіс. «Болмасаң да 
ұқсап бақ» демей ме, жас буын ?мірзақ 
ағамыздай еліне елеулі, халқына қалаулы 
болып �сетін болса ұстаз ретіндегі 
мақсатымыздың орындалғаны. 

Осындай тағлымды шаралардың жиі 
�ткізілуінің маңызы зор. 

Нұркен ЖАНД/УЛЕТҰЛЫ

анықтауға арнал ған тапсырмаларды 
орындайды. Үшінші – стилі әртүрлі 
мәтіндерді оқып, түсін генін айтып 
беруге негізделген. Тес ті леуден �туші 
150 минут ішінде 150 тапсырманы 
орындауға тиіс. Ол үшін «ҚАЗТЕСТ» 
жүйесі арқылы тілдік білімін бағалаудың 
пайыздық к�рсеткіші қолданылады: 
қарапайым – А1, базалық – А2, орта – 
В1, ортадан жоғары – В2, жоғары – С1, 
С2 – жетік деңгей. 

Аталмыш тестілеуден жалпы об-
лыс бойынша барлығы 4000 адам �тті. 
Об лыстың мемлекеттік қызмет ші лері, 
мемлекеттік қызмет к�рсету ұйым  -
дарының, сонымен қатар әскери құры-
лым дар мен ұйымдардың қызмет кер лері 
қатысты. 3814 адам диагнос ти ка лық, 186 
сертификаттық тестілеуден �тті.

Ж.С/РСЕНОВА

мен стан сияқты түркітілдес елдердің 
тәжі рибесіне сүйене отырып, олар дың 
қателіктерін қайталамас үшін үлкен 
дайын дық жұмыстарын жүргізуіміз 
керек.

Бүгінгі тәуелсіз түркі тілдес мемлекет-
тер түркітану ғылымында еркін кеңістікте 
әрекет етіп жатқанымен, оқшаулану, дара-
лану сипаты басым. Сонымен қатар ортақ 
мұраларды жеке ұлтқа телу, меншіктеу 
құбылыстары да жоқ емес. 

Анық бір мәселе бар – Қазақ елі бүгін 
бе, ертең бе міндетті түрде латын әліпбиіне 
к�шері с�зсіз. Біздің мақсатымыз айқын, 
бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең 
дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Бұл 
саяси және экономикалық жаңғыруларды 
толықтырып қана қоймай, олардың 
�зегіне айналады.

Жаңа әліпбиге қашан к�шетініміз 
туралы Президентіміз: «2017 жылдың 
аяғына дейін ғалымдардың к�мегімен, 
барша қоғам �кілдерімен ақылдаса оты-
рып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау 
керек .  2018  жылдан  бастап жаңа 
әліпбиді үйрететін мамандарды және 
орта мектептерге арналған оқулықтарды 
дайындауға кірісуіміз қажет» деп тура 
жолды нұсқады. 

Бұл жаңғыруда әліпби мәселесі  Елбасы 
тарапынан анық қойылды. Енді тек іске 
асыру жолдары тезірек қарастырылса 
құба-құп. Қазақ тілінің әліпби кестесін 
жасақтаумен іс бітпейді, ең бастысы 
оны тіл тұтынушыларының оңай да 
жеңіл қабылдауын қамтитын тетіктер, 
ша ралар қажет. Соның ішінде жаңа 
әліпбиге негізделген орфографиялық 
және орфоэпиялық с�здіктерден бастап, 
қолданушыға қажетті барлық ресурстар 
қолда боларлықтай әлеуетті әзірлеу де 
басты міндеттерге жатады.

да бір ізге түсірілген емес. Бірақ негізінде 
оңнан солға қарай жазылатын араб әріп-
теріне қарағанда, кириллица мен ла-
тын әріптерінің жүйесі бір. Тек бірқатар 
әріптердің таңбаларында �згерістер бар. 

Бұл орайда латын әліпбиіне к�ш-
кен Түркия, Fзербайжан және ?збек стан-
ның т�мендегі ащы сабақтарын ескерме-
сек болмайды.

1. Күні бүгінге латын әліпбиіне 1928 
жылы к�шкенмен, әлі де түрік тілінің 
ды  быс тық қорындағы бірқатар дыбыс-
тар ды таңбалайтын әріптер түрік әліпби 
жүйесіне енбей қалған. ?збекстанда да 
ондай мәселе бар;

2. Сан ғасырлық араб графикаларына 
негізделген рухани мұраларын пайдалана 
алмай отыр;

3. Балалар әдебиеті тапшы;
4. Ғылыми әдебиеттің түгелге дерлігі 

кирилл графикасында жазылған;
5. Мұғалім дайындау мәселесі �зекті;
6. Жекеменшік мекемелер іс-қа ғаз-

дарын латын әліпбиіне к�шіруге асық-
пайды;

7. ?збекстанда орыс мектептері ки-
рилл жазуын қолданады;

 8. ?збекстанда латын әліпбиінде оқи-
тындар азайған соң, ұлттық баспас�зге 
(газет-журналдар) де сұраныс азайған. 
Ол, әсіресе орта жастағылар мен үлкендер 
арасында қатты байқалған.

Осындай мәселелерді ойға алған-
да Қазақстан латын әліпбиіне к�шер 
болса, кездесуі мүмкін басты қиыншы-
л ы қ  т а р  д е п  н е н і  а т а у ғ а  б о л а д ы ? 

Бірінші – латынға к�шкен жағдайда 
«қалай оқып, қалай жазамыз?» деген 
пікір. Орыс тілін кириллица әліпбиімен 
қалдыратын болсақ, мемлекетке де, ха-
лық қа да қиыншылық туғызуы мүмкін 
әрі тиімсіз. Бұл тұрғыдан алғанда, латын 
әліпбиіне �ту үдерісі баяу қозғалары анық. 
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1919 жылы ағарту ісі ж�ніндегі халық 
комиссары А.В. Луначарский: «...барлық 
осы елді мекендеп отырған халықты 
жап пай латын әліпбиіне к�шіру қажет» 
дегенді айтқан болатын. Осы пікірге 
орыс с�зін қолдаушылар қоғамы бірден 
қарсылық к�рсетті. Сол кездегі билікке 
жеткен Кеңес үкіметі латын әліпбиін 
тездетіп енгізбеу жағында болды. Осы 
уақытта жаңа бағдардағы мемлекет құрып 
жатқан Түркияның латынды қабылдауы 
жаңа Кеңестік �кіметке ұнамады. Олар 
бірден комиссия құрып, сол арқылы «ла-
тын әлібиіне к�шіру шетелдіктерге орыс 
тілін үйретуді қиындатып жібереді» деген 
мәлімдеме жасады. 

С�йтіп, орыс әліпбиін латынға ауыс-
тыру бастамасы к�терілмей жатып, 
тұйықталып қалды.

1926 жылы Баку қаласында тұңғыш рет 
Бүкілкеңестік Түркологияның съезі �тті. 
Бұл жиынға әр елден 131 делегат қатысты. 
Қазақ, қырғыз, татар, �збек, Солтүстік 
Кавказ, Саха және т.б. елдердің �кілдері 
болды. Онда негізінен үш мәселе қаралды. 
Терминология, орфография және әліпби. 
Бұл кезде барлық түркітілдес халықтарды 
қызықтырған ортақ мәселе – әліпбидің 
тағдыры еді. Себебі әліпбидің жазудан 
б�лек, мәдени және қоғамдық маңызы 
бар екенін қатысушылар жақсы түсінді. 

Қазақтың алғашқы мерзімді баспа-
с�з дері де, к�ркем әдеби шығармалары 
да араб әліпбиімен жарық к�рді. Бірақ 
араб таңбаларының қазақ тілі үшін 
қолайсыздығы баспас�з бетінде к�теріліп 
отырды: мысалы, араб әліпбиінде қазақ 
дауысты дыбыстарын түгел білдіретін 
таңбалардың жоқтығы, кейбір әріптердің 
қазақ фонетикасына сай келмейтіндігі, 
артық немесе жетіспейтін таңбалардың 
бар екендігі, сондықтан «бұл жазуды қазақ 
тіліне икемдеу қажет, жоқ таңбаларды 
қосып, артықтарын алып тастау сияқты 
жұмыстар жүргізу керек» деген ұсыныстар 
айтылды. Осы сияқты жайттар араб 
таңбаларынан түбегейлі бас тартуға әкеп 
соқтырды. 

1929 жылы Орта Азия елдерінде ұлы 
мәдени т�ңкеріс басталды. Сол кездің 
�зінде латын қарпіне к�шуге  байланысты 
пікірталас 7-8 жылға созылды. Жаңа 
әліпбиге алашордашылдар да мейлінше 
қарсылық танытты. Алаш зиялылары 
т�те жазуды қолдады. Сол жазу арқылы 
қазақтың мәдениеті, ой-санасы, параса-
ты қалыптасты деген ұстанымда болды. 
?йткені олар әліппені «тап құралы» деп 
есептеді, «жаңа әліпби халық санасын 
улайды» деп қауіптенді.

Академик ?.Айтбаевтың «Тіл ғұ-
мырлар» (2014) атты еңбегінде «Ахаң 
қазақ жазуы дегенде, әу бастан-ақ араб 
гра фикасына бейіл береді. Осының 
�зінде ұлы ойшылдың түбірлі мақсаттары 
бай қалады. Оның мұнысынан кезінде 
«панисламдық», «арабшылдық» сарын 
іздеп сарсылғандар болды. Тіпті кінәлады 
да, айыптады да. Сондықтан да ол, ең ал-
дымен, таза ғылыми принципті негізге ала 
отырып, қазақ жазуын қалыптастырудың 
алғышарты ретінде: 1) қазақ тілі дыбыс-
тарына қажеті жоқ араб таңбаларын 
әліпбиден алып тастауды; 2) с�здің 
жіңішкелігін білдіретін «дәйекше» деген 
белгіні енгізуді; 3) қазақ тіліндегі ы, е, 
и, о, ұ, ү дыбыстарының әрқайсысына 

Осыдан үш-т�рт жыл бұрын 
15 томдық «Қазақ әдеби тілінің 
с�здігін» (Алматы, 2011) сатып 
алдым. Сонда байқағаным, 15 
томдықта жергілікті с�здер де, 
шет тілдердің с�здері де, ғы лыми 
терминдер де, тіпті ауызекі тілдің 
с�здері де бар екен. Олар дың бәрін 
тізіп жату мүмкін емес. Арасында 
мағыналары екіұшты болып келетін 
с�здер де кездеседі. Сондықтан мен 
ондай лардың тек екі-үшеуіне ғана 
тоқталайын.

Мәселен аталған с�здікте «жыла» 
с�зінің 12 мағынасы берілген. 1) Қай-
ғыдан, реніштен, ауырғаннан к�зден 
жас шығару. 2) Зар еңіреу, зарлау, зар-
лану, іштегі зарын шығару. 3) Жоқтау, 
дауыс шығару. 4) ?кіру, қатты жылау. 
5) Қайғыру. 6) Қиналу. 7) Сағыну. 8) 
Еңсесі түсу. 9) Шағыну. 10) Қоштасу. 
11) Аңдардың дауыс шығаруы. 12) 
Жауын жауу.

«Шыбық» с�зі де 17 мағынада 
түсіндірілген. Сол 17 мағынаның 
3-4-еуіне келіскенімізбен, қалған-
да  рына келісу �те қиын. С�здіктегі 
ке  лісуге болмайтын мағыналар мына-

лар: 1) К�шет. 2) Сіріңкенің бір талы. 
3) Глобустың білдігі (дұрысы – білігі 
болу керек). 4) Кабель. 5) Арматура. 
6) Капилляр. 7) Сым. 8) Түтік. 9) 
Қауырсын. 10) Ернеу. 11) Жақтау. 12) 
Таяқ және т.б.

«Шыңылтыр» с�зінің мағыналары 
да дәл осылардай. Бұл с�зге 4 анық та-
ма ұсынылған: 1) Ызғары бет қари тын 
құрғақ. 2) Сұр, сұрқыл. 3) Жұқа, се-
тінеген. 4) Мінезі тыз етпе.

?з басым қазақ тілінде мұндай 
мағы налар бар дегенмен келіспес 
едім. Және бір айта кететін мәселе, 
с � з д і к ш і л е р д і ң  1 5  т о м д ы қ т а ғ ы 
 фразеологизмдер деп к�рсеткендері 
– фразеологизм дер емес. Бір ғана 
«Ізде» с�зіне берілген «бақ іздеді», 
«ғылым іздеді», «мақтан іздеді», «мал 
іздеді», «мансап іздеді», «пайда іздеді», 
«себебін іздеу», «шаруа іздеді» де ген-
дерді фразеологизмге қалай жатқы-
замыз? Бұлар қазақ тілі граммати-
касында с�з етіліп жүрген кәдімгі 
синтаксистік с�з тіркестері емес пе?

С.БАҚЫТЖАНҰЛЫ

АСТАНА

АКАДЕМИКПЕН 
БОЛҒАН ЖҮЗДЕСУ

СЫНАҚ ТАПСЫРДЫ
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Т�ле бидің �зіне аумай тартқан бір ұлы 
25 жасында қайтыс болады. Сонау Арқадан 
�зінің досы Қаз дауысты Қазыбек к�ңіл 
айтуға Түркістанға келе жатады. Қазыбектің 
келе жатқанын естіп, Т�ле би жылап жатқан 
ағайындарды тоқтатып, таратыпты. Жақын 
жанкүйер мен қатын-бала, қыздарын да 
тоқтатып тастайды.

– К�птен бері к�рмеген жан досым, Қаз 
дауысты Казыбек келе жатыр, – дейді. – 
Берік болыңдар, сыр алдырмаңдар, – деп, 
Қазығұрттың жайлауында жатқан жылқыдан 
ту бие алдырады, Б�ген-Шаянның сазына ақ 
үй тіктіріп, Қазыбектің алдынан екі жігітті 
тостыртып, �зі алдынан шығып күтіп алады. 
Қазыбек жағы құшақтасып к�рісіп, к�ңіл 
айтады. Т�ле би іштей қобалжыса да сыр 
білдірмей, қайта к�ңілді сыңай байқатады. 
Т�ле бидің бәйбішесі, �зге бала-шағасы, 
ағайын-жұрты да жылап-сықтамайды, бәрі 
жылы шыраймен Қазыбектерді сыйлап, 
күте бастайды. Қазыбек жағы аң-таң, істің 
аяғын бағайық деген оймен отыра береді. Ал 
Т�ле би болса, сән-салтанат құрғызып, ақын 
жыршыға ән-жыр шерткізеді, �здерінің 
�ткен-кеткен �мірлерін, �ткен билік, 
т�релігін айтып, екі күндей әңгіме-дүкен 
құрады. Екі күннен кейін аттанарда Т�ле би:

– Ау, қадірлесім, Қазыбек, бұйымтайың бол-
са айт, – депті.

Қазыбек:
– Жүз к�рген дидар ғанибет, ағаға сәлем 

бермек бізге міндет деп келдім, ешбір қалау жоқ, 
– депті. 

Т�ле би:
Іздеп келер інің бар болса, 
Бақыттың барын содан біл. 
Аңсап келер ағаң бар болса, 
Аруағың барын содан біл. 
Аларды біліп, бермегеннен без,
Ел-жұрты қашып, ермегеннен без. 
Үйіне қонақ қонбағаннан без,
К�птің айтқанына болмағаннан без, – 

деп, арғы атасы Жаныстан қалған наркес-
кен қылышты Қазыбектің алдына қойып, 
бұлғын ішікті үстіне жауыпты. Жолдастары-
на асыл шапандар кигізіпті.

С�йтіп, Қазыбектер енді жүрейін деп 
отырғанда, сырттан «Ой, бауырымдап» бір 
қауым ел ат қойып кеп қалады. Екі жақ 
азан-қазан құшақтасып к�рісіп, к�ңіл айты-
сып жатады. Қазыбектер де олармен қайта 
к�ріседі. Енді кәдімгідей к�ңілдері босап, 
к�здеріне жас алады. Қариялар тоқтам ай-
тып, Құран оқиды. Қазыбек біраз с�йлеп 
болады да с�зінің соңын:

– Ау, Т�ке, тұғырдан ұшқан сұңқарыңа,
Тұмұйық жұтқан тұлпарыңа.
Түбін берсін Құдайым!
Сіздей қазақ болар ма,
Ойламайтын уайым.
Қош, аман бол, арысым,
Тілектес боп тұрайын! – деп, түйіндеп, атта-

ныпты, – деседі ел.

(«Шешендік шиырлары», 
«Қайнар» баспасы. 1993 жыл)

Іздеп келер 
інің бар болса...
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Бүгінгі таңда «Абай жолы» оқылмайды, 
оны басқаша жазу керек деген тәрізді 
байбаламдар әдебиетті �сіруге бірден бір 

кедергі. Арғы-бергі тарихты қопармай-ақ, Fбдіжәміл 
Нұрпейісовы, Fбіш Кекілбаевы, Мұхтар Мағауині, 
Т�лен Fбдіковы жоқ әдебиет кімге тәрбие беріп, 
кімге �неге к�рсетпек? Дарынды қаламгердің та-
лантты туындысы ғана оқырман сұранысын �тей 
алады. Жай жылтырауық емес, нағыз шебердің 
қолынан шыққан жауһар дүниелер ғасырларды 
артқа тастап халқына қызмет жасамақ.

«Абай жолының» орны оқшау. ?сер елдің 
баласы �нбес дауды қумаса керек. «Абай жолы» 
тиісті бағасын алып, әлемдік әдебиеттің биік 
тұғырына к�терілгені қашан?! «Абай жолы» – қазақ 
әдебиетінің т�лқұжаты, әдеби үрдіске қосылған 
салмақты сыбаға. Ендеше «Абай жолын» қалай 
түзеудің, қалай күзеудің қамын күйіттемей, осы 
бір үздік шығармаға қарап бой түзеуге ұмтылған 
абзал. Бүгінгі таңда «Абай жолы» – бітімі б�лек, 
болмысы ерек, қолына қалам ұстаған қайраткерлерге 
шырқау шыңның құзарбасынан қол бұлғап тұрған 
дара құбылыс. Кемеңгер жазушының 120 жылдық 
мерейтойы қарсаңында әңгіме әуені ұлылықтың 
сырларын ашуға бағытталса игі.

М.Fуезовтің «ғазиз к�ретін сұлу мінез, сұлу 
білім, �нер иесі досым, інім Зейнолла» деп сырын 
ақтарған шәкіртінің ұстазы турасында жазуға 
тым ертеден дайындалғаны белгілі. «Мен бұл 
тақырыпқа кітап жазбақ боп толғанғалы қашан!» 
(З.Қабдолов). Fуезов шығармашылығын с�з 
еткен әр жылдардағы мақалалар, ғылыми ортада 
жасалған баяндамалар, қазақ прозасы ж�ніндегі 
толғаныстар, жазушы шеберлігін шұқшия зерттеуді 
мұрат еткен арнайы курстар, ең ақырында, қазақ 
әдебиетінің теориялық мәселелеріне арналған «С�з 
�нері» оқулық-монографиясы ұлы ұстазы жайлы 
кесек шы ғарма тудыруға зор қолғабысын тигізген 
еңбектер. Оның үстіне бес жыл дәрісін тыңдап, он 
жыл қол ұстаса тізе қосып еңбектенген жылдар �з 
жемісін бергені анық.

«Бір күні маған Шыңғыс [Айтматов]:
– Мұхаңды �лердей жақсы к�ресің-ау, осы 

сен... – деп қалды.
– ?лердей! – дедім мен ойланбастан.
– Мұхаң да сені жақсы к�рген... – деп Шыңғыс 

ойланып тұрды. – Мен соны білдім ғой.
Мен үндемедім» («Менің Fуезовім»).
Шындығында, роман-эссенің кез келген жолын 

зер сала оқысаңыз бас кейіпкеріне деген шексіз 
махаббатты сезіну қиын емес. Зекеңнің ұстазына 
іңкәрлігі, жазып отырған тақырыбына адалдығы 
оқырманын бей-жай қалдырмайды.

Адам капиталының сапалы �суiне 
әсер ететiн маңызды құралдың бірі 
– бұл білім. ?йткені білім – адамды 
жеке тұлға етіп қалыптастыруға негіз 
болады. Кез келген адам жас кезінен 
бастап білім-ғылымды игеруі бары-
сында сауаттылыққа, ұлттық және 
жалпыадамзаттық құндылықтарды 
меңгеруге, халық мұрасын зерделеуге, 
жоғары дәрежедегі мәдениеттілікке 
және �зге де қабілет-қасиеттерге қол 
жеткізетіні анық.

Бүгінгі таңда дамыған елдер-
де еңбек ресурсының 25 пайызы 
ғылым мен жоғарғы технология 
саласында жасалады. АҚШ, Еуропа 
елдерінде мемлекеттік капиталдың 
70-80 пайызын адам капиталы құраса, 
қалған б�лігі табиғи ресурстар мен 
жылжымайтын мүлік, �неркәсіптік 
қ о р л а р д ы ң  ( з а у ы т ,   ф а б р и к а , 
ғимараттар) үлесіне тиесілі. Ал 
Қазақстанда мемлекеттік капиталдың 
68 пайызын табиғи ресурс,  21 пайы-
зын �ндірістік қорлар құраса, 11 пайы-
зы ғана адам капиталының еншісінде 
екен. ?зге елдермен иық теңестіру 
үшін елімізге адам капиталын кем 
дегенде 5-6 есе �сіру қажет.

Осыған орай, Елбасы Жолдауының 

Қазақ-Америка университетінде «XXI 
к�шбасшысы» атты интеллектуалдық 
олимпиадасының айрықша маңызы бар деп 
білемін. Бұл іс-шараға Алматы қаласының 
жоғары оқу орындарында оқитын �зге ұлт 
�кілдері қатысады. Олимпиаданың басты 
мақсаты – �зге ұлт �кілдерінің қазақ тіліне 
деген қызығушылығын арттыру. Жарысқа 
қатысушы студенттер сұрақтарға жауап 
береді, жұмбақтарды шешеді, сондай-ақ 
еркін тақырыпта әңгімелесіп, тіл туралы 
мақал-мәтелдер сайысына қатысып, �з 
білімдерін дәлелдейді.

20 жылдың к�лемінде ҚАУ-да білім 
қазақ және орыс тілдерімен қатар, ағылшын 
тілінде де беріліп келеді. Қазақ тілінің 
мәртебесін биіктету мақсатында еліміздегі 
үштұғырлы тіл саясатына байланысты, 
к�птілділіктің міндеттерін іске асыруға 
бағытталған шаралар да атқарылады. Жоғары 
білім және оқу орнынан кейінгі білімі бар 
мамандардың тілдік дайындықтарының 
сапасын арттыру, сонымен қатар сыртқы 
академиялық ұтқырлықты кеңейтуде 
жүйелі жұмыс жасалады. Оқытудың жаңа 
технологиясын игеру, тәжірибе алмасу, 
оқу-әдістемелік кешенмен қамтамасыз ету, 
білім сапасын арттыру мақсатында ашық 

«Менің Fуезовім» – шығармашылық тұлғаға 
арнап соғылған асқаралы ескерткіш, �ткен ғасыр 
аяғында қазақ әдебиетіне қосылған интеллектуалды 
роман. Fдеби қауымның берген бағасы с�зімізге 
куә. Дей тұрсақ та, «Менің Fуезовім» туралы ай-
тылар ой алда, әлі де талай зерттеулерге арна салар 
толғамдардан дәмеліміз.

Біраз с�з «Менің Fуезовім» роман-эссесінің 
екінші кітабы хақында. Жарияланымға берілген 
түсініктемеде: «Қаламгер 2004 жылғы 4 қыркүйек 
күні қатты сырқаттанып, т�секке таңылғанда жазу 
столының үстінде аяқтаусыз қалған екі дүниесінің 
бірі – осы шығарма (екіншісі – «Махамбет» рома-
ны). Бұл роман-эссе к�біне-к�п сүйікті жазушы – 
ұстазы М.Fуезовтің даңқ пен дәреже биігіне әбден 
к�терілген, мейлінше кемеліне келген шағын сурет-
теуге арналған. Бұрын еш жерде жарияланбаған» 
деп ескерткен.

Алғашқы кітаптағы шұрайлы тіл, ұшқыр қиял, 
дегдарға тән парасаттылық жинақтала келе ой 
адамының, суреткерлік тұлғаның кемел бейнесіне 
к�ңіліміз жадырап, шығарма сырына қаныққан 
оқырман романның жалғасын тағатсыздана күткені 
ақиқат. Ол заңды да. Аяқталмай қалды демесеңіз, 
қолымыздағы нұсқадан нағыз шебердің қолтаңбасын 
табасыз. Зекеңе тән шындықты к�мескілемей, шы-
райына дақ салмай кейіпкерінің жан дүниесін қопара 
ашу, тұнып тұрған тұма тілдің м�лдірін талғап, 
таңдап қолдану, басты нысана – Fуезов бейнесінің 
интеллектуалдық даралығын үнемі  назарда ұстау, 
к�ңілдегі к�рікті ойларын қағаз бетіне түсірудегі 
адастырмас Темірқазық етіп алу екінші кітаптың 
�небойынан мен мұндалап тұр.

Fуезовтің ұлылығы әлем қаламгер лерінің 
лебіздерінде әдемі �рнектелген. Бүкпесіз, 
бұқпантайсыз, қызғаныштан ада жүрекжарды 
сырлар. Fдебиетші қауым ойларына тұздық іздегенде 
қажетінше кәдесіне жаратып жатады. Солардың 
бірегейі Бенжамин Матипке тиесілі. «Қазақтар 

т�ртінші басымдығы – адами капитал 
сапасын жақсартуға бағытталуы да 
жайдан-жай емес.  Жолдауда Елбасы: 
«...Ең алдымен, білім беру жүйесінің 
р�лі �згеруге тиіс. Біздің міндетіміз – 
білім беруді экономикалық �судің жаңа 
моделінің орталық буынына айнал-
дыру. Оқыту бағдарламаларын сыни 
ойлау қабілетін және �з бетімен іздену 
дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. 
Сонымен бірге IT-білімді, қаржылық 
сауаттылықты қалыптастыруға,  
ұлтжандылықты дамытуға баса к�ңіл 
б�лу керек. Қала мен ауыл мектептері 
арасындағы білім беру сапасының 
алшақтығын азайту қажет» деген нақты 
тапсырмалар қойып отыр. Сондай-ақ 
Жолдауда: «Биыл «Баршаға арналған 
тегін кәсіптік-техникалық білім беру» 
жобасы іске асырыла бастады. Тегін 
оқытумен ең әуелі жұмыссыз және 
�зін-�зі тиімсіз жұмыспен қамтыған 
жастар, сондай-ақ кәсіптік білімі 
жоқ ересек адамдар қамтылуы тиіс. 
Кәсіптік білім беру жүйесінде, мен 
айтқандай, экономикадағы жаңа 
�ндірістер үшін мамандар дайындауға 
ден қою керек. Ол үшін кәсіптік стан-
дарттар еңбек нарығының талаптарына 
және ең үздік әлемдік оқу-�ндірістік 

сабақтар, оқу-әдістемелік семинарлар мен 
тренингтер ұйымдастырылады.

Университетте 2012 жылы «К�птілді-
ліктің тіл саясатындағы теориялық 
және практикалық мәселелері» атты 
республикалық конференция �ткен болатын. 
Конференция жұмысына Қазақ станның 14 
жоғары оқу орындарының �кілдері қатысты. 
Ал 2013 жылдың 14 мамырында ҚАУ 
Білім және ғылым министрлігімен бірігіп 
«Қазақстандағы ағылшын тілінің білім беру 
жүйесі және к�птілділікті дамыту» атты 
IV республикалық ғылыми-практикалық 
конференция ұйымдастырды.

Университетте техника ғылымының 
докторы, профессор, ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының және Ұлттық инженерлік 
академиясының Құрметті академигі, 
Ресей сәулет және құрылыс ғылымдары 
академиясының және Америкалық инженер-
құрылысшылар қоғамының шетелдік мүшесі 
F.Құсайыновтың басшылығымен тілдік 

туралы бұрын-соңды ештеме естімегенмін. Енді 
оларды білемін, �те жақсы танимын, �йткені 
жақында ғана Мұхтар Fуезовтің тамаша кітабын 
ағылшын тілінде оқып шықтым. Қазақ халқының 
ұлы арысы, кемеңгер ақыны Абай, сүйікті сұлулар 
Тоғжан және Fйгерім, Абайдың мейірімді және 
батыл достары енді менің де жақсы білетін адамда-
рым... Шынында, бұл қазақтар – неткен ғажайып 
халық! Осы кереметтік «Абай» романында қандай 
тамаша суреттелген! Сіздің бақытты халыққа мен 
шынайы к�ңіліммен қызығамын, ал сіздің �зіңізді 
�лмес туындыңызбен құттықтаймын!» деген жолдар 
әдебиет сабағында жиі қайталанатын, күнделікті 
ой оралымында дәйекс�зге икем тұратын толғам 
емес пе еді?!

Екінші кітапта Камерун жазушысы ның ұлы 
Мұхаңды – Мұхтар Омарханұлы Fуезовті іздеп келіп 
кездесуін бейне лейтін сәт суреткерлік мол олжаға 
толы. Қабдоловтың қаламгерлік кемелдігін тану 
онша қиын емес. Бір кездесудегі шағын детальды 
ойнатып жіберу хас шеберге ғана тән.

«1959 жыл. Ташкент. Мұнда Азия, Африка 
жазушыларының конференциясы �тіп жатыр. 
Алқалы жиынға отыз сегіз елден ресми делегация 
келген. Жиырма жеті жасар жас жігіт «Абай жолын» 
қайта-қайта оқып, қазақ �мірімен танысқаннан 

кемсітушілікке мән беру, керек десеңіз, айыптау, 
лағнет айту еді. Жазушы маңызды мәселені тереңі-
нен қозғап, дер уақытында оқырманына ұсынған.

Ташкенге осы жолғы келісінде  Мұқаң жадын-
да жаңғырған оқиғаны есіне алды. Дұрысында 
 Зейнолла Қабдолов құрылтай жоспарынан тыс 
сүреңсіз оқиғаны роман желісіне кіріктіре оты-
рып, бас қаһарманының шытырманды халін к�ңіл 
таразысынан �ткізеді. ?ткен ғасырдың отызын-
шы жылдары Ташкентте аспирантурада оқыған, 
газет-журнал редакцияларында қызмет істеген, 
оқытушылық, шығармашылық іспен шұғылданған 
Fуезовтің  бас тан кешкендері түгесілмес тарих. 
Соның ішінде еске алуға ауыр, тылсымы мол, 
құпиясы шексіз бас тан кешкендер сыртқа сыр 
болып ақтарылмайды кей де. Жазушы қиялы ондай 
сәттерді қалт жібермесе керек.

Құрылтайдың құрметті қонағы Fуезовті дастар-
қа нына шақырған �збек әдебиетінің классигі 
Ай бекпен қоштасып, мейманханаға барар жолда 
ескі қалаға соғады. З.Қабдолов суреттеуіндегі ұлы 
жазушының к�ңіл күйі, алай-түлей ішкі сезімі, 
сыртқы кескін-келбеті оқырманын бірден баурап, 
�ткен тарихқа жетелей ж�неледі.

«Бір пұшпақтан бұрыла бергенімізде маңдай 
алдымызда әбден тозығы жетіп, құлауға шақ қалған 
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соңғы бойын билеген сезімді жеткізбей тыншыр 
емес. Мұхтар Омарханұлының қолын ұстап, дана 
дидарын жүзбе-жүз к�ру таусылмас арманы. Fуезов 
– арманмен кездесу бақытына ие болған шетелдік 
мейман ештеңені елең қылмай үсті-үстіне т�пелеп 
к�кірегін кернеген арман-аңсарын ақтаруда. «Мен 
бұл кітап арқылы [«Абай» романы – А.Е.] жарық 
дүниеде қазақ деген халық барын, оның �зі Ұлы 
халық екенін, қазақтың ұлан-ғайыр Ұлы даласының 
ауасы қандай тап-таза, сол даланың ойы мен қырын 
еркін жайлаған адамдары қандай ақылды, жастары 
қандай сұлу екенін таныдым, – деп толқи үн қатты 
Б.Матип, – таныдым да осынау ғажайып елді к�ргім 
келді. Fлемге �з ұлтының ұлылығын танытқан 
Fуезовті құшақтап сүйгім келді. Мына жиналыс мен 
келмесем де, менсіз-ақ �теді. Ал мен болсам, тек қана 
мына Сізді, әлемде теңдесі жоқ алып жазушыны, 
Fуезовті к�руге келіп едім, міне, сол мақсатыма 
жеттім. Арманым орындалды». Шағын эпизодтан 
Зекеңнің шеберлігіне  тәнті боласыз. Жұмыр жердің 
бүкіл тыныс-тіршілігі Ташкендегі мәжіліс залына 
к�шкендей. Бұл – Мұхаң сезімін ғана емес, барша 
оқырман бойын билеген тебіреніс. Бұрын бір-бірін 
к�рмеген қос жазушының қас қағымда жүрекпен 
ұғынысуы жазушы суреттеуінде нанымды.

Fуезов пен Матип арасындағы сырлы сұхбат, 
тебіреністі толғамдар, қазақы қонақжайлылықпен 
жайылған дәстүрлі қонақасы үстіндегі халық 
толғанысы, ұлт болмысы, тіл тағдыры, салт-санасы 
т�ңірегіндегі пікір алмасулар роман �зегіне табиғи 
�рілген. Мәселе �з халқының тағдыр- талайына 
ауысқанда Бенжамин Матип барша шындықты 
жайып салады: «Бодандық деген бейдауа, айықпас 
ауру. Біз – қазіргі жазушылар, Африканы отаршы-
лар сеуіп жатқан удан құтқаратын дәрігер болуы 
шарт!». Зейнолла Қабдолов Камерун жазушысының 
аузына с�з сала отырып әлемдік деңгейдегі қасіретті 
айыптайды. Тегінде, Ташкент конференциясының 
түпкі мақсаты әдебиет арқылы бодандыққа, нәсілдік 

тәжірибелерге сәйкес жаңартылуы 
қажет» деп атап �тілген.

Бәсекеге сай болуымыз үшін 
жоғары технологиялар саласында 
жаңаша ойлайтын, инновациялық 
�німді құруға ғана емес, сонымен 
бірге іске асыруға қабілетті маман-
дар қажет. Жоғары технология, 
инновациялық салаларда осын-
дай үдерістің қалыптасуы еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық даму 
 сапасын және азаматтардың әл-
ауқаты деңгейіне серпін береді. 

Халықаралық стандарттарға 
сай келетін білім саласын дамыту 
�ркендеуге жол ашады. ?йткені 
білім бар жерде даму, жетілу, ке-
мелдену үрдісі бір сәтке де толаста-
майды.  Демек, Қазақстандағы адам 
капиталының дамуы ел әлеуетінің �суін 
қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. 
Ол үшін, ең алдымен, азаматтардың 
кәсіби тұрғыда шыңдалуы үшін ба-
рынша қолайлы ахуал туғызу шарт. 
Екіншіден, білім мен инновацияларға 
негізделген экономиканың дамуы, 
жоғары технологияны әрі ғылымды 
қажет ететін �ндірістерге к�шу үшін 
жағдайлар жасалғаны ж�н. 

Т./УЕЛҒАЗИНА,
 «'РЛЕУ» «БАҰО» АҚ 

филиалы «Алматы облысы 
бойынша педагог қызметкерлердің

біліктілігін арттыру институты»
директорының ғылым ж�ніндегі 

орынбасары

АЛМАТЫ

(қазақ, орыс және ағылшын тілдерінен) 
лингвокешен әзірленді. Лингвокешен 
«Қазақ тілі», «Орыс тілі» және «Ағылшын 
тілі» курстары бойынша теориялық 
б�лімнен, сонымен қатар оқыту барысында 
білім алушының алған дағдысы мен білімін 
жинақтайтын, с�йлеу әрекетінің барлық 
түрлерін қамтитын 5 деңгейлі материалдар 
негізінде құрастырылды. 

Біз, жастардың �ресі биік, дүниетанымы 
кең, парасат-пайымы мол, кемел ойлы 
азамат болып �сіп шығуы үшін ұлттық 
рухани құндылықтар мен әлемдік озық 
мәдениет үлгілерін олардың бойына терең 
дарыта алуымыз керек. Ол – сапалы білім 
мен дәстүрлі тәрбие беруде орасан зор р�л 
атқаратын тілдің жан-жақты қызметіне 
байланысты екені баршаға аян.

Дана ИКАПОВА,
педагогика ғылымының 
кандидаты, профессор

ұзынша шым үй тұрды, терезелері қора жағында 
болуға тиіс, бергі бетте қатар-қатар үш есік. Тұрғын 
үйден г�рі бір кездегі бір қабат жатақханаға ұқсайды. 
Мұхаң машинадан түсіп, ортадағы есікке қарай 
басты. – Бері жүр, – деді маған. Оң жағынан еріп, 
мен де есік алдына келдім.

Ол кілт тоқтады да, жүрегі ме, бүйірі ме – бір 
жері қатты шаншып кеткендей теңселе бере оң 
қолын менің сол иығыма салды. Басы айналып құлай 
жаздағанда маған сүйеніп әрең аман қалғандай. 
Шошып кетіп, бетіне қарадым. Жан танығысыз сұп-
сұр. Қанын ішіне тартып алған. Түрі кетіп, түтігіп 
тұр». «Ардың ісінің» азабын тартқан, аз жазса да саз 
жазатын шебердің қолтаңбасы. Жан азабын шеккен 
адам психологиясы, қарғыс атқан заман келбеті к�з 
алдыңызда к�лбеңдеп тұра қалады. Бастапқыда 
жанұясына жайлы қоныс – Мұғамила, Ләйлә 
қыздары �сіп-�нген мекен, к�ршілері Жүсіпбек 
Аймауытұлы, Сұлтанбек Қожанұлы дәмдес, 
дастарқандас болған үй соңыра қасірет ошағына 
айналды. К�ршілері қамауға алынды, мал-мүліктері 
тәркіленді. Алаш ақиықтарының баршасы осы 
Ташкентте түрмеге тоғытылды. Жүрек шаншып, 
к�кірек қыспағанда қайтсін?! Азапты жылдар ба-
сталды. Қайғыдан қан жұтты. Еркінен айрылды, 
қанаты майрылды. Fуезов басынан кешкен трагедия 
З.Қабдолов қаламынан қағаберіс қалмаған.

Бірақ... Бірағы романның аяқталмай қалуы. 
Жазылып бітпеген шығарма ж�нінде нені қамтыр 
еді, қалай жазар еді деп сәуегейлік жасау жараспай-
тын мінез. Қолымызға тиген жұқанасының �зін 
асылымыздай асқақтатып, қадіріне жетсек, жан 
жақты сараласақ ұстазымыздың рухы шат болары 
хақ. ?йткені ол – Fуезовке апарар жол...

Арап ЕСПЕНБЕТОВ,
филология ғылымының

докторы, профессор
СЕМЕЙ
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Fкем Қырықбай Ниязқожаұлы 1911 
жылы Верный губерниясы Пішпек 
уезіне қарасты Қалғұты болысының 
4-ші ауы лында – Тасқайнарда дүниеге 
келген (қазіргі Жамбыл облысы Қордай 
ауданы Сұлут�р ауылы). 

Тағдырдың жазуы шығар, ата-ана-
сынан 5 жасында жетім қалады. Ағасы 
Темірхан екеуін Fбдіғали атамыздың 
жары Fйімғыз апамыз бауырына басып, 
қамқор болады. Олар осы шаңырақта 
есейіп, ержетеді. Кейін ағасы Сай-
ып қарайласып, �з қолына алады. 
Fкемнің тағы бір ағасы Құланбайды 
к�ргенім жоқ. Ұлы Отан соғысынан 
алған жарақатынан 1953 жылы дүние 
салған екен. 

Негізі әкем Қырықбай бір әке-
шешеден тоғыз ұл, екі қыз �рбісе ке-
рек. Алланың жазмышы солай бо-
лып жоғарыдағы аталған екі бауыры 
мен әкемнен  ұрпақ тарап отыр. Fке-
шешеміз 5 қыз, 2 ұл сүйді. 

1940 жылы Сайып атам қалыңмалын 
т�леп Рысбек нағашымның батасын 
алып, қарындасы Сегізбай қызы Бүбішті 
әкеме жар еткен. Үйленіп, шаңырақ 
к�терген соң әкем ауданнан берілген 
жолдама бойынша Шығыс Қазақстан 
облысы Үржар ауылына барып мал 
дәрігерлерін даярлайтын РАПКОП-
қа оқуға түскен. ?зінің зеректігінің 
арқасында оқуын жақсы аяқтап, ауылға 
оралады. 2-3 ай мамандығы  бойынша 
жұмыста істейді. Осы жылдың, яғни 
1940 жылдың желтоқсанында Жамбыл  

облысы Қордай ауданының әскери  ко-
миссариатынан шақырту келіп Қызыл 
әскер қатарына алынады. Артында  
амандығын тілеп жары Бүбіш, ағайын-
туғандары қалады. 

П о д о л ь с к і д е н  а л ы н ғ а н  а р х и в 
м а т е р и а л  д а р ы  м е н  Ж ы л ж ы м а л ы 
госпитальдің берген анықтамасына, 
ғаламтордағы 185 дивизия жайындағы 
деректерге сүйене отырып, әкеміздің 
соғыс �тінде жүріп �ткен жолын 
тарқатып к�рейін. 

Fскердегі алғашқы күндерін 185 
мотоатқыштар дивизиясының ар-
найы жасақталған 40-шы б�лімшесін-
де �ткізеді. Аталмыш дивизия Ор-
лов облысындағы әскери округте 
қ ұ р ы л а д ы .  F с к е р и  а н т т ы  1 9 4 1 
жылдың 15 ақпанында қабылдайды. 
185 мотоатқыштар дивизиясы Ұлы 
Отан соғысы басталған кезде 185-
ші атқыштар двизиясы болып қайта 
жасақталады. Осы дивизияның 280 
атқыштар полкінде майданға аттана-
ды. 

Соғысты Латвияның Даугавпилс 
қаласының маңында қарсы алады.  
1942 жылдың басында Қызыл армия 
қарсы шабуылға к�шеді. 30-армияның 
құрамындағы 185 дивизия  1942 жылдың 
17  қаңтарында Ржев қаласының 
м а ң ы н д а ғ ы  Т о л с т и к о в о  а у ы л ы -
на шабуылдап, басып алады. Алайда 
23 қаңтарда қоршауға түсіп қалып, 
к�птеген жауынгерлерінен айрылады. 
Дивизия ның қалған б�лігі 22 армияның 

1975 жылы «Қазақ әдебиеті» 
газетінде (№9) «Ерлік ұмытылмайды» 
деген тақы  рып  пен майданда түсірілген 
сурет жария лан ған. Сурет астында мы-
надай жазу бар:

 «№2 гвардиялық атқыштар кор-
пусы мергендер тобының командирі 
Fбіл Нүсіпбаевтың �з қатарларына 
жаңа қосылған мерген Тұрдыбаевпен 
ұрыс алдындағы бір минуттық демалы-
сын бейнелейтін мына бір суретін сол 
сұрапыл соғыс жылдары түсірген едім. 
Соны Ұлы Жеңістің отыз жылдығы 
қарсаңында сіздерге жолдап отыр-
мын. Асыл перзенттеріңіздің ерлігі 
ешқашан да ұмытылмақ емес. 

И.Нарциссов, бұрынғы фототілші. 
Липецк қаласы». 

Ендігі бір құжат 1943 жылдың жа-
зында «Қаракемер» колхозының сол 
кездегі т�рағасы Омар Құдашбаевтың 
атына келген хат. Полк командирі, 
гвардия подполковнигі Уралский 
мен батальон комиссары Астахов қол 
қойған ол хатта: «Құрметті колхоз 
т�рағасы, осы хатты колхозшыларға 
оқып беруіңізді �тінеміз. Сіздердің 
жерлестеріңіз Fбіл Нүсіпбаев оғы 
мүлт кетпес мерген. Оның есімі бүкіл 
майданға белгілі болды. Командова-
ние Fбілге �те айлалы жау мергенін 
торуды тапсырды. ?йткені Fбілдің 
онда алынбаған кегі бар болатын. 
Қаныпезер жау оның командирі аға 
лейтенант А.Солдатовты қапыда мерт 
еткен еді.

Мейлінше құнды бұл құжаттардың 
қай-қайсысы да мерген жерлесіміздің 
майдандағы беделі биікте болғанына 
айқын дәлелдер. Уақыт кезеңдерінен 
сарғайып жеткен олар ешбір жайтқа 
алып қосары жоқ, тасқа басылған 
деректерді сол қалпында алға тосады. 
Ал біз с�з етіп отырған жауынгердің 
ерліктерінің тірі куәлері не деп еді?

ЕСТЕ ҚАЛҒАН 
ЕСТЕЛІК

Құжаттар, естеліктер... Бірақ олар 
әлі де толық жиналып болған жоқ 
тәрізді. Анықтап, нақтылай түсер жай-
лар да бар. Олай дейтінім, мергеннің 
туған інісі Бақтыбай ағаның к�зі 
тірісінде айтқан мына бір жайлар ой-
ымнан кетпейді: «1943 жылы жазда 
елге келгенінде ағам екі-үш күндей 
ауылда болып еді .  Сонда аулада 
әкеммен әңгімелесіп тұрып: «Мені 
 Ленин орденіне ұсынды, осы бар-
ғаннан, бұйырса, аламын ғой» дегенін 
�з құла ғыммен естіп едім. Ал алпы-
сыншы жыл дары қырғызстандық бір 
газеттен Fбіл Совет Одағының Батыры 
атағына ұсынылғандардың қатарында 
болды деген бір естелікті оқығаным 
бар. Сол газетті талай жылдар сары 
майдай сақтап жүрдім. ?зімше із кесіп, 
сұрау салуға жас болып, �рем жетпеді. 
Ауылдас бір жур на лис тің с�зіне сеніп, 
ағамның талай хат тарын  су реттерімен 
қоса соған беріп жіберіп, кейін нен 
бәрінен таза айырылып қалға ныма енді 
ішім удай ашиды» деген болатын.

Fрине, ойланарлық-ақ жай. Бә-
кеңнің ол айтқандарында жаңсақтық 
та болуы мүмкін. Қалай дегенмен де, 
бір нәрсе айқын – бүкіл дивизияның 
маң дай алды мергендерінен саналған 
Fбілдің жоғары наградаға ұсынылмауы 
мүмкін  емес  сияқты.  Іздест іре , 
сұрастыра түссе F.Нүсіп баев туралы 
тың деректер табудың мүмкіндіктері 
әлі де бар екен. Тіпті онымен сонау 
1939 жылы Халкин-гол шайқасында 
бірге болған ұзынағаштық Кіндікбай 
деген қарияның барын естіген едік. Ал 
осыдан он жылдай бұрын ғана бұған 
дейін белгісіз болып келген мергеннің 
жерленген жерінің нақты дерегі 
табылғаны ше. 1943 жылы жазда елге 
келіп қайтқаннан кейін майдандағы 
Fбілден к�п ұзамай «Жаралымын, бірақ 
қорқынышты емес» және «Москваға 
госпитальға ауыстырылдым» деген 
бірінің артынан бірі екі хаты, одан соң 
к�п ұзамай қаза тапқаны туралы «қара 
қағаз» келген. Ол кезде туыстарының 
Fбілдің қайда жерленгенін іздестіруге 
мүмкіндігі болмаған. Тек, арада алпыс 
екі жыл �ткенде ғана оған қол жетті. 

И ә ,  а т а қ т ы  м е р г е н  т у ғ а н 
топырағына оралмады. Бірақ оның 
есімі ел есінде. 1992 жылы жерлестері 
туған ауылындағы орта мектепке және 
ауылдың бір к�шесіне есімін берген. 
Мектептің ауласына ескерткіші ор-
натылып, батырдың туғанына жүз 
жылдығы атап �тілген. Міне, бұлар 
«Елдің даңқын ер шығарады, ердің 
даңқын елі шығарады» деген халық 
с�зінің шындығын к�рсетсе керек-ті.

Құрманбек /ЛІМЖАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Жамбыл облысы 
Қордай ауданы
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ДУБОСЕКОВО ЗИРАТЫНДА 
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И.В.Панфилов басқарды. Дивизияның 
к�ршілес екі республикадағы сан 
ұлттың �кілдерінен құралған әскери 
б�лімдері сол жылы күзде Москваны 
қорғаушылар сапында болғаны тарих-
тан мәлім. Күші бес есе басым жаумен 
арпалысып, бүгін-ертең астананы ба-
сып аламыз деп �ршеленген қандыбалақ 
фашистердің тұмсығын тасқа тіреп, 
бетін қайтаруға қатысты. Бұл дивизия 
құрамынан жүздеген ерлер шықты. 
Атақты жиырма сегіз батырының ерлігі 
бүкіл майданға тараса, аты аңызға 
айналған гвардия полковнигі Бауыржан 
Момышұлы, Кеңес Одағының Батырла-
ры Мәлік Ғабдуллин, Т�леген Тоқтаров, 
композитор Рамазан Елебаев та осы 
дивизияның қаһарман жауынгерлері 
еді. Ал құралайды к�зге атқан мергендер 
қатарында Fбіл Нүсіпбаевтың есімі жиі 
аталатын.

ҚҰЖАТТАРҒА ТІЛ БІТСЕ...

Міне, «Комсомольская правда» 
газетінің 1942 жылғы 9 қазандағы н�мірі. 
Бірінші беттің оң жақтағы жоғары 
бұрышында оптикалық к�здеу прибо-
ры бар винтовка ұстаған жауынгердің 
суреті басылған. Омырауында «Қызыл 
Жұлдыз» ордені, �ңінен �з-�зіне деген 
сенім мен қайтпас жігері аңғарылады. 
Суреттің үстінде «Ол 52 немістің 
к�зін жойды!» деген тақырыпша, ал 
астындағы мәтін:

«Панфилов дивизиясы �зін �шпес 
даңққа б�леді. Оның жауынгер-гвар-
дияшылары – атқыштар мен артилле-
ристер, мергендер мен минометчиктер 
фашистерге аяусыз соққылар беруде. 
Осы дивизияның орденді мергені аға 
сержант Fбіл Нүсіпбаев 52 немістің 
к�зін жойды. Оның 25 шәкірттері де 
ондаған фашистерді жайпап салды. Олар 
шетінен �здерінің үйретуші тәлімгері 
сияқты к�здегені мүлт кетпес мергендер.

Суретті түсірген В.Гревнев».
Бішкектегі (ол кезде Фрунзе) панфи-

лов шылардың «Жауынгерлік Даңқ» 
мұра жайында дивизиялық «За Родину» 
газетінің 1942 жылғы 20 қарашадағы 
н�мірінің фоток�шірмесі қойылыпты. 
Онда бірінші бетте ірі әріптермен:

 «Боевой счет, кто первый убьет 100-
го немца! 

Құрманбек Сағындықов былай деп 
жазды: «1942 жылы дивизияда аға лей-
тенант А.Солдатов бастаған мергендер 
тобы құрылған-ды. Мұның құрамында 
қазақтар F.Нүсіпбаев пен Т.Fбдібеков, 
орыс В.Худяков, �збек М.Мадаминов, 
қырғыз А.Осмоналиев, тағы басқалар 
болды. Батыр мергендеріміздің оғы 
жанды нысанаға қаншалықты дәл 
тиіп жатқаны 1943 жылдың күзінде 
қолға түскен неміс унтер-офицерінің 
жауабынан да айқын к�рінеді. «Осы 
�ңірде, – деді тұтқын неміс, – біз 
�те-м�те совет мергендерінен зардап 
шектік, талай-талай солдатымыз бен 
офицерлерімізден айрылдық. Олар 
дәл атады. Fрқайсымыз минут сайын 
тітіреп, бас к�теруге қорқамыз, кейде 
түзге отыруға да зар боламыз...» 

Сол жылдың к�ктемінде мергендер 
тобының жетекшісі А.Солдатов қаза 
тапқанда, мергендерді басқарған Fбіл 
Нүсіпбаев сүйікті ұстазы үшін жаудан 
�ш алуға жолдастарының алдында ант 
еткен-ді. Сол сертін орындап Fбіл екі 
айдың ішінде 105 фашисті жер жастан-
дырды».

(«Қазақстан коммунисі», 
№5, 1975 жыл, 51 бет)

 Дивизияның полк комсоргі, бата-
льон комиссары, полк командирінің 
орынбасары қызметтерін атқарған жау-
ынгер жазушы Балтабек Жетпісбаевтың 
естеліктер кітабынан: 

«Алматыдағы атқыштар клубын-
да оқып үйренген мергендер Fбіл 
Нүсіпбаев пен Т�леуғали Fбдібеков 
панфиловшылар қатарында жүріп, 
ұрысқа қатысты. Fбіл дивизиядағы 
мергендер тобын басқарды. Оның 
командасындағы бес мерген 1943 
жылғы майға дейін жаудың 678 сол-
даты мен офицерлерінің к�зін жойды. 
Осы ерлігі үшін F.Нүсіпбаев екінші 
рет «Қызыл Жұлдыз» орденімен на-
градталды. Біздің полкте ол пар-
тия қатарына алынды. Қоңырқай 
жүзді, кең жауырынды Fбіл �зінің 
�жеттігімен, ерлігімен, ақылдығымен 
және неден болса да саспайтын 
сабырлығымен басқаларға үлгі-�неге 
к�рсетіп отырды...»

 (Б.Жетпісбаев, «Жорық жолдары», 
1968 ж. 157 б.)
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?ңімде ме еді;
түсімде ме еді,
К�ріп ем ғой бір
армандай қызды... 
Бір нәзік сәуле
күлімдеп еді,
Сұрапыл соғыс
соқты да бұзды.
Сапырды дауыл,
тебіренді теңіз, 
Тулады толқын,
шайқалды шың-құз... 
Қып-қызыл �рттің
ішінде жүрміз,
Қайда екен, қайда,
Дариға, сол қыз?!

II
Оқ тиді келіп,
қайратым кеміп, 
Барамын с�ніп,
Келмейді �лгім! 
Тұрғандай сол қыз
жаныма келіп.
Талпына  берді
қайран жас к�ңілім!
Барамын с�ніп, 
Барамын с�ніп. 
Жұтар ма мені
мына сұм соғыс?
Арманым бар ма, 
�лсем бір к�ріп,
Қайда екен, қайда,
Дариға, сол қыз?!

ІІІ
«Келмейді �лгім,
Келмейді �лгім.
Қайратым қайда,
келші осындайда». 
Дедім де тұрдым,
жүгіре бердім,
Қолымда найза,
шағылып айға. 
Жеңдік қой жауды,
арман, не, құрбым, 
Күркіреп күндей,
�тті ғой соғыс.
Таба алмай жүрмін,
Айқайлап ән сап,
Қайда екен, қайда 
Дариға, сол қыз?

Ақ қайың мүлгиді,
Желегі қуарған. 
Тартады бір күйді 
Қырмызы ну орман. 
Күншуақ күздегі, 
Тырналар тізбегі
Шертеді мұң-арман.
Сарғайып сана, 
Меңдейді нала.
О жалған!..

Бір кезде дүрілдеп 
Ұранға тұнған жер,
Сұм ажал гүрілдеп
Қан майдан құрған жер,
Жанбауыр егіздер – 
Жиырма  сегіз ер 
Жау тосып тұрған жер, 
Жарқырап күні,
Жадырап гүлі,
Жайнайды.

Жел тербеп орманды, 
Жер талай айналар;
Оңаша қорғанды
Нұр талай аймалар;
Ақсақал аға да,
Ана да, бала да 
Бұл жерді ойға алар.
?лмейді олар, 
?лмейді олар, 
?лмейді!

Сенсің, Отан, қан майданда 
Сыйынарым, ұраным.
Күні-түні, әр қайда да 
Сені к�ріп тұрамын.

Түн түндігін түріп ашып, 
Түнекті сен серпесің.
Алтын таңның нұрын шашып, 
К�ңіл күйін шертесің.

Қиял құсы асып шыңнан 
Шырқап қанат қағады.
Сенен аспай, асса да одан. 
Бір �зіңді бағады.

Бір �зіңде, кең кеудеңде
Соққандай �з жүрегі, 
?рендерің сен дегенде,
?лімге де жүреді.

Сенің досың, – менің   досым,
Саған қастар – маған  қас.
Үйде болсын, түзде болсын,
 Мен �зіңмен тағдырлас.

Сен қуансаң, мен қуанам,
Бірге �ткізем күзіңді.
?з жүзіңнен, ұлы анам, 
К�ремін �з жүзімді.

К�рген сайын, білемін мен,
Қадірің де артады.
Махаббаты жүрегімнің 
Таразысын тартады.

Тіршілік жоқ сенсіз маған, – 
Тынысымсың, жанымсың. 
Басқа кімге сенсін балаң, 
Басқа кімге жалынсын?!

Шабарда да жаудың шебін, 
Түспейсің сен ауыздан. 
Қандырасың жанның ш�лін, 
Кек әперіп жауыздан.

Сенсің, Отан, майдандарда 
Сыйынарым, ұраным. 
Күні-түні әр қайда да 
Сені к�ріп тұрамын.

Қасым АМАНЖОЛОВ

Қуандық ШАҢҒЫТБАЕВ 

Жұбан МОЛДАҒАЛИЕВ 

Суретте: мергендер Әбіл Нүсіпбаев пен 
Мамадалы Мадаминов (солдан оңға қарай) 
кезекті ұрысқа дайындық сәтінде.

ЕРЛІККЕ  ТА�ЗЫМ – ЕРЛІККЕ  ТА�ЗЫМ – 

МЕРГЕНДІККЕ 
БАСТАҒАН ЖОЛ

F б і л  Н ү с і п б а е в т ы ң  А л м а -
ты облыстық ДОСААФ клубының 
мұрағатында сақтаулы 1940 жылғы 
18 қыркүйекте �зі жазып қалдырған 
�мірбаянында 1914 жылы Қордай 
ауданының Қаракемер ауылын-
да кедей шаруа отбасында туғаны 
жазылған. Ол осында ескіше сауатын 
ашады. Он алты жасында мұрап, он 
жеті жасында бригадир әрі артель ком-
сомол ұйымының хатшысы болып-
ты. Отызыншы жылдардың басын-
да аудандық комсомол комитетінің 
бірінші хатшысы болып істеген Сыдық 
Fліпбаев Fбілді Алматыға оқуға 
жібереді. Мұнда ол қаланың Ленин 
ауданындағы №77 мектебінде орысша 
оқи жүріп жұмысқа араласады. 1936 
жылы әскери қызметке шақырылып, 
атты әскер полкінің взвод командирі 
ретінде Қиыр Шығыста шекара 
тыныштығын қорғаушылар сапында 
қызмет атқарады. 1939 жылдың ма-
мыр айында жапон самурайларымен 
әскери қақтығыстарды басуда ерекше 
тапсырманы орындағаны үшін Fбіл 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен марапат-
талады. 

 – Жауынгерлік «Қызыл Жұлдыз» 
ордені ердің еріне ғана берілетін, – деп 
еске алған болатын Fбілмен соғыс 
қарсаңында біраз жыл бірге жүріп дос 
болып кеткен замандасы, Сталинград 
шайқасының қаһарманы, сол кезде 
отставкадағы подполковник Дәулет 
Нұрманбетов. – Fлі есімде, шығыстағы 
соғыс қимылдарын тоқтатуға қатысқан 
қазақстандық жауынгерлерді қарсы 
алуға бүкіл Алматы жұртшылығы 
жиналған еді. Кейін Fбіл Москваға 
барып орденін Калининнің қолынан 
тағып қайтты. Ол алдағы үлкен соғысқа 
дейін де осылай соғыс дегеннің не 
екенін к�ріп келген-ді...

1 9 4 0  ж ы л ы  F . Н ү с і п б а е в 
ОСОАВИАХИМ-нің (ДОСААФ) Қызыл 
Армияға мергендер және пулеметшілер 
дайындайтын Алматыдағы атқыштар 
клубына кіріп нұсқаушы болып істейді. 
Ал 1941 жылы қысқа мерзімді милиция 
мектебіне түседі. Оны бітіріп үлгермей 
батыста соғыс �рті бұрқ ете түседі. 

Fбілдің  туған ін іс і  Бақтыбай 
Нүсіпбаев тың айтқандарынан: – Ана-
мыз ерте �лген-ді. ?гей шешенің 
қолында жағдайым келіспеген мені 
әкем Нүсіпбайдың қарсылығына 
қарамастан Fбіл ағам Алматыға апа-
рып мектепке берген еді. 1941 жылы 
он т�рттегі кезім. Сонда: «Бақай, 
оқуыңды жақсы оқы. Жақында мен 
милиция мектебін бітіремін. Сосын Гу-
рьев қаласына қызметке баратын бол-
дым. Сені �зіммен әкетемін. Жеңгелі 
боласың, үшеуміз бірге тұрамыз» деп ба-
сым нан сипайтын. Қуанып мен жүрдім. 
Бірақ тұтқиылдан басталған сұм соғыс 
�мір дің ұйқы-тұйқысын шығарды емес 
пе...

Тағы да Д.Нұрманбетовтың есте-
лігінен: «21 маусым сенбі күні еді, 
арамызда Fбіл де бар, топталып ип-
подромға ат жарысын к�руге барғанбыз. 
Ертеңінде «соғыс» деген зәрлі с�з 
жүрегімізді  мұздай қарыды. Fбіл 
біздікіне келді. 

– Осы соғыстың боларын сезіп-ақ 

Майдан жырлары

едім. Енді майданға баруға дайындалу 
керек, –деді.

– ?й,сен милиционерсің, броның 
бар, майданға жібере қоймас. Онсыз да 
бір соғыстан келдің емес пе, – дедім. 
Бірақ ол ешкімді тыңдамады. Қайта-
қайта сұранып жүріп Талғар жақта 
жасақталып жатқан 316-шы дивизияға 
ілігіп алыпты. Бірер күннен соң қару-
жарағын асынып, мұздай киініп аулаға 
атпен тасұр-тұсыр кіріп келгенде бір-
ақ білдік. К�п ұзамай алғашқы лекпен 
майданға кетті ақыры...».

3 1 6 - ш ы  а т қ ы ш т а р  д и в и з и я -
сы соғыстың бастапқы айларында 
жасақталды. Оны генерал-майор 

11 снайперов истребили 864 фрица.
1. НУСИПБАЕВ гв.ст. сержант – 88 

немца,
2. ЕРЖАНОВ ефрейтор – 5 нем-

ца...» деп �лтірген жауының санына 
қарай барлығы он бір мергеннің тізімі 
келтірілген.

Нақ осында Fбілдің 159 фашисті 
атып �лтіргенін айғақтайтын мергендік 
кітапшасы да сақтаулы тұрса, винтов-
касы Алматыдағы Орталық мұражайға 
қойылған екен.

Дивизияның қазақ тілінде шығатын 
«Суворовшы» газетінің редакторы, 
соғыстан кейін «Қазақстан коммунисі» 
журналының бас редакторы болған 
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тек қорғап қоймай, қарсы шабуылға шығып, неміс 
армиясының аэродромдарын бомбалады.

Неміс басқыншыларына қарсы Сталинград 
түбіндегі шайқаста Қазақстанның Батыс ауданда-
ры майдан аймағына айналды. Оңтүстік Шығыс 
майданының тыл ж�ніндегі бұрынғы қолбасшысының 
орынбасары (30 қыркүйек 1942 жыл) Н.П.Анисимов 
былай деп атап к�рсетті: «Сталинград майданының 
тыл ауқымы соғыс жылдары ені 500 шақырым, 
ұзындығы 600 шақырымға жетті. Бұл дегеніміз – Ба-
тыс Қазақстан мен Гурьев облысы, Жайық �зеніне 
дейінгі аймақ енді дегенді білдіреді»

(«Жаралы жылдар жаңғырығы»,
 А.Батырханов, Орал, 2010 жыл).

Енді жоғарыда айтып �ткеніміздей, Таңдайдағы 
аэродром құрылысына келейік. Тағдырдың жазуы 
ма, бір жарым жыл «Бақсай» совхозының дирек-
торы қызметін атқарған, кейіннен КСРО Ауыл 

екендігін білмей, әлі күнге дейін 
армандамын. Ол орыс жігіті 
еді» деп майдангер бұл күндері 
ауыр ойға  шомады.  С�йтіп 
№193 атқыштар дивизиясының 
57-полкінің жауынгері Т.Телбаев 
майдандағы ерлігі үшін «Отан 
соғысы» орденімен, бес рет 
жоғарғы Қолбасшының алғыс 
хаттарымен марапатталған. 

Тілекең бұдан соң Горький 
қаласындағы әскери госпиталь-
де айлар бойы ұзақ емделеді. 
Ақырында сарапшы комиссия 
«соғысқа жарамсыз» деп тау-
ып, бірінші топтағы мүгедек 
е с е б і н д е  е л г е  қ а й т а р а д ы . 
 Госпитальде жатып ол есепшілік 
мамандығын алып шығады. 
«Майданнан еңбекке жарамды 
болып қайтарылатын жаралы 
жауынгерлерді оқытып, қосымша 
мамандықтар берілсін» деген сол 
кезде қатаң талап болған еді. 

Елге  келген  соңда  б ірер 
жылдан кейін колхозда есепші, 
жанар-жағар май қоймасының 
меңгерушісі болып абыройлы 
қызмет атқарды. Отбасында үш 
ұл, екі қыз балалы болды. Қазіргі 
кезде солардың қамқорлығына 
б�леніп отыр.

Ардагер бізбен қоштасар 
сәтте: «Ұлы Жеңіске де 72 жыл 
болып қалды-ау... Жыл сайын 9 
мамыр күні ауыл орталығындағы 
соғыстан оралмаған боздақтарға 
арналып орнатылған ескерткіш-
белгіге барып, басымды иіп, 
дұғамды оқып тұрамын» деп ауыр 
күрсінді.

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ,
Қазақтан Журналистер 

одағының мүшесі

Маңғыстау ауданы

«1. Приказываю завхозу Сулейменову организо-
вать дополнительную охрану военного аэродрома, в 
случае предупредить конюхов и пастухов совхоза, а 
также население пос. Тандай не пускать на пастьбу 
скота аэроплощадку. Кроме того предупредить 
рабочих и служащих совхоза, а также население 
пос. Тандай, пребывающем из ферм и едущим из 
Тандая, куда либо не проезжать и проследить аэро-
площадку.

2. Сторожу аэроплощадки т. Утегалиеву устанав-
ливаю оклад 150 рублей в месяц. Директор совхоза 
З.Сауыков.»

(Ж.Доспанов, «Киелі мекен», 
Атырау, 2014 жыл)

Далалық-әскери аэродром салатын жерлерді «Ле-
нингипроводхоз» ғылыми-зерттеу институтының ма-
мандары арнайы іссапарға келіп, жер қыртысы ж�нінде 
мәлімет берген. Олардың ғылыми қорытындысы 
негізінде осы аэродром тұрғызылды. Бір қызығы арада 
70 жылдан астам уақыт �тсе де ленинградтықтардың 
сол қорытындысы болашақта Атырау халық аралық 
әуежайын Таңдайға жақын жерден салуға негіз бо-
латын түрі бар. ?йт кені жаңа әуежайды салу қаржы 
дағда рысына байланысты кейінге қалды рылған. 
Болашақта Таңдай селосы аума ғында үлкен әуежай 
салынса, таңдаң баңыз. Халықаралық әуежайдың 
тұрғы зылуы аудан орталығы Махамбет селосын сәнді 
қалашыққа айналдырады деп күтілуде.

Енді әскери-далалық аэродром жұмысына 
оралайық. Аэродром бір жылдан астам уақыт жұмыс 
жасады. Аэродромда 8-ші Fуе армиясының бір ави-
ация эскадрильясы (әскери құрылымда батальонмен 
тең) тұрған. Эскадрильяда негізінен ТБ-3, Р-6, У-2 
сияқты ескі ұшақтар болған. 

Таңдайдағы әскери-далалық аэро дром ға 
орналасқан эскадрилья қан дай міндет атқарды? 
Біріншіден, батыста Астра ханға дейінгі, екіншіден 
шығыста Қандыағашқа дейінгі теміржол мен 
Гурьев-Орскі мұнай құбыры, үшіншіден солтүстікте 
Оралға дейінгі кеме және авток�лік қатынастарын, 

Ұлы Отан соғысының 
отты жылдарында Гурьев 
облысының Бақсай және Мақат 
аудандары аумақтарында, 
Батыс Қазақстан облысының 
Жәнібек, Сайқын, Эльтон 
станциялары маңында әскери-
далалық аэродромдар жұмыс 
істегендерін бүгінде екінің бірі 
білмейді. КСРО Мемлекеттік 
Қорғаныс Комитетінің 
қаулысына сай, Қызыл 
Армияның әскери-әуе күштері 
үшін салынған бұл аэродром-
дар ұшқыштардың сұрапыл 
ұрыстардан кейін дамылдай-
тын орнына, сондай-ақ майдан 
тылындағы әуе қорғанысы 
базаларына айналған.
Осы жерде бір айта кететін 
жайт, Қазақстанның 
батысындағы бірнеше аудан 
Сталинград майданына ең 
жақын тылына айналғаны 
тарихтан белгілі. Бұған 
Сталиннің екі құпия бұйрығы 
куә бола алады. Яғни КСРО 
Қорғаныс Халық Комиссары 
 Иосиф Сталиннің 1941 жылғы 
26-шы қарашадағы бұйрығы 
бойынша Батыс Қазақстанның 
Жәнібек, Орда, Казталов және 
Фурманов аудандары Сталин-
град майданының құрамына 
енгізілді де, осы өңірлерде 
«соғыс жағдайы» жарияланды. 
Енді құпия бұйрықтан үзінді 
оқып көрейік.

«Приказ Народного Комиссара 
Обороны СССР о территориаль-
ном составе военных округов 
европейской части СССР №0444
26 ноября 1941

... С 1 декабря 1941 г. террито-
риальный состав округов евро-
пейской части Союза ССР иметь 
в следующем составе:
Сталинградский военный 
округ: Сталинградская область 
(исключая района Еланский, 
Урюпинский и Ново-Аннен-
ский), Ростовская область с 
границей на юге по р.Дон до 
границы со Сталинградской 
областью, Калмыцкая АССР, 
Астраханский округ, западная 
часть Западно-Казахстанской 
области (районы Джаныбек-
ский, Казталовский, Урдин-
ский, Фурмановский).
Приказ ввести в действие по 
телеграфу.

Народный Комиссар 
Обороны СССР И.Сталин».

  

ЕЛДІКТІ� БЕЛГІСІЕЛДІКТІ� БЕЛГІСІ

құрамына алынады. Осы жылдың 
2-шілдесінде немістердің жүргізген 
«Зейдлиц» операциясынан кейін 
жеңіліс тауып екі рет қоршауға түседі, 
39-армияның к�мегімен қоршауды 
бұзып шығады. 

1942 жылдың 25 қараша күні әйгілі 
«Марс» операциясына қатысады. Ауыр 
шайқаста дивизия 1157 жауынгерінен 
айрылып, 3032-сі жарақат алады. 
Дивизия одан әрі Гривна, Панкра-
тов, Великие луки, Невель, Ново-
сокольники қалаларын жаудан азат 
етеді.  1944 жылдың 8 ақпанында 
Ставканың резер віне �теді. Келесі 
айда Белоруссия майданы бастала-
ды. Ковель қаласы үшін кескілескен 
ұрысты артқа тастап, жауды �кшелей 
қуып Польша жеріне аяқ басады. 1944 
жылдың шілде айында Польша аста-
насы Варшаваға жетеді. Мұнда жаудың 
тегеурінді қарсылығына тап болады. 
Варшава үшін шайқаста 280-атқыштар 
полкінің б�лімше командирі, сержант 
Қырықбай Қарабасов 6 шілде күні оң 
аяғына зеңбіректің жарықшағы тиіп 
ауыр жарақат алады. №3865 жылжыма-
лы госпитальға түсіп 28 қазанға дейін 

емделеді. Алайда әскери комиссияның 
1944 жылдың 28 қазанындағы №131 
қ о р ы т ы н д ы с ы н а  с ә й к е с  ә с к е р и 
қызметке жарамсыз деп танылып, Кеңес 
армиясы қатарынан біржолата боса-
тылып, елге оралады. Fкем құрамында 
болған 185 дивизия 280-атқыштар 
полкінің жүріп �ткен жолын саралай-
тын болсақ, қандай ауыр да азапты 
күндерді бастан кешкендерін к�руге 
болады.

Fкем марқұм соғыстағы бастан кеш-
кен оқиғаларын жиі еске алып, айтып 
отырушы еді. Бізге үнемі бір қасық су 
мен бір түйір нанның қадірін біліңдер 
деп �сиет ететін. Майдан шебінде бір 
жұтым суға зар болған кезін әңгімелеп 
беріп еді. 

Бірде полк қоршауға түседі. Айнала 
балшықты-шалшықты жер екен дейді. 
Ішетін су жоқ. Командир 2-3 арбаны 
жан-жаққа суға жұмсайды. Жанында 3 
жауынгері бар әкем де арбамен су іздеуге 
шығады. Таң сәріде суды бір ауылдың 
жанынан алып қайтады. Қайтар жол-
да жау әскеріне тап болып, суы бар 
б�шкенің қақпағы жерге түседі, оны 
к�термекші болған әкемнің жанындағы 
жолдасының бірі оққа ұшады. Fйтеуір, 
арбаға жеккен атқа оқ тимей аман-есен 
құтылып кетеді. «Бір қасық су үшін 
жауын гер досым �мірін қиған, сендер 
бол саңдар суды оңды-солды т�гесіңдер» 
дейтін әкем. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығында әпкем 
Нұрғайшаның бастамашы болуымен 7 
мамырда әкеміздің құрметіне артын-
да қалған ұрпақтары ас беріп, Құран 
бағыштадық. Fкеміздің соғыстағы 
жасаған ерліктері, соғыстан кейін еңбек 
майданында атқарған істері біз үшін  
үлгі-�неге болып қала бермек. 

Жандарбек ҚАРАБАСОВ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

т�ртіншіден оңтүстік-батыста Баку-Гурьев, 
бесіншіден оңтүстікте Баутино-Гурьев, Гурьев-
Красноводск аралығын әуеден бақылап отырған. 
Егер жау ұшақтары к�ріне қалса, оларға қарсы 
шабуылға шыққан. «Бақсай совхозының қарт 
шопандары �рісте қой бағып жүргенде күн ара 
әскери ұшақтарды к�ріп жүрген. Кейбір ұшақтар 
т�мендеу ұшқанда, ұшқыштардың бет-әлпеті де 
к�рінетін. Мұндайда аспаннан арылдаған ұшақты 
бұрын к�рмеген қойлар бытырай үркіп, шопандар 
әрең жинап алатын. Мұны соғыс жылдары шопан 
болған  Сатай Сұлтанов пен Доспан Есәлиев жыр 
етіп айтатын.

1948-1954 жылдары Таңдайда тұрған Жәмиға 
Лұқпанованың (облыстық мәслихат депутаты Сайын 
Қуанышевтың немере апасы, Р.Құттыбаевтың келіні) 
�з аузынан: «ішінде қайынағам бар,  совхоз директор-
лары бір жаққа кетіп бара жатқандарында, не келе 
жатқандарында міндетті түрде ауыл үстін соғыстан 
қалған ұшақпен айналатын, осыған балалар мәз бола-
тын» дегенін естіген едім.

Осы мақаланы жазып отырғанда, ойыма Амангелді 
атындағы орта мектепте оқыған сәтім оралды. Та-
рих пәнінің мұғалимасы Мафтуха Исағалиева апай 
жетекшілік жасаған мектептегі «қызыл ізшілер» 
отряды талай істің басын қайырған-ды. Тіпті та-
рих кабинетінен �лкетану бұрышын ашқан едік. 
Енді Таңдай орта мектебінде бұрынғыдай «қызыл 
ізшілер» тобы болса, неге 8-ші Fуе армиясының 
э с к а д р и л ь я с ы н ы ң  т а р и х ы н  з е р т т е м е й д і ? 
Эскадрильяның командирі кім, ұшқыштар құрамы 
қандай? Таңдайдан кейінгі майдандық жолдары 
қай жерлерде жалғасты? Орден, медальдармен 
марапатталған ұшқыштар бар ма еді?

Таңдайдағы әскери-далалық аэродром ның ор-
нына ескерткіш тақта орнатса, сұрапыл жылдардан 
оралмаған боздақтарға бас игеніміз болар еді. Ең 
бастысы, жас ұрпаққа әскери патриоттық тәрбие беру 
деген осы емес пе?

Міне, Сталинград майданының Таң дайдағы 
әскери-далалық аэродромының қысқаша тарихы 
осындай.

Құттыгерей СМАДИЯР, 
Қазақстан Журналистер одағы

 сыйлығының лауреаты
Атырау облысы
Махамбет ауданы

Жа л п ы  ә у е  қ о р ғ а н ы с ы н а  б і з д і ң 
 облы сымызда да ерекше к�ңіл б�лінгені 
байқалады. Алдын-ала жүргізілген 

жұмыстардың нәтижесінде жау ұшақ тарының Гурьев 
аумағына тастаған бомбалары мен антисоветтік ли-
стовкалары, үндеулері халық арасында қобалжулар 
туғыза алмады.

Адольф Гитлер Мәскеуді басып алуға қолы 
жетпегесін қыс түскенше, яғни 1942 жылдың 7 
қарашасына дейін Орал тауын, Жайық �зенін, Ка-
спий теңізінің батыс б�лігін жаулап алуға шұғыл 
стратегиялық жоспар жасатып, соны жүзеге асыру 
ж�нінде бұйрық бергені Қызыл Армияның Бас шта-
бына маусым айында белгілі болыпты. Гитлердің �з 
қолымен бекіткен «Фишрейер» («Сұр құтан») опе-
рациясы бойынша 20-25 қыркүйектен қалдырмай 
Сталинград облысы құрамындағы Астрахан қаласын 
басып алып, Каспий теңізінен Еділ �зені арқылы 
Мәскеу маңына дейінгі кеме қатынасын мүлдем 

ЗАМАНДАС 
ӨНЕГЕСІ

Балалық шағы, жас�спірім кезі Ұлы Отан соғысы-
ның сұрапыл кезеңімен тұспа-тұс келген ұрпақ 
�мір дің ауыртпалығын к�збен к�ріп, бастан 
кешіріп �сті. 

Жастайынан қиындыққа шыңдалған олар сол 
қиын-қыстау жылдары үлкендермен бірдей еңбек 
етті, оқу-білімге құлшына ұмтылды. Соның бірі 
– осыдан алпыс жылдан астам уақыт бұрын бір-
бірі мізбен танысып, достығымыз жарасқан азамат 
Жайсан Ақбай. ?ткенге к�з жүгіртсем, ол алғашқы 
ұстаздық еңбек жолын  біздің Фурманов ауданы-
нан бастағаны есімде, яғни Жымпиты ауданында 
туып-�скен, Орал педагогикалық институтын  үздік 
бітірген ол бірден орталық мектеп директоры бо-
лып тағайындалған еді. Мұндай сенім жиырма бес 
жастағы жас жігітке үлкен жауапкершілік жүктегені 
белгілі. «Жас келсе іске» деген рас, Жәкең осы 
қызметте �зінің ұйымдастырушылық қабілетімен, 
біліктілігімен ерекшеленді десем артық айтқаным 
емес. Кейін аудандық атқару комитеті т�рағасының 
орынбасары лауазымына сайлануы да бұл с�зімізді 
дәлелдей түседі. Орал (қазіргі Батыс Қазақстан) 
облыстық мәдениет б�лімінің бастығы болып 
қатарынан он алты жыл жемісті еңбек еткен кез-
де осы �ңірдің руханият саласының жан-жақты 
 дамуына зор үлес қосқаны �з алдына бір әңгіме. Мен 
ол кезде Мәскеу қаласында тұратын едім,  екеуміздің 
сыйластығымыз, достығымыз қайда жүрсек те үзіліп 
к�рген жоқ. 

Еліне, туған жеріне адал еңбек еткен, ұлт мұраты 
үшін аянбай қызмет еткен, отандық экономиканың 
дамуына елеулі үлес қосқан,  замандастарына қадірлі, 
кейінгі толқынға үлгі бола білген Жайсан ағаның 
�мір жолы �неге екенін айтуға тиіспіз. Жұртшылық 
құрметіне б�ленген еңбек ардагері, берекелі әулеттің 
тірегі, елағасы атанып жасы бүгінде тоқсанға келген 
Жәкеңді �зім үзбей оқитын «Ана тілі» газеті арқылы 
мерейтойымен құттықтап, оған денсаулық, отбасына 
бақ-береке, әулетіне амандық тілеймін.

Сәбит ЖАДАНОВ

�кіметі орнағаннан кейін Телбай 
«молдашылығың бар, қажының 
баласысың» деп жазықсыз жала-
мен бес жыл бойы абақтыда оты-
рады. Содан Тілекеңдер күнк�ріс 
қамымен, Таушық кентіне келеді 
де, осында жетінші сыныпты 
бітіреді. Fкесі Телбай айдаудан 
қайтып оралған соң, Ақшымырау 
жағына қайта к�шеді.

Ұлы Отан соғысы бастал-
ғаннан кейін Тілембай майданға 
шақыры лып, Чкалов қаласының 
Бузулук деген жерінде әскери 
дайындықтан �теді. Жорық жолы 
қалмақ даласынан басталады. 

Бұл 1942 жылдың қараша 
айы болатын. Сталинград тегіс 
�рт құшағына оранды. Қазіргі 
 «Мамай қорғаны», «Красный ок-
тябрь» зауыты аудандарында адам 
айтқысыз сұрапыл шайқастар бол-
ды. Гитлершілдердің сойқанды 
әскери техникалары Еділден 
�тіп, шығысқа қарай шығып кету 
үшін жанталасты. С�йтіп күндіз-
түні оқ гүрсілі бір тынған жоқ. 

Тілембай да �зінің «Максим» деп 
аталатын пулеметімен жауға оқ 
боратып, талайын жер жастан-
дырды.  Сталинград қаласы от 
пен түтінге к�мілді. Қала бірнеше 
күн бойы лапылдап жанып жат-
ты. Мұның себебі бұрынғы ескі 
қала жақ беттегі үйлер ағаштан 
салынған екен. Ауа �ртенген 
заттың жағымсыз иісіне толып 
тұрды. 

С о л  к е з д е  Ж о ғ а р ғ ы  Б а с 
қолбас шының «Бір қадам да 
шегіну болмасын!» деген бұйрығы 
шықты.  Жау жағы да  �ліп-
тірілгеніне қарамай алға ұмтылды. 
Бірақ қаншама тырысқанымен 
қанқұйлы жау тізе бүгуге мәжбүр 
болды. Амал не, сол күндердің 
бірінде  Тілем байдың сол жақ 
жамбасынан снаряд жарқыншағы 
тиіп, ес-түсінен айырылып, ауыр 
жараланды. Осылайша қансырап 
жатқанда �з ротасының бір 
жауынгері оны бес шақырымдай 
жердегі дала госпиталіне арқалап 
апарады. «Сол азаматтың кім 

Біз Қызан ауылына кел-
ген сәтте-ақ қарт жауынгер 
Тілембай Телбаев қарияның 
үйін тез тауып алдық. Ол 
балдағына сүйеніп, үй алдында 
күншуақтап, немерелерімен 
«әңгіме-дүкен» құрып отыр екен.

Т і л е м б а й  к � к е м і з  1 9 2 2 
ж ы л ы  т у ғ а н ,   Б о з а ш ы н ы ң 
 « А ш ы о р п а »  д е г е н  ж е р і н д е 
дүниеге келген. Fкесі Телбай 
кезінде қарапайым шаруа адамы 
болған.  Анасы Қасина он қыз, 
бес ұлды �мірге әкелген. Кеңес 

тоқтатуды талап етті. Бұдан кейінгі жоспарда Жайық 
�зенінің теңізге құяр тармағындағы Гурьев қаласын 
15 қазаннан әріге қалдырмай, жаулап алуды к�здеді.

1942 жылдың 12 шілдесінде Жоғарғы Бас 
Қолбасшы ставкасының директивасымен Сталинград 
майданы құрылды.

«Шілденің аяғына таман Сталинград, Оңтүстік 
Батыс майдандары, тыл басқар малары қолға түскен 
жаудың қаруын, мүлкін және металл сынықтарын 
жинау б�лімдерінің бастығы полковник Аким Бори-
сович Стаценко �зіне берілген тапсырмалар бойынша 
Гурьевке келеді. Ол облыс орталығында Украинадан 
к�шіп келген Петровский атындағы машина жа-
сау зауыты негізінде жұмыс жасап тұрған машина 
жасау зауытында болып, соғысқа қажетті құрал-
жабдықтар �ндіру, сондай-ақ жаудан алынған металл 
сынықтарын қайта құю мен пайдаға асыру туралы с�з 
қозғайды, тапсырыстар болатынын айтады. Гурьевке 
Стаценкомен бірге Сталинград майданының бір топ 
офицерлері келді. Олардың �здеріне берілген әртүрлі 
тапсырмалары бар болатын: Кавказ мұнайын Каспий 
теңізі арқылы Гурьевке жеткізу, Гурьев-Астрахан 
темір жол құрылысын инспекциялау, майданды 
балық, ауыл шаруашылығы �німдерімен қамту, об-
лыс орталығындағы госпитальдер санын 5-ке жеткізу. 
Бұл топ жаяу әскер офицерлерін дайындап жатқан 
училищеде, Пешнойдағы портта, Ширинадағы мұнай 
базасында болды, облыс орталығынан 100 шақырым 
 радиуста Жайықтың Еуропа бетінде 3 әскери-далалық 
аэродром жасақтау жоспарын жедел жүзеге асыруды 
қарастырады.»

(Ж.Доспанов, «Киелі мекен», 
Атырау, 2014 жыл)

1942 жылдың 12 тамызында Гурьев және Батыс 
Қазақстан облыстарына соғыс қаупінің тууына 
байланысты әскери жағдайға к�шу тапсырылды. 
Бұл орайда Қазақстанның Батыс аумағын қорғаған 
ұшақтар негізгі р�л атқарғанын айтуға тиіспіз. 8-ші 
Fуе Армиясы Еділ �зені мен Урбах-Астрахан теміржол 
қауіпсіздігін қорғады. Fуе армиясының ұшақтары 

шаруашылығы министрінің орынбасарына дейін 
к�терілген, Азамат соғысының полк командирі 
Аким Борисович Стаценконың жолы Таңдайға тағы 
түседі. Ол майдандағы тыл басшысы болған еді. 
Стаценконың ауданға сапарынан кейін Астраханға 
к�шірілген Сталинград әскери округі, әскери әуе 
күштері штабтары 10 тамызда Гурьев облысының 
басшылығына хат жолдап, далалық-әскери аэро-
дромдарды тез арада дайын етуді сұрайды. Бақсай 
аудандық партия комитеті бюросы мен аудандық со-
вет атқару комитеті 14 тамызда әуе күштері штабының 
осы хаты бойынша біріккен қаулы қабылдайды. 
Онда Жаманқала, Таңдай селоларынан және «Жаңа 
шаруа» колхозы аумағында әскери-далалық аэро-
дромдар құрылысын жүргізуді міндеттеді. Ол үшін 
колхоздардан 920 адам жұмыс күші мен к�лік құралын 
б�ліп, әскерилер мен инженерлердің басшылығымен 
жұмысқа кірісуге тапсырма береді. Жаманқалаға 
– аудандық совет атқару комитетінің т�рағасы 
Т.Шырдабаев, Таңдайға – «Бақсай» совхозы  саяси 
б�лі мінің бастығы Қ.Аманиязов, «Жаңа шаруаға» 
– аудандық партия комитетінің үшінші хатшысы 
F.Fдірісов құрылыс учаскесінің бастығы болып 
тағайындалды. Құрылысты бітіру мерзімі 25 тамызға 
тағайындалды. Бірақ жалғыз далалық-әскери аэро-
дром Таңдай селосы маңынан салынып, пайдалануға 
берілді. Қалған екеуінің құрылысы бастала тұрса да 
әртүрлі себеппен салынбай қалды. Селодан Атырау 
бағытына 7-8 километр қашықтықтағы тақтайдай 
теп-тегіс жер тағы да тегістеліп, сыртын орлау, 
сыммен қоршау жасалынып, ж�ндеу шеберханасы, 
бақылау мұнарасы, қару-жарақ, жанар-жағармай 
қоймалары, жер асты штаб, блиндаж, асхана, монша 
тұрғызылады.

Тамыздың 20-сына таман ?теғалиев совхоз бойын-
ша аэродромның сыртқы күзетшісіне тағайындалады. 
Ол оған дейін НКВД аудандық б�лімі бастығымен, 
аудан әскери комиссарымен жүзбе-жүз кездесіп, 
әңгімелесуден �тіп, арнайы нұсқаулар алады.

28 тамызда совхоз бойынша шығарыл ған №219 
бұйрыққа назар аударайық.
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Түркияда Жоғарғы сайлау 
кеңесі елде �ткен консти туция-
лық референ думның қоры-
тындысын жариялады. 

Аталған мекеменің бас-
шысы Сади Гювеннің мәлім-
деуінше, мемлекеттің парла-
менттік жүйеден президент-
тік басқаруға к�шуін дауыс 
берушілердің 51,41 пайызы 

қолдап, дауыс берген. Ал оған қарсы тараптың берген 
дауысы 48,59 пайыз болды. Енді елдің Ата Заңына 
тиісті �згертулер енгізілмек. Естеріңізге сала кетейік, 
Түркияда 16-сәуірде ел Конституциясына �згертулер 
енгізу туралы референдум �тіп, оппозиция оның 
қорытындысын мойындамады. ?йткені к�птеген заң 
бұзушылық тіркеліп, 2 жарым миллион бюллетень 
дұрыс толтырылмады деген дерек бар. Бірақ Жоғарғы 
сайлау комитеті оппозицияның шағымын қабылдаған 
жоқ.

/зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

 ТҮРКИЯ

Референдум қорытындысы 
жарияланды

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

АҚШ президенті Дональд Трамп Құрама Штат-
тардың NAFTA (Солтүстік Америкадағы еркін сауда 
туралы шарт) ұйымынан шықпайтынын мәлімдеді. 

Естеріңізге сала кетсек, Дональд Трамп президент-
тік сайлау алдындағы науқан кезінде осы ұйымнан 
шығу туралы уәде берген еді. Осы хабардан кейін 
шартқа мүше Мексика мен Канаданың т�л ақшалары 
қымбаттады.

Венесуэла президенті Николас Мадуро аймақтық 
сайлау �ткізіп, мемлекеттік қызметкерлер, әскерилер 
және полицейлердің жалақысын �сіруге уәде берді. 

Негізінде губернаторларды сайлау былтыр �туі 
керек еді. Бірақ биліктің оны кейінге шегеруі және 
елдегі экономикалық ахуалдың нашарлауы халықтың 
наразылығын туғызып, Венесуэлада шерулер к�бейді. 
Салдарынан 29 адам к�з жұмған. Егер �ңірлік сайлау 
�тетін болса, оппозиция жеңіске жетеді дейді са-
рапшылар. Мадуроның қарсыластары оны биліктен 
кетіріп, келесі жылы президенттік сайлау �ткізуді 
қалайды. Венесуэла президенті Николас Мадуро 
«Мен т�менгі жалақы мен зейнетақының м�лшерін 
және мемлекеттік қызметкерлердің барлығының 
еңбек ақысын 60 пайызға к�теру туралы шешім 
қабылдадым» деп атап �тіп, аймақтық сайлау �ткізуді 
қолдайтындығын білдірген. 

БҰҰ-ның Ядролық қаруға 
тыйым салу туралы Конвенция-
сына 20 жыл толды. 

Бұдан 20 жыл бұрын хи мия -
лық қаруды жасауға және қол-
дануға толықтай тыйым салу 
ж�ніндегі Конвенция кү шіне 
енді. Осыған орай БҰҰ Бас 
хатшысы Антониу  Гутерриш 
мұндай қарудан бас тартып, 
оны пайдаланған адамдарды жазалауға шақырды. 

«Химиялық қаруды қолдану фактілерін тергеу 
жұмыстарын ұйымға мүше мемлекеттердің бәрі 
қолдайтынына сенемін» делінген ресми мәлімдемеде. 
Бүгінде бұл Конвенцияға 192 мемлекет қосылып отыр. 
Ал жаппай қырып, жоятын қарудың қолданылмауын 
Химия лық қаруға тыйым салу ж�ніндегі ұйым 
бақылайды.

АҚШ

ВЕНЕСУЭЛА

БҰҰ

Ұйымнан шықпайтын болды

Президент уәдесі

Гутерриштің ұсынысы
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Жаңа ғана оқу бітіріп келген 
бетіміз. Жастық жалын мен 
алып-ұшқан арман жетелеп, 

институт қабырғасындағы игерген білімді 
тәжірибемен ұштастыру бағытында ба-
рымызды сала жұмыс жасаймыз. «Қазақ 
мұнай-газ ғылыми-зерттеу және жобалау 
институты» еліміздегі ең ірі ғылыми-зерттеу 
мекемесі болған соң, �ңірлерде �тетін 
барлық ғылыми жиналыстарға қатысады. 
Институттың жетекші мамандары әлгіндей 
Одақтық деңгейдегі басқосуларда мазмұнды 
баяндама жасап, мұнай-газ саласының �зекті 
мәселелерін шешу, оны жетілдіру бағытында 
�зіндік ой-пікірлерін ұсынып жататын. Бір 
басқосу бұрғылауға арналса, кезекті жиын 
іргелі сала – геологияның мәселелеріне 
арналатын. Гурьев қаласында �ткен сондай 
кезекті басқосуда Б�лекбай Сағынғалиевпен 
кездескенім бар. «Эмбанефть» бірлестігінің 
басшысы деген биік  лауазымды иелен-
ген азаматтың осы конференцияда с�з 
алып, мұнай �ндірісі бағытындағы айтқан 
пікірлері жиналғандарды елең еткізді. 
Конференцияға қатысушылар Б�лекбай 
ағамыздың мұнай �ндірісінің к�лемін 
а р т т ы р у  м е н  м ұ н а й ш ы л а р д ы ң 
әлеуметтік жағдайын к�теру, олар-
ды моральдық тұрғыда к�термелеу 
бағытындағы айтқан оң пікірлерін 
ұйып тыңдағаны есімде. Ғылыми 
конференциялар аяқталғасын, 
жан-жақтан келген қонақтарды 
құрметтеп, қонақжайлылық к�рсету 
– қанымызға сіңген қасиет қой. Ақ 
Жайыққа шағын катермен шығып, 
айдын бетін тамашалаушы едік. 
Дастарқан басында да айтылар әңгіме 
айналып келіп, мұнай тақырыбына 
қарай ауыса беретін. Сондай кездер-
де Б�лекбай Сағынғалиевтің мұнай 
саласының мәселелерін терең білетіндігіне 
ғана емес, оны тиімді шешудің жолдарын �те 
жақсы сезінетіндігіне қайран қалатынбыз. 
Б.Сағынғалиұлының �мір жолына к�з 
жүгіртсек, кешегі «Эмбанефть» бірлестігі, 
бүгінгі «Ембімұнайгаз» компаниясына 
1971-1986 жылдары аралығында басшылық 
жасағанын байқаймыз. Он бес жыл бойы 
қазақ  мұнайының қара шаңырағы атанған 
«Ембімұнайгазға» басшы болу, оның үстіне 
ол кезең Одақтың салтанат құрып тұрған 
кезеңіне тап келсе, әрине, оңай емес еді. 

?ткен ғасырлардан бастап мұнай 
�ндірісімен тұрақты айналысып келе жатқан 
«Ембімұнайгаз» компаниясы – қазақ мұнай 
�ндірісінің қара шаңырағы екендігін бәріміз 
мойындаймыз. Ендеше, бұл компания 
мұнай �ндірісіне аса қажет мамандардың 
білімін шыңдап, тәжірибесін толықтыратын 
ұстахана десе де болады. Он бес жыл бас-
шы болған кезінде Б�лекбай ағамыз бо-
лам деген талай баланың бетінен қақпай, 
белін буып, бағыт-бағдар беріп, қамқорлық 
танытқанына қалың ел куә. Иә, ол кезең 
партияның дегені болып тұрған, бүкіл ел 
темірдей тәртіпке бағынған қаталдау заман 
еді. Үлкен ұжымды шашау шығармай ұстап, 
оларды ортақ нәтижеге жетуге жұмылдыру 
– анау-мынау басшының қолынан кел-
мес еді. Ұжымның хал-ахуалын, нәтижеге 
жетуге не кедергі келтіреді, қатардағы 
мұнайшыға қалай қанат бітіруге болады 
деген �зекті сауалдың барлығына жауапты  
Б�кең еш қиналмастан айта алар еді. Оның 
ұжымды басқарудағы ешкімге ұқсамайтын 

ҚҚ
ерекшелігін қол астында жұмыс жасаған 
азаматтардан талай рет естігенбіз. Ұжымды 
ортақ іске жұмылдыруда Б�кең �зінің ай-
наласына сенімді серіктерді жинай білді. 
Кеше ғана �мірден озған әйгілі мұнайшы 
Құмар Балжанов «Эмбанефть» �ндірістік 
бірлестігінің бас инженері қызметін атқарды. 
Б�кең мен Құмекеңнің �зара түсінісіп, 
тізе қоса еңбек етуінің арқасында мұнай 
�ндірісінің к�лемі тиісінше артып отырды. 

Кейіннен Б�лекбай ағамыз Қазақ КСР 
Жоспарлау комитетінде мұнай-газ б�лімінің 
бастығы лауазымына тағайындалды. Онан 
кейінгі  жылдары «Қазақмұнайбитум» 
бірлестігіне басшылық жасады. 1995 жыл-

Осы мақсатты орындау үшін  Бостон 
қ а л а с ы н д а ғ ы  е ң  і р г е л і  С о ф ф о л к 
университетінен «мұнай саласы мекемелері 
басшыларына арналған бизнес-курс» аштық. 
Ондағы негізгі ой – жаңадан Тәуелсіздігін 
алған еліміздің мұнай саласына білікті бас-
шыларды даярлап, бұл саланың аяқтан 
тұрып кетуіне �зімізше қолғабыс беру еді. 
Ол үмітіміз ақталды да. Содан 1994 жылы 
әлгі бизнес-курсқа алғашқы тыңдаушылар 
келе бастады. Олардың қатарында Б�лекбай 
ағамыздың ұлы Мұхтар да бар. Fрине, олар 
Америкаға бала-шағасымен бірге келді. 
Біз тек болашақ мұнай менеджерлерін 
бизнес-курста оқытып қана қойғанымыз 
жоқ. Fлгіндей курстар басталар кезде 
еліміздің атын шығаруды да ұмытпадық. 
Мәселен, кең б�лмелерге еліміздің рухани-
мәдени, экономикалық �мірінен хабар 
беретін стенділер ұйымдастыратынбыз. Ол 
жерде Мемлекеттік Туымызды ілетінбіз. 
Ұлттық валютамыз, ұлттық рәміздеріміз 
жайлы мағлұмат беретін материалдар �зге 
елдің тұрғындары үшін қызықты болатын. 
Қазақстан жайлы арнайы баяндамалар 
жасайтынбыз. Тап сол жылдары әлгіндей 
кезекті бір конференция ұйымдастыратын 
болып шештік. Баяндама жасауды Б�лекбай 
Сағынғалиевтан сұрадық.

Талай жыл мұнай �ндірісі мекемесіне 
басшылық жасаған, оның үстіне әлемге 
әйгілі Теңіз кенішін алғаш ашушылардың 
бірі ретінде Б�кеңнің шетелдіктердің алдын-
да мазмұнды баяндама жасай алатындығына 
ешкімнің күмәні болмайтын. Ол кезеңде 
«Маңғыстаумұнайгаз» компаниясына Ләззат 
Қиынов басшылық жасайтын. Ол кісі белгілі 
себептермен келе алмай қалды. Оның ор-
нына орынбасары Леонид Бурлаков келді. 

Б�кең мінбеден түскен кезде де зал толы 
к�рермен қол соғып, құрмет к�рсетті. Мен 
сонда Б�лекбай Сағынғалиевтің тек қана 
мұнай �ндірісінің ірі ұйымдастырушысы 
ғана емес, бұл саланың тарихын жетік 
білетін сұңғылалығына, келешекті айныт-
пай болжайтын стратегтік қасиетіне разы 
болғаным бар еді. Конференция аяқталғанда 
Б�лекбай ағамыз университет ректорына �з 
қолымен ою-�рнекпен нақышталған ұлттық 
нақыштағы зерлі шапанды иығына жапты. 

Мұндай қошеметке олар тіптен разы бол-
ды. Кешкілік мерекелік дастарқан басында 
да маңызды әңгімелер айтылып, қонақтар 
к�ңілді отырды. Қонақтар тарап, �зіміз 
қалған кезде Б�кең маған қарап: «Ал Мейрам, 
енді не істейміз?» демесі бар ма. Сонау Аме-
рикада Б�кеңнің осы сауалды қойғанына, 
түпкі ойының нені меңзеп тұрғанын түсінген 
сол жердегі жігіттер мәз бола бір күліп алып 
еді. Мен болсам: «Не істеуші едік. Үйге ба-
рып, келініңіздің қолынан шай ішеміз» дедім. 
Сол түні таң атқанша ауылда жүргендей 
преферанс ойнаған болатынбыз. Бұрын-
соңды Америкада ешкім таң атқанша карта 
ойнамаған болар. Ол да бір сағынышқа 
айналған алтын кезеңдер болып, санамызда 
жатталып қалды. Жалпы Кеңес одағы салта-
нат құрған кезде басшы құрамдағы азамат-
тар осы карта ойынымен әуестенгенін еш 
жасыруға болмайды. Олар әрбір басқосудың 
соңында міндетті түрде карта ойнайтын. 
Fжің-гүжің әңгімелесіп, бір жасап қалатын. 
Б�кең Америкаға алғаш келгенінде алпыстан 
асып, жетпіске жақындап қалған кезі екен ғой. 
Біз болсақ, 45-тердегі қылшылдаған жігітпіз. 
Ондай да дәурен басымыздан �ткен. Ертесіне 
Б�кеңді Алматыға ұшатын тікелей рейске 
билет алып, апай екеуін ұшырып жібердім. 

дары «Мұнай» ғылыми-�ндіріс орталығы» 
акционерлік қоғамының бас директоры болып 
жемісті еңбек етті. К�ріп отырғанымыздай 
Б�кең бар саналы ғұмырын мұнай саласына 
арнады. Соның мәселелерімен, жетістігімен, 
қуанышымен бірге ғұмыр кешті. 

Еліміз Тәуелсіздігін алған соң, алыс-
жақын шетелдермен барыс-келісіміз ұлғая 
түсті. Бұрынғыдай бұйығып отыра беретін за-
ман емес. Нарықтық қатынастар дегенің тек 
қолыңдағы барыңды қымбат бағаға пұлдау 
емес. Ол қай жағынан да озық елдердің 
озат тәжірибесінен үйрену деген с�з. Осы 
мақсатпен тоқсаныншы жылдардың ба-
сында қазақ мұнай �ндірісінде үлкен із 
қалдырған Нұрлан ?тепұлы Балғымбаевтың 
ұйымдастыруымен, осы салада басшылық 
қызмет атқарған бірнеше азаматтар мұхиттың 

Белгілі мұнайшы Кеңес Жола-
манов ағамыз да конференция 
жұмысына қатысқаны есімде. 
Б�кең қалай болғанда да 
Кеңестік жүйеде тәрбиеленіп, 
сол ортада шыңдалған бас-
шы ғой,  баяндамасын да 
сол бағытта жасар ма екен 
деп ойладым.  Айтқандай 
алдын-ала баяндамасының 

қолжазбасымен танысқан едім, 
к�лемділеу екен. «Б�ке, мына 

баяндаманы қысқартсақ қалай 
болар екен» дегеніме қарсы жауап 

қайтарған жоқ. Содан межелен-
ген мерзімде конференция бастал-

ды. Ірі алпауыт компанияның �кілдері 
қатысқан конференцияның жұмысына 
белгілі бұқаралық ақпарат құралдарының 
�кілдері де қатынасып отыр. Мінбеге Б�кең 
к�терілді. Содан «Қазақ мұнайының тарихы, 
еліміздегі мұнай саласының �ркендеуі мен 
келешегі» тақырыбында баяндама жасауға 
кірісті. Аудармашы да лезде аударып, мәтінді 
сол қалпында жеткізуге барын салды. Жалпы 
шетелде конференцияны ұйымдастырудың 
�зіндік тәртібі бар. Мәселе нақты айты-
лып, оны шешудің жолдары ұсынылады. 
Яғни к�пс�зділіктен қашады. Қалай бо-
лар екен деп, жан-жағыма қарап қоямын. 
Б�кеңнің партиялық стильдегі баяндамасын 
тыңдағысы келмей не болмаса жақтырмай 
отырған ешкімді байқамадым. Барлығы ұйып 
тыңдап қалған. Былайша айтқанда ұшқан 
шыбынның ызыңы естілмейді. 

Б�кең сол жолы армансыз бір к�сілді-ау. 
Басшы қызметте отырған адамның �ткен 
тарихқа қызығып, материал жинақтап жүруі 
некен-саяқ жағдай ғой. Ал Б�кең болса, бей-
не бір мұнай саласының абызындай болып, 
осы саланың �ткен-кеткен тарихын әріден 
қозғады дерсің. Мұнай �ндірісіндегі алғашқы 
қиыншылықтар, Ұлы Отан соғысы кезіндегі 
Жеңісті жақындатуға мұнайшылардың 
қосқан үлесі, бүгінгі мұнай саласындағы 
қолбайлаушылықтар мен олардың шешілу 
жолдарын, ел мұнайының келешегі сынды 
мәселелерді тап-тұйнақтай етіп айтқан кез-
де, профессорлар мен белгілі бизнесмендер 
аузын ашты да қалды. Баяндама аяқталып, 

Мұхиттың арғы жағындағы, дәстүрі мен бол-
мысы б�лек елде бірнеше күн аунап-қунап 
елге қайтты. Кейіннен жігіттер маған: «Б�кең 
саған разы болып келді. Америкада жүріп, 
баяғы қонақжайлығынан, дарқандығынан 
айырылмаған екен деп саған разылығын 
жасырмады» деп еді. Мұнан кейін де Б�кең 
Американың Сан-Диего қаласындағы кон-
ференцияда баяндама жасап,  шетелдіктерге 
еліміздің мұнай саласындағы жетістіктерін 
барынша паш етіп еді. 

Ұзақ жылдар басшылық қызмет 
атқарғандыкі ме, Б�кең әп де-
геннен ішкі сырын а лдырмай-

тын. А дамның адамгерші лігін, кәсіби 
біліктілігін аңғармайынша қасына к�п 
жақындата қоймайтын. А л к�ңілі ауған 
а дам ды айрықша қастерлейтін қасие-
т і н  к е й і н г і  ж ы л д а р ы а ң ғ а рд ы м .  Ол 
к�бінесе академик Н.Надиров, белгі лі 
геолог Б.Ізт і леуовпен керемет сый ла-
сты. Батыл шешім қабылдау – Б�кеңнің 
негізгі ерекшелігі болатын. Ол түйінді 
мәселені к�п созбалақтамайтын. Fрі �зінің 
қабылдаған шешіміне жоғарғы жақтың да 
к�зін жеткізіп, әлгі шешімді толықтай жүзеге 
асыртқызатын. Б�кеңнің атағын тізбелей 
ж�нелсек, атан түйеге жүк боларлықтай. Бір 
ғана еңбегі арқылы ол қазақ мұнайының та-
рихынан �шпес орын алды. Дүниежүзіндегі 
ең ірі кен орны саналатын Теңіз кенішін 
а лғаш ашушылардың бірі ретінде 1995 
жылы Ж.Досмұхамбетов, М.Балғымбаев, 
Қ .Б а л ж а н о в,  В. А в р о в,  О.Е с қ а з и е в, 
А.Хисметов, Б.Еламанов секілді белгілі 
мұнайшылармен бірге Теңіз кен орнын 
ашқаны үшін Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 

Б�лек ба й а ғ а м ыз з а й ы бы Х а д и ша 
Хариқызы екеуі Асқар, Мұхтар есімді ұлда-
рын тәрбиелеп, ел қатарына қосты. Ұлдары 
да бүгіндері еліміздің мұнай саласында 
абыройлы еңбек етіп жүр. Жалпы �мір жо-
лымда Б�кең секілді адал еңбегі, биік па-
расатымен туған елінің ыстық ықыласына 
б�ленген марқасқа азаматпен араласып, 
пікірлес болғандығымды мақтан тұтамын. 

Мейрам АХМЕТЖАНОВ,
мұнайшы
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арғы жағындағы елге оқуға баратын болдық. 
Топ басшымыз Нұрлан Балғымбаев, 
 Зейнолла Алшымбаев, Меңдеш Салыхов, 
Сатыбай Дүзбаев, Құралбек Келжанов, 
Нұрлыбек Иманбаев секілді азаматтардың 
барлығы кейіннен елге оралып, АҚШ-та 
игерген білімдерін еліміздің мұнай �ндірісін 
дамытуға жұмсады. Ірі компанияларға 
басшылық жасады. Зейнолла ?тежанұлы 
Республика Парламенті Мәжілісінің депута-
ты атанып, сайлаушылардың аманатын адал 
арқалады. Айтайын дегенім, осы Америкада 
оқып жүріп, к�птеген жайттарға к�зіміз 
ашылды. Жалпы Америка дүниежүзі бой-
ынша мұнайды �ндіру ісі бойынша алдыңғы 
қатардағы елдің бірі. Ал Хьюстон қаласы 
мұнайлы елдердің астанасы іспетті. Fлемдік 
мұнай нарығына шығып, бағын сынап к�ргісі 
келетіндер алдымен осы Хьюстонға жетеді. 
Мүйізі қарағайдай алып компанияның бас-
шыларымен кездесіп, келісс�здер жүргізуге 
талпынғандарды талай к�зіміз к�рді. Атала-
рымыз «қара алтын» деп айдар таққан мұнай 
туралы, оның әлемдегі қозғаушы күшке ие 
қасиеті жайлы �те к�п айтуға болады. Де-
генмен де, сол жақта жүріп, «неге еліміздегі 
болашағы зор мамандарды осы жаққа алды-
рып, �зге елдегі әріптестерімен іс-тәжірибе 
алмасуға жағдай жасамасқа» деген ой пайда 
болды. 

/лемдегі ең қарт адам индо-
незиялық Сапарман Содимеджо 
147 жасында дүние салды. 

Ақпарат құралдарының ха-
барлауынша, Орталық Ява 
ауылында тұратын ер адамның 
жасын нақты анықтау мүмкін 
болмаған. Себебі  Индонезияда 
дүниеге келген сәбилерді 
тіркеу тек 1900 жылдан бастау 

алған. Ол 12 сәуірде денсаулығының сыр беруіне бай-
ланысты ауруханаға жеткізілген. Алты күн �ткен соң 
ол дәрігерлерден �зін дереу үйге жіберуін талап еткен. 
Немересінің айтуынша, атасы үйге келген соң 1-2 күн 
ғана тамақтанып, одан кейінгі күндері тіпті тамақ пен 
судан да бас тартыпты. 

ИНДОНЕЗИЯ

Әлемдегі ең қарт адам

Еуропалық Одаққа мүше елдердің халқы енді ұйым 
аумағында ұялы телефонның роуминг байланысы үшін 
ақы т�лемейді. 

Мұндай шешімді Еуроодақ кеңесі бекітті. Осының 
нәтижесінде Одақ азаматтарына басқа елге саяхаттап 
барғанда қоңырау шалып, хабарлама жіберумен қатар, 
ғаламторға кіру тегін болмақ. Жаңа заң биыл 15 мау-
сымнан бастап күшіне енеді. Тәртіп Исландия, Лих-
тенштейн, Норвегия елдеріне де қолданылады. Бірақ 
Еуроодақтың бұл шешімінің �зге елдердің саяхатшы-
ларына кері әсері болуы мүмкін. Себебі Еуроодақтағы 
компаниялар осыдан кейін басқа елдерге роуминг 
құнын �сіріп жіберуі ықтимал. 

ЕУРОПА ОДАҒЫ

Ақы төлемейді
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Академик Ғарифолла ЕСІМ:

– Ғареке, алдымен философия де-
ген ұғымға оқырманға түсінікті тілмен 
анықтама бере кетсеңіз. Бұл бағытты не 
себепті таңдадыңыз? Бала кезден жүрегіңізді 
жаулаған не нәрсе?

– Философияға келуім былай болды. 
Бала кезімде Есім атам мен үшін кемеңгер, 
дана адам к�рінетін. Сол кісі к�п ақылды 
с�здер айтып, әр нәрсені оймен топ-
шылап отырады. Сонда жұрт кәдімгідей 
құлақ қойып, ұйып тыңдайтын. Бұл маған 
ұнайтын. Мектепте жүрген кезімде, 10-
шы сыныпта болуы керек, қоғамтану мен 
тарихтан сабақ беретін мұғалімнен «фило-
софия деген не, кішкене түсінікті ғып 
айтыңызшы» деп сұрадым. ?йткені кітапта 
сондай б�лім бар еді. Ол «кейін оқуға түсіп, 
білім аласың, сол кезде түсінесің» деді. 
Қазір ойласам, дұрыс айтқан екен. Себебі, 
мен ол кезде мұғалімнің түсіндіргенін ары 
қарай алып кете алмайтын едім.

Дегенмен, қызығушылық пайда болып, 
философияны жоғары оқу орындарында 
оқыта ма деп қарасам, ҚазМУ-де оқытады 
екен. Содан осы факультеттің деканына хат 
жазып жібердім. С�йтсем, екі жыл жұмыс 
стажы керек екен. Оны күтпей Семейдің 
педагогикалық институтына түсіп кеттім. 
Fдебиет және қазақ тілі факультетінде 
жүргенімде екінші курста философия пәні 
оқытылды ғой. Сабақ беретін мұғаліммен 
тіл табысып, араласып кеттім, маған ұнады. 
Содан бұлар мені сыртымнан байқап 
жүреді екен, үздік оқып, т�ртінші курсты 
бітірген жылы мені философия кафед-
расына алып қалды. Ойлау қабілетімді, ой-
лау жүйелерімді дұрыс деп есептеген болуы 
керек. С�йтіп, философиядан сабақ беріп 
жүрдім, бірақ бұл факультетті бітірмеген 
соң, маған мұғалімдік қиындау тиді. Фило-
софтар к�п, сонау Сократтан  басталады, 
Аристотель, Платон... ?стіп кете береді. 
Содан мені Мәскеуге тәжірибе алу үшін 
оқуға жіберді.  В.И.Ленин атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінде 
үлкен оқымыстылар мен профессорлардың 
лекцияларын тыңдадым, бұл салаға деген 
құмарлығым арта түсті. Оқуды бітіре са-
лысымен 1970 жылдан бастап философия 
пәнінің мұғалімі болдым. Философияға 
басы бүтін кіріп кеттім. Кейін кандидаттық 
диссертациямды социалистік қоғамға 
байланысты «Диалектикалық және тари-
хи материализм» мамандығы бойынша 
қорғадым, ал докторлық диссертациямның 
тақырыбы – «Абай дүниетанымындағы 
Алла мен Адам болмысы». Абай – тұнып 
тұрған даналық к�рінісі ғой.

– С�зіңіз аузыңызда, дала философиясы 
жатқан бір телегей-теңіз ілім. Менің жеке 
түсінігімде, осының бәрі кейде жүйеленбеген 
сияқты. Сіз Асан қайғыны идеал тұтады 
екенсіз. Ал зерттеулеріңіз қазақ философия-
сы деген ұғым тудырды. Абай, Шәкәрім 
даналықтарына үңілдіңіз. Осы ғұламалар 
ілімі сіздің қалыптасуыңызға қаншалықты 
әсерін тигізді?

– Мен мұғалім болып, сабақ беріп 
жүрген кезімде қазақ философиясы де-
ген мәселені к�тере бастадым. Сол кезде 
институт философиясында марксизм-
ленинизмді оқытып жатқандардың бәрі 
қарсы шықты. Үлкен академиктер бо-
лып, «қазақ философиясы деген жоқ, 
ұят болады» деп тыйып тастағысы келді. 
«Сіздер нені жоқ деп тұрсыздар? Қазақта 
даналық жоқ па, әлде философия жоқ па? 
Анықтап алайық. Даналық бар, бірақ сол 
даналықты жүйелеп, зерттеген философия 
жоқ шығар» дедім. Олар «жоқ, жалпы жоқ» 
десті. «Жалпы жоқ деген болмайды, қазақ 
даналығын жүйелеп зерттеген философия 
жоқ десеңіздер, оған келісемін» дедім.

Осыдан кейін біз осы тақырыпты 
кеңірек қозғап, к�птеген азаматтарды іске 
қостық. Отыз шақты азамат диссертация-
ларын қорғады. Қазақ философиясы �зінің 
мәнін тапты. Сонда оның зерттейтіні 
не? Қазақтың даналығы, Асан қайғыдан 
 бастап,  Абайға келіңіз,  Шәкәрімге 
келіңіз... Сол данаг�й тұлғалардың бәрін 
зерттеп, жүйелеу үлкен ізденісті талап етті. 
С�йтіп, қазақ философиясы деген ұғымға 
біраз дүниелер жасап қойдық.

Қазір, тәуелсіздіктен кейін қазақ фило-
софиясы деген ұғымға ешкім қарсы келе 
алмайды. Дегенмен, қарсы пікірдегілер 
әлі аттан түскен жоқ. Таяуда бір  отырыста 
үлкен бір философ: «Ғарифолла, сен 
қазақша ойлау бар дейсің, олай болмай-
ды» деді. «Сонда қалай, немісше ойлау 
бар да, қазақша ойлау жоқ па» дедім мен.
Егер біз қазақша ойламасақ, қазақтың 
лексикасы, қазақтың лексикасында тұрған 
дүниетанымды қайтеміз? Бізде «құт» 
деген ұғым бар. Осы ұғымда қазақтың 
дүниетанымы тұр емес пе? «Құтты» 
 субстанция дейміз, оның атрибуттары 
береке, ырыс... «Тәңір» дейміз. Осындай 
с�здерімізде даналық тұрған жоқ па? 

?кінішке қарай, әлі күнге дейін, 
тәуелсіз елімізде �зін философпын деп 
санап жүрген кейбір азаматтар «қазақ 
философиясы деген болмау керек, 
қазақша ойлау деген жоқ, тек әлемдік 
ойлау ғана бар. Fлемдік ойды Гегель, Кант 
сияқты неміс философтары, Аристотель, 
Платон сияқты ежелгі грек ойшылда-
ры ғана ойлаған» деген к�зқараста. Бұл 
біріншіден, қазақтың даналығын түсінбеу, 
түсінбеушілік, екіншіден, сол даналықты 

философия ілімінің объектісі ретінде 
алмау дан, зерттемеушіліктен туған ұғым.

– Иә, мұндай жағдай, әрине, қарнымызды 
ашырады. Осы жерде сізді философия деген 
үлкен ілімге қазақ философиясы деген 
ұғымды енгізген, оның негізін қалаған адам 
дейтін к�пшілік әріптестеріңіздің пікіріне 
қалай қарайсыз?

– «?зіңді �зің мақтаған – �ліммен 
тең» деген. Бұл тұрғыда кесіп-пішіп, 
«мен» деп, ештеңе айтпай-ақ қояйын. Ал 
әріптестерім айтып жатса, с�здерінде бір 
ақиқат бар. Неге? ?йткені менде үлкен 
бір артықшылық болды. Философия 
факультетін бітіргендер сол философияны 
ғана оқып, басқа ештеңе білмей шығады. 
Ал мен, алдымен филологияны оқыдым, 
тілді білемін, әдебиетпен сусындадым. 
Филолог ретінде орыс әдебиетін жақсы 
білемін, қазақ әдебиетінен қанып іштім, 
орыс тіліне аударылған шетел әдебиетін 

Бетсіздіктің балғасы,
Жібереді сындырып».
Ойлаңызшы, осындай Алаш арыстары 

не болды? Бетсіздіктің балғасы жерге қағып 
жіберді, сындырып жіберді. Жұмекен 
�те терең ойлы, Абайдың т�ңірегіндегі 
ақын. Бұл кісі Абайды ерекше бағалаған. 
Мұқағали: «Қазақтың қара �леңін, шек-
пен жауып, �зіңе қайтарамын» дегенде, 
Жұмекен «Керегі жоқ, қазақтың қара 
�леңінің шекпені де бар, шапаны да бар, 
Абай Қазақтың қара �леңіне Еуропаның 
сюртугін кигізді. С�йтіп, поэзияны бүкіл 
әлемдік деңгейге алып шықты» дейді. 
Одан әрі:

«Абай деп аталыпты әлгі мықтың,
К�п уақыт сырын іздеп жаңғырықтың.
Дән теріп даласында дана ақылдың,
Қабына салып кетті мәңгіліктің» деп 

жырлайды.
Жұмекеннің үш романы бар екен. 

кетуі мүмкін. Одан трагедия жасауға бол-
майды.

Қазір бізде латынның әліпбиі дайын. 
Екі-үш нұсқасы бар. Соның біреуін ЕҰУ-
дің математика факультетінің жігіттері 
жасады, тамаша. Сол нұсқасын алса деп 
ой лаймын. Бұл жігіттер бір с�з қанша жиі 
келеді, енді бір қаншалықты сирек кезде-
седі деп есептеп, ғылыми негізге қойған. 

Алдымызда қай кезде, қалай деген 
сұрақ тұр. Fрине, бұл бір күннің, бір айдың 
шаруасы емес. Бұл әрі кеткенде он жыл, 
бері кеткенде жеті жылдың әңгімесі болуы 
керек. Сол уақыттарда жұмыс істеп жатқан 
адамдарға ыңғайлы жағдай туғызған ж�н 
болады. Олар кириллицаны пайдала-
на береді, ақырындап, латын әліпбиін 
үйренеді.

 Тағы айтатын бір мәселе, күнделікті 
б а с ы л ы м д а р ,  б ұ қ а р а л ы қ  а қ п а р а т 
құралдары бұған �те үлкен к�мек береді. 
Менің  ойымша, мақал-мәтелдерді үлкен 
әріптермен латынша беріп отырса құба-
құп. Сонда тез қабылданар еді.

Біздің балаларға сапалы ақпаратқа, 
сапалы білім беретін жерлерге тура шығу 
мүмкіндігі бар. Малайзия, Индонезия 
кезінде ағылшынның отары болды, қазір 
алдыңғы қатарлы елдер сапында. Бұл 
іске қарсылықтар да болуы мүмкін. Бірақ 
болашақ ұрпақтың �мір сүру мүмкіндігін 
жеңілдету үшін латынға ауысу жолынан 
айнымауымыз керек.

– Президент Н.Назарбаевтың «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы біздің қазақ зиялыларын ұйқыдан 
оятқандай болды. Серпіліс бар, қозғалыс 
бар. Жүректерге қан жүгірді. Осы орайда 
ойыңызды білсек...

– Қазіргі заман �те шиеленіскен за-
ман. Үлкен апаттың алдында тұрғандай 
әсер береді. Дүниеде келісімге келу қиын 
болып жатыр. Бүгінгі жағдайды екінші 
дүниежүзілік соғыс алдандағы жағдаймен 
салыстырсаңыз, тура соған ұқсас.

Мен мерейтойлық бағдарламамның 
тақырыбына «Адамзаттың бәрін сүй, ба-
уырым деп» деген Абайдың с�зін алып 
отырмын. ҚазҰУ-де, ЕҰУ-де, Семей 
университетінде осындай тақырыпта кон-
ференциялар �тті. Тағы бірқатар қалаларда 
жоспарлануда. 

 Қазіргі ең керегі – осы мәселе. Осы 
ойды Абайдан басқа еуропалық бір ойшыл 
айтпаған. Неге? Себебі олар �здерін жоғары 
санайды. Мәселен, Иммануил Кант адам-
зат баласын т�ртке б�леді. Бірінші орында 
еуропалықтар, екінші орында азиялықтар, 
үшінші орында африкалықтар. Т�ртінші 
– жабайылар. Осындай с�зді айтып тұрған 
Кант «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым 
деп» Абайша айта ала ма? 

 Мұсылман ойшылы осылай деп тұр. 
Себебі бүкіл адам баласын Алла тағала 
жаратқан. Сонда қарасаңыз, Абай біздің 
ойлау жүйемізді, зердемізді мүлде биікке 
шығарып тастаған. Абайдың осы ойлау 
жүйесіне к�птеген елдердің басшыла-
ры жете алмай отыр. Сондықтан қазіргі 
заманға ұсынатын әмбебап ойымыз осы 
Абай ойы болуы керек. 

 Енді осы «Адамзаттың бәрін сүй, 
бауырым деп» деген Абайды ары қарай 
жалғастырушы кім? Мұхтар Fуезов. Мұхаң 
«Абай жолы» дейді. 1961 жылы 14 жасым-
да Мұхтар қайтыс болды. Газеттер «Абай 
жолы» романы туралы жаза бастады. 
Сонда бұл не жол деген ойға қалдым. 
Ленин жолы, коммунизм жолы деген 
болды. Fкемнен сұрасам, «Мұхтар де-
ген Абайды жазған үлкен жазушы, сірә, 
қазақтардың жүретін жолын Абай жолы 
деген болар» деді. Сол ой бірте-бірте мені 
Абайға жақындата берді.

Абайдың жолына түсіну үшін үлкен 
білім керек, сана керек. Сол сана, сезімнің 
бәрі Мұхтардың бойында болған. Дәл 
қазір «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым 
деп» дегенді французға, ағылшынға, 
америкалыққа айтсаң, бәрі түсінеді. 
«Сіздерде сондай адам бар ма?» деп 
сұрайды. Осыны соғыс құмар, әпербақан 
басшылар түсінуі керек.

Қазір мен дәл осы Абай айтқан �сиет-
пен манифест жазып қойдым. Бұйырса, 
жұртшылыққа таратамын. ?йт кені біздің 
ұлтта осындай дана адамдар бар.

 Абайдың алдында әл-Фараби, Қорқыт, 
Ясауи, Баласағұни бар... Даналық мәйегі 
үзілмей келе жатыр. Ол тек орыс отаршыл-
дығы мен Кеңес заманында үзілді. Негізі 
сабақтастықтың үзілгенін білу оңай, бірақ 
қай жерден үзілгенін анықтау қиын. Қай 
кезде басталды бұл үзілу? Орыстардың 
отаршылдығы кезінде. 1822 жылы ханды-
ғымызды жойды.  Жеріміздің бәрін 
қазыналық қылып тастады. Атамекеннен 
айрылдық. Шортанбайлардың «зар за-
ман» деп жүргені осы емес пе? Одан кейін 
кеңестік империя үзді. Енді соны жалғап 
жатырмыз. Менің де жеке тұлға ретіндегі 
бар мақсат-ойым осы.

Абайы бар халық – бай халық, құтты 
халық, келешегі анық халық. Елбасы 
Н.Назарбаев �зінің мақаласында «Абайдың 
даналығы, Мұхтардың ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары, Құрманғазының 
күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен 
бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдение-
тіміздің бір парасы ғана» деген болатын.

Олардың т�ңірегінен таралып та-
лай рухымызды оятатын тұлғалар, руха-
ни дүниелеріміз шығады. Сондықтан, 
болашаққа бағдар алған келешектің 
қаһармандары лайым аман болсын!

/ңгімелескен 
Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

әбден меңгердім. Fдебиеттің теориясын, 
«Жалпы білім беру» деген философиялық 
п ә н д і  ж а қ с ы  о қ ы д ы м .  О с ы н д а й 
мәселелер арқылы мен Асан қайғыға 
жақындадым, Абайға жақындадым, басқа 
да ғұламаларымызға жақындадым. Енді 
бір жағынан кәсіби философ ретінде бүкіл 
грек, неміс, Еуропа философтарының 
бәрін ой елегінен, жүрек сүзгісінен 
�ткіздім. Маркс, Энгельс, Ленин, бүгінге 
дейінгі �зге де философтарды оқыдым. 

?йткені институттарда сабақ  бердім ғой. 
Осының бәрін қосып, ой қорытқан кезде, 
қазақ философиясы деген ұғым шықты.

Негізі қазақ философиясы тілде тұр, 
лексикада тұр. Мысалы, халқымыз «сабыр» 
дейді. «Сабыр түбі – сары алтын» дейді. 
«Сабырдың» орысшасы жоқ. «Тәубе» 
дейміз. Бұл с�здің де орысшасы жоқ. «Құт» 
та солай. Жүсіп Баласағұнның «Құтты 
білігін» орыс тілінде «Наука счастья» дейді. 
Ол «бақыт» деген с�з ғой. «Бақыт» басқа, 
«құт» басқа.

Қазақ с�зінің ж�нін білетін адам ер 
балаға «бақытты бол» деп айтпайды. Бұл 
қыз балаға айтылатын с�з. Ертең біреуге 
келін болып түсетін қыздың бағы ашыл-
сын деген тілек. Отбасының құты – ер 
адам. Отбасына бақ әкелуші – әйел адам. 
Отбасының қасиеттілігі осында. Отба-
сынан адам �седі, ұрпақ �седі. Осын-
дай сан алуан, к�птеген ұғымдар бар. 
Бәрі қосылып, қазақ философиясы деген 
ұғымды құрайды. Отандық ғылымда негізгі 
философиялық мәселелер осылай бастал-
ды, бірталай кітаптарым шықты. «Хакім 
Абай», «Санадағы таңбалар», «Абайдың 
дүниетанымы мен философиясы», «Адам 
– зат», «Прошлое в  настоящем», «Сана 
болмысы»,  «Данышпан Шәкәрім», 
қазір жазып болып қалған «Кемеңгер 
Мұхтар» сияқты еңбектерімде қазақ 
философиясының негізі тұр.

– Сіз саясат, мәдениет және әлеуметтік 
тұрмыс мәселелеріне арналған 300-ден 
аса публицистикалық, ғылыми-танымдық 
мақалалар жаздыңыз. Соңғы кездері қазақ 
әдебиетіндегі соны үрдіс — философиялық 
новелла, эссе жанрында еңбектеніп жүрсіз. 
Философиялық проза жанрында жазылған 
туындыларыңыз және бар. Бұл бағыт несімен 
қызықтырды?

– Бұған себеп к�п. Абайдың шығарма-
шылығына қарасаңыз неше түрлі ұғым бар. 
Осындай ұғымдарды мен кейінгі кезде бір 
тамаша ақыннан таптым. Ол – Жұмекен 
Нәжімеденов. Жұмекен �мір сүрген кезде 
оған тең келетін ақын болған жоқ. Мен осы 
пікірімді анық айтамын. Бағалаған жоқ. 
Оның себебі, Жұмекен: «Мен жап-жақсы 
�лең жазып қоямын, менің кінәм сол» 
дейді. ?йткені кеңестік заманда жақсы 
�леңнің қажеті болмады, жақсы с�здің 
қажеті болмады. Кеңестік заманға сол 
кезеңді жырлап, шауып отыратын ақындар 
керек еді. Жұмекеннің мынадай с�зі бар:

«Мықты болсаң, шегесің,
К�кжелкеңнен бір ұрып,

«Ақ шағыл», «Кішкентай», «Даңқ пен 
дақпырт». Мен «Жұлдызды Жұмекен» 
деген кітап жаздым. Сонда байқағаным, 
осы романдар туралы маған дейін ешкім 
дұрыс пікір айтпаған, сынаған. Себебі үш 
романда да коммунистік партия айтыл-
майды, кеңестік �мір мақталмайды, партия 
ұйымдарының басшылары к�рсетілмейді, 
сыналып кетеді, жақсы адамның тағдыры 
түрмеде, надандар билікте жүр. Мұндай ой 
ол кезде кімге ұнасын?

Негізі Жұмекен тамаша романист адам. 
Философиясы, даналығы к�рініп тұрған 
кісі. 

Осы тұрғыда кітап жазуда менің 
мүмкіндігім мол болды. Fдебиет пен 
философия қосылған кезде алып отырған 
нысаныңыз сәулеленіп шыға келеді. Бірде 
ұстазым Зейнолла Қабдолов, филолог 
Қансейіт Fбдезұлы, мен үшеуміз бір жер-
де бас қосып отыр едік. Сонда Зекең 
марқұмның былай дегені бар: «Қансейіт, 
с е н  м ы н а  Ғ а р е к е ң д і  т ы ң д а .  О н ы ң 
әдебиетке беретінін сен бере алмайсың. 
Анау жігіттерің де, мен де бере алмаймын. 
?йткені бұл кісі философияда, фило-
софия – әдебиеттің тереңі. Сондықтан 
Ғарекеңнің беретін талдауы бұл – басқа 
талдау. Сендер соны қараңдар».

Белгілі бір мәселені философиялық 
тұрғыда талдау деген с�з мүлде б�лек 
дүние. Кейде бір таныс ақындар «мына 
�леңіме талдау жасап беріңізші» деп жа-
тады. Мен жаза алмаймын. Ал Абайдың, 
Шәкәрімнің, Махамбеттің, Жұмекеннің 
мына �леңіне жаз десе, рақаттанып отырып 
жазып беремін. Себебі олардың айтқан ой-
лары лек-легімен шыға береді.

Таяуда бір құрдас ақын: «Ғареке, мен 
туралы бір ауыз с�з айтпай қойдыңыз 
ғой» деді. Соның алдында поляк ақыны, 
Нобельдік сыйлықтың лауреаты Чеслав 
Вилош туралы жазып, Польшаның елшісі 
шақырып, риза болып әңгімелескеніміз 
бар еді. Ал мына замандасымның �леңдерін 
қарасам, қолым жүрмейді, жаза алмадым. 
Маған берген бірнеше кітабынан бір 
лайықты шумақ таба алмадым. Ондайды 
Жұмекен Нәжімеденов: «Том-том кітабы 
бар, бірақ бір �леңі жоқ ақын» дейді.

– Сурет �нерін философиямен байла-
ныс тарғаныңыз туралы естідік. Бұл тың 
бағыт қазақ философиясын қаншалықты 
байытты?

– Fдебиетке, �нерге философиялық 
сүзгімен келу �зіндік бет-бедері бар, 
басқа нәрсе. Мен 11 жыл к�ркемсурет 
факультет інде  декан болған адам-
мын. Алдымен Семей педагогикалық 
 институтында 6 жыл, одан кейін Алма-
ты педагогикалық институтында 6 жыл 
к�ркемсурет факультетін басқардым. 
К�птеген мамандар даярлап шығардық. 
Бұл жерде менің бір жасаған ерлігім бар. 
?зім солай ойлаймын.

 Мен келсем, ондағы ғылым жұмысы-
мен айналысатын азаматтар бір әдістеме 
туралы жазады екен. Маман суретші, гра-

фист, �нер маманы... Диссертациялары 
– әдістеме, педагогика. «Бұл қалай, дұрыс 
емес қой. Былай болмайды, сен мамансың 
ғой» деймін.

Болат Байжігіт деген азамат болды. Сол 
жігіт теледидардан �нер туралы к�птеген 
хабар жүргізді. Бірде қарасам, кандидаттық 
диссертациясын әдістемеден қорғайын деп 
жатыр. «Таста мынаны, эстетикадан жаз» 
дедім. Артынан ол менің басшылығыммен 
эстетикадан кандидаттық, к�ркем бейне-
леуден докторлық диссертация қорғады. 
Содан кейін 30-40 шақты азамат осы істі 
негізде қолға алды. С�йтіп, жаңа бір бағыт 
ашып жібердім. Сен суретшісің бе, �нер 
та рихын білетін болсаң, әдістемені емес, 
сол суреттің теориясын бер деген талапты 
ұстандым.

 Солардың бірі Қабыл деген азамат, 
қазір �нер институтында проректор. Менің 
жетекшілігіммен қорғап, философия 
ғылымының докторы атанды. ?зі кере-
мет суретші. Сонда мәдениеттану бағыты 
шыға келді. Сурет �нері мен филосо-
фия қосылды. Қазір осы бағытта кере-
мет  мамандар шығып жатыр. Мүмкін 
к�ркем сурет жағында жүргендіктен бо-
лар деп ойлай мын, мүмкін әдебиетші 
болғандықтан шығар, осындай соны 
ізденістерге қуанамын.

Биыл Мұхтар Fуезовтің туғанына 120 
жыл толады. Соған байланысты «Кемеңгер 
Мұхтар» деген кітап жазып жатырмын. 
«Хакім Абай», «Данышпан Шәкәрімнен» 
кейін, трилогияның үшінші кітабы санала-
ды. Мұхаңның «Қорғансыздың күні» деген 
әңгімесін оқыған шығарсыз. Сондағы бас 
кейіпкер он үш жасар Ғазизаны зерттеп 
жүріп, жатқан жерін тауып алдық. Басы-
на ескерткіш тас қойып қоршап, есімін 
жаздық.

 Бұл жерде не айтқым келіп отыр? 
Жиырма жас шамасындағы Мұхтар сол 
әңгімесін жазған кезде былай айтқан ғой: 
«Егер қазақтың қызы қорғансыз болса, 

қазақтың халқы қайда барады? Қазақ 
халқы мықты болу үшін қазақтың қызын 
қорғау керек».

 Ғазиза тарихта болған адам. Болған 
адамның атын �згертпеген. Менің ұстазым 
Қайым Мұхаметқанов: «Ғазиза Мұхтарға 
жиен деген» еді. Осы әңгімеге байланысты 
біраз шаруалар жасап жатырмыз.

– Сіз филологияны философиямен егіз 
қозыдай қатар ұстап келесіз. Айтыңызшы, 
латын әліпбиіне к�шу бізге не береді? Қаны 
сорғалап тұрған түйінді мәселе шешімін тап-
са, к�кжиегімізді қаншалықты биіктетеді?

– Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы қазіргі 
заманға қажетті мәселелерді дәл к�терген 
мақала болып тұр. Бұл әншейін саяси 
ағымдағы нәрсе емес. Бұл әдебиетке, 
�нерге, халықтың мұңына қатысты жазыл-
ған мақала. Осыны жазып, жарыққа 
шығарғанына Елбасына разымын. 

Сондағы басты мәселелердің бірі ла-
тын қаріпіне к�шу туралы ғой. «Қазақстан 
-2050 Стратегиясында» ол кісі 2025 жылға 
қарай латынға �теміз дегенді айтты. Ол 

кезде мен сенатормын. Қызуқандылықпен 
осы 1-2 жылда латын әліпбиіне �туіміз 
керек деп мақала жаздым. Бірақ оным 
ба сы лып қалды. ?йткені бұл біреулерге 
ұна мады. Қазір енді ұнай ма, ұнамай ма, 
біз онымен санасып жатқан жоқпыз. Са-
яси жа ғынан бұл мәселе шешілді, Елбасы 
анық айтты. 

Латынға �тудің біз үшін қандай қажет-
тілігі бар?

Бірінші, кириллица – біздің фоне-
тикамызға да, жазуымызға да, граммати-
камызға да теріс әліпби. Бізге келетін нәрсе 
емес. Қараңыз, аты-ж�німіз екі рет жазы-
лып, аталады. Мен Ғарифолла Есім деп 
берсем, оны кириллицада Гарифолла Есим 
деп жазады. Бұл қалай енді? Итте де бір-ақ 
ат болады ғой. Орысшаға келгенде біздің 
«�», «і», «ү» сияқты әріптеріміздің бәрі 
түсіп қалады. Қазір кейбіреулер латынға 
�тсек кейбір әріптер түсіп қалады деп сы-
найды. Орысша онсыз да түсіп қалып жа-
тыр ғой. Негізі бір нәрсені қалай жаздың, 
солай тұруы керек. Қазақша былай, орыс-
ша былай. Адамның аты-ж�нін аударудың 
қажеті жоқ қой. Бірақ кириллицада екі 
түрлі жазады.

Екінші, латынның қажеттілігі мы-
нада – біз әлемдік үрдістен, техногендік 
үрдістен қалмауымыз керек. Біз ақпараттық 
дүниенің сыртында емес, ішінде болуымыз 
керек. Қазір шетелдермен байланыстамыз. 
Менің америкалық Чарл Уейлер деген 
шәкіртім бар, �зі қазақша жазады. Сол «аға 
латынға қашан �тесіздер, мынау қиын бол-
ды ғой, �тпей жатыр» деп қынжылады. Егер 
латынға �тетін болсақ, біз немісшеден, 
ағылшын, француз, испан тілдерінен 
тікелей қазақшаға аудара қоямыз. Содан 
кейін ақпаратқа, байлыққа, технологияға, 
бәріне-бәріне жеңілдік келеді.

Үшінші, латынды байытып, к�ркей-
тейік деп отырғанымыз жоқ. Шынтуай-
тына келгенде, бізге мына араб қарпі, т�те 
жазу жақын. Бірақ бүкіл әлем елдері, оның 

ішінде түркі тілдес ағайындардың бәрі ла-
тынға �тіп кетті. Бізге сол ағайындармен 
қа тар жүріп, бір-бірімізді түсінісуіміз керек 
қой.

Кейбіреулер «біз латын тіліне к�шкен-
нен кейін �зіміздің бай мұрамыздан ай-
ырылып қаламыз» дейді. Неге айры-
лып қалады екенбіз? «Қажеті бар тастың 
ауырлығы болмайды». Fр шығармашылық 
адам �з дүниелерін латын тіліне аудара-
ды. Қазір аударатын арнаулы бағдарлама 
(программа) бар. Fр к�шкен сайын бір 
нәрсені жоғалтып алуымыз мүмкін, бір 
нәрсені алуымыз мүмкін. Фонетикадан 
біздің балаларымыздың балалары бір 
нәрсені жоғалтуы мүмкін. Мен қазір айта 
алмаймын. Сондықтан латын әліпбиін 
34 әріп қылып к�бейтудің қажеті жоқ. 
Бір кездері түрікпен, �збекпен, татар-
мен бір тілде с�йледік. Қазір қараңыз, 
айырмашылықтар бар. Мұндай дүниелер 
болады. Қазақстанның орталық жағында 
«қазір» деп с�йлесе, Тараз жағының 
балалары «кәзір» деп с�йлейді. Ертең 
«қазіріміз» қалып қойып, «кәзір» болып 
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АНА ТІЛІ

Сағындық САТЫБАЛДИН,
Ұлттық Ғылым академиясының 
академигі, экономика 
ғылымының докторы, профессор, 
Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген қайраткері

Ағамыз Қалимолда Омаровтың 
қамқорлығын к�рдік. Ол біздің 
отбасымызға үй тұрғызып берді. 

Ол кісінің балаларымен бір отбасының 
мүшелеріндей  бауырмал, еңбексүйгіш 
болып �стік, тату-тәтті �мір сүрдік. Ка-
линин атындағы ауылда туған інілерім 
Сәбит және Сабыр, Қалимолда ағамның 
ұлдары Жүніс, Қабду, қызы Жамал бәріміз 
жеті жылдық мектепте оқыдық. Менің 
білімге деген құштарлығым зор еді. Бәрі 
мені «кішкентай вундеркинд» деп атай-
тын. Бүгінгідей емес, қағаз-қалам қат, 
дәптердің орнына газет парақтарына 
жазатынбыз. Майшамның жарығымен 
үй тапсырмасын орындап, «Мың бір 
түн» ертегісін құныға оқитынбыз. Үнемі 
жұмыстан қолы босамайтын анамызға 
жамырап сабақтағы жаңалықтарды айтып 
келетінбіз. 

Жеті жылдық мектепті аяқтаған соң, 
Жамал екеуміз оқуды қазіргі Fулиек�л 
ауданында жалғастырдық. Онда қазақ 
және орыс мектебі болатын. Біз Семио-
зер ауданының қазақ мектебіне бардық. 
Оның жанында интернат болатын. Орын 
да, тамақ та тапшы. Тоя тамақ жемейміз. 
Соның себебінен болу керек, балалар жиі 
ауырып қалатын. Мен осында аштықтың 
не екенін к�рдім, азға қанағат етуді 
үйрендім. Алға қойған арман-мақсатыма 
жету үшін бар күш-жігерімді білімге сал-
дым. Осы әдет �мір бойына �зіме серік 
болды. 

Сегізінші сыныпта ауданның басқа 
да жеті жылдық мектептерінің балалары 
келді. Кенжеғали Сағадиевпен, Жақсылық 
Трашевпен осында  таныстым. Сол мек-
теп кезінен басталған достығымыз әлі 
жалғасып келеді. Кенжеғали екеуміздің 
ата-анамыз да дос еді. Мектеп партасынан 
басталған достық студенттік �мірге ұласты. 
Университетті бірге бітірдік. Мәскеуге 
аспирантураға түсіп, бір салада жұмыс 
істедік. Мен М.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетіне, ал 
Кенжеғали Мәскеу халық шаруа шы лығы 
институтында оқыды. Екеуміз де эконо-
мика мамандығын таңдадық. 

Семиозер қазақ мектебі менің �міріме 
даңғыл жол ашты. Бағымызға қарай 
мектепте білікті де білімді ұстаздар 
жұмыс істеді. С.М.Киров атындағы 
ҚазМУ-дің филология факультетін 
бітірген Қ.Досанов, М.Fуезовтен дәріс 
алған F.Жамалиев, М.Мұхамеджанов, 
К.Батырбеков, К.Ихсатов, Абай атындағы 
ҚазПИ-ді бітірген А.Түрекешев, Орал 
пединститутынан келген С.Құсайынов 
сияқты мұғалімдерге ұқсауға тырысатын-
быз. Директорымыз – тарихшы ғалым, 
академик Е.Бекмахановтың шәкірті Бае-
ке Бекмұхамедов болды. Сол кездегі жас 
мұғалімдер біз үшін �мірдің үлкен бір 
белесін бағындырған адамдар тәрізді еді. 

Жас мамандардың ұйымдас ты руымен 
мектепте түрлі үйірмелер жұмыс істей 
бастады. Физикадан, математикадан, 
химиядан және әдебиеттен құрылған 
топтарға оқушылар к�птеп қатысатын. 
Қыздар жағы  театр �нері мен к�ркем с�з 
үйірмесіне қызықты. Мектебіміз спорт 
жағынан  аудан бойынша жүлделі орын-
дарды иеленіп жүрді. Қыста – қысқы 
спорт түрлерінен, ал жазда – жеңіл ат-
летикадан спартакиадалар �тетін. Менің 
қалауым физика мен математикаға 
к�бірек ауғанмен спортты да жақсы 
к�рдім. Менің бейімімді байқаған ұстаздар 
біртіндеп ғылымға тарта бастады. Кейде ең 
күрделі есептерді беретін. Табандылығым 
мен ерік-жігерімнің арқасында әбден 

Белгілі қаламгер,      Қа-
зақ стан  ның еңбек сіңірген 
қ а й р а т к е р і  А р ғ ы н б а й 
Бекбосын 80 жасқа қараған 
шағында �мірден �тті. 

Арғынбай аға Қазақ 
мемлекеттік университетін 
бітірді. Fр жылдары Алма-
ты жоғарғы партия мек-
тебінде, КОКП Орталық 
К о м и т е т і  ж а н ы н д а ғ ы 
Қоғамдық ғылымдар ака-
демиясында, АҚШ-тың 
Колорадо университетінде білімін 
жетілдірді. 

Еңбек жолын Жамбыл облыстық 
радиосының тілшілігінен бастап, кейін 
Жамбыл аудандық «Шұғыла» газетінің 
редакторы, Жамбыл облыстық партия 
комитетінің нұсқаушысы болды. 1985-
1994 жылдары Жамбыл облыстық «Ақ 
жол» газетінің редакторы қызметін 
атқарды. 

Еліміздің алғашқы Жоғарғы Кеңе-
сіне, тұңғыш сайланған Парламент 
Мәжілісіне депутат болып, к�птеген 
заң дарды қабылдауға қатысты. ҚР 
Президенті  жанындағы Жоғарғы 
Тәр тіптік кеңес тің және Сыбайлас 
жем қор лыққа қарсы күрес ж�нін дегі 

Форум жұмысына Ресейден, еліміздің 
түкпір-түкпірінен белгілі ғалымдар 
қатысты. Шараның ашылу салтанатында 
ҚазҰТЗУ-дың ?.Байқоңыров атындағы 
Тау-кен металлургия институтының 
мәжіліс залында Қ.И.Сәтбаев атындағы 
Қ а з Ұ Т З У - д ы ң  р е к т о р ы ,  п р о ф е с -
сор Ескендір Бейсембетов с�з алып, 
қашанда осындай игілікті істерге қолдау 
жасай білетін Т.Бәсенов атындағы 
Сәулет және құрылыс институтының 
ұстаздарына,  институт директоры Болат 
Құспанғалиевке алғысын жеткізді. 

«KAZGOR» жобалау академиясының 
президенті Айдар Тәттіғұлов форум ашық 
пікірталас алаңына айналғандығын, 
жиынға қатысқан барлық ғалымдар ВІМ 
технологиясының енгізу мен қолдану 
мәселелерін к�тергендігін, жинақталған 
тәжірибелермен б�ліскендігін, барлық 
салада дамудың оңтайлы тұстарын 
шешкенін атап �тті. ТМД-дағы Autodesk 
�кілі Дмитрий Калашников шараға 
қаты сушы барлық ғалымдарға шығарма-
шы лық табыс тілей отырып, сандық 
технологиялардың маңыздылығы мен 
ерекшеліктеріне тоқталды.  Сонымен 
қатар ол сәулеттегі және құрылыстағы 

Қызылорда қалалық №20 кітапхана 
ұжымының ұйымдастыруымен 
Т�леген Айбергеновтің 80 жылдық 
мерей тойына арналған «Сағыныштан 
жаралған ақын жүрек» атты жыр кеші 
�тті. 

Шара барысында №101 мектеп-
лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі, 5-сынып жетекшісі Н.Fлиева 
к�рнекті ақын шығармашылығына 
ш о л у  ж а с а п ,  з а м а н д а с т а р ы н ы ң , 
ұрпақтарының естеліктерін әңгімелеп 
берді. Мектеп оқушылары жырдан шашу 
шашып, к�рермендердің қошеметіне 

Жуырда Түркияның астанасы – Анка-
ра қаласында Қазақстан мен Түркия 
арасындағы дипломатиялық қарым-
қатынастың 25 жылдығы аясында Еу-
разия Жазушылар қауымдастығының 
штаб-пәтерінде қазақтың к�рнекті 
жазушысы Роллан Сейсенбаевтың 
түрік тіліне аударылған «Қашу» атты 
повесінің тұсаукесер рәсімі �тті.

Аталған іс-шараға Қазақстан ның 
Түркиядағы Елшілігінің дипломаты 
Мәлік Отарбаев, Еуразия Жазушы-
лар қауымдастығының т�рағасы Якуб 
Омароғлы, «Кардеш калемлер» журналы 
бас редакторының орынбасары Ос-
ман Чевиксой, әдебиеттанушы-ғалым 
Жәмиля Кынаджы, аудармашы Ариф 
Ажалоғлы, түріктің белгілі қаламгерлері 
Аталай Яғмур, Назми Шимшек, Танжу 
Кара, Алпер Шенадам және тағы басқа 
зиялы қауым �кілдері қатысты.

Ж и ы н д а  с � з  с � й л е г е н  Е у р а -
зия Жазушылар одағының т�рағасы 
Я.Омароғлы Қазақстан мен Түркия 
арасындағы мәдени-гуманитарлық 

мемлекеттік комис сияның 
мүшесі болды. 

Қаламгер ретінде оннан 
астам кітапты �мірге әкелді. 
Орыс классиктерінің шы-
ғар маларын қазақ тіліне 
тәржімалады. Пьесалары 
республикалық, облыстық 
театрларда қойылды. ?зге 
де басылымдармен қатар 
Серіктестікке қарасты 
«Ана тілі» газетімен де 
тығыз байланыста болып, 

шығар ма ларын оқырман назарына 
ұсынып отырды. 

 Қажырлы еңбегінің арқасында 
«Парасат» орденін омырауына тақты. 
Қазақстан Жазушылар одағының және 
ТМД елдері Журналистер одақтары 
конфедерациясы сыйлықтарының 
 лауреаты. Жамбыл облысының Құрметті 
азаматы атанды. 

Туған халқына адал еңбек сіңірген 
ардақты азаматтың есімі ешқашан 
ұмытылмайды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке 

қарасты басылымдардың 
еңбек ұжымдары

ВІМ-Технологиялардың тиімді тұстарын 
атап �тті. Форум бірнеше секцияларға 
б�лініп, жиынды Т.Қ.Бәсенов атындағы 
Сәулет және құрылыс институтының 
д и р е к т о р ы  Б о л а т  Қ ұ с п а н ғ а л и е в , 
«KAZGOR» жобалау академиясы Жоба-
лау орталығы директорының орынбаса-
ры, орталықтың бас инженері Вячеслав 
Шепель, «Деловая газета» басылымының 
бас редакторы, журналист Махамбет 
Fуезов жүргізіп отырды. 

Шара аясында Сәулет-құрылыс 
жоғары оқу орындарының студенттері 
арасында �ткен конкурс жеңімпаздарын 
марапаттау рәсімі �ткізілді. «ВІМ-нің ең 
үздік баяндамашы» тақырыбында Е.А.Ли 
(ҚазҰТЗУ), «ВІМ-нің ең үздік плакаты» 
аталымында Т.Х.Шадыбеков (КазБСҚА) 
үздік деп танылды. Ал «ВІМ-нің ең үздік 
мақаласы» аталымында М.А.Садықов пен 
ҚазҰТЗУ-дың студенттері А.Гребенюк, 
М.Қабдуллин, М.Увашевтің еңбектері 
жоғары бағаға ие болды. Жеңімпаз бен 
бірінші орынға ие болған студенттер 100 
000 теңге к�леміндегі ақшалай жүлдемен 
марапатталды. 

Нұрлан ҚҰМАР

б�ленді. Сондай-ақ қаламгердің �мірі 
мен шығармашылығына арналған 
«?мірін �леңмен �рнектеген» атты кітап 
к�рмесі ұйымдастырылды. 

Тәрбиелік тағылымы мол шарадан 
жас оқырмандар рухани азық алып, 
бітімі б�лек ақын жырларымен сусын-
дады. Шара ақынның �леңіне жазылған 
Р.Fлқожаның «Атамекен» патриоттық 
рухта жазылған әнімен аяқталды.

К.АМАНОВА,
кітапхана қызметкері

ҚЫЗЫЛОРДА

қарым-қатынастың қарқынды да-
мып отырғандығын жеткізді. Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласына арқау 
болған руханият пен мәдениеттің жаңару 
мәселесінің �те орынды к�терілгендігін, 
мақаладағы ұсыныстардың тек Қазақ-
станға ғана емес, түркітілдес елдерге 
де қажетті екендігін айтты. Соның бір 
дәлелі ретінде тұсауы кесілген «Қашу» 
атты повесінің жарық к�руі деп к�рсетті. 
Сонымен қатар Я.Омароғлы «Қашу» атты 
кітаптың романның жүгін к�теретіндігін 
жеткізіп, кітапты қазақ романдары 
 сериясымен басып шығарғандығын 
 хабардар етті.   

Жазушы О.Чевиксой Р.Сейсенбаев-
тың шығармаларынан қазақ даласының 
иісі аңқитындығын жеткізсе, қаламгерлер 
А.Яғмур мен Н.Шимшек к�рнекті жазу-
шыны құттықтап, жүрекжарды тілектерін 
жеткізді. Кітапты түрік тіліне аударған 
– филология ғылымының докторы, ау-
дармашы А.Ажалоғлы.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Еліне еңбегі сіңді

Сәулеттің үздіктері

Өмірін өлеңмен өрнектеген

Түрік тілінде жарық көрді

    

МӨЛТЕК СЫР

Ша т ұ р - ш ұ т ы р  е т к е н  н а й з а ғ а й 
жарқылынан қорыққан Гүлайым 
қалың к�рпенің астында жатса да, 

басын жауып қымтана түскен. Ешкімді к�ргісі 
жоқ. Fншейінде түн қараңғысынан қорқатын. 
Дәл қазір қараңғылықтан пана тапқандай. 
?з-�зінен солқылдап жылай бастады, кермек 
жас құс жастыққа сіңіп жатыр. Апасы к�рсе, 
«Fй, пәтшағар, жамандық шақырып жеті түнде 
жылағаның не» деп жекіп тастар еді. «Апамның 
бетіне енді қалай қараймын? ?зімді қойшы, 
анамды қара бет қылдым-ау». ?з дауысы �зіне 
жарықшақтана, қарлығыңқы, шыңырау түбінен 
естілгендей еміс-еміс үзіліп жетті. Бәлкім �зі емес, 
жүрегі с�йлеп жатыр ма, кім білсін?..

...Гүлайымның туған әжесі тегін адам емес еді. 
Fжесі үнемі ұлттық киім киіп, үстінен кимешегін 
тастамай �тті. Бес уақыт намазын да қаза етпеген. 
«Біздің тұқымға қиянат жасаған адамның жолы 
болмайды, �зің де адал бол» дегенді үнемі ай-
тып отыратын. «Түс к�рсең оны ешкімге айтпа, 
Алланың берген аяны болуы мүмкін» дейтін қарт 
әжесі. Гүлайым тұрмыс құрмай тұрып, бір түс 
к�рген. 

Алаңсыз-қамсыз. Үстіндегі бүрмелі к�йлегі, 

қызыл бешпенті, үкілі тақиясы қандай жара-
сымды дерсің. Сона-ау зау к�ктен қарасаң, �зі 
де қырдағы қызғалдақтың біріне ұқсайды. Аппақ 
нұрға шомылған ақ жүзі жылулыққа ғана тұнып 
тұрғандай. Самал жел ақырын бұрымынан иіскеді. 
Ол таудың ұшар биігіне шыққысы келген. ?кпек 
желдің �тінде қаламын деген ой жоқ. Самал жел 
ғана басынан сипаған бала долы желдің екпінін 
қайдан білсін?! Нәзік қолдары дір-дір етіп, тауға 
шығамын деп талпынған. Бәлкім шығар ма еді, 
самал жел бұрымымен ойнап, шың басындағы 
қарағайдың бұтағына іліктіріп әкетті. Ол сонда 
бірінші рет соққының ауыр болатынын түсінген. 
«Бұрымынан ұстап ап, лақтырған» сойқан күштің 
соққысынан шошып оянғаны есінде. 

«Алла аян берген ғой» деді сыбырлап. Түйе 
жүн к�рпе ауа жібермейді, қымтанып жатқаннан 
маңдайы шып-шып терлей бастады. Тынысы 
тарылып кеткен. «Ауылға бармаймын. Қайтып 
келген қыз жаман дегізбеймін. Оған да бармай-
мын» деді күбірлеп.   Атпал азаматым деп сеніп, 
ордалы оқу орнын да тәмамдамай сүйген жігітінің 
соңынан еріп, шаңырақ к�терді. Бурабайдың 
қызы екендігі кескін-келбетінен-ақ аңғарылатын 
сұлу қызға қызықпайтындар кемде-кем еді. Айдай 

сұлу ажарын айтпағанда, бойынан иман нұры 
т�гіліп тұратын адами жылулығы, мақпалдай 
мінезін айтсаңызшы! Отбасын құрғаннан кейін, 
жолдасы қызғаныштың кесірінен Гүлайымға 
түрлі себептерді желеу етіп, қол жұмсай бастады.  
«Бәріне де т�зіп бағамын. Кетпеймін. Сүйегім 
келін боп түскен шаңырақтан шығады» деді. 
Ауылдағы ата-анасына да тіс жарып айтпаған. 
Қайын енесі де ерке баласына ақылын айтпады. 

Түніменен құйған жаңбыр таң ата басыл-
ды. Терезеден мұңайып қараған ай сәулесі 
Гүлайымның аққұба жүзін аймалап жатыр.  – Бар-
маймын! Елге де, оған да, – деп тағы да солқылдап 
жылай ж�нелді. Соңғы с�здерін шегелеп, ақырын 
қайталай берді. Жүрегі айнып, басы айналып 
далаға оқтай атылды. Жүрегінде тағы бір жүрек 
гүлі бүр жарғанын ол әлі сезбеген еді!..

...Асқар таудың саясында желкілдеп �скен 
қызғалдақ ғұмыр солмасыншы! Қыз жүрегін 
аялаңыздар. Себебі қыз жүрегінде – ғұмыр жа-
тыр...

Ұлмекен ШАМЕНОВА

К?КШЕТАУ

  ±   !

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

БАҒДАР

ШАРА

ЖАҢА КІТАП

қиналсам да шешімін таппай қоймаймын. 
Бойымдағы қабілетімді шыңдаған сол Се-
миозер мектебінің ұстаздары болды. 

Шәкірттік кезең – адам боп қалыптасу 
шағы, үлкен �мірдің баспал дағы іспетті. 
Балалықтан шынайы �мірге қадам баса-
тын жауапты шақ. Уақыт �те келе қимас 
естелікке айналып қала береді екен. Сол 
естеліктерді жаңғыртып, тағдыр жолында 
балалық арманың мен жеткен жетістігіңді 

саралап, салыстыру, бәлкім, тұлға болып 
қалыптасу кезеңінен �ткен әрбір адамға 
тән қасиет шығар. 

Бұған менің сыныптастарымның 
�мір жолы дәлел. Олардың әрқайсысы 
мен үшін ыстық. Жақсылық Трашев, 
Кенжеғали Сағадиев, Жамал Омаро-
ва, Абдығапар Тайжанов, Ғайникамал 
Қарманова,  Қазтай ?сіпов,  Кәрім 
Жанғабылов, Бексұлтан Даумов,  Халида 
Шортанбаева,  Кәкімбек Ісмурзин, 
Күләш Тілеуқабылова, Қабдіреш Қасенов 
және басқалары әр салада абыройлы 
қызмет атқарып, еліміздің �ркендеуіне 
�з үлестерін қосты. К.Сағадиев – ҚР 
ҰҒА академигі, экономика ғылымының 
докторы, профессор. Кезінде ҚР ҰҒА 
президенті болды, бірнеше университетті 
басқарды. Жамал Омарова – Қазақ-
станның еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО-
ның білім беру үздігі атанды. Жақсылық 
Трашев – Қазак КСР еңбек сіңірген 
құрылысшысы, Қаржы министрлігінде 
жауапты қызметтер атқарды. Кәкімбек 

Есмурзин ауыл шаруашылығында ірі 
кәсіпкер ретінде елге танылды. Fнші 
қызымыз Күләш Тілеуқабылова Хор ка-
пелласында ұзақ жыл �нер к�рсетті. Бұл 
тізімді әлі де жалғастыра беруге болады.

Осы жерде айта кететін бір жайт, біз 
�зімізден бір жыл алда немесе бір жыл 
кейін оқитын оқушылармен байланы-
сымызды үзбей, тығыз қарым-қатынаста 
болдық. Олармен пән үйірмелерінде 
кездесіп пікір алысамыз, алдағы жо-
спарларымызбен б�лісеміз. Мектептегі 
аралас-құраластық кейін үлкен достыққа 
айналғанына куәміз. Fдебиет үйірмесін 
бізден бір жыл бұрын оқыған Ағыбай 
М ұ қ а т а е в  б а с қ а р а т ы н .  С о л  к е з -
де – Ақоның �леңдері республи калық 
«Лениншіл жаста» және облыстық газет-
терде жариялана бастады. Кейін Ағыбай 
ҚазҰУ-дің журналис тика факультетін 
бітіріп, облыстық басылымда жауапты 
қызметтер атқарды. Партия комитетінің 
ұйғаруымен КСРО-дағы ең мәртебелі 
жоғары оқу орны – КПСС Орталық 
комитетінің жанындағы Қоғамдық 
Ғылымдар академиясына оқуға түсті, 
Мәскеуде кандидаттық диссертациясын 
қорғады. Ғалым ұстаз ретінде Алматы 
жоғары партия мектебінде, кейін ҚазҰУ-
де, Алматы халықаралық журналистика 
институтында және КИМЭП-те жур-
налист кадрларының бірнеше буынын 
тәрбиелеуге үлес қосты. Бүгінде Ағыбай 
Мұқатайұлы –журналистика профессоры, 
Гуманитарлық ғылымдар академиясының 

болатыныңа сенімдімін.Бірақ әзірге осы 
үйірменің жетекшісі мен бола тұрсам 
қайтеді?» дегені. 

Мектеп директорының жорамалы 
к�п жылдар �ткен соң, алдымен Орал 
қаласындағы институт ректоры, кейін 
КИМЭП-тің ректорлық басқармасына 
басшы болғанымда шындыққа айналды. 

Біздің бойымызда білімге деген 
құлшынысты арттырған, оқуға деген 
сүйіспеншілікті дарытқан, ақ пен қараны 
айыра білуді, әр нәрсені сараптауды 
үйреткен ұстаздарымыздың арқасында 
еліміздің ең үздік оқу орнында білім алсақ 
деген арман пайда болды. Міне, сол арман 
жете гінде ата-анамыздың үмітін ақтап, 
сүйікті ұстаздарымызды ұятқа қал дырмай, 
�мір жолында �з биігімізді бағындыруға 
тырыстық. 

Осылайша, 1955 жылдың маусы-
мында біздің мектептің 104 оқушысы 
� м і р г е  ж о л д а м а  а л д ы .  Б а р л ы ғ ы 
дерлік жоғары дәрежелі маман болу-
ды к�здеді. ?з болашағымды анықтап 
қойған менің таңдауым математи-
ка мен физикаға, ғылымға ауды. Ар-
м а н ы м  –  М ә с к е у  м е м л е к е т т і к 
университетіне түсу,оған жете алма-
сам, Орал педагогикалық институтының 
физика-математикалық факультеті бо-
латын. С�йтіп, М.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінің 
аспирантурасын да, докторантурасын да 
тәмамдап, арманыма қол жеткіздім. Ал 
А.Пушкин атындағы Орал педагогикалық 
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академигі, ҚР білім беру ісінің Құрметті 
қызметкері. 

Ал бізден бір сынып т�мен оқыған 
Шайсұлтан Шаяхметов үйірмелердің 
б ә р і н е  қ а т ы с а т ы н .  ? з  п і к і р і н  е ш 
қымсынбастан тура айтатын. Жина-
лыста с�йлегенде бүкіл залды аузына 
қаратады,тілдің майын тамызып с�йлейді. 
Бір жиында �зінен екі сынып жоғары 

оқитын оқушыларды «ағайлар бізді 
менсінбейді, сәлемімізді дұрыстап алмай-
ды. Суға б�рткен қауыздай шертіп қалсаң 
жарылайын деп тұр» деп сынағаны бар еді. 
Fттең, сол Шайсұлтан �мірден ертерек 
кетті, халыққа берері мол азамат еді. 

Иә, қарап тұрсам, �мірімнің ең кере-
мет сәттері алтын ұя мектебіммен тығыз 
байланысты екен. Соның бірі жадымның 
түкпірінде қалыпты. Мектеп директо-
ры Жұмағали Дәненов қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің үйірмесін жүргізетін, 
ал мен 9 сыныпта оның хатшысы бол-
дым. Бірде директор іссапарға кетіп, 
үйірме сабақтарын маған тапсырды. Мен 
кезекті сабақ жайлы хабарландыру іліп, 
«Үйірме жетекшісі – С.Сатыбалдин» 
деп қол қойдым. Директор келісімен 
�зіне шақырып үйірме жұмысы жайлы 
сұрады. Мен тоғайған к�ңілмен үйір меге 
жетекші болғанымды айттым. Директор 
қарқылдай күліп, «Жарайды, Сағындық. 
Сен тек үйірменің ғана емес, жоғары 
оқу орнының да керемет жетекшісі 

институтының табалдырығын 20 жылдан 
кейін ректор болып аттадым.

Бүгінде Ұлттық Ғылым академия-
сы ның академигі, ғылым докторы, про-
фессор, Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген қайраткері, КСРО Еңбек 
сіңірген ұстазы, ҚР-ның Еңбек сіңірген 
оқытушысы, елімізде және шетелде 
жарық к�рген 500-ден аса ғылыми-зерттеу 
және тәжірибе лік-конструкторлық 
еңбектердің, 42  монография және сансыз 
оқу құ ралдарының авторы, халықаралық 
дәрежедегі экономист-ғалым атағына ие 
болған кезімде, жеткен жетістіктерімнің 
қай нар к�зі – мектебім екенін мақта-
нышпен айтамын. 

Е ң б е г і м н і ң  ж о ғ а р ы  д ә р е ж е д е 
танылғандығының бір дәлелі, соңғы 
монографиям үшін ҚР Президенті – 
Елбасы Н.Назарбаев жеке Алғыс хат 
жолдады. Елбасының «Қазақстан Страте-
гиясы – 2050» атты  Жолдауына арналған 
Республикалық кездесуде сол кезде ҚР 
Мемлекеттік хатшысы болған М.Құл-
Мұхаммед Президент менің еңбектерімнің 
�зектілігімен, ғылыми жаңалығы және 
қолданбалы сипатымен ерекше к�зге 
түсетіндігін атап �ткенін жеткізді. Мұның 
бәрі еліміздің �ркендеуіне қосқан үлесім 
ретінде к�ңілге қуаныш ұялатады. 

Дәуірді  адам таңдамайды. Онда 
�мір сүреді, �зін к�рсетеді. Уақыт пен 
кеңістік – тек физикалық категория 
емес, сонымен қоса моральдық, ғылыми, 
мәдени, танымдық сипаты бар. Сол уақыт 
бедерінде лайықты із қалдыру әр адамның 
�зіне байланысты. Ол қадам мектеп пар-
тасынан басталады. 

?мір жолымда әрдайым �зіме ыстық 
Fулиек�л орта мектебінің әрі қарай 
дамуына, педагогикалық ұжымға – 
Отанымыздың лайықты азаматы атанатын 
шәкірттер тәрбиелей беруіне тілектеспін.
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Жер қойнауынан алына-
тын қуат негіздері қорларының 
азаюына байланысты әр түрлі 
елдердің ғалымдары мен маман-
дары мұнай �німдерінің орнына 
алуан түрлі алмастырғыштарды 
сынап, пайдаланып к�руде. 

Қазір қала ішінде жүретін 
авто мобильдерде бензин ор-
нына газ пайдаланаты нына 
к�зіміз үйренді. Дүниежүзінің бірқатар елдерін де 
�зде рінде бар қуат негіздерін пайдалану тұрғысын-
дағы ізденістер жалғасуда. Мысалы, Бразилияда 
авто мобильдердің 30 пайызына жуығы этанол жағып 
жүреді. Бұл – қанттан �ндірілетін спирттің түрі. Ал 
жуыр да мұнда экзотик деуге болатын тағы бір жанар-
май түрі ойлап шығарылды. Дендизол деп аталатын 
бұл қоспа денди пальмасының майы мен дизель 
жанар майын қосып жасалады. Дендизол жанғанда 
улы заттар бензин, тіпті спирт жаққандығынан 
анағұрлым аз шығады. 

Қос құлағы қамыстай, 
Шабады құстан қалыспай. 
Ол – адамның қанаты, 
Салсаң, озар жарысқа-ай. 

Бұл піл ұмтылды, 
Ол піл 
Бұл пілге ұмтылды. 
Бір піл іркілді, 
Бұл піл іркілмеді.

 (Ат)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Жанармайдың жаңа түрі 
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Раушан гүлі – к�пшіліктің 
сүйікті гүлінің бірі. Бұл гүлдің 
мә дени түрлері шамамен 5000 
жыл бұрын пайда  болған. 
 Бү  гін де раушанның 300-ге тарта 
түрі белгілі. 

К�галдандыруда сұрып-
талған түрлері қол данылып 
ке леді. Түсі мен гүл күлтесінің 
орна ласуы сан  алуан. Ауладағы 
раушан гүлі ұзақ гүлдеу үшін гүлдеп болған сабақтарын 
уақтылы қырқып отыру керек. 

Раушан гүлінің биіктігі түріне байланысты 15 
сантиметрден бастап, 12 метрге дейін барады. Кейінгі 
кезде гүлпаздар раушанның бойы 2 сантиметр ғана 
болатын сұрпын шығарды. Күздің соңында, биіктігіне 
байланысты жердің бетіндегі б�лігінен 10 сантиметр-
ден 30 сантиметрге дейін қалдырып қырқып, шырма-
лып �сетін түрлерінің артық бұтақтарын ғана кесіп, 
түбін топырақпен үйіп, жылылап қою қажет. 

К�галдандыру мақсатында егілген раушанды гүл 
күлтесі сола бастағанда, түйін тастамай тұрып қырқып 
тастаған дұрыс.

Үндістерде футбол ойыны 
діни сипатта болды. Жарыс 
күрделі салт-жоралармен бас-
талып, ақыры қанға боялған 
құр бандықпен аяқталатын. Сол 
себепті де оған қатысушылардың 
шап шаң тәсілқойлығы, т�зімді 
әрекеттер к�рсететіндігі үшін �з 
жанкүйерлері болатын. 

Испандар ойынға қосыл ған 
резеңке допқа таңдана қарады. Ол уақытта еуропа-
лықтар допты теріден жасайтын. Жұмыр формалы 
оның іші шашпен немесе жүнмен нығыздалатын. 
Резеңке Еуропаға Америка ашылғанша мәлім емес 
еді. Үндістердің добы үлкен және ауыр болатын, 
бірақ сонда да биікке «секіретін». Колумбының 
�зімен бірге бір доп алып қайтқаны белгілі, ал оның 
теңізшілері �з сандықтарына кем дегенде ондаған 
доп салып қайтқан к�рінеді. Доп ойыны қызық бола 
бастады. Конкистадор Фернандо Кортес (1485-1547) 
оның ерен жақтаушысы еді. Ол Карл V пен оның 
сарайындағылар тамашалау үшін бірнеше «тлачтли» 
жарысын ұйымдастырды. 

Қай-қай спектакльге де суретші декорация жасайды. 
Ол үйлерді де, к�шелерді де, �зендер мен к�пірлерді де, 
т�белер мен ну ормандарды да қолдан орната алады. 
Б�лмелердің жиһазы, актер ұстайтын кез келген бұйым 
суретші назарынан қағыс қалмайды.  

Декорация жасамас бұрын суретші шығармада ай-
тылатын дәуірдің тұрмыс-салтын егжей-тегжейлі зерт-
теп алады, сол тұстағы адамдардың қалай киінгенін 
де сұрап біледі. ?йткені артистердің киімі де ол 
к�рсеткен үлгімен тігіледі. 

Спектакльдің ойдағыдай шығуы суретші-
декоратор жұмысына да к�п байланысты. ?йткені ол 
�з �нері арқылы спектакльдің негізгі рухын ашады. 
Байсалды да байыпты жасалған декорация к�руші 
к�ңіліне бір түрлі әсер етсе, қызылды-жасылды, 
әлеміш декорация екінші түрлі әсер қалдырады.

Гүл патшасы

Үндістер футболды қалай ойнаған?

Декорация өнері

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 /зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«Дала әуені» – бұл «Kazakh TV» арнасының 
ұлттық �нерімізді ұлықтауға бағытталған арнайы 
мәдени-танымдық жобасы. Бағдарламада әлемдік 
сахналарда �нер к�рсетіп, т�л мәдение тімізді 
дүниежүзіне танытып жүрген, сонымен қатар ұлттық 
музыкамызды жаңа стильге, түрлі аспаптарға салып 
ойнайтын �нерпаздарымыз жайлы баяндалады. 

«Қазақ музыкасы әлемдік мәдениетпен тығыз 
байланысты. Отандық �нер майталмандары ұлттық 
мәдениетімізбен бірге, ғаламдық мәдениетке де 
орасан зор үлес қосуда. Біздің Fміре Қашаубаев 
сынды ұлы тұлғаларымыз Париж қаласында 
�нер к�рсеткенде, оның күміс к�мей даусына 
таңғалмаған ел болмады.  Бұл ж�нінде әлі күнге 
дейін айтылады. Ал қазіргі таңда опера әншісі 
 Майра Мұхамедқызының әуелеген әуезді үнін 
 Париж және Вашингтон қалаларының сахналары-
нан естуге болады. Сонымен қатар Fлібек Дінішев, 
Марат Бисенғалиев, Айман Мұсақожаева, Жәния 
Fубәкірова, Нұржамал Үсенбаева, Роза Рымбаева 
және т.б. жезтаңдай әншілеріміз жер жаһанды 

мойындатты. Біз �з жобамызда осы әртістердің 
шығармашылық жетістіктері туралы айтамыз. 
Сондай-ақ т�л мәдениетіміздің гүлденуіне септігін 
тигізіп, қазақ композиторларының туын дыларына 
қызығушылық танытқан шетелдік азаматтар тура-
лы да с�з қозғаймыз» дейді «Kazakh TV» арнасының 
Бас продюсері Айкүміс  Сексенбаева. 

К�рермен бағдарлама арқылы жыр-термелер-
дің тарихымен етене танысып, жыраулардың ғажап 
толғауларынан рахат алады. Күй күмбірі адам жа-
нын тазартса, дәстүрлі әнмен Алтайдан Атырауға 
дейінгі жазира даламыздың тербелген үнін естиді. 
Қазақтың музыкасы қашанда тыңдаушының ал-
пыс екі тамырын идіретіндей қуатты болды. Ақан 
мен Біржан, Үкілі Ыбырай мен Жаяу Мұсаның 
әндері адамзаттың жүрек қылын шертіп, құлақ 
құрышын қандырған. Бүгінде сол сал серілердің 
асыл мұрасын сақтаған – Мәди Бәпиұлы,  Fсет 
Найманбайұлы, Сара Тастанбекқызының �нерін 
жас буын �кілдері жалғап келеді. Жобада қазақ 
халқымен бірге әртүрлі халықтардың музыкалық 

аспаптарын таныту да жоспарда бар. Мысалы, 
гитара мен домбыраның, қобыз бен скрипканың, 
сырнай мен флейтаның ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары туралы, сондай-ақ түрлі 
аспаптардың үндестігі «Дала әуені» хабарында с�з 
болады. 

Бұл ж�нінде телеарнаның бас продюсері 
А.Сексенбаева хабардар етті.  Ол �з с�зінде 
«Қазақтың музыкалық аспаптары – мыңдаған 
жылдарды қамтитын ұлттық мәдениетіміз. Мыса-
лы, тарихы тамырлы, үні қою аспап  – қыл қобыз. 
Халқымыз ежелден қобызды қасиетті санап, 
қобызшыны ерекше қадірлеген. Мұндай к�не 
аспаптар бізде ғана емес, барлық мемлекеттерде 
сақталған. Бүгінде �з мәдени мұрамызбен қатар, 
�зге халықтардың да жәдігерлеріне қызығушылық 
артты. Жобаның әр б�лімінде біз бір аспаптың 
тарихына тоқталып, орындаушылар ж�нінде де 
айтамыз» деп атап �тті.   

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

«ДАЛА ӘУЕНІ» –  МӘДЕНИ-ТАНЫМДЫҚ ЖОБА

ғарышкері Юрий Гагарин атындағы 
алаңда Алға, Хромтау, Fйтеке би, 
Қарғалы, Қобда, Мәрт�к аудан-
дары, «СНПС – Ақт�бемұнайгаз» 
акционерлік қоғамы, «ҚазақОЙЛ–
А қ т � б е »  Ж Ш С ,  Қ ұ д а й б е р г е н 
Жұбанов атындағы Ақт�бе �ңірлік 
мемлекеттік университеті арнайы 
киіз үйлер тігіп, қала ажарын ашып 
жіберді. Бұдан �зге маңдайшасында 
«Ұлы дала мұрасы» деген жазу бар 
киіз үйге келушілер халқымыздың 
бай ұлттық салт-дәстүрлері мен 
�ткен сан ғасырлық жолдары-
нан жан-жақты мәлімет берерлік 
жәдігерлерді тамашалады. Об-
лыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен 
Орынбор облысының губернато-
ры – Үкімет т�рағасы Юрий Берг 
салтанатты іс-шарада құттықтау 
с�з с�йледі. Ауыл шаруашылығы 
тауарларын �ндірушілер к�рмесін, 
Ғазиза Жұбанова атындағы Ақт�бе 
облыстық филармониясының 
шығармашылық ұжымы дайын-
д а ғ а н  к о н ц е р т т і к  б а ғ д а р л а -
маны, аудандардан келген �нер 
ұжымдарының сахналық к�рініс-
терін қызықтаушылар тәуелсіз 
Отанымыздың бүгінгі  к�ркем 
келбетінен ұмытылмастай әсер 
а л д ы .  О р ы н б о р  қ а л а с ы н д а ғ ы 
университеттерде оқып жүрген 
ақт�белік студенттермен кездесу 
қатысушылар зердесін тың дерек-
термен байытты. К�рші екі мем-
лекет делегацияларының бірінші 
басшылары экономикалық-мә-
дени достықты одан әрі нығайту ба-
ғытында меморандумға қол қойды. 

Ақт�бе облысы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының  делегациясы 
қ ұ р а м ы н д а ғ ы  у к р а и н д а р д ы ң 
«Оксана» халықтың хорының, 
с л а в я н д а р д ы ң  « К о л я д а » 
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тамаша шараны қолға алғанына куә 
болдық. Топ құрамында бас маман-
дар Нүргүл Бертілеуова, Бақтыгүл 
Fбиева, Маржан Жанасова және 
орталықтың оқытушылары бар.

Еліміздің Мәдениет және спорт 
министрлігіне қарасты Тіл және 
қоғамдық-саяси жұмыстар комитеті 
тарапынан Қазақстанмен шекаралас 
Ресей аймақтарының қазақтары 
туралы зерттеу жүргізілген. Зерттеу 
барысында орынборлық қандас 
бауырларымыздың қазақ тілінен, 
тәрбиелік тағлымы зор ұлттық салт-
дәстүрлерден бейхабар болып бара 
жатқаны анықталды. ?ңірде 125 
мыңнан астам қазақ тұратынына 
қарамастан бірде-бір қазақ мектебі 
жоқ.

Бұл жай Ақт�бе облыстық тіл-
дерді дамыту басқармасы ұжымын 
(басшысы Гүлайым Т�лебаева) 
ойландырды. Нәтижесінде �ткен 
жылдан бастап «Шет елдерде 
тұратын қазақ диаспораларымен 
байланыс» атты жоба қолға алынды. 
Тың жобаны облыс әкімі Бердібек 
Сапарбаевтың �зі қолдап, жұмысты 
әрі қарай жүргізуге жағдай туғызды, 
бірлескен іс-шаралар жоспары жа-
салды. С�йтіп, �зге мемлекеттердегі 
қарак�з бауырларымызға қазақ 
тілін үйрету �ріс алды. ?ткен 
жылы ұйымдастырылған шеберлік 
сыныптары қатысушылардың 
к�ңілінен шықты. Fрине, сонша-
ма қашықтықтағы аймаққа ше-
кара асып, дүркін-дүркін барып 
қайтудың қисыны келе бермейді. 
Сондықтан басқарма жанында 2007 
жылдың 12 қаңтарында құрылған 
тілдерді оқыту орталығының сай-
тына «Қашықтан оқыту» айдары 
кіргізілді. Қарапайым базалық және 
орта деңгей бойынша тапсырма-

лар, аудио және бейнематериал-
дар енгізілді. Мемлекеттік тілімізді 
оқып үйренуге ынталы адам ал-
дымен сайтқа тіркеледі, арнайы 
үлгідегі арыз бланкісін толтырады, 
үш жұмыс күні ішінде хат күтеді, 
скайп арқылы орталықпен хабар-
ласады, тағы да тапсырмалар алады. 

Бұл жолғы сапарда ақт�белік 
тіл үйретушілердің жұмыс істеуі 
үшін Орынбор мұнай-газ бар-
л а у  т е х н и к у м ы н ы ң  ғ и м а р а т ы 
ы ң ғ а й л а с т ы р ы л ғ а н .  Т а м а ш а 
ұйымдастырушы, әділет генерал-
лейтенанты Александр Николаевич 
Садчиков басшылық ететін арнаулы 
орта оқу орнының ұжымы сәуір 
айының 17-сінде техникумның 
ашылғанына 45 жыл толғанын 
атап �ткен, мұндағы мұғалімдер 
игілікті іспен келген меймандар-
ды шын ықыласпен қарсы алып, 
еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік 
жасады. Ғимараттың мәжіліс за-

лында Ақт�беден әкелінген соңғы 
үлгідегі оқыту құрал-жабдықтары 
іске қосылды, стенділер орнатыл-
ды. Тілдерді оқыту орталығының 
оқытушылары «Отанды сүю от-
б а с ы н а н  б а с т а л а д ы » ,  « А с т а -
на – Қазақстанның елордасы», 
«Салт-дәстүрім – асыл қазынам» 
тақырыптары бойынша ашық 
сабақтар жүргізді, қазақ тілінің 
мұғалімдеріне арналған «Елтаным» 
саласы бойынша оқылым б�лігінің 
тапсырмаларын жүйелеу, меңгеру 
жолдары ұғындырылды. Сабақтарға 
арнайы Дамбар,  Соль-Илецк, 
Ақбұлақ, Орынбор және басқа 
қазақтар жиі шоғырланған аудан-
дардан келген мектеп оқушылары 
мен мұғалімдерге 400-ден астам оқу 
құралдары, электрондық оқулықтар, 

балалар журналдары тегін тара-
тылды. Сабақты �ткізу барысын-
да белсенділік к�рсеткен ұстаздар 
мен шәкірттерге арнайы мадақтау 
қағаздары тапсырылды, техникум 
басшылығына ескерткіш сыйлық 
табыс етілді.

Ежелгі қаланың бізге айрықша 
ұнаған б ір  к�рініс і  –  «Ұлттық 
ауыл» деп аталатын мемориал-
ды кешен, яғни ондаған ұлттардың 
мәдени-демалыс ғимараттары бір 
алаңда орналасқан екен. Осындағы 
« Ш а ң ы р а қ »  м е й р а м х а н а с ы н ы ң 
ғимаратында «Орынбор қазақта-
рының қауымдастығы» облыстық 
қоғамдық ұйымы үшін жұмыс кабинеті 
жасақталған. Қауымдастық т�рағасы 
Жәнібек Итк�зовтің мамандығы эко-
номист екен. Бізбен әңгімесінде ол 
2008 жылдың 27 ақпанынан бергі 
уақытта қазақ тілінде «Жаңа Айқап» 
газеті мың жарым дана таралыммен 
шығарылып келе жатқанын айтты. Бір 

�кініштісі – Жәнібек сауалдарымызға 
орысша жауап берді. Екінші бір 
қоғамдық ұйым «Дом дружбы наро-
дов» деп аталады. Жетекшісі – Сәуле 
Тайкешова, Жамбыл облысы Мерке 
ауданының тумасы болып шықты. 

Біз техникумда сабаққа �з ықыла-
сымен келіп қатысқан бірнеше 
қандастарымызбен әңгімелескен 
болатынбыз.

/йгерім Бижанова, Орынбор 
ауданындағы Чебеньки поселкесінің 
тұрғыны: 

– Мен Қызылорда облысының 
А р а л  а у д а н ы н а н м ы н ,  р у ы м 
Т�ртқара. Ақт�бе гуманитарлық 
колледжінде музыка пәнінен дәріс 
беріп жүргенімде нағашы жеңгем 
Айсұлудың інісі Ерланмен танысып, 
осы Чебеньки ауылына келін бо-

лып түстім. Қолымызда ата-енеміз 
бар. Отағасы жақсы тәрбие алған 
жігіт.Құдайға шүкіршілік етеміз – 
алды алты жаста үш сәбиіміз �сіп 
келеді. Ауылымыздағы екіжарым 
мыңнан астам тұрғынның арасында 
сан жағынан қазақтар екінші орын-
да тұр. Жыл сайын Ораза, Құрбан 
айтты бірге мерекелейміз. Мешіт 
ашылып, тұрақты жұмыс істеуде. 
Қ ы н ж ы л а т ы н ы м ы з  –   Н а у р ы з 
мерекесі бірте-бірте ұмытылып ба-
рады. Орта мектеп бірыңғай орыс 
тілінде дәріс береді. Келесі оқу 
жылында тұңғышымыз Аяжанды 
бірінші сыныпқа беруіміз керек. 
Балаларымның келешегін ойласам 
жаным күйзеліп кетеді. Меніңше, 
Қазақстан мен Орынбор облысының 
Үкіметтері,  екі  жақтағы тиісті 
министрліктер �зара келісімшартқа 
отырып, қазақ балалары үшін қазақ 
мектептерін немесе жұмыс істеп 
тұрған орыс мектептерінде ана 
тілімізде дәріс беретін сыныптар 
ашса, яғни бюджеттен осы мақсатқа 
арнайы қаржы б�лінсе дейміз. Бұл 
шаруадан Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығы, халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының басшылығы да 
сыртқары қалмауы тиіс. 

Рас, бұдан бірер жыл бұрын 
Орынбор қаласында демеушілер 
к�мегімен қазақша оқыту сыныбы 
ашылып еді, к�п ұзамай жабылып 
қалды. ?зім үйімде тоғыз балаға 
домбыра тартуды үйретіп жүрмін, 
бала санын бұдан к�бейтуге болар 
еді, әттең, б�лме тарлық етеді, �зге 
ғимараттың реті жоқ.

Алтынай Дүйсенбаева – Орын-
бор облысы Чулошников ауылының 
тұрғыны: 

– Негізгі мамандығым  бойынша 
г е о г р а ф и я  п ә н і н і ң  м ұ ғ а л і  м і -
мін, ауылдық муниципалитет де-
путатымын. Қазіргі күнде �зім де, 
күйеуім Елемес те кә сіп керлікпен 
шұғылданамыз. Мектебіміз бірыңғай 
орысша. Қазақ тіліндегі кітаптар 
қолымызға мүлде түспейді. Бүгін 
ақт�беліктер әкелген кітаптарды, 
жур нал дарды алып мәз болдық. «Отау 
ТВ» телеарнасы арқылы қазақ тіліндегі 
бағдарламаларды к�руге мүмкіндік 
туды. Fсіресе мектептің үшінші сы-
ныбында оқитын балам Ерәлидің �з 
ұлтына деген сүйіспеншілік сезімі 
к�теріліп қалды. Менің тындырған 
ісім – �з ықыласыммен ауылда 
 этно г  рафиялық үйірме ашып, сабақ 
жүргізіп келемін. Шәкірттерімнің 
аудандық, облыстық байқаулардан 
жүлде алып оралғаны – еңбегімнің 
нәтижесі деп ойлаймын.

Түйіндеп айтқанда, бұл сапардан 
алған әсеріміз мол.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
ақпарат саласының үздігі
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Бұдан бұрынғы жылдарда ғы-
дай Ақт�бе облысының Орынбор 
облысындағы күндері сәуірдің 
соңғы аптасында жүзеге асырылды. 
Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 
бастаған, құрамында кәсіпкерлер, 
шығармашылық қызмет адамдары, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы-
н а  қ а р а с т ы  э т н о м ә д е н и  б і р -
лестіктер �кілдері бар үлкен де-
легация Орынбор жерінде екі 
күн болып, ауқымды шараларды 
сәтті �ткізді.  Fлемнің тұңғыш 

 фоль  клор лық ансамблінің, татар-
баш құрттардың «Язгы моннар» ән-
би ансамблінің, немістердің «Фа-
ильхен» халықтық хорының �нері 
к�пшілікті тәнті етті.

Біз сапар барысында Ақт�бе 
об лыстық тілдерді дамыту басқар-
ма сының тілдерді дамыту және 
үйлестіру жұмыстары б�лімінің 
басшысы Қайрат Сұлтанәлин мен 
басқарма жанындағы тілдерді оқыту 
орталығының директоры Клара 
Серғазина бастаған арнайы топтың 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты  басы-
лым дардың еңбек ұжымдары белгілі қаламгер Сарбас Ақтаевқа 
құдағиы, еңбек ардагері, к�п балалы ана 

Раушан ЖИЕН/ЛІҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады. 
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А

Мектепті безендіру, бала-
ларды сурет �неріне баулу 
ісіне бір кісідей атсалы-

сып, �з ісінің тыңғылықты орында-
луына жете мән беретін тұлға екенін 
сол кезден бастап к�рсете білді. Мектеп 
�мірі қуанышты сәттерге толы бол-
ды. Комсомол жұмыстарының қыр-
сырын Құдайбергенмен ақылдасып, 
ортақ шешім тауып, жүйелі жұмыстар 
істейтін болдық. Тонның ішкі бауын-
дай сыйластық сырластыққа ұласты. 
Құдайбергенмен тағдырлас болып 
шықтық. Ол да, мен де жалғыз ананың 
жалғыз ұлы екенбіз. Қазақ «жалғыздық 
бір құдайға жарасқан» деп жатады. Fйтсе 
де тағдыр, �мір тауқыметі �міріңді қалай 
�рнектесе соған к�неді екенсің. Тылсым 
дүние тағдырыңа не жазса соны к�тере 
білесің. Бұл �мір шындығы екені рас.

А р а д а  б і р н е ш е  ж ы л д а р  � т т і . 
 Құ дай  бергенмен ағалы-інілі қарым-
қатынасымыздың арқауы берік болды. 
1973 жылы мен Алматы жоғарғы партия 
мектебіне оқуға келдім, ал Құдайберген 
араға бірнеше айлар салып Алматыға, 
консерваторияға оқуға түсті. Арман қуған 
жастың алдынан болашақтың жарқын 
сәулесі нұрланып тұрғандай болды. Осы 
кезеңдерде жиі араластық. ?мір жайлы, 
болашақ туралы к�п пікірлесіп, ой-
б�лісетін болдық. Құдайберген кешегі 
мектептегі мен к�ргендей емес, �мірге 
ойлы к�збен қарап, ақыл-ой парасатын 
тек қана жарқын болашағы үшін арнап, 
тер т�ге алатындай сезілді. ?нерлі ортаға 
түсті. ?з-�зін шыңдай білді. Кемел шақ 
кезеңдерінде ол бойына адамгершілік 
пен парасаттылық, кісілік пен кішіліктің 
жарқын қасиеттерін жинай алды. Жаңа 
орта тапты. Ол студенттер ортасы. 
Ол ұлы ұстаздар ортасы. Ол �нер мен 
мәдениеттің қадір-қасиетін білетін жан-
дар ортасы. Ол биік парасатты, пайымы 
мол дәрежелі орта. Осындай орталардың 
қай-қайсысы болса да Құдайбергенді 
б�тен к�рген жоқ. ?йткені ол солардың 
айтқанына к�ніп, құрақтай ұшып қызмет 
ете білді. Құдайбергеннің к�ргенді тәлім-
тәрбие алуына себепкер болған сахна 
майталмандары Сәбира Майқанова, 
Асанәлі Fшімов, Fнуар Молдабеков, 

    ЕШКІМ ДЕ, ЕШТЕҢЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

САНДЫҚТА САҚТАЛҒАН СУРЕТ
ҚҰДАЙБЕРГЕН СҰЛТАНБАЕВ ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

«Мәңгілік полк» шеруі

МЕНІҢ АТАМ – 
МАЙДАНГЕР

«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Кәсіби бағдар берді

Сәбит Оразбаев, Қасым Жәкібаев және 
басқа к�птеген аға буын �кілдері болды. 
Ол сахна шеберлерінің �негесіне зор мән 
беріп, жіті қадағалап, �зіне керек �мір 
сабақтарын түйіндей білді. Халқының 
сүйіспеншілігіне б�ленді. Fсіресе ел 
есінен кетпейтін, ел есінен шықпайтын 
жаңылмай, жатпай-тұрмай к�ретін 
халықтың «Тамашасы» Тұңғышбай 
мен Құдайбергенсіз к�з алдымызға 
елестемейді. Жиен р�лін халыққа айна 
қатесіз жеткізуде Құдайберген �зінің хас 
шебер екенін дәлелдей алды. Fсіресе 
әкесінің сабақ үйрете алмайтын тәлпіш 
баласы болып ойнағаны к�з алды-
мыздан кетпейді. Оның Сыр �ңірінің 
сыршыл әжелерінің тұлғасын сомдай 
алуы ешкімді бей-жай қылдырмайды. 
Бәрін айна қатесіз қаз қалпында салады. 
Халық мейірлене к�ріп таң-тамашаға 
батады. Шындықтың �міршең екенін 
к�з алдыңа жайып тастайды. Бұл рет-
те Құдайберген �зінің әріптестері 
Т ұ ң ғ ы ш б а й  Ж а м а н қ ұ л о в ,  Л и д и я 
 Каденова, Мейірман Нұрекеев тәрізді 
жандармен қоян-қолтық араласып жүрді.

Қазақта «сегіз қырлы, бір сырлы» 
деген с�з бар. Бұл жігіттерге айтылған 
болса, мұндай үдеден Құдайберген  шыға 
білген. Олай дейтінім ол �зінің сан 
қырлы жақтарымен халқына таныла 
білді. Суретші, актер, артист, азамат, 

Қоғамның әлеуметтік және ғылыми-техникалық 
даму қарқыны жеделдеп отырған заманда 
адамның интеллектуалдық еңбек үлесі мен 
білім деңгейіне, шығармашылық даралығы 
мен кәсіби бағыттылығына қойылатын талап 
та жоғарылайтындығы белгілі. Сондықтан да 
�скелең ұрпаққа болашақ жолын дұрыс таңдап, 
кәсіби құзыретті маман болуына жағдай жасау 
қазіргі күннің �зекті мәселесі. 

Соңғы кезде мектеп түлектері арасында педаго-
ги калық, инженерлік-техникалық мамандық түрле-
ріне қызығушылық артып келеді. Осыған орай 
кәсі би бағдар беру жұмысына жаңаша тәсілдер мен 
фор ма ларды пайдалану мақсатында Абай атындағы 
ҚазҰПУ-да «Кәсіби бағдар» форумы құрылған 
болатын. Таяуда Е.Бірталаев жетекшілік еткен топ 
Жамбыл облысының Тараз қаласы, Шу, Жуалы, 

(Басы 1-бетте)

– Аталмыш акцияға кімдер қатыса 
алады? 

– «Мәңгілік полк» акциясына бар-
ша қазақстандықтың қатысуына бо-
лады. Соғысқа қатысқан туысыңыз 
болмаса да, Отан соғысына қатысқан 
аталар ерлігін жадында сақтағысы 
келетін азамат ретінде үн қоса аласыз. 
Фашизмді жеңуге үлес қосқан әрбір 
ардагердің баласы, немересі, үрім-
бұтағы батырдың ұрпағы екені үшін 
мақтануға қақылы. Fрине, мұндай 
еске алулар, ескерткіштер, үнсіз мо-
нументтер соғыс солдаттары үшін 
емес, бізге – тірілерге керек. Адамзат 
тарихындағы алапат апаттың енді қай-
тып қайталанбауы үшін, ана мен бала 
азап шекпеуі үшін, бейбіт �мірдің 
қадірін білу үшін. 

– Осындай шаралардың патриоттық 
мән-маңызы неде? 

– Ұлы Отан соғысы жылдарын-
да бір партизанға «Ерлік деген не?» 
деп сұрақ қойғанда, ол «орындалған 
п а р ы з »  д е п  ж а у а п  б е р і п т і .  F р 
адамның құқықтарымен бірге, пары-

Мен бүгін Ұлы Жеңістің 72 жылды ғы-
на орай оқырман қауымға соғыс ар дагері 
Жұмабай атамның �мір жолы ж� нінде 
баяндағым келеді. 

Жұмабай Жұмашұлы 1925 жылдың 
26 наурызында бұрынғы Гурьев облы-
сы, Есбол ауданы, Құрылыс ауылында 
дүниеге келген. Fкесі Жұмаш  қарапайым 
жұмысшы болған. Иба әжем екеуі бес 
бала, үш қыз тәрбиелеп �сірді. Ал атам 
Жұмабай отбасының тұңғышы. 

Ол кісі 1941-1942 жылы «Бірлестік» 
кол  хозында әртүрлі жұмыстар атқарған. 
1943 жылы 7 қаңтарда әскери комис-
сариаттың шақыртуымен әскер қа та-
рына алынады. Чкалов облысын дағы 
42-ші бригаданың 65 полкінде әскери 
жаттығудан �теді. 1943 жылдың қыркүйек 
айында Жуков басқарған І-ші Украина 
майданының 65-атқыштар полкының 
құрамына алынады. Украинаны азат 
етуге қатысады. Соғыста алған ауыр 
жарақатына байланысты 1945 жылдың 
сәуір айында елге оралған. 

Елге  келгеннен кейін к�п жыл 
 сауда саласында қызмет етті. Қажырлы 
еңбегінің арқасында есімі Мәскеудегі 
Құрмет кітабына жазылды. Fлденеше 

к � п т і ң  к � ң і л  – к ү й і н  ж ұ б а т а т ы н 
әзілдерімен депутаттар арасында үлкен 
беделге ие болды. Құдайбергеннің жүріс-
тұрысында шынайылықтың перделері 
ашылып жататын. Парламент тыны-
сы Құдайбергеннің аралас-құралас 
ауқымын кеңейте түсті. Ол М.Оспанов, 
С . Т о қ п а қ б а е в ,  Д . Т ұ р л ы х а н о в , 
Қ.Тұрысов, Н.Балғынбаев, Б.Қаюпов, 
С.Шаухаманов және басқа к�птеген 
ел азаматтарымен сырласып, жарқын 
болашақтың бағдарын кең к�лемде 
әңгіме арқауы ете білді. Саналы ғұмырын 
осы ортамен байланыстыра білді де-
сек артық айтқандық бола қоймас. 
?мір ағымындағы саяси, әлеуметтік, 
мәдени, яғни түрлі сан-саланы қамтитын 
кәсіби парламент мүшесі болып, �зекті 
мәселелер шешуде �з үнін қосқан 
Құдайберген ел мақтанышына айналды. 

Оның бала күнгі аунап асыр-салған, 
кіндік қаны тамған жер – Арал. Атынан 
айналайын менің туған жерім де осы 
жер. Бұл жердің адамдары ауыздарынан 
Алласын тастамайтын, Құдайға жалы-
нып-жалбарына білетін жандар. Содан 
болса керек, мен білетін Аралда бірнеше 
аттас Құдайбергендер болды. Олардың 
қай-қайсысы болмасын елге тұлға, жер-
ге мақтаныш, отбасына қадірлі әке, 
бақытты жандар десем артық айтқандық 
емес. 

Құдайберген Тәуекелұлының бойы-
нан ірілік пен менмендік байқалмайтын. 
Fрдайым кішіпейіл, мәдениетті, к�ргені 
к�п, түйгені мол, бақытты жан болатын. 
?мірден �зі діттеген дәрежедегі үлесіне 
ие болды-ау деп шамалай түсеміз. Де-
генмен, адам қызыққа, қуанышқа тоя 
қояды ма? Ол әрдайым жақсылықты 
аңсайтын. ?зінің �мірлік жарын – 
Дәкеңді тапты. Татулықтың, қимастық 
пен сыйластықтың үлгісін к�рсете білді. 
Еркебұланын еркелетіп �сірді. Айнұрын 
алақанына салып аялады. Ал дүниеге 
�здерін сағындырып немересі Сәмір кел-
генде Құдайбергеннің екі езуі екі жаққа 
жетті. Қуаныштан к�ңілі к�ктемдей 
құлпырып, жүзі жаз шуағындай жайнады. 
Отбасындағы бақытты сәттерді сезінді. 
Ақ тілеу тіледі. Елдің аманшылығын, 
ұрпақтың ұлағатты �сіп-�ркендеуін 
қалады. Бәріне де қанағат сезім тудыр-
ды. Fйтсе де тағдыр жазуы дейміз гой. 
Құдайберген әлгі мол байлығы мен 
мұрасын артқа тастап пәни дүниемен дәм 
таусылған күні қоштасты. Оның ойына 
оралған мың сан тіршілік дүниесіндегі 
орындалмай қалған армандары бар бо-
латын. Дегенмен, оны елі ешқашан 
ұмытпайды. Шаңырақ биіктігін берік 
ұстап отырған – Дәкен �зінің ардақты 
азаматы, ақ махаббатын әлдилеген 
Құдайбергенін к�ңілден кетірмей, жан 
жүрегінің түкпірінде ұстап, оның болмы-
сын халық алдында, ел к�зіне шоқтығы 
биік екендігін к�рсетуге тер т�гіп жүргені 
анық. 

Құдайберген Сұлтанбаев ел алдын-
да қандай дәрежелі болса да құрметке 
лайықты жан деп білеміз. Оның есімі 
әр қазақтың жүрегінде жатталып, 
к�ңілдерінде сақталып қалуға тиіс. Жаны 
жайсаң, жүрегі жомарт қазақ даласының 
біртуар ұлы екенін естен шығара алмай-
мыз. 

Құдайберген – тамаша �мірдің тар-
ланы бола білді. Алла Құдайбергеннің 
шаттыққа толы шаңырағына, �скен- 
�нген елі мен жеріне рақым нұрын жау-
дыра берсін. 

Атабай ҚЫЛЫШБАЙҰЛЫ,
 Халықаралық «Дала» журналының 

Бас редакторы, Арал, Сырдария 
аудандарының «Құрметті азаматы»

ҚҰЛАҚҚАҒЫСБІЛІМ КӨКЖИЕГІ

яғни к�птеген адам бойындағы асыл 
қасиеттердің жиынтығын �з  бойына 
сіңіре білген жан екенін к�рсетті. Оның 
сахна т�рінен к�рінген образдары, 
 театр сахнасында сомдаған бейнелері 
мен к�гілдір экраннан к�рсетілген 
к � п т е г е н  к е й і п к е р л е р  о н ы ң  ш ы -
найы шығармашылық адамы екенін 
аңғартады. Талантты  актер сан-салалы 
образдарды ашуда аянбай еңбек етті. 
Ол  Ш.Айтматовтың «Ана,  Жер – 
анасындағы»  Майсалбек, О.Б�кеевтің 
«Құлыным меніңдегі»  – гитарист, 
F.Нұрпейісовтың «Қан мен теріндегі» 
–  т і л м а ш ,  М . F у е з о в т і ң  « А й м а н -
Шолпанындағы» Жарас, т.б. к�птеген 
бейнелерді шынайы �рнектей білді. 
Қ.Сұлтанбаевтың шығарма шындығын 
ашумен ғана қалып қоймай �з бетінше ой 
сүрлеуі б�лек болатын. ?зі ұйымдастырған 
театр соның айғағы іспеттес еді. Кейін 
келе халқына қызмет етудің, яғни к�пті 
толғандырып, к�кейден кетпейтін 
түйіндерді де шешетін орын Парламент 
екенін білгеннен кейін халық алдына 
шықты. ?з ой-пікірімен б�лісті. Халқы 
шын мәнінде оның кандидатурасын 
қолдай білді. С�йтіп, кәсіби парламент 
мүшесі болып сайланды. Мінбелерден 
�з ойымен ортақтасатын пікір сайысы-
на сан рет түсті. Парламент Алматыдан 
алғаш рет Астанаға қоныс аударғанда 

Байзақ, Т.Рысқұлов, Меркі, Шу аудандарының 
мектептерінде болып, 1500-ден аса түлекпен және 
олардың ата-аналарымен пікір алмасып қайтты. 
Оқушылар Абай атындағы ҚазҰПУ-дың тарихы 
және материалдық-техникалық базасы, ондағы за-
ман сұранысына сай мамандықтар туралы, универ-
ситет ректорының арнайы б�лінетін гранттарымен, 
әлеуметтік жеңілдіктерден хабардар болды. Мектеп 
ұжымы мен ата-аналар мамандық таңдауда осындай 
іс-шаралардың маңызы зор екендігін айтып, тұрақты 
түрде �ткізіп отыруды ұсынды. 

 
Борасын ИМАНБЕРДИЕВ, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті 

«Білімгерлерді қабылдау мен 
мамандарды даярлауды бақылау» 

орталығының директоры 

зы, азаматтық борышы болатынын 
үлкен де, кіші де білуі тиіс. Ол борыш 
–  Отанды, туған жеріңді қорғау. Бұл 
үшін жастардың бойында Отанды, елді 
сүю сезімін тәрбиелеуге мән беру ке-
рек. Тәрбиелеу деген ақыл айту емес, �з 
ісіңмен үлгі к�рсету. Сонда ғана Отанға 
сүйіспеншілік, еліңе, туған жерге де-
ген  махаббат, үлкенге құрмет �скелең 
ұрпақтың басты қасиетіне айналады. 

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 
 жас  тарды қазақстандық патриотизмге, 
отансүйгіштікке тәрбиелеу ісін мем-
лекеттік идеологияның аса маңызды 
міндеттерінің бірі ретінде атап к�рсеткен 
болатын. Акцияның басты мақсаты да 
осы. Біз, Ауған соғысының ардагерлері, 
Президентіміздің елімізде бейбітшілік 
пен тұрақтылықты сақтау ж�ніндегі  
 бастамаларын толық қолдаймыз. Міне, 
сондықтан осындай шаралар ұрпақтар 
сабақтастығының, Отан қорғаушы 
мәртебесін к�терудің, қазіргі заманғы 
ерлік пен батырлықты насихаттаудың 
жарқын үлгісі деп білеміз. 

– /ңгімеңізге рақмет! 

Дина ИМАМБАЕВА

рет облыстық әкімшіліктің Құрмет гра-
мотасымен марапатталды. Ұлы Жеңістің 
мерейтойларына орай мерекелік медаль-
дар иемденді. «Еңбек ардагері» атан-
ды. Бүгінде Индер ауданындағы к�зі 
тірі жалғыз соғыс ардагері. Жары Үміт 
 Таласбаева екеуі сегіз бала тәрбиелеп 
�сірді. Балаларының барлығы жоғары оқу 
орындарын тәмамдап, бүгінде қоғамның 
әр саласында белсенді еңбек етуде. Олар 
18 немере, 11 ш�бере сүйіп отырған үлгілі 
отбасы. Fжем 1948-1951 жыл дары Гурьев 
облыстық педагогикалық учили щесінде 
білім алған. 1948-1983 жылдар аралығында 
мектепте мұғалім болған. «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» медальдарының иегері.

Атамның жасы 92-ге келсе де әлі 
тың. Зердесі мықты. Басынан �ткен 
оқиғаларды ерінбей айтып береді. 
Атамыздың �мірі біз үшін �неге. Оның 
әңгімесін тыңдап, батасын алу үшін 
үйімізге қонақтар к�п келеді.

«Ауылыңда қартың болса, жазулы 
тұрған хатпен тең» деп дана халқымыз 
тегін айтпаса керек. К�ненің к�зіндей 
абыз ақсалдарымызды қадірлей білейік!

Дархан ЖҰМАШЕВ
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