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Бүгінгі санда:

Астана атауының
тарихи астары

Шаңырақ

Жұлдызды Жұмабике

4-бет

11-бет

9-бет

«Біз жат идеологиялардың әсері 
туралы айтқанда, олардың артын-
да басқа халықтардың белгілі бір 
құндылықтары мен мәдени сим-
волдары тұрғанын есте ұстауымыз 
керек».

Н.Назарбаев. 
«Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру»

I

Қуатты мемлекеттердің экономи-

ка лық, қаржылық, саяси, әлеуметтік-

мәдени экспансиясы бүгін басталған 

жоқ, ол капитализмге тән құбылыс. 

Бұл үрдістің жаһандану заманында 

адамдардың ұлттық т"лтума қасиеттерін, 

рухани сипатын "згерту пиғылы айқын 

к"рініс алып отыр.

Жаһандану («глобализация», «гло-

бализм») ұғымдары XX ғасырдың 80-шы 

жылдары АҚШ-та қолданыла бастады. 

Алғашқы еңбектер «Шекарасыз әлем», 

«Біртұтас әлем», «Біртұтас экономика» 

деген тақырыптармен жарық к"рді. 

/зара байланыстар мен идеологиялар 

жасаушы, "ндіруші Голливуд сияқты 

трансұлттық корпорациялардың, білім 

мекемелерінің ықпалының ұлғаюына 

ұласты. Олар тек тауар, капитал, техно-

логия, ақпарат қана емес, идеялардың 

да, тіпті ірі тұлғалардың да «айналымға 

түсуіне» дем берді.

Ең бастысы, жаһанданған әлемдік 

қауымдастық "мірге трансұлттық кор-

порацияларды әкелді. XXI ғасырдың ба-

сында олардың саны 64 мыңды құрады, 

олардың 830 мың шетелдік филиалдары 

бар, олар біздің елімізде де жұмыс жа-

сап жатыр. Оларда 79 млн адам жұмыс 

жасайды. Жылына 1 трлн доллардан 

астам "нім береді. Ал олардың басқа да 

қо сымша салалармен жұмыс жасайты-

нын ескерсек, олар жұмыспен 150 млн 

адамды қамтамасыз етіп отыр. Басқаша 

айтқанда, трансұлттық корпорациялар 

дүниежүзілік "неркәсіп "ндірісінің 

50%-ын, әлемдік сауданың үштен екісін 

басқарады. Олар патенттер мен ғылыми 

жаңалықтар лицензиясының 80% -ын 

иеленіп, жаңа технология мен ноу-хауға 

бақылау жасайды. Осының "зі бүгін 

экономиканың қозғаушы күші ұлттық 

мемлекеттер емес, трансұлттық компа-

ниялар мен банктер деуге негіз болып 

отыр. Қуатты жаһандық экономика, 

жаһандық саясат ұлттық меммлекеттер 

дербестігін әлсіретті, үйде кім қожа 

екенін біліңдер дегендей пікір ұялатуда. 

Мемлекеттің маңызды функцияла-

рын бүгін сырттан келген инвестор-

лар атқарып жатыр. Экономика "зара 

тәуелділік ортаға бейімделген сайын, 

ұлттық мемлекеттер, аймақтық билік 

қауқарсыз болып барады. Инвесторлар 

ұлттық мемлекеттерге емес, мемлекет-

тер инвесторларға тәуелді. Жаңа жұмыс 

орындарын ашу, бірқатар әлеуметтік 

мәселелерді шешу, табысты б"лу, басқа 

да мәселелер қолдан шығып бара жатыр. 

Баспасөз және уақыт тынысы

АҚПАРАТ АЙДЫНЫ

МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР 
УАҚЫТЫЛЫ ЖЕТКІЗІЛМЕК

/зінің кіріспе с"зінде Дәурен Абаев 

Пошта қызметінің маңыздылығын 

е р е к ш е  а т а п  " т і п :  « Б ү г і н  б і з 

м е р з і м д і  б а с п а  б а с ы л ы м д а р ы н 

оқырман қауымға жеткізу мәселесін 

талқылау үшін бас қосып отырмыз. 

/ й т к е н і ,  б а с п а  б а с ы л ы м д а р ы 

мемлекеттік ақпараттық саясатты 

жүргізудің маңызды құралдарының 

бірі болып табылады. Министрлік 

БАҚ саласындағы уәкілетті орган 

р е т і н д е  б а с п а  б а с ы л ы м д а р ы н 

жеткізу мәселелерін жан-жақты 

зерттеп келеді. Осыған орай, бүгінгі 

кездесуді «Қазпошта» АҚ "кілдері 

және республикалық газеттердің 

бас редакторларының, яғни барлық 

мүдделі тараптардың қатысуымен 

ұйымдастырып отырмыз» деді. 

Мерзімді баспас"з басы лымдарын 

ж е т к і з у  с а п а с ы н а  б а й л а н ы с т ы 

мәселелерді талқылау барысында 

Сәкен Сәрсенов басылымдарды 

у а қ ы т ы н д а  ж е т к і з у г е  к е д е р г і 

келтіретін факторларды атап "тті және 

осы жағдайды шешу үшін бірқатар 

шараларды ұсынды.

«Бүгінгі таңда Қазпошта Қазақстан 

бойынша барлық мерзімді баспас"здің 

82%-ын жеткізеді. Газет-журналға 

жазылушылардың 70%-ы ауылдарда 

тұрады,  ал  балама компаниялар 

ауыл жазылушыларына МББ-ның 

небәрі  10%-ын жеткізеді. Мерзімді 

басылымдарды жеткізу мерзімін үнемі 

тұрақты ұстау мүмкін емес, себебі 

кейбір облыстарда баспахана жоқ, 

к"птеген газеттер Алматы мен Астана 

қалаларында басылады және бүкіл 

Қазақстан бойынша  жер үсті к"лігімен 

жеткізіледі, ал оның бір күнде келе қоюы 

мүмкін емес. Абоненттік жәшіктер 

м е н  п о ш т а ш ы л а р  д о м о ф о н ы н а 

қолжетімділіктің болмауын атап "тпей  

болмайды, – деді «Қазпошта» басшысы.

(Жалғасы 2-бетте)

ЖАЛЫН МЕН 
ЖАС ҚАЙРАТ

ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

Біздіңше, Қазақстанның тұң-

ғыш Президентінің мыңдаған 

градус ыстықтағы ұшқын атқан 

жанарынан келешекте ұл  тының 

мақтанышы, сүйікті ұлы ата-

нарын тұңғыш рет аң ғарған 

байқампаз, байыпты журна-

лист, 1960 жылдардағы рес-

пуб ликалық «Лениншіл жас» 

газетінің Орталық Қазақстан 

облыстарындағы меншікті тіл-

шісі Амантай Сағындықов. 

Осы бір орта бойлы, үнемі 

күлімсіреп жүретін, айтыс-тар-

тысқа араласпайтын, қара пайым 

мінезді әріптес аға мызбен талай 

мәрте кездесіп, сұх баттассақ 

та, Елбасымызды тұңғыш рет 

баспас"зге шы ғар ғандығын "з 

аузынан естімеппіз. 

Амантай ағаның «Лениншіл 

жас» газетінде 1963 жылғы 21 

ма  мырында «Суарылған болат-

тай» атты тарихи мақаласы ба-

сылыпты. 

«Иә, осы арман Нұрсұлтанды 

алға жетелепті. «Құс ұшу үшін, 

адам бақытты болу үшін жа ра-

тылған» ғой.

Біз бірінші домна пешінің 

алып құрылысына кіргенде, 

Нұрсұлтан мың градустық қызуға 

балқыған шойынды отша к"сеп 

жатыр екен. Астауша бойымен 

бұлақ суындай аққан шойын 

жігіттің ырқына к"нгісі кел-

мегендей, қарсылық білдіріп, 

жан-жағына қызыл шоқтарын 

атқылайды. Ол ту сыртынан 

қы зыға бақылап тұрған адам-

дарды аңғаратын емес. От пен 

жалынға оранып, "з ісіне әбден 

беріліпті. Ширақ қимылдап, 

темір к"сеумен ағып жатқан 

шойынды әлсін-әлсін к"сейді. 

Қызыл от лап етіп к"сеудің "зіне 

жар масады – тілімен жалайды.

– Назарбаев осы, – деді смена 

бастығы Александр Кириллович 

Щ е р б а к о в  с ұ қ  с а у с а ғ ы м е н 

нұсқап, – отпен қалай алысады 

жігітің! 

– Нұрсұлтанның қимылына 

қарап тұрсаң қызық, әлденелер 

есіңе түседі.

Мынау кәдімгі аждаһамен 

алысқан хас батыр бейнелес. 

Байқадыңыздар ма? Солай. /з 

қолымен орнатқан домна ғой 

бұл. Сондықтан да "здері қожа, 

бар қызық та осылардікі, – деді 

Александр Кириллович мақ та-

нышпен.

 Осы кезде Нұрсұлтан да сме-

на бастығының қасына келді. 

/ткір қой к"здері ұшқын атып 

тұр.  Салмақты да байсалды 

қарайды. Бүкіл денесі болатпен 

суарылғандай кесек.

– Бірінші домнада қашаннан 

бері істейсіз? – деді смена бастығы 

қуақы үнмен Нұрсұлтанды с"зге 

тартып. /зі білмейтін адамша 

әдейі айтып тұр. 

(Жалғасы 3-бетте)

Гиперглобализм жақтастары айтуын-

ша, бірыңғай экономикалық кеңістік 

қалыптасқан тұста ұлттық мемлекетті 

бәсекеге қабілетсіз етеді. Мемлекет "з 

"кілеттігімен инвесторлармен, одақ-

тар мен б"лісті, ал мемлекеттен, ұлттан 

жоғары органдар "з мүдделерін орындау-

ды мақсат етеді. 

«Саяси, экономикалық, әлеуметтік 

"мір мемлекеттің шеңберінен кетіп 

барады» дейді жаһандану идеологтары. 

Мемлекеттің азаматы, мемлекет құ-

раушы ұлт деген ұғымдар шайылып ба-

рады. Мемлекеттің азаматы бүгін жай 

ғана мемлекеттің тәртібіне, заңына ғана 

бағынатын адамдар. Олар әртүрлі тіл, 

к"зқарас, дін, ұлттық мәдениетке б"-

лін  ген, ал рухани байланыс "те әлсіз, 

олар сый ламаса да мемлекетке "зін жат-

қыза береді, қаржыларын шетелдерде 

ұстайды. 

Тәуелсіздіктен бас тартып, әлем-

дік үкімет құру идеясын қолдау шылар 

Біріккен Ұлттар Ұйымына мол "кі-

леттіктер берілсе, әлемдік қазына шы-

лық, әлемдік бюджет, әлемдік арби-

траж экономикалық және экологиялық 

мәселелерді шешуге кепілдік береді 

дейді. Осы ұсынысты жүзеге асыру үшін 

бірінші кезеңде бүгінгі ұлттық мем ле  кет-

терді 12-15 федерацияға б"луді ұсынады. 

(Жалғасы 6-7 бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

АЛЫП АСЫҚ

ЖАҺАНДАНУ 
ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ

Металлург Назарбаев туралы 
жазған журналистер



2 №27 (1389)
6 – 12 шілде

2017 жыл

АНА ТІЛІ

Астананың жасыл белдеуі

(Басы 1-бетте)

Бұл орайда С.Сәрсенов  егер 2016 

жылдың басында газеттердің тек 39 

пайызы шыққан күні жеткізілген болса, 

қазір бұл к"рсеткіш 90,2 пайызға дейін 

"скенін айтты. Жыл басында ауылдарға 

газет шыққан күні 12%-ы жеткізілсе, 

ал қазіргі таңда 48 пайыз к"рсеткішіне 

жеткен. 

«Бірқатар шаралар нәтижесінде 

аудандарға таралымның 99%-ы шыққан 

күні, ал  1%-ы келесі күні жеткізіледі 

деп үміттенеміз. Ауылдарға газет-

журналдардың 68%-ы шыққан күні, 

ал 32%-ы алыс ауылдарға келесі күні  

жеткізілетін болады.  Осы үшін ҚР 

АКМ-нен республикалық басылымдар 

иелерінің облыс орталықтарына баспас"з 

пунктін құру мәселесіне к"мек к"рсетуін 

сұраймыз. Орталықсыздандырылған 

баспас"з пункттерінен басқа, редакция 

иелеріне басылымды баспаханадан 

басылып шыққан күні 24 сағатқа дейін 

Қазпошта объектілеріне жеткізіп беруін 

ұсынамыз. Сонымен бірге Қазпошта 

жоспарында хат-хабарлар тасу жиілігін 

аптасына 3 реттен 5-6 ретке дейін артты-

ру бар, – деді С.Сәрсенов.

А й т а  к е т е й і к ,  " т к е н  ж ы л ы 

қ а б ы л д а н ғ а н  « П о ш т а  т у р а л ы » 

Қ Р  З а ң ы н д а  ү й л е р д і  а б о н е н т т і к 

жәшіктермен қамтамасыз ету және олар-

ды тиімді пайдалану мәселесі бойын ша 

жергілікті атқару органдарының ЖПК-

мен жұмысы туралы норма айтылған. 

Сондай-ақ 2016  жылы Қазпошта 

бюджетінен пошташылар үшін әмбебап 

кілттер сатып алуға   4,354 млн.теңге 

б"лінген.

Сондықтан мерзімді баспас"з ба-

сылымдарын жеткізу сапасын артты-

ру үшін ҚР АКМ-не ҚР Президент 

әкімшілігімен бірге жергілікті атқару 

органдары мен ЖПК-ның «Пошта тура-

лы» ҚР Заңының жоғарыда аталған нор-

маларын іске асыру мәселесін пысықтау 

ұсынылған болатын. Атап айтқанда, 

абоненттік пошта жәшіктерін түгендеу, 

орнату және ж"ндеу, жаңа тұрғын 

үйлерді  абоненттік пошта жәшіктерімен 

және пошташыларға арналған әмбебап 

кілттермен қабылдау бойынша жұмыс 

жүргізу қажет.  

Отырыс қорытындысы бойын-

ша, газет-журналдарды баспаханадан 

Қазпоштаның "ндірістік нысандарына 

басылып шыққан күні 24 сағатқа дейін 

тасымалдау, облыс орталықтарынан 

аудандық тораптарға және пошта бай-

ланысы б"лімшелеріне пошта тасымал-

дау жиілігін арттыру ж"нінде шешім 

қабылданды (аптасына 5-6 ретке дейін). 

Сондай-ақ баспас"з БАҚ иелері облыс 

орталықтарында қосымша баспас"з 

пункттерін ұйымдастыру мүмкіндігін 

қарастырмақ. ҚР АКМ "з құзыреті 

мен "кілеттігі шегінде к"рсетілген 

проблемалық мәселелерді шешуде ба-

рынша к"мек к"рсетеді.  /з кезегінде 

Қазпошта МББ тарататын б"лімшелер 

санын мүмкіндігінше арттыру ж"нінде 

жұмыстарын жалғастыра бермек. 

ЖУРНАЛИСТЕРМЕН ЖҮЗДЕСУ

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

Ақпарат  және  коммуникациялар 

министрі Дәурен Абаев «Қазақ газеттері» 

ЖШС-і және «Жас "ркен» ЖШС-

на келіп, Серіктестіктердің тыныс-

тіршілігімен танысты. «Қазақ газеттері» 

ЖШС-нің Бас директоры – Редакторлар 

кеңесінің т"рағасы Жұмабек Кенжалин 

және «Жас "ркен» ЖШС-нің Бас дирек-

торы Жүсіпбек Қорғасбек атқарылып 

жатқан жұмыстар ж"нінде әңгімеледі. 

Министрдің ұйғарымымен былтыр 

Серіктестіктер ұжымдары бұрынғы 

«Қазақ радиосы» орналасқан ғимаратқа 

қоныс аударған болатын. Ұжымның 

жаңа қонысқа к"шіп келуіне орай ми-

нистр "зінің құттықтауын да жолдаған 

еді. Содан бері бір жылға жуық уақыт 

"тіп, газет-журналдар "німді еңбек етуде. 

Сапар аясында Д.Абаев «Қазақ газеттері» 

ЖШС-нің алдында тұрған міндеттердің 

о р ы н д а л у  б а р ы с ы м е н  т а н ы с т ы . 

«Қазпошта» АҚ мен «Қазақ газеттері» 

және «Жас "ркен» Серіктестіктерінің 

арасында тығыз әріптестік байланыс 

орнаған. Баспас"зге жазылу кезінде ғана 

емес, былайғы күнбе-күнгі жұмыста 

да мекемелер арасындағы ниеттестік, 

тілектестік қарым-қатынас "з жемісін 

беріп келеді. 
«Қазақ  газеттері» ЖШС-нің басшы-

сы министрге Серіктестіктің ақпараттық 

кеңістіктегі рейтингін к"теруге байла-

нысты ұйымдастырылып жүрген «Ана 

тілінің» аруы, «Жігіттің сұлтаны», жур-

налистер арасында "тетін «Шахмат 

турнирі», «Үркер-Үміт» жобалары туралы 

айтып берді. Серіктестік шаңырағында 

зиялы қауым "кілдері бас қосатын «Келелі 

кеңес» клубы ашылып, ол нәтижелі жұмыс 

істеп келеді. Оған қатысушылардың ой-

тұжырымдары «Ақиқат» журналының 

«Келелі кеңес» айдарымен берілетін ма-

териалдарында жарияланып жүр. Шара 

соңында журналистер қауымы минис-

трмен естелік суретке түсті. 

Дәуіржан Т5ЛЕБАЕВ

Елбасы Н.Назарбаевтың 
т7рағалығымен Астананың жасыл 
белдеуін – елорданы қоршап жатқан 
орман алқабын дамыту мәселелері 
ж7ніндегі кеңес 7тті. Қазақстан 
Президенті орман алқабының аумағын 
тікұшақпен аралап к7ріп, «Балқарағай» 
демалыс аймағында орналасқан эт-
ноауылда болды, сондай-ақ «жасыл 
аймақты» дамыту үшін атқарылып 
жатқан жұмыстардың барысы мен оны 
одан әрі к7галдандыру жоспарлары 
туралы хабардар болды.

«БАЛҚАРАҒАЙ» – ЭТНОАУЫЛ

Кеңесте Ауыл шаруашылығы вице-

министрі Е.Нысанбаев есеп берді. Вице-

министрдің мәліметіне сәйкес, бүгінде 

1997 жылдан бастап отырғызылған орман 

алқабының к"лемі 80 мыңға жуық гектарға 

жеткен, жас ағаш к"шеттеріне үнемі 

бақылау жасалып, кәсіби мамандардың 

қатысуымен ғылыми зерттеу жұмыстары 

ж ү р г і з і л е д і .  К е ң е с к е  П р е з и д е н т 

Wкімшілігінің Басшысы W.Жақсыбеков, 

Астана қаласының әкімі W.Исекешев, 

Ақмола облысының әкімі М.Мырзалин, 

Премьер-министрдің орынбасары – Ауыл 

шаруашылығы министрі А.Мырзахметов 

қатысты.

Астана маңындағы жасыл аймақ эко-

туризм мен спорттық демалысты дамытуға 

игі ықпал етуде. Қосшы мен Ильин-

ка кенттері арасында 23 шақырымды 

құрайтын велосипед жолы салынған. Қала 

әкімшілігі Астана айналасындағы велоси-

пед жолы желісін 258 шақырымға дейін 

ұзартуды жоспарлап отыр. Қазақстан 

Президенті бүгінде Астана маңындағы 

80 мыңға жуық гектар жерге ағаш 

отырғызылғанын және 2020 жылға қарай 

оның аумағы 100 мың гектарға жететінін 

атап "тті. 

Н.Назарбаев «жасыл желектегі» 

жан-жануарлар мен "сімдік әлемінің 

әртүрлілігіне назар аударып, ағаш егуді 

к"бейту ж"ніндегі жоспарлар туралы айт-

ты. Ғалымдар мен орманшыларға атқарған 

жұмыстары үшін алғысын білдіріп, жасыл 

желекті «еліміздің тынысы» деп атады. 

Сонымен бірге, Қазақстан Президенті 

қала маңындағы орман алқабы елорданың 

қолайлы климатын қалыптастырып, 

экологиясын жақсартуда маңызды р"л 

атқаратынын атап "тті. 

– Адамдар осы жерде қанша жыл 

"мір сүрсе, орманымыз да сонша уақыт 

тұрады. Бұл – еліміздің байлығы. Аста-

нада «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к"рмесі "тіп жатыр. Ол «жасыл дамудың» 

АҚПАРАТ АЙДЫНЫ

Баспасөз және уақыт тынысы

қағидаттары мен идеясын ұстанатын 

қала  рет інде  Астананың имиджін 

нығайтуға септігін тигізеді. Елорда 

ішіндегі саябақтар да белсенді түрде 

жақсартылуда, – деді Н.Назарбаев. Яғни 

болашақ ұрпақты, "з елінің нағыз па-

триоттарын тәрбиелеп "сіруде табиғатты 

сақтаудың және туған жерді құрметтеудің 

маңыздылығына ерекше тоқталды. Ел-

басы елорданың айналасындағы жа-

сыл аймаққа қырғауылдар мен еліктер 

жіберудің дәстүрлі шарасына қатысты. 

Сондай-ақ іс-шара соңында бұқаралық 

ақпарат құралдарының "кілдері үшін 

брифинг "ткізді.

ЕЛДЕСТІРМЕК – ЕЛШІДЕН

Елбасы Қазақстан Республикасының 

Дипломатиялық қызметкер күніне орай 

еліміздегі дипломатиялық миссиялар және 

халықаралық ұйымдар "кілдіктерінің бас-

шыларымен кездесті. Мемлекет басшысы 

биыл еліміздің сыртқы саясат саласы 

үшін мерейлі меже болып саналатынын, 

осыдан 25 жыл бұрын Қазақстанның 

дипломатиялық қызметін құру туралы 

Жарлыққа қол қойылғанын атап "тті.

– Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-

да біздің басқа мемлекеттермен "зара 

іс-қимыл жасау ж"нін дегі тәжірибеміз де, 

"зіміздің дипло матиялық қызметіміз де 

болған жоқ. Дипломатиялық кадрлардың 

тапшылығы ерекше байқалды, – деді 

Қазақстан Президенті. Н.Назарбаев 

бұл мәселелер республикадағы күрделі 

әлеуметтік-экономикалық жағдаймен 

тұспа-тұс келгенін айтты. Сонымен 

қатар егемендігіміздің алғашқы жылда-

рында елімізде аумақтық тұтастығымыз 

бен ұлттық тәуелсіздігімізді сақтап, 

қ а у і п с і з д і г і м і з д і ң  б е р і к  к е п і л і н 

қ а л ы п т а с т ы р а  а л ғ а н ы м ы з д ы  а т а п 

"тті. Бүгінгі күні Қазақстан "ңірлік 

экономикалық интеграция мен коопе-

рация аясында түрлі жобаның бастама-

шысы болып саналады. Президент осы 

жылдары Қазақстанның 182 мемлекет-

пен дипломатиялық қарым-қатынас 

орнатқанын мәлімдеді, шет елдерде 57 

елшілік пен 31 дипломатиялық мекеме 

ашылды. Елімізде 95 елдің елшіліктері 

және халықаралық ұйымдардың меке-

мелері орналасқан.  

Н.Назарбаев елімізде тіркелген 

дипломатиялық миссия басшыларымен 

кездесу кезінде Ресей мен Украинаның ел 

алдындағы саяси дауына қатысты "кініш 

білдіріп, тараптарды келісс"зге келуге 

шақырды.  «Біз тараптарды салмақты 

келісс"здер бастауға шақырамыз. Басқа 

балама жол жоқ. Кез келген қақтығыс, 

тіпті бейбіт соғыс та келісс"з үстелінде 

шешіледі. Мен осыған шақырып отыр-

мын» деді.  

Сонымен қатар Елбасы Катарға 

қатысты шиеленіске алаңдаушылық 

білдіріп, Парсы шығанағы аймағындағы 

жағдайдың қалыпқа келуінің маңыз-

дылығын айтты. «Катарға қатысты 

шиеленіс алаңдаушылық туғызып отыр. 

Осыған қатысты Парсы шығанағы 

аумағында жағдайдың тұрақталуын қол-

даймыз. Бұл жағдайда мен және Түркия 

президенті Р.Ердоған ұсынған ислам 

келісімі бастамасының маңыздылығы 

артып отыр. Бұл араб елдері үшін ғана 

емес, бүкіл әлем үшін қажет – ортақ 

субаймақ қой» дей келе, Президент  ислам 

елдері арасындағы қатынастың түзелуіне 

биыл 10-11 қыркүйекте Астанада "тетін 

Ғылым және технология бойынша Ис-

лам ынтымақтастық ұйымының саммиті 

маңызды болады деген сенімін білдірді.

АҚШ ПРЕЗИДЕНТІ 
Д.ТРАМПТЫҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ

АҚШ Президенті Д.Трамп Америка 

халқы атынан Елбасы мен Қазақстан 

халқын Орталық Азияда алғаш рет 

ұйымдастырылып отырған Халықаралық 

«ЭКСПО – 2017» мамандандырылған 

к"рмесінің "ткі зілуімен құттықтады. 

А Қ Ш  П р е з и  д е н т і  о с ы  ж а һ а н д ы қ 

шараның арқасында Қазақстанның және 

дүниежүзінің түкпір-түкпірінен келетін 

миллиондаған қонақтар адам қиялынан 

нәр алатын технологиялық инновация 

мен 115-тен астам ұлттық павильондарда 

к"рініс тапқан тамаша әріптестік әлеміне 

куә болатынын айтқан. 

« А м е р и к а  Қ ұ р а м а  Ш т а т т а р ы 

Астанадағы «ЭКСПО – 2017» к"рмесіне 

қатысып, Американың энергетика, 

ғылым және технология салаларындағы 

үздік жетістіктерін, сондай-ақ сан қырлы 

мәдениетімізді к"рсетуді зор мәртебе 

санайды» делінген хатта. Сондай-ақ 

Д.Трамп АҚШ павильоны "ткен ши-

рек ғасырда елдеріміз нығайта түскен 

стратегиялық серіктестіктің маңызды 

нышаны болып саналатынын және оның 

Құрама Штаттардың алдағы уақытта да 

"ңірдегі бейбітшілікті, тұрақтылық пен 

"сіп-"ркендеуді қолдауға деген ниетін 

білдіретінін атап "тті.

Е л б а с ы н ы ң  қ а т ы с у ы м е н  " т к е н 

маңызды оқиғалардың бірі  ретінде 

Президентіміздің «Россия 24» теле-

арнасына берген сұхбатын айтуға бо-

л а д ы .  Е л б а с ы  А с т а н а н ы  с а л у  т а -

р и х ы  ж " н і н д е г і  с ұ р а қ т а р ғ а  ж а у -

ап беріп,  Қазақстан елордасының 

т"ңірегіндегі жасыл аймақты дамыту 

барысын әңгімеледі. Сонымен қатар 

Н.Назарбаев ресейлік телеарна тілшісіне 

еліміздің бітімгершілік миссиясының 

мақсаттарына, әлемдегі қақтығыстарды 

реттеу ж"ніндегі Қазақстан қызметінің 

нәтижелеріне тоқталды. Сұхбат бары-

сында Қазақстанның Ұлт к"шбасшысы 

ел экономикасын жаңғырту үдерісі және 

индустриялық-инфрақұрылымдық даму 

бағдарламасын іске асыру нәтижелері 

туралы айтып берді.

Сейілбек МҰСАТАЕВ, 
шолушы, 

саяси ғылым докторы

Тәуелсіздік монументі

Халықаралық «ЭКСПО – 2017» қалашығы

 «Нұрлы Жол» теміржол вокзалы

 «Ана тілі» газетінің редакциясында  «Қазақ газеттері» ЖШС ұжымымен бірге

Заманауи ғимараттар мен нысандар

 «Бәйтерек» саясындағы бүлдіршіндер
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Д
омнаның іші қапырықтау екен. Оның 

үстіне бұлақ боп ағып жатқан шойын мен 

пеш отының гүрілі құлақты тұндырады. 

Бірден кірген адамға жайсыз. Осыны аңғарған 

Щербаков Нұрсұлтанның әңгімесін тыңдау үшін 

тынышырақ, оңаша рақ жерге алып шықты. /зі 

жас та болса озат металлургтің тұлғасына сүйсіне 

қарайды. Қамқор к"зқарас.

– Біз алғаш келгенде бұл ара мидай дала емес 

пе еді, Александр Кириллович, – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев таңданған пішінмен смена бастығына 

қарап, – сіз ұмытып қал дыңыз ба?

Wлбетте, қазір Қазақстан Магниткасы орын 

тепкен аймақ ол кезде мықыр бетеге мен ащы жу-

саннан к"рінбей, шеті сонау к"кжиекпен ұштасып 

жататын. К"з тоқтайтын қара-құра таба алмайсыз. 

1958 жылы оныншы класты бітіргеннен кейін 

Алматы облыстық комсомол комите тінің жол-

дамасымен бір топ жастар алып құрылыстың 

іргетасын қалауға, «Теміртау, қайдасың?» деп 

шеру тартты. Міне, осылардың ішінде Нұрсұлтан 

Назарбаев та бар еді. Ол осы даланың тұңғыш 

қарлығашы атанды. Ат шаптырым кең алқапқа ұя 

салды, мекен тепті. Изен мен к"к бетегенің үстіне 

шағаладай ақ шатырлар орнап, қарулы қолдардың 

күші ғасырлар бойы демін ішке алып, бұйығып 

жатқан иен даланың тұйық к"рпесін сыпырып 

алды да, ұзақ ұйқысынан оятты.

Магнитканың алғашқы кірпіші қалана ба-

стады. Wрине, мектеп қабырғасынан келген 

Нұрсұлтан сияқты жастар үшін кесе-к"лденең 

тұрған қиындықтар да болды. Тәжірибе аз, ар-

найы бітірген мамандық жоқ. Алайда Нұрсұлтан 

мұқалмады. Кездес кен қиыншылықтарды белінен 

басып ілгері ұмтылды. Бұл атырапқа "зімен жа-

рыса келген Қабидолла Сарекенов, Т"леутай 

Сүлейменов, Валентин Торпов секілді еңбектес 

әрі құрбылас жастар да ащы-тұщының дәмін 

татты.

Күндіз жұмыс істеді. Бульдозермен жер қазып, 

бетон діңгектер орнатты. Болашақ домнаның 

алып тұлғасын қалады. Кешкілік, тылсым кезінде 

шағын шатырларында отырып, жалғыз тілім нан 

мен бір тарелке сорпаны б"ліп ішті. Алдағы арман 

жайлы қызу әңгімелер шертісіп: «Шіркін, осы 

еңбегіміздің жемісін қызықтап, домна пештерінен 

балқып ағып жатқан алғашқы шойынды к"рсек» 

дейтін еді. Бұл жас жүректердің тереңнен шыққан 

шынайы арманы болатын.

 Бір күні Қабидолла Сарекенов жұмыс басында 

отырып:

– Нұрсұлтан, бірер жылдан соң арман еткен 

домна бітеді. Ал бізде арнайы мамандық жоқ, 

тәжірибелі металлург болу үшін білуім керек 

қой. Ертеңгі күні шойынды қалай балқытамыз? 

Осы оқуға барсақ қайтеді? – деп к"кейдегі ойын 

білдірді. 

– Уай, Қаби, тауып айттың-ау сен! Тап бастың. 

Ұзынсонарға салмай, тезірек жіберуді "тінейік, – 

деді Нұрсұлтан да іле-шала.

Теміртау қалалық комсомол комитеті жас-

тардың бұл тілегін құп алды. С"йтіп, тағы да бір топ 

комсомолецтер Днепродзержинск қаласындағы 

металлургтер даярлайтын техникалық училищеге 

сапар шекті. Бұл 1958 жылдың күз айы болатын.

Олар екінші мақсаттың белесіне шықты. 

Нұрсұлтан Назарбаев басқа да жолдастарымен 

бірге екі жылдай оқу оқып, Нижный Тагиль, 

Магнитогорск сияқты ірі "неркәсіп орындарында 

болып, тәжірибе жинады. Дом на пештерінің құпия 

сырларына қанықты. Оқыды. К"рді. Үйренді. 

Сонымен, 1960 жылдың жазында (сәуір айы 

– ред.) "мірге жолдама алып, тұңғыш ұя салған 

мекені Теміртауға қайтып оралды. Сал мақты да 

"мірлік азығы – білім жүгімен келді. 

...Содан бері Нұрсұлтан бірінші домна ішінде 

талмай еңбек етіп келеді. Еңбегі жемісті.

Ал Щербаков бастаған сменада жүзге тарта 

адам жұмыс істейді. Олардың арасында оза шауып, 

жүлде алғандар к"п. Ол – Нұрсұлтан Назарбаев, 

ол – Валентин Торпов, ол – Қабидолла Сарекенов, 

ол – Т"леутай Сүлейменов. Міне, сізге бірінші 

домнаның еңбек озаттары! Олар қазір де берген 

серттерінен тайған жоқ. Коммунистік еңбек 

сменасы деген құрметті есімді мақтанышпен 

алып келеді. Қазақ ССР Министрлер Советінің 

ауыспалы Қызыл Туы осы смена коллективінің 

қолдарында желбірейді.

Тіпті жігіттердің арасында мынандай әзіл де 

бар: «Бұл Қызыл Туды бізге біржола беріп қойған 

ғой. Ауыспалы болып бізден кім тартып алады» 

десетін к"рінеді. Қандай зор сенім!

Бұл коллективтің бірлігін, еңбексүйгіштігін 

паш етеді.  Озат коллектив 1 май мерекесі 

қарсаңында еңбек вахтасына тұрып, жоспардан 

тыс 5 мың тонна шойынды артық "ндірді.

Оның ішінде Нұрсұлтанның да қосқан үлесі 

бар. Ол отпен бірге жалындайды. Оның сом 

тұлғасы болаттан суарылған. Қазақстан магнит-

касына барып, бірінші домнаның алып құбырына 

кірсеңіз, сұңғақ бойлы, қараторы, "ңді жас жігіт 

сізді қарсы алады. Ол – Қазақстан Магниткасының 

озат горновойы – Нұрсұлтан Назарбаев!».

Нұрсұлтан Wбішұлына жақын болған журна-

лист әрі ақын Еркеш Ибрагим еді. «Социалистік 

Қазақстанның» Қарағанды облысындағы меншікті 

тілшісі болған. Нұраға еңбек етіп жатқан домнадан 

болсын, партком кабинетінен болсын, шынайы 

мақалалар жазып, сүйіспеншілігін жасырмаған.

Белгілі ақын Тұманбай Молдағалиев «Сағыныш 

екен сол бір кезең» деген естелігін де («Зерде», 1996 

жыл, №5) БЛКЖО-ның ХІV съезіне делегат боп 

қатысқандығын, дүйім жиын соңында Қазақстан 

жастарының сол кездегі жетекшісі /збекәлі 

Жәнібековтың «Кеше келген делегаттар арасы-

нан Теміртаудан келген Нұрсұлтан Назарбаев 

"те тамаша с"йледі» деп жоғары баға бергендігін 

айтыпты. Сондай-ақ қарағандылық досы, ақын 

Еркеш Ибрагимнің «ХХІ ғасырда Қазақстанның 

мақтанышы осы жігіт болады» деп Нұрағаға зор 

сенімін білдіріп, к"регенділік жасағандығын еске 

түсіріпті.

 Біздің есімізге де мына бір оқиға түсіп отыр. 

1980 жылдардың ортасында Еркеш аға ойламаған 

сәтте жарынан айрылып, аңырап қалды. Сүйікті 

зайыбын жоқтап, к"птеген "лең шығарды. 

ЖАҢА КІТАП

Кеше Астанадағы Оқушылар сарайында 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев туралы «Ұлы 
адам туралы ұлағатты кітап» атты жаңа 
туындының тұсаукесері 7тті. Оған мемле-
кет және қоғам қайраткерлері, танымал 
қаламгерлер, оқушылар мен ата-аналар 
қатысты. 

К і т а п  а в т о р ы ,  Р е -

с е й  Ф е д е р а ц и я с ы н ы ң 

еңбек сіңірген мәдениет 

қайраткері, тарихшы, жа-

зушы, публицист Николай 

Зенькович тұсаукесер ба-

рысында кітапты шығару 

идеясы мен Елбасының 

" м і р і н д е г і  с ю ж е т т і к 

желіге арқау болған негізгі 

оқиғалар туралы баяндады. Танымал тұлғалар 

туралы жазылған 60-тан астам кітаптың авторы 

Николай Александрович "з тізіміне Нұрсұлтан 

Назарбаевтың алғашқы болып енгенін айтты. 

Жаңа кiтаптың орыс тiлiндегi нұсқасы екі 

мың, қазақ тiлiндегi аудармасы да екі мың 

данамен шықты. Ресейлік жазушының кітабын 

белгілі қазақстандық журналист, қаламгер, ТМД 

Журналистер конфедерациясы сыйлығының 

лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Қайнар Олжай аударды. Аталған 

туынды екі б"лімнен тұрады. «Үшқоңырдан 

шыққан ұлан» атты бірінші б"лімі Президенттің 

балалық шағын, жастық жылдарын с"з етеді. 

«Мәртебелі Президент» аталатын екінші б"лімі 

оның әлемге танымал тұлғалар қатарына қалай 

қосылғаны туралы сыр шертеді.

Жоғарғы Сот т7рағасы Қайрат Мәми 
Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің 
күніне орай БАҚ қызметкерлерімен 
кездесті. Шараға Жоғары Сот органы сот 
алқаларының т7рағалары мен судьяла-
ры, Жоғарғы Сот жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаментінің 
басшылығы қатысты.  

Жиында Жоғарғы Сот т"рағасы сауатты 

әрі жүйелі ақпараттық жұмыс мемлекеттік 

биліктің кез келген тармағы үшін маңызды 

екендігін атап "тті.   «Журналистердің 

ақпаратты пайымдау мен қайта "ңдеу 

бойынша қабілет-қарымы тұрғындар үшін 

соттар жұмысының барлық ерекшеліктерін 

ашып к"рсетуге мүмкіндік береді» деді ол. 

Жиынға қатысушыларға Ұлт жоспары 

мен конституциялық реформа шеңберінде 

сот жүйесін жаңғырту шараларын іске 

асыру барысы таныстырылды. Кездесу 

соңында Қайрат Мәми БАҚ "кілдеріне, 

БАҚ-пен жұмыс ж"ніндегі үйлестіруші 

судьялар мен соттардың баспас"з қызметінің 

қызметкерлеріне құрмет грамоталары мен 

естелік сыйлықтар тапсырды.

Астана қаласындағы жас отау иелері 
ЭКСПО к7рмесін тамашалады. Үлкен 
7мірге қадам басып отырған жастар 
бұл күнді есте қалатындай етіп 7ткізуге 
тырысты.   

Ш а р а  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы с ы  Р ы с к ү л 

Талғабаеваның айтуынша, жыл сайын  50-ге 

жуық жас жұп Қазақстанның ең үлкен Туының 

жанында неке қию рәсіміне қатысады. «Биыл 

біз ол шараны "згеше етіп "ткізуді ұйғардық. 

Алдымен  ЭКСПО-2017 к"рмесін аралап 

шыққанды ж"н к"рдік. Себебі ондай к"рме 

елімізде, жалпы Орталық Азияда алғаш рет 

ұйымдастырылып отыр. Жас жұбайлар бұл 

күнді ешқашан ұмытпайды» дейді Р.Талғабаева. 

Неке қию рәсімін бұлайша "ткізу үрдісі 2007 

жылдан бері "ткізіліп келеді екен. 

ЕЛБАСЫНА 
АРНАЛҒАН ТУЫНДЫ

КӘСІБИ МЕРЕКЕМЕН 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

ЖАС ЖҰБАЙЛАР 
ЭКСПО-НЫ ТАМАШАЛАДЫ

ЖҮЗДЕСУ

БӘРЕКЕЛДІ!

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

«Астана-Опера» театрында қала күніне 
орай «Астана-Арқау» дәстүрлі түркі 
музыкасының X фестивалі 7тті. 

Биыл оныншы жыл салтанат құрған 

«Астана-Арқау» фестивалінде алыс-жақын 

түркі халықтарының және қазақ музыкасының 

айтулы шеберлері "нер к"рсетті. Солардың 

қатарында тувалық атақты музыкант Николай 

Ооржак фестивальдің арнайы қонағы болды.

Айтулы шара түркі мәдениетін жоғары 

бағалайтын жандар мен саф "нерді кеңінен 

насихаттайтын ең үздік орындаушылардың 

басын қосты. Жоба бауырлас халықтардың 

бай музыкалық мұрасын насихаттауға, к"не 

әуендерді орындаудың үздік дәстүрлерін 

танытуға бағытталды.

«АСТАНА-АРҚАУ» 
ФЕСТИВАЛІ

Тыңдасаңыз, адамды тебірентпей қоймайды. 

Сол кезде лирикалық "леңдерін топтастырып, 

«К"зімнің қарасы» деген тақырыппен Алматыға, 

«Жазушы» баспасына ұсынды. Алайда бір редактор 

«Басуға жарамайды» деген сылтаумен қайтарып 

жібереді. Бүйрек ауруынан зардап шегіп, оған 

жарының қайғысы қосылып, қан қысымы "з 

деңгейіне түспей қойған Ерекеңе жырларының 

Алматыдан жарамсыз боп қайыра оралғандығы 

қатты соққы боп тиді. 

«Таяуда обкомның ішінде Қазақстан Минис-

трлер Кеңесінің Т"рағасы Нұрсұлтан Назарбаевты 

кездестірдім, – деді ол осы жолдардың авторы-

на, – «Мені қабылдайсыз ба?» деп сұрадым "зі 

жағдайымды сұраған соң. «Келесі аптада Алматыға 

кел» деп қуантты. Алла қаласа, Қадыр (Мырзали-

ев) досыма барам да, Нұрекеңе жолығам».

Нұраға айтқан уәдесінде тұрыпты. Еркештің 

кітабын шығартуға к"мектесіпті. Қарағандыға 

қуанышпен оралған ақын ағамыз осы хабарды "з 

аузымен жеткізген еді. Амал не, Еркеш аға «К"зім-

нің қарасы» баспадан шыққанын к"ре алмай кетті.

Болат Бодаубаев 1966 жылы «Лениншіл жас та» 

(Қарағанды облысындағы тілшісі – ред.) «Баянды 

мұрат жолында» атты мақала жариялап, Нұрсұлтан 

Назарбаевтың болашақта ел сенетін азамат бо-

ларына күмән келтірмеген. Үлгілі еңбегін елге 

к"рсете білген. 

1962 жылы жас металлург Назарбаевтың 

Финляндияның астанасы Хельсинкиде "ткен 

«Бейбітшілік пен Достық үшін» деп аталатын 

жастар мен студенттердің Дүниежүзілік және 1967 

жылдың тамызында Мәскеуде "ткен совет-жапон 

жастары фестивальдеріне қатысқандығынан хабар 

берген де осы Болат Бодаубаев еді. 

«1964 жылы, – деп жазды журналист «Үш 

кездесу» деген естелік-мақаласында, – БЛКЖО 

ОК басқосуында Совет Одағының Батыры, 

ұшқыш-космонавт Валерий Быковский "зі мен 

бірге космосқа алып ұшқан 10 комсомол дық 

т"сбелгісінің біреуін Нұрсұлтан Назарбаев-

тың кеудесіне тағады. БЛКЖО ОК т"сбелгіні 

коммунизм орнату ісіне аянбай үлес қосқан 10 

жасқа тапсыру ж"нінде арнайы шешім шығарып, 

оны орындауды космонавтың "зіне жүктеген 

екен». 

Шынында қазақ жігітіне зор сенім артып, оның 

қабілетін танып, құрмет тұтқан Быковский не 

деген к"реген десеңізші?!

Ақселеу Сейдімбекке деген Елбасының құрметі 

ертеден, Теміртау мен Қарағандыда жүргеннен 

ерекше болатын. /йткені Ахаң 1960 жылдардың 

соңында «Лениншіл жас» газетінің Қарағанды 

облысы бойынша меншікті тілшісі боп жүргенде 

Нұрсұлтан Назарбаев туралы қалам тартқан 

журналистердің алғашқысы. 

– Біз бір-бірімізді сонау жас кезімізде, онда да 

бірнеше рет қана к"рдік қой, – деп кейін есіне алды 

белгілі жазушы. – Нұрекең туралы ол кезде бірінде 

шағын, енді бірінде газеттің толық беті к"лемінде 

небәрі екі материал жазғаным бар еді. /зімше 

Нұрсұлтан Wбішұлымен "мірде қанша журналист 

сұхбаттаспады дейсің, ол соның қайсыбірін есінде 

сақтасын деп ойлаушы едім. С"йтсем, есінде 

сақтап қана қоймай, сырттай азды-к"пті атқарған 

істеріме назарын сала жүріпті-ау».

Елбасы 2002 жылы Ақселеу Сейдімбековті 60 

жасқа толуымен құттықтады. Ол үшін "з қолымен 

ақ тілегін жазып жеткізді (суретте).

Сол сияқты Шерхан Мұртаза мен Камал 

Смаилов (екеуі де «Лениншіл жастың» Қарағанды 

облы сындағы меншікті тілшісі болған – ред.), 

Қарағанды облыстық «Советтік Қазақстан» 

газетінің редакторы Wбсаттар Б"лекбаев пен 

осы газеттің қызметкері Рымғали Нұрғалилар 

Мемлекет басшысының жастық шағын суреттеген 

журналистер. 

«Адам билік басында, тақта отырған кезінде 

айналасы, замандасы дәл, анық, әділ баға бере 

қоюы қиын, – деп жазған еді Қазақстан Ұлттық 

айтатын. Wйгілі ғалым "з естелігінде Нұрсұлтан 

Назарбаевпен үш рет кездескендігін асыра 

суреттемейді. Болған оқиғаны сол бір шынайы 

қалпында баян етеді.

«1962 жылы «Советтік Қазақстан» газетінде 

жүргенде, – деп әңгімесін жалғастырады Рымғали 

аға, – жас жұмысшы, шойыншымен таныстым. 

Тығыршықтай. Екі к"зі жайнап тұр. Тістері ақсиып 

күледі. Домна пешін, жұмыс орындарын к"рсетті. 

Түк істемей-ақ аралап шыққанның "зінен шар-

шап жығылдым. Сол жолғы естіген әңгіме, алған 

әсерлер негізінде «Шойын мен Жұлдыз» деген 

деректі новелла жаздым».

Нұрсұлтан Wбішұлы Министрлер Кеңесінің 

Т"рағасы боп тұрғанда Рымғали аға "зі басқаратын 

Қазақ энциклопедиясының жағдайын жақсартуды 

сұрап, к"збе-к"з жолығады. Нәтижесінде бірнеше 

проблема дереу шешімін табады.

Академиктің үшінші кездесуі Назарбаев 

Қазақстан Президенті болған тұста "тіпті. 

Қаржының тапшылығы әбден қинаған шақта 

Рымкең Елбасының қабылдауын сұрайды. 

Жүздесудің жарасымды, жарқын "ткендігі 

«Қазақстан. Ұлттық энциклопедия» атты үлкен 

басылымның алғашқы томының жарыққа 

шығуымен тарихи сәт боп мәңгілікке қалады.

Уәлихан Қалижан 1990 жылдардың басында 

Академиясының академигі Рымғали Нұрғали. 

– Асыра, к"тере айтса – жағынғаны, сынаса – 

жауласқаны. Қалай болғанда да пікір-тұжырым, 

кесік-байлам "з кезеңінде айтылмай тұра алмайды.

Түптің түбінде ел тағдырының бетбұрыс 

кезеңінде мемлекеттік биліктің бас тұтқасын 

ұстаған адамның тарихтағы орнын анықтау үшін 

оның қағазға түсіп, тасқа басылып, қатталған 

маңызды іс-қимылдары, жүзеге асқан, тын-

дырып бітірген, артына қалдырған қоғамдық-

саяси мұрасы, басылған еңбектері, с"йлеген 

с"здері, берген сұхбаттары, мінез-құлқы, қабілет 

деңгейі, рухани әлемі ғана емес, бір қарағанда 

елеусіз, кішігірім нәрсе к"рінетін әрекеттері, 

қызметтестерімен қарым-қатынасы, айналасы-

на шапағаты, қолма-қол айтқан с"здері, дереу 

шешкен түйіндері, қысқасы, мың-сан дүние 

айналымға түспек, бір кірпіш болып қаланбақ, 

кәдеге жарамақ».

Атақты академик, марқұм Рымғали Нұрғали 

"мірінде ешкімге қиянат жасамаған, жүздеген 

шәкіртті Қазақстанның бетке тұтар азаматы 

етіп тәрбиелеген ұстаз. Ол не туралы толғаса 

д а  ж ү р е к п е н  а й т а т ы н .  Ш ы н д ы қ т ы  ғ а н а 

республикалық «Лениншіл жас» газетінде бас ре-

дактор боп тұрған кезінде Нұрсұлтан Wбішұлының 

іс-сапарларына ілесіп, әсерлі очерктер жаза 

бастаған еді. Талантты журналист Мемлекет бас-

шысы "мірінің ұмытылмас сәттерін зерттеп, сол 

кездегі куәгерлермен кездесіп, құнды материалдар 

жариялап келеді. 2008 жылы «Президент: к"збен 

к"ргендер мен к"ңілге түйгендер» атты кітап 

шығарды. 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мә-

жі лісінің бірнеше мәрте депутаты боп сай-

ланған Уәкеңнің «Бірінші» атты эссесіндегі 

Елбасымыздың адамзаттан шыққан тұңғыш 

ғарышкер Юрий Гагаринмен жүздесу-тарихынан 

үзінді ұсынып отырмыз.

 «...Суретті алған соң, әрине, Қазақстанның 

тұңғыш Президенті, Елбасы Н.W.Назарбаевтың 

отты жанарына ерекше назар аудардым. Екеуі 

де топ жарып тұр. Wрине, бірінші қатарда – 

Ю.Гагарин. Бір адамнан соң Н.Назарбаев. Екеуінің 

де жымиған күлкілері бірден к"з тартады. Олар 

танысып, с"йлесіп үлгерді ме? Суреттегі қалың 

топ кімдер? Олардың тағдырлары ұлт тарихымен 

қалай астасты. Журналист ретінде суреттегі адам-

дар тағдыры туралы толғаныс пен талғам осылай 

мақалаға жол салды. 

...Ол съезге Кеңестер Одағының түкпір-

түкпірінен 6 мыңнан астам еңбек, "ндіріс, ғылым 

мен техника, "нер, комсомол жетекшілерінен 

тұратын қыз-жігіт қатысқан. «Жүзден жүйрік, 

мыңнан тұлпар» шыққандар. Солардың бірі –

теміртаулық Нұрсұлтан Назарбаев еді. 

Кім ойлаған, Ү.Байжомартов ағамен қайтадан 

сұхбаттасам деп. Бұған себепкер осы сурет. Мәс-

кеудегі, Гагаринмен түскен суреттен Үкеңді бірден 

таныдым. 49 жыл "тсе де... Сонан соң ғаламтордан 

осы суретке түсірудің хикаясын оқыдым. 

«Мен ойланып та үлгерген жоқпын. Қалай 

келіскенімді де білмеймін. Бірақ Нұрсұлтанның 

с"зін жерге тастай алмадым. Белоруссияның 

делегаттарымен суретке түсіп жатқан Юрий 

Гагаринге келіп, Қазақстан делегациясы суретке 

түсуге күтіп отырғанын жеткіздім. Wрі, «Юра, Сіз 

космосқа Қазақстан жерінен бірінші ұштыңыз 

ғой. Қазақстан үшін Сіз ерекше тұлғасыз, "з 

ұлындай к"реді» дедім Нұрсұлтанның с"зін еске 

алып.

– Кәне, қайда тұрсыздар, – деп, Гагарин 

делегацияға жақындап келді. 

...Қазақстан делегациясы Юрий Гагаринді 

қаумалап, суретке түсуге дайындалып жатты. Бұл 

рәсімнен к"п делегация мүшелері құр қалды десе 

де болады. /йткені суретке түсу мерзімін күтіп, 

Кремльдер сарайын қызықтап жүрген қаншама 

қыз-жігіт бар еді. Тарихтың қас-қағым сәті. 

Үлгергені үлгерді, үлгермегені қалды. 

– Жігітсің Үкітай, – деп Нұрсұлтан Назарбаев 

Юрий Гагариннің оң иығы жағына келіп, 

тілдесіп те қалды. Бірақ оны бүгінде Нұрекеңнің, 

Нұрсұлтан Wбішұлының "зінен басқа адам не 

туралы сұрағанын айта алмайды. Бізге мәлімі сол 

сурет, сол қас-қағым сурет. Сонымен, фотограф 

аппараттың түймесін басты. Жарқ-жұрқ. Тарихтың 

жаңа бір парағы жазылды. Бірінші космонавт пен 

Қазақстанның болашақ бірінші Президентінің 

тағдырлары тоғысты».

Бертін келе Махмұт Қасымбеков, Мұхтар 

Құл-Мұхаммед, Мырзатай Жолдасбеков, Қуаныш 

Сұлтанов тәрізді еліміздің белгілі қайраткерлері 

Елбасы туралы шығармаларын жарыққа шығарды.

Айтбай СLУЛЕБЕК,
Қазақстан Республикасы Президенті 

сыйлығының лауреаты

Суреттерде: Елбасының жас кезі. 
1960 жылдардың басы. Сол жылдардағы 

Қарағанды металлургия зауыты.

Металлург Назарбаев туралы жазған журналистер
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Колледж директоры Айгүл 

А р ы н о в а  Қ Р  П р е з и д е н т і 

Н.Назарбаев к"терген таяудағы 

м і н д е т т е р д і :  қ а з а қ  т і л і н 

біртіндеп латын әліпбиіне 

к"шіру, «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасы, «Туған жер» 

бағдарламасы, «Қазақстандағы 

100 жаңа есім» жобаларының 

маңыздылығына тоқталып, 

жастар  арасында  жаңғыру 

ж " н і н д е г і  ұ с ы н ы с т а р д ы 

жеткізді.  Жиын барысында 

оқытушылар ұлттық бірегейлікті 

сақтау, сананың ашықтығы ту-

ралы "з ойларын ортаға салды.

Елбасымыз Н.Назарбаев 

м а қ а л а с ы н д а  « Ж а ң а р ғ а н 

қ о ғ а м н ы ң  " з і н і ң  т а м ы р ы 

тарихының тереңінен бас-

тау алатын рухани коды бо-

лады» деген болатын. Соның 

бірегейі – тіл. Мен «Тілдер» 

кафедрасының меңгерушісі 

және тілге жақын болғандықтан 

мемлекеттік тілімізді латын 

әліпбиіне біртіндеп к"шіруді 

қ о л д а й м ы н .  Т а р и х қ а  к " з 

жүгіртсек, латын әліпбиі қазаққа 

жат емес. Бұл халқымыздың 

ғасырлар қойнауынан ұрпақтан-

ұрпаққа жеткен с"з "нерін, 

қазақ әдебиетінің қайталанбас 

асыл мұрасын әлемге танытудың 

үлгісі деп білемін. Қазақ елі жаңа 

әліпби арқылы түбі бір туыс ел-

дермен "зара шығармашылық 

байланысты арттырып, әлемдік 

"ркениетке қадам баспақ.

Елбасы тәрбие, білім беру са-

ласына да үлкен мән беріп отыр. 

Wсіресе, үштілділік мәселесі 

басты назарда. Ағылшын тілі 

– бүкіләлемдік тіл болғаннан 

кейін одан сырт қала алмасымыз 

анық. Дегенмен, біз мемлекеттік 

тіл – қазақ тіліне басымдық 

беруге тиіспіз. Мұндағы негізгі 

мақсат – әлемдік "ркениетке 

еніп, дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу. Оған білім, ғылым 

арқылы ғана қол жеткіземіз.

Жаннат 
ҚАЛҚАМАНҚЫЗЫ,

Алматы Қазақ-түрік 
гуманитарлық-технологиялық 

колледжінің 
«Тілдер» кафедрасының 

меңгерушісі

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
БАБАЛЫ – құдық. Маңғыстау ауданы. 

Тереңдігі – 3м. К"нетүркі тілі с"здігінде: 

«ата, әке» мағыналарымен қатар «қарт, қарт 

адам», «сыйлы адам» мәнінде қолданылған 

(Э.В.Севортян, 1978, 11). Мағынасы: «кәрі, 

к"не құдық» тәрізді.  

БАБА ТҮКТІ ШАШТЫ LЗІЗ – киелі 

орын. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Антропонекроним. 

БАБЫҚҚАЗҒАН – құдық. Бейнеу ау-

данында орналасқан. Атау Бабық (зат есім) 

және қазған (етістік) с"здерінің бірігуінен 

жасалған. Бабық – Адай тайпасы Шегем 

руынан тараған аталардың бірі. Мағынасы: 

«Бабық руының адамы қазған құдық». 

БАҒЫТАЙ-БЕНІКЕ – ойыс. Бейнеу ауда-

нында орналасқан.  Антропоороним.

БАЗАРЛЫ – құдық. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Парсы тіліндегі мағынасы 

«сауда-саттық орны», ауыспалы мағынасы 

қуаныш, қызық, думан» (Н.Оңдасынов, 

42). Базарлы атауы – «үлкен сұранысқа ие, 

мал к"п суарылатын құдыққа» байланысты 

қойылған.

БАЗЫГҮРЛІ – ойыс. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау баз (сын есім) және гүрлі 

// ғұрлы (сын есім) с"здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Баз – «дымқыл, ылғал» мәніндегі 

с"з (ҚWТС, 566) гүр – к"нетүркі с"здігінде, 

«мола». Сонда атаудың мағынасы: «маңында 

моласы бар сулы ойыс».

БАЙБОСЫН ҚОРА – қоныс. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Антропоойконим. 

БАЙДА-Ж5ҢГІЛ – мола. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Антропонекроним. 

Сүйінғара қырғынында қосарымен кеткен 

Жанақ руынан шыққан қос батыр. 

БАЙЖАНМОЛА – қорым. Маңғыстау 

ауданында орналасқан.  Антропонекроним. 

Руы Дәулеталы Нәрікұлы Байжан жерленген 

қорым. Соғыс жылдарынан кейін Тұщыкұдық 

ауылдық Кеңесінің т"рағасы болған. 

БАЙЖАУЫН – қорым. Бейнеу ауданында 

орналасқан.  Антропонекроним.

БАЙҚҰДЫҚ – құдық. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Атау бай (сын есім) және құдық 

(зат есім) с"здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Атаудағы бай с"зі – құдық суының молдығын 

сипаттап тұр немесе «кұрғақ сусыз арнадан 

қазылған құдық» мәнін береді (қараңыз: 

БАЙ). 

БАЙҚҰЛ – қорым. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Байқұл 

– к"рік басып, темірді қайысша иіп, одан 

тұрмысқа қажетті бұйымдарды дайындайтын 

әулие адам болған. Бір шапқыншылықта 

түрікмендер оны к"рік үйінде іс соғып, қазан 

шегелеп отырған жерінде "лтіріп кетеді.

БАЙМАҒАМБЕТ – мола. Бейнеу ауданы 

мен Жылыой ауданының (Атырау облысы) 

шекарасында. Антропонекроним.

БАЙСАРЫКҮП – күп. Қарақия ауданын-

да орналасқан. Мағынасы: «Байсары руының 

сай тұйығындағы асты тастақты, шұңғыл, су 

жинайтын орны». 

БАЙТАҚ – қорым. Қарақия ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Байтақ – 

Бабық тақтасынан шыққан бірінші хазірет, 

әруақты адам. 

БАЙТОРЫ – құдық. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Жалпытүркі тілінде тор, д"р, 

дара – «ой, шұңқыр, терең және тар жылға, 

жықпыл, тау аралық жырық» мәнін береді 

(Е.Койчубаев, 224). Атаудың мағынасы:  

«құрғақ арна, ойдағы құдық». 

БАҚА – мола. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Бәйімбет 

Бақаның моласы. 

БАҚАН – мола. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «шаншыған сырығы 

бар мола». 

БАҚЫТҚОРА  – қыстау. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау Бақыт (зат 

есім) және қора (зат есім) с"здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Кісі есіміне байланыс-

ты қойылған атау. Мағынасы: «Бақыттың 

қорасы, қонысы». 

БАЛАLУЛИЕ – мола. Мазар Түпқараған 

ауданында орналасқан. Атау бала (зат есім) 

және әулие (зат есім) с"здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. «Балалар жерленген киелі 

жер». Аңыз бойынша, «Қырықкез қырғыны 

тұсында шабылған басын к"йлегінің етегіне 

орай сала жүгірген баланың келіп жеткен 

жері екен» делінеді. Бала жүрегі жеті күн 

бойына соғып жатыпты-мыс. Жұртшылық 

сол баланың денесін жатқан жеріне арулап 

жерлейді. Кейін бейіт басынан от шығып, 

ерекше қасиет белгісін таныта бастайды. 

Жергілікті тұрғындар бала әулие деп атап кет-

кен» (Маңғыстау энциклопедиясы, 1997,176). 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 7лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

БАЙҚАУ

ТАЛҚЫ

Байқау үш кезеңнен тұрды. Алғашқы айналым – «Та-

ныстыру» деп аталды. Қазылар алқасы бұл кезеңде сайысқа 

қатысушылардың қазақ ұлтының мәдени құндылықтарын 

насихаттауы, Ұлттық ұланның абыройын арттыру, баяндау 

стилі, сауатты с"йлем құрастыра білуі, с"йлеу мәдениеті, 

музыкамен к"ркемдеуі және тапқырлығына назар аударды.  

Ал «/нерлі "рге жүзер» деп аталған екінші айналымда сайы-

скерлер қазақ халқының би, шешен, к"семдері, хандары мен 

батырларының р"лдерін сомдап, сахналық қойылымдарды 

к"рсетті. Үш айналымда "зін тамаша қырларынан таныта 

білген Александр Ершов сайыс қорытындысы бойынша 

ең үлкен ұпай жинап, «Мемлекеттік тіл – менің тілім» 

байқауының жеңімпазы атанды. Руслан Сухоручкин екінші 

орынға қол жеткізсе, Гарик Арутюнян үшінші орынға 

табан тіреді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер және сайысқа 

қатысушылар ынта танытып, белсенді "нер к"рсеткендері 

үшін диплом мен сыйлықтарға ие болды.

Медет ЖЕКСЕНАЙ

Аталған жиынға жұмыс тобының жетекшісі, Ахмет 

Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының дирек-

торы  Ерден Қажыбек  жетекшілік етті.

Д"ңгелек үстелге академик, халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының президенті /мірзақ Айтбайұлы, саясаттанушы 

Айдос Сарым, профессор Wлімхан Жүнісбек, профессор 

Жамал Манкеева, профессор Жұмағали Wбуов, профессор 

Құралай Күдеринова және т.б. қатысты.

Отырыстың күн тәртібінде латын әліпбиі туралы ба-

яндамалар оқылып, ағымдағы "зекті мәселелер қозғалды. 

Жиын барысында Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің профессоры, «Жасанды интеллект» 

ғылыми-зерттеу институтының директоры Алтынбек 

Шәріпбаев, «Bilim Media Group BMG» т"рағасы Рауан 

Кенжеханұлы, танымал алтайтанушы, к"не жапон-к"не 

түркі тілдері және электроника маманы, филология 

ғылымының докторы, профессор Ерғали Wзербаев және 

т.б. латын әліпбиіне к"шу туралы "з ойларын ортаға салды. 

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
МЕНІҢ ТІЛІМ»

Латын әліпбиіне көшу 
жайы сөз болды

мик В.Гордлевскийдің к"рсетуінше,  Оғыз 

дәуірінде кең "ріс алған халық дәстүрлерінің 

к"бі бергі кезге дейін қазақ халқының руха-

ни тіршілігінде сақталып келген. Қазығұрт 

тауының  баурайындағы  Оғыз жұртының 

ханы  Қазанбек туралы  тарихшы, шежіреші  

Абылғазы толғауында былай келеді: 

«Бір қазанға қырық бір аттың етін салды, 

Ол қазанды сол қолымен к"терді,

Оң қолымен елге жүріп үлестірді,

Алыптар, билер, к"ремісің Қазанбектің 

кім екенін?» деп, оғыз жұртының толысқан, 

күшейген кезін к"рсетсе керек. 

«Б"рілі менің байрағым» атты "лең жолдары 

аңыз бен ақиқаттың сабақтастығын байқатса 

керек.   

Туымызда бүркіттің, Елтаңбамызда тұлпар-

пырақтың бейнеленулері Астана атауымен 

біте қайнасып, мемлекетіміздің тұтастығын, 

халқымыздың бірлігін сипаттаса керек. 

«Күлтегін» руна жазуында  «Барс бег ерті» – 

барс бек елі, деп жазылған. Тіл заңдылығында 

бури, б"рі с"здері бурус, барс деп айтыла-

тыны жоққа шығарылмайды. Олай болса, 

Астана қаласының эмблемасында  Барыстың 

бейнеленуі   кездейсоқтық емес. 

Wлемге есімі мәшһүр,  атақты қолбасшы  

Ақсақ Темір "зі жасатқан Тайқазанды неге "зі 

тұрған  Самарқанға емес, Түркістанға әкеліп 

қойды деген заңды сұрақ туады. Себебі Wмір 

Темір  түркілердін қара шаңырағы  Түркістан, 

Мағжан ақын айтқандай,   Ер түріктің бесігі 

екенін білген.

Қазақстанның жаңа астанасының келбетінде 

терең саяси, рухани және философиялық 

ой бар. Бұл Тәуелсіз мемлекетіміздің қайта 

қалыптасып, жаңаруы мен Қазақстан халқының  

рухани дамуының  белгісі болып табылады.

1925 жылы Қазақстанның астанасы Орын-

бордан Қызылорда қаласына к"шірілгенде 

классик жазушы Бейімбет Майлин «Астана» 

атты "лең жазғаны бар. 

 Кәрі-жасы, бәрінің де

 Айтатыны – астана!

 Ел к"герген астанасы

 Осы ма, әлде басқа ма?

 Мен астанаң, мен ордаңмын!

 Мұнда түгел тілегің...

 Ел ордасы – астанасы,

 Шаш нұрыңды әлемге!

Дегенмен де,  Кеңес дәуірінде "з алды-

на жеке мемлекет болған қазақ халқының 

толық тәуелсіздігі болған жоқ. Сол кезде   

Қызылорда, Алматы қалалары  астана болған 

елімізде  ауыр зардаптармен қатар белгілі 

бір жаңғыру жүргені рас. Бірақ та, бұл – 

ұлттың емес, аумақтың жаңғыруы еді. Ал 

астана  үшінші  мыңжылдыққа аяқ басқан 

ұлтымыздың пассионарлық дүмпуінің нәтижесі 

мен кескін-келбеті. Атақты  түркітанушы,  

ғұлама  ғалым Л.Гумилев: «Таяу уақытта  қазақ 

елінде күшті серпіліс, пассионарлық дүмпу 

жүреді. Сол дүмпудің нәтижесінде қоғамды 

алға сүрейтін тұлғалар туады. Және ол тұлға 

алдына үлкен мақсат қойып  күреседі және 

соған қол жеткізеді» деп айтқан. Мұны біз 

дүмпудің нәтижесі Астана қаласында "тіп 

жатқан  алқалы үлкен жиындардан, қазақ 

елінің әлемнің алпауыт елдерінің арасында "зін 

танытқанынан  к"ріп отырмыз. 

Мәңгілік елдің мызғымас Жеті тұғы-

рының бірі – Тәуелсіздік  пен Астана. Ол 

тұтастығымызды айқындап тәуелсіздік мис-

сиясына адал Қазақстан халқының күш-

қуатын к"рсетеді. Астана – Қазақстанның 

аумақтық тұтастығы мен  халықаралық 

қауіпсіздігінің кепілі. Халқымызды берекеге, 

молшылыққа және тұтастыққа әкелетін Аста-

на қазақстандықтардың саяси стратегиялық  

жеңісі. Жаңа дәуірдің жаңа астанасы,  яғни  

тәуелсіз мемлекетіміздің жаңа символы Нұр 

Астана мәңгілік жасай берсін. 

Елбасы Н.Назарбаев "зінің «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: 

«Мен халқымның  тағылымы мол  тарихы мен 

ықылым  заманнан арқауы  үзілмеген ұлттық  

салт-дәстүрлерін  алдағы "ркендеудің  берік 

діні ете отырып,  әрбір қадамның  нық басуын, 

болашаққа сеніммен бет алуын  қалаймын»  деп 

әділ к"рсетті.     

Оңтүстік Қазақстан облысы 

Сайрам ауданы

Алып қазан жасау дәстүрі сақ, ғұн, үйсін 

тайпаларына тән салт болған. Осы  сақ, ғұн, 

үйсін тайпаларының "мір салты, әдет-ғұрпы  

ұқсас екендігі  к"не қытай жазбаларында жақсы 

айтылады.  

Кешегі кеңестік дәуірдегі  атақты тарихшы 

ғұламалар Л.Гумилев, А.Бернштам, С.Киселев, 

W.Марғұлан, т.б. к"не түркі тайпаларының 

(сақ-скиф, ғұн, үйсін) Отаны солтүстік Қытай 

жері деп атайды. Кейін  тарихтың «жойқын 

ұлы к"штері»  барысында осы түркі тайпалары 

шығыстан Еуропа, Кіші Азия елдеріне дейін 

қоныс жайлайды.  Дәлірек айтсақ,  солтүстік 

Қытайдан  Оңтүстік Сібірге қарай  к"шкен  

сақ-скиф, кемер тайпалары біздің дәуірімізге 

дейінгі VIII-VII ғасырларда Қара теңіздің 

солтүстік жағалауына қоныс аударған.  Бұл тай-

палар "зімен бірге ала келген сібірлік «аң стилі» 

бейнелеу "нерін осы "ңірге таратқан. Міне,  

осы Қара теңіз жағалауы және  Кіші Азияны 

жайлаған сақ-скиф тайпалары арасына келген  

Геродот  қазан жасау салтын жазған.  

Атақты орта ғасырлық  тарихшы,  шежіреші 

Wбілғазының т"рт мың жылдық тарихты  баян-

дайтын «Түркі шежіресі» жылнамасында топан 

судан аман қалған Нұқ Пайғамбардың үш 

баласының бірі Йафет  "з жұртымен Еділ мен 

Жайық "зендері  аралығын қоныстанғанын   

айтады. Тарихи  жылнамада Йафеттің  сегіз 

баласының есімдері  Түрк, Хазар, Саклаб, 

Орыс, Минг, Шың,  Кемер, Тарықтар екені  

баяндалады. Этногенездік қазан ішінде 

сапырылысқан Йафеттің осы сегіз баласы 

кейін қазақтардың, Орта Азия халықтарының,  

славяндардың,  кавказ  халықтарының, 

иран, пәкістан, солтүстік үнді, ауған, хотан 

халықтарының арасына сіңісіп кетті. Олай 

болса, тұрақ, уақытша мекен  мағынасындағы 

к"не түркілік  стан – станица  с"зінің аталған 

елдерге тән болуы осыдан. Сақ этнонимі 

асақ, ассақ болып та айтылған. Бұған дәлел- 

– Қазақстанның Маңғыстау облысы Ассеке 

ауданы мен Ассеке ойысының атауы. Сондай-

ақ Пәкістанның Сват жазығында б.д.д. ІІІ 

ғасырда болған Ассакен мемлекетінің атауы. 

Ассакен атауы мен осы елдің бас қаласы Мас-

сака атауына ғалымдар  сақ этнонимінің "зі деп 

айтады.  Қазақстан астанасының атауы  Астана 

деп қойылды. Дегенмен, әр нәрсенің шығу та-

рихы бар дегендей,  неліктен астанамыз Астана 

аталды деген заңды сұрақ туады.

Елбасы Н.Назарбаев астанаға байланысты  

"з толғанысын былай жеткізеді: «Бір күні түнде, 

дәлірек айтқанда, түнгі екіде жаңа астананың 

аты Астана болады деген  ой келді маған. Астана 

– ол Астана! Қай тілде де, ұғымды, ұран тәрізді».  

Елбасымызға  осындай ұлы ойды әкелген ол – 

ұлттық Рух және салт-дәстүр. Қайта  жаңғыру 

жолындағы бабаларымыздан мирас болып 

қанымызға сіңген салт-дәстүр  тамырымызда 

бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді тудырады. 

Wлбетте, жаңғырған қоғамның "зінің тамыры, 

тарихының тереңінен бастау алатын рухани 

коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың 

ең басты шарты – ұлттық кодты сақтау. 

Халқымыздың мәдениеті мен салт-дәстүріне  

айрықша мән беру – Отанға деген ерекше 

ықылас туғызады. Бұл "з кезегінде халықты 

ұлт ететін мәдени-генетикалық кодының негізі 

болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда Астана 

атауы халқымыздың рухани, экономикалық 

"рлеуіне алып келетін символдық қалқан болса 

керек.

Сонымен, Астана атауындағы ас – биік, 

асқар шыңды білдірсе, тан/а – тәңір, сондай-

ақ түркі халықтарында бурыл тұлпарға мінген 

батырдың есімі. Бір қызығы, татар халқында 

бурыл атқа мінген Тана батыр аңыз әңгімесі 

кездеседі. Осы батырдың  есімін ғұндар 

Дон "зенінің  сол жағалауына апарып, Тана 

(грекше Танайс) қаласының негізін салды.  

Қаланың қазіргі атауы – Азов. Ғұндардың  

жойқын  к"штерінің к"рінісі Еділ "зенінің сол 

жағалауында бой к"терген  Қазан  қаласының 

атауы.  Ғұндардың к"семі М"де қағанның 

ұрпағы Атилла жауынгерлері үлкен қазанға 

су толтырып, сыйынған. М"де қағанның  

эпикалық жырлардағы бейнесі  Оғыз қаған 

екендігі   ғылымда дәлелденген.  Акаде-

Қ а з а қ т ы ң  е р  а қ ы н ы  М а х а м б е т 

/темісұлының:

«...Қара қазан, сары бала

Қамы үшін қылыш сермедік...» деп келетін 

"леңінде  халқымыздың киелі  символы 

қазанның т"ңкерілмеуі жолындағы ерлік күресті 

айтады. Ал мына бір  толғауында:   

«Астана жұртын айналған, 

Астына тұрман болсам деп, 

Адырнасын ала "гіздей м"ңіреткен;

Атқан оғы Еділ-Жайық тең "ткен» деп, 

халқы топтасқан астананы ұран етіп Махамбет 

ақын сары далада жойқын күш болған батыр 

бабаларымызды еске түсіреді.  Байырғы 

түркілер дүниенің т"рт бұрышы: шығысты  к"к, 

батысты  ақ, солтүстікті қара, оңтүстікті қызыл 

түстермен  белгілеген. «К"к»  пен «Тәңір» 

аспан мағынасындағы синоним с"з. Түркі 

ойшылы, ғұлама М.Қашқари с"здігіндегі к"ктің 

мағынасы  аспан деп беріледі. Олай болса, ас 

–тәңірдің сыйы, ас – ус бүркіт (М.Қашқари) 

биікке  самғау, тан/а- тәңірі  немесе бурыл атқа 

мінген батыр.

Осы бүркіт атауындағы бүрк – буруг 

атауына ут к"птік қосымшасы жалғануы 

нәтижесінде кірігу – фузияға ұшыраған 

бург, яғни б"рі. К"не түркілік ат, ут, т 

қосымшалары тек к"птік мағына ғана емес, 

сондай ақ биіктік, ұлылық мағыналарын 

білдірген. Ғұлама ойшыл-ғалым W.Марғұлан 

қазіргі кезде қазақ халқының ішінде сақталған 

«Қыз б"рі» ойынын сақтардан қалған жұрнақ 

деп қарайды. Олай болса,  Астана атауының 

т"ркінінде бүркіт немесе б"рі  ұғымы бар. 

Ал қазақтың к"не с"здерінде к"к б"ріге не-

месе бурыл тұлпарға мінген тарихи әпсаналар  

кездеседі.Біздің дәуіріміздің ІІ ғасырында  

Батыс  Жетісуда үйсіндер мен ғұндардың ара-

ласуынан оғыздар пайда болған. Wбілғазының 

«Түрк шежіресі» жылнамасында  Оғуз қаған 

қиын-қыстауға ұшырағанда оның шаты-

рына жарық кіреді, ол жарықтан к"к түсті, 

к"кжал үлкен б"рі шығып, Оғызға үш рет 

жол к"рсететіні баяндалады. Немесе  ақ 

бұлт ішінде бурыл атпен к"рінген Қарасай 

батырдың жаламен "лім қаупі туған ұлы 

К"шекті құтқаруы тәңірдің, рухтың қолдауы 

болса керек. Бір қызығы, сақтардан қалған 

«станица» с"зінің екінші мағынасы «табын» 

немесе «құрт», яғни б"ріні танытқан. Кіші жүз 

ішіндегі Табын руы ноқта ағасы саналатынын 

еске түсірсек болады. Сондай ақ қазақтың  үш 

жүзінде де құрт, яғни б"рі атымен аталатын 

рулар да кездеседі. Атақты Сүйінбай ақынның 
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Б
ір елді мекенде қатар "мір сүріп 

жатқан тілдердің бір-біріне 

тигізер әсері қашанда мол бо-

лады. Ол лексикалық, фонетикалық, 

грамматикалық және т.б.  тұрғыдан 

алғанда солай. Мұндай "згешеліктерді 

Тәжікстандағы қазақтар  тілінен де 

кездестіреміз. 

Қазақ тілінің даму тарихында араб-

парсы тілдерінің әсері кезінде белсенді  

р"л атқарғандығы белгілі. Осындай с"здер 

әсіресе иран, тәжік тілдерінен ауысқан, 

сол тілдердегі етістіктің осы шағы негізінде 

пайда болған аффикстердің қазақ тілінде 

к"бірек қолданылуында байқалады. 

Тәжікше с"з тудыру тәсілдеріне осы 

тілде кездесетін абат, бап, дан, дос, жан, 

нама, пай, пая, хан және хана тұлғаларын 

атауға болады. Тәжік тілінде бұлардың 

бәрі дербес зат есімдер болып саналады. 

Олардың біразы "збек тілінде де және 

ондағы қазақ говорларында да дербес 

қолданыла береді. Дос, жан, хан сияқты 

Бұл қосымша иран тілдерінен ауысқан 

с"здердің құрамында екі түрлі жағдайда 

кездеседі. 1. с"здердің алғашқы сыңары 

ретінде пайтақ ("зб. пайтахт – тахтың түбі, 

орда, астана мағынасында). Тәжікстан 

қазақтары тілінде де сол мағынада. Пайта-

ба ("зб. пойтаза – шұлғау). Жүн пайтаваны 

қалың орап етікті киіп алды.

С"здің кейінгі компоненті ретінде го-

ворда  сарпа с"зінде ("зб. және тәж. сару 

– по, яғни сәр – бас, па – аяқ с"збе с"з 

бас-аяқ деген қос с"з). Жергілікті қазақтар 

тілінде де тәжік, "збек тілдеріндегідей 

ауыспалы мағынада, яғни  киіт, әсіресе 

балаларға атап  тоянаға қосып берілетін 

киімнің аты.

Хана. Бұл с"з (хана) тәжік тіліндегі 

үй (дом) деген с"з. /збек, қарақалпақ, 

қырғыз, қазақ тілдерінде қолданылады.  

а) Дербес күйінде "збек, қарақалпақ және 

жергілікті  тәжік қазақтары тілдерінде 

б"лме (комната) мағынасында айтыла-

ды. Үйің неше  қаналы? ханаң күйгір! 

– "зб. диндар), дандар ("зб. донгдор – 

даңқты), айыптар ("зб. айдбор –  күнакер), 

тәрәптар ("зб. тарафтор – жақтаушы, с"зін 

с"йлеуші),  ілімдар ("зб.  илмдар, илмли 

– білімді), зәріптар ("зб. зарбдор, ар. зарб 

– соққы, түрткі, зарбдор – озат), шаруадар 

("зб. чарвадор – малшы), пұлдар ("зб.  

пулдор – ақшаға бай), гүлдар ("зб. гүлдор 

– гүлі мол мата), амалдар ("зб. амалдор –  

мансапқой), "німдар ("німі мол, урожай-

ный) т.б. Мысалы, мал шаруашылығын 

"ркендетіп, оның "німдарлығын артты-

рамыз. Гүлдар шытыңыздан т"рт метр 

"лшеңізші.

-Қор, –хор ("зб. хур, жеу, ішу мағына-

сында тәжікше хурдан етістігінің осы шағы). 

Бұл жұрнақ үш түрлі мағынада жұмсалады.

Бұдан басқа жергілікті с"йлеу тілінде 

жаңа с"з тудыратын "німді жұрнақтың 

бірі – зар (-зор). Бұл жұрнақ егін, "сімдік 

атауларына жалғанып, сол "сімдік "сетін 

жерді, жемістің бір түрі егілген, не "зі 

шыққан жерді білдіреді. Қазақ әдеби 

тілінде к"бінесе, бұл жұрнақтың қызметін 

бау-бақша с"здері атқарады. 

-Бәд, -бет. Бұл қосымша жаман, 

нақұрыс сияқты тәжік тілінде қолданы-

латын араб-парсы тілдерінен ауысқан 

с"здердің құрамында едәуір қолданылатын 

"німді жұрнақ. 1959 жылғы «/збекше-

орысша с"здікте» бұл тұлға  елуге жуық 

с"здің құрамында сын есім не үстеу 

мағыналарындағы с"з тудырушы тәсіл 

ретінде кездеседі. Мысалы, бетпақ ("зб. 

бадбахт, бақытсыз, бағы ашылмаған), 

баджахл – мінезі жаман, ашуланшақ деген 

мағынада. /мірімде ондай мінезі беджахыл 

адамды к"рмедім.

-Бе (й). Бұл префикс жаңа с"з туд -Кәм, 

-кем, -кам. Бұл с"з тәжік тіліндегідей жеке 

күйінде де, біріккен с"здер құрамында да  

түркі тілдерінің  к"пшілігінде  кездесетін 

қосымша. С"з тудырушы қосымша ретінде 

қазақ тілінен г"рі "збек тілінде  жиірек 

қолданылатын қосымша. 1959 жылғы 

жарық к"рген «/збекше-орысша с"здікте» 

кәм қосымшасының отызға жуық с"здің 

құрамында с"з тудырушы тәсіл ретінде 

кездесуі де осының дәлелі. Мысалы: 

кәмгәп ("зб. камгап – с"зге сараң. К"п 

гәп ешекке жүк деген, кәмгәп бол, ба-

лам.  Кәмсу // кемсу ("зб. кәмсув «суға 

қанбаған егін» мағынасында). Кәмсүт // 

кемсур ("зб. камсүт – сүті аз сиыр. Кәмқан 

// кемқан ("зб. камқон – қаны азайған, 

кәмқуат // кемқуат ("зб. камкувват, яғни 

әлсіз, жарымжан).

С"йленімдегі етістікке тән морфо-

л о г и я л ы қ  е р е к ш е л і к т е р  е т і с т і к т і ң 

жіктелуінде, осы шақ формаларын-

да және етіс жұрнақтарының ауысып 

қолданылуында байқалады. Мысалы: 

Мен отырыппын      Біз отырыппыз

Сен отырыпсың        Сіз отырыпсыз

Ол отырыпты             Олар отырыпты

Wдеби тілде үшінші жақта түсіп 

қалатын жіктік жалғаулары сұраулық 

демеулік  селбесіп айтылған кезде де говор-

да түсіп қалмайды.

Қорыта келгенде, с"з болып отырған 

"ңірдегі қазақтар тілінде айтылып жүрген 

ерекшеліктер "збек тілі мен  /збекстанның 

басқа да аумақтарында тұратын қазақтар 

тіліне ұқсас. /збекстан мен Тәжікстанда 

тұратын қазақтар тіліндегі морфологиялық 

ерекшеліктерінің к"пшілігі "збек және 

тәжік тілдерінің әсерінен туғандығы ерек-

ше байқалады. 

М.АБДУЛХАНОВА,
А.Ясауи атындағы Халықаралық

қазақ-түрік университетінің қазақ
тілі кафедрасының аға оқытушысы

тұлғалар қазақ әдеби тілі лексикасында 

да дербес түрде жұмсала береді. Мұндағы 

к"ңіл аударарлық жағдай,  бұл тұлғалардың 

есімдермен тіркесіп, жаңа  ұғымдағы есім 

тудыруында. Енді осы  айтылғандарға же-

ке-жеке тоқталып "тейік.

Бап. Бұл с"з тәжік тілінде дербес (боб) 

күйінде қақпа, тарау, ыңғайлы, лайық 

деген мағыналарды да білдіреді. Біріккен 

с"здердің құрамында қолданбайды. 

/збек тілінде дербес күйінде тарау (гла-

ва, раздел), лайық (подобный) және 

ет іст ік  тудырушы -ла  жұрнағымен  

бопломоқ (бір жұмысты  тындыра істеу 

мағынасында) түрінде қолданылады. 

Глава, раздел мағыналарында боб түрінде 

қолданылғанымен, кейінгі мағыналарда 

боп түрінде қолданылады. Қазақ тілінде 

бап баптау күйінде дербес жағдай, жай, рет, 

күту, бағу, күйіне келтіру мағыналарына 

ие. Кей жағдайларда бұл қосымша сын есім 

тудыратын жұрнақ орнына да жұмсалады. 

Мысалы, киімбап  мата іздеп  тәпріге бар-

дым ("зб.  к"йлекбап, қазақ әдеби тілінде 

к"йлекке лайықты). К"п жыл бұрын 

егілген теректер  имаратбап боп қалды 

("зб. иморотбап, қазақ әдеби тілінде үй 

салуға жарайтын ағаш).

Пай. Бұл с"з (по-па) тәжік тілінде 

дербес күйінде аяқ деген мағынаны 

білдіреді. Түркі тілдерде, сондай-ақ қазақ 

тілінде аяқ киімнің сыңары (етіктің бір 

пайы сияқты) немесе малдардың артқы 

тірсегіндегі желімдеп ерге жапсыратын 

сіңірі мағынасында дербес қолданылады. 

Мыс.: тойда кебісімнің бір пайын ауысты-

рып алдым.  Мәгәзіннен алған кәлішім (га-

лошым) пайма-пай (екі сыңары екі түрлі) 

шығып қалды.

(Үйің "ртенгір! қарғ.). ханасы келгенде 

айтып қалайын (тұрақты тіркес. Орны 

келгенде, реті келгенде, иіні келген-

де). ә) басқа с"здермен бірігіп келгенде 

"збек, қарақалпақ тілдерінде қазақ тіліне 

қарағанда белсенді қызмет атқарады. 

Нәтижесінде тек араб-иран тілдерінен 

ауысқан с"здердің құрамында ғана емес, 

түркі тілдерінің құрамында да кездеседі. 

Қазақ тілінде "німсіз тәсіл.

Хана әдеби  тілдің "зінде оншақты 

с"здердің құрамында кездеседі. Жергілікті 

с"йлеу тілінде бұл тұлғаның қолданылу 

аясы әдеби тілге қарағанда кеңірек. 

Жергілікті тәжік қазақтары тілінде с"здерге 

тіркесіп келгенде хана қосымшасы екі 

түрлі мағынаны білдіреді. Біріншіден, 

"зінен бұрын келген с"зде білдірілген 

зат тұратын, сақталатын орынды, үйді 

білдіреді. Қазақ тілінде хана форма-

сы әуелде мекендік ұғымды білдіретін 

кен, не сол затпен шұғылдануға құмар 

адамды білдіреді. Қазақ, қарақалпақ 

тілдерінде к"біне -паз түрінде айтылады. 

/збек тілінде -баз, -ваз түрінде, жергілікті 

с"йлеу тілінде -баз, -паз түрінде айтылады. 

Араб не иран тілдерінен енген с"здердің 

құрамында:  сиасатбаз ("зб. сеасатбоз – 

саясатшы), дарбаз ("зб. дарбоз) арқан  

үстінен ойын к"рсететін акробат, кунабаз 

(қиморбоз), кептерпаз ("зб. каптарбоз 

– к"гершін бағушы), сырбаз ("зб. шир-

воз. тәж. шир – сүт, яғни ширбоз – сүт 

еметін қозы, ішкілікбаз ("зб. ичкиликбоз 

– алкоголь). Ол ішкілікбазға салынды. 

Ішкілікбаздық – құмарлық.

Д а р  –  т а р .  ( " з б .  д о р .  и е л е н у 

мағынасындағы тәжікше доштан етістігінің 

осы шағы "збек тілінде, қазақ, қарақалпақ 

тілдеріне қарағанда жиі кездеседі. Ал 

қазақ тілінде біраз с"здердің құрамында 

қолданылады. Мысалы, діндар (діншіл 
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Қолдаймыз! К&ше атауларын қазақшалау ісіне ел 
&ңірлері түгелдей кіріссе жақсы болатын еді.

Кеңестік атаулардан құтылатын кез әлдеқашан 
болды ғой. Олардың әлі күнге дейін сақталуы тіпті 
ұят.

Егер де қала атауының еш мәні болмаса, әрине, &згерту 
керек.

5те дұрыс ұсыныс. Мәселе «Ана тілі» газетінің бетінде 
к&терілген соң жақсы жаңалықтың боларына сенімдімін.

Дәстүрлі &нерді наси-
хаттап жүрген жастар 
некен-саяқ. 5нерлі жастар 
– ел мәдениетінің болашағы 
екенін ұмытпайық. Қордың 
ж ұ м ы с ы н а  а л ғ ы с ы м ы з 
шексіз. 

Расында да бұл тақырып 
к&п қозғалады.  Бірақ мін 
жетерлік.

А у ы з е к і  с & й л е у  м е н  ж а з у -
да к&птеген қателіктерді байқап 
жүрміз. Газет-журналдар қателесіп 
жатқанда, қарапайым адамдарға 
қандай сын тақпақпыз?..

Қарапайым отбасынан шыққан 
дарынды балалар қашанда қолдауға 
зәру  ғой.  Осындай қорлардың 
қолдауының арқасында олардың да-
рынын әлемге паш етіп, ары қарай 
дамуына үлкен мүмкіндіктер ашы-
латыны с&зсіз.

Сын қанша айтылып жат-
са да, оны құлаққа ілетіндер 
шамалы.

Мұндай орынды сын 
қашанда айтылып, жа-
зылуы тиіс деген ойдамын. 
Сонда ғана кемшіліктер 
түзеледі.

Егер жағдай жақсы болса, жас от-
басылар к&п балалы болудан қашпайды.

Адам &лімінде аста-т&к дастарқан 
жаюды да доғару керек. Бұл той емес, 
қайғы ғой.

Дарина:

Тіліміздің болашағын қалайтын 
&зіміз.  Оны т&рге шығаратын да 
біздерміз.

Сәбит:

Мемлекеттік тілдің қолданыс аясы 
кеңейгендігі қуантады. Бірақ осымен 
тоқтамай, ары қарай да атқарылатын 
жұмыстар к&п.

Рауан:

5нерің &рге жүзсін, Bсем! 

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

толық мағыналы с"з болғанымен, бірте-

бірте жұрнақтық қызметті атқаратын 

болған. Хана қосымшасы нақты кейбір 

зат есімдерге жалғанып арнаулы меке-

ме, орын-жай ұғымдарының атауларын 

білдіреді (асхана, шайхана, жатақхана, 

етхана т.б.).

Тәжікстан және /збекстан т"ңіре-

гіндегі қазақтар тілінде  тәжікше  етістік 

тұлғалы с"з тудырушы тәсілдер араб-

иран тілдерінен ауысқан с"здердің 

құрамында да, түркі с"здер құрамында 

да әдеби тілімізден молырақ кездеседі.  

Мұның себебі академик І.Кеңесбаев атап 

к"рсеткендей, араб-иран с"здерінің қазақ 

тіліне ауысуында дәнекер тілдердің бірі 

болған "збек тілінде с"йлесетін ортадағы 

тұрғындарының  "збектермен араласып, 

қарым-қатынас жасауында деуге болады. 

С"йтіп, тәжік тілінде  кейбір біріккен 

с"здердің сыңары түркі тілдерінде жұрнақ 

дербес қолданылмағандықтан, жұрнақ 

қызметін атқарады. Ондай етістік  тұлғалы 

қосымшалардың біразы тәжік қазақтары 

тілінде де кездеседі. Солардың кейбіреуін 

атап "тейік.

-Баз (-паз), -боз, -баз, -базидак де-

ген ойнау мағынасындағы етістіктің осы 

шағы. Бұл тұлға "зінен бұрынғы с"здерде 

білдірілген  затпен айналысуды әдет ет-

ТІЛДЕРДІҢ  
ықпалы мен әсері

 «ҮРКЕР» СЫЙЛЫҒЫ 
ТАБЫС ЕТІЛДІ

МАРАПАТ

« Р и т ц - К а р л т о н »  о т е л і н д е 

"ткен рәсімде министр Дәурен 

Абаев  барлық БАҚ "кілдерін 

т"л мерекесімен құттықтап с"з 

с"йледі. «/здеріңіз білесіздер, 

«Бұқаралық ақпарат құралдары 

туралы» Заңға "згерістер мен 

толықтырулар енгізілмек. Осыған 

орай журналистердің мәртебесін 

к"теруге қатысты к"птеген сауал дар 

келіп түсіп жатыр. Бүгінгі «Үркер» 

ұлттық сыйлығы осы бағытта жа-

салып жатқан үлкен қадам деп 

білгейсіздер. «Үркердің» беделі 

биіктеп, танымалдылығы арта 

берсін» деді министр. 

Т ұ ң ғ ы ш  « Ү р к е р »  ұ л т т ы қ 

сыйлығы 15 аталым бойынша 

үміткерлерді іріктеді. Жүлде қоры 15 

миллион теңгені құрайтын байқауға 

800-ден астам үміткер "тінім бер-

ген. Соның ішінен іріктеп алынған 

75 қатысушыға ерекше құрмет 

к"рсетілді. 

«Үздік журналистік зерттеу», 

«Үздік фототілші», «Қазақстан 

туралы үздік танымдық материал»,  

«Үздік сараптамалық материал», 

«Үздік радиобағдарлама» және 

т.б. аталымдар бойынша бірқатар 

журналистер марапатталды.  Осы 

орайда  «Үркер»  сыйлығының 

иегері, «Егемен Қазақстан» газетінің 

бұрынғы Бас редакторы, танымал 

публицист, қарымды қаламгер 

Ж а н б о л а т  А у п б а е в п е н  ж а ң а 

байқаудың мән-маңызы ж"нінде 

әңгімелескен едік.     

– Жанболат аға, «Егеменнің» 
р е д а к ц и я л ы қ  а л қ а с ы  ұ с ы н ғ а н 
«Ажалға аттанғандар» атты зерт-
теу мақалаңыз байқаудың «Үздік  
журналистік зерттеу» сыйлығына ие 
болды. Бұл тақырыпқа баруыңыздың 
себебі және мақаланың бұрынғы ба-
сылымдардан ерекшелігі неде екенін 
тарқатып айтсаңыз.

– Осыдан 95 жыл бұрын Жар-

кентте ақ гвардияшылар генера-

лы, атаман  Дутовтың к"зін жою 

ж"ніндегі Бүкілодақтық маңызы 

бар  мемлекеттік операция жүзеге 

асты. Ол шекараның арғы бетіне 

амалдап "тіп, бергі жақтағы бейбіт 

"мірге енді кіріскен елге зор қауіп 

т"ндірген әрекет еді.  

И ә ,  б ұ л  т а қ ы р ы п  1 9 7 0 - 8 0 

жылдары  баспас"з бетінде жазылды, 

кино да түсірілген.  Кезінде белгілі 

қаламгер Жүсіпбек Арыстанов 

Ж е т і с у д а  К е ң е с  ү к і м е т і н і ң 

орнауы туралы «Сұңқар да жерді 

мекендейді» деген кітап жазса,  

Алексей Брагин, Кемел Тоқаев 

және Бексұлтан Нұржекеев те осы 

тақырыпқа қалам тартты. Бірақ осы 

операцияға қатысқан жерлестеріміз 

ж"нінде шындық толық айтылып 

біткен жоқ. /йткені сол кездегі 

жағдайға байланысты зерттеушілер 

1921 жылғы 6 ақпандағы Қытайдың 

Сүйдін қамалында болған оқиғаны 

баяндаумен шектелгені мәлім. Ал 

одан кейін ше?  Ажал аузына аттанып, 

аман келгендердің тағдыры, олардың 

ұрпақтары,  «Атаманның ақыры» 

фильмінің түсірілу тарихы, міне, 

осы оқиғаларды  аталған зерттеуде 

қадери-халімізше айтуға күш салдық. 

– Бұл тақырыпты зерттеуге  қанша 
уақытыңыз кетті?

– Мақала 2006 жылдан бастап 10 

жыл бойы жазылды. Газеттің алты 

н"міріне басылды. Зерттеу барысын-

да аталмыш операцияға қатысқан 

адамдардың ұрпақтарымен кездесіп, 

әрқайсымен жеке с"йлестім. 1990 

жылдары Мәскеуде шыққан ақ 

эмигранттардың естеліктері  де 

қамтылды. 

 Тәуелсіздік жылдары құпия 

а р х и в т е р  а ш ы л ы п ,  к " п т е г е н 

құнды құжаттарға қолымыз жетті 

ғой, солардың к"п к"мегі тиді. 

/збекстанның Хиуа  («Атаманның 

ақыры» фильмі сонда түсірілген), 

Қытайдың Сүйдін қалаларында, 

Жаркент "ңірінің әрбір ауылында 

болдым. Зерттеу мақала оңайлықпен 

жазылмайды, "зіміздің ҰҚК-нің, 

Ташкенттің архивтерін ақтардым. 

Хиуаның қорғандарын бойлай жүріп 

"ттім. Барлық дерек дайын болған 

кезде жазуға отырдым, мақала бір ай 

15 күн к"лемінде жазылды.   

Осы ретте зерттеу материалда-

рына қол жеткізуге к"мектескен 

ҰҚК қызметкерлеріне, Панфи-

лов ауданының әкімдігіне, Қытай 

елшілігіне және /збекстандағы 

елшілігімізге алғысымды айтамын. 

–Енді «Үркер» ұлттық байқауы 
ж7ніндегі пікіріңізді білсек. 

– Журналист деген халық негізі 

бай болмайды. Шектеулі жалақысы 

бар, қаламақыдан басқа табыс к"зі 

жоқ екені белгілі. Басқа кәсіппен 

айналысуға уақыты да, икемі де 

жоқ,  қаламымен күн к"ретін халық 

қой. Сондықтан журналистерді 

қаржылай қолдау керек екені анық. 

Жалпы шығармашылық байқау, 

сыйлық дегендер қалам иелерін 

ынталандырады, жағдайына азды-

к"пті сеп болады. Еңбегіңнің еленуі 

моральдық тұрғыдан да жігерлендіріп, 

ж а з у ғ а  ш а б ы т  б е р е д і .  О с ы 

тұрғыдан келгенде «Үркер» секілді 

республикалық деңгейдегі байқаулар 

бізге керек. Wсіресе, жолым жеңіл 

болып, менімен бірге ұсынылған 

Думан Анаш, Ерлан Омаров сияқты  

әріптестерімнің де марапатқа ие 

болғаны айрықша қуантты.   

Дина ИМАМБАЕВА

ЖӘДІГЕР

Табылған дүниелер қола дәуірінің 

к"не мұрасы, яғни, 4 мың жыл бұрынғы 

ескерткіштер. Арада мыңдаған жылдар 

"тсе де, қол"нер бұйымдары жақсы 

сақталған.

Облыстық тарихи-"лкетану мұра-

жайы археология б"лімінің ғылыми 

қызметкері Жасұлан Үкеев: «Қола 

дәуірінің әрбір кезеңінде геометриялық 

орнаменттеріне қарап, қыш ыды-

старды біз қай кезеңге жататынын 

анықтауға болады. Мысалға, мына 

қыш ыдыстың бүйірінде салынған 

орнаменттеріне қарап, бұның біз қола 

дәуірінің соңғы кезеңіне жатқызамыз. 

/йткені, бұған ұқсас зат, 2010 жылы 

қазылған археологиялық қазба 

жұмыстары барысы кезінде «Орман-

ды бұлақ» қорымынан табылған қыш 

ыдыстар, осыған ұқсас, тура келеді, 

дәл келеді» деді.

Зерендіден табылған 
көне заттар
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СЫР ШЕРТКЕН

ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАМГЕРЛЕРІ

«КІСІЛІК КІТАБЫ»

ЖҮЗДЕСУ

Шараны құттықтау с"зімен ашқан 

университет ректоры Ғалымқайыр 

Мұтанов аталмыш серияның мем-

лекетке, ұлтқа ерен еңбек сіңірген 

тұлғаларды қалың бұқараға толығырақ 

таныстыру мақсатында шығарылып 

келе жатқанын айтты. «/негелі "мір» 

сериясы кітабының басты кейіпкеріне 

тоқтала отырып, тұлғалық қасиеттері 

мен қырларын атап "тті. «Ең алды-

мен, талантты ақын ретінде танылған 

Нұрлан Мырқасымұлының поэ-

зиясы ел мен жер тағдырын терең 

толғайтын азаматтық қуатымен 

ерекшеленеді. Елдің с"зін с"йлеп, 

ұлттың мұңын мұңдайтын қайраткер 

ретінде де сіз Тәуелсіз еліміздің ру-

хани "сіп-"ркендеуіне "лшеусіз үлес 

қосып келесіз. ҚазҰУ түлегі ретінде 

сіздің "мір жолыңыз бен азаматтық 

ұстанымыңыз жастарға үлгі-"неге» 

дей келе, мерейтой иесін әл-Фараби 

атындағы Алтын медальмен марапат-

тады. 

Н.Оразалин "з кезегінде универ-

Оған жиналған оқырман қауым 

алдымен кеш иелерінің "мірбаянымен 

танысты. Қаламгерлер оқырмандар 

тарапынан қойылған сауалдарға жа-

уап беріп, алдағы шығармашылық 

жұмыстары жайлы пікірлерімен 

б"лісті. Замандас достары, әріптестері 

мен шәкірттері жүрекжарды пікір лерін 

ортаға салды. 

Айта кетейік, Алтынбай Сиқымбек 

2010 жылдан бері екі тілде шығатын 

«Нұрлы "лке» газетінің директор-

бас редакторы болып еңбек ету-

де. «Wжемнің әңгімесі», «Қараой 

қалжыңдары» және т.б. кітаптары 

мен «Туған жер. Родная земля» атты 

туған жері Балқаш ауданы Құйған 

ауылының энциклопедиясының авто-

ры болса, жыр киесін пір тұтқан Ізтілеу 

Тойшыбайұлы Алматы облысы Балқаш 

ауданындағы К"кжиде ауылында 

дүниеге келген. /леңдері аудандық 

облыстық, республикалық басы-

лымдарда жарық к"рген. Бұл орайда 

жергілікті қаламгер, "лкетанушы, 

ұстаз, Жазушылар одағының мүшесі, 

ситет басшылығына ризашылығын 

білдіріп, бұл кітап "зі үшін  ең үлкен 

марапат екенін айтты. Алғаш осы оқу 

орнының табалдырығын аттаған сәттен 

бастап, біліммен қоса "мірлік бағыт-

бағдар берген Бейсембай Кенжебаев, 

Тұрсынбек Кәкішев сынды  ұстаздарын 

құрметпен еске алып,  ел болашағына 

қызмет ете беретінін жеткізді. 

Дина ИМАМБАЕВА

бірнеше дастан, "лең, толғаулардың, 

тарихи-публицистикалық   ой-толғау, 

шығармаларымен қатар мерзімді ба-

сылымдарда жарық к"рген к"птеген 

мақалалардың авторы Жұмақан 

Қожамқұлұлы туралы да тағылымды 

әңгіме аз болмады. 

Қ а л а м г е р л е р м е н  к е з д е с к е н 

кеш қонақтарының туындылары 

« А т а м е к е н і м  –  Қ ұ й ғ а н ы м »  

( А . С и қ ы м б е к ) ,  « Ш ы р а й л ы  

Шеңгелдім» (Ізтілеу Тойшыбайұлы), 

«Не жетпейді?» (Ізтілеу Тойшыбайұлы), 

«Тамшылар» (Ж.Қожамқұлов) сынды 

"леңдерімен "рнектелуі де кеш сәнін 

ажарландыра түсті. Кеш соңында 

Шеңгелді ауылындағы №1 кітапхана-

ф и л и а л ы н ы ң  к і т а п х а н а ш ы с ы 

А.Ақтанова «Ұлы дала» әнін    №3 

орта мектептің 7 сынып оқушысы 

М.Бекарыспен б ірге  орындады. 

Жүздесуді қалалық кітапхана директоры 

П.Мұхаметқалиқызы қорытындылады.

Заңғар АЛТАЙ
Алматы облысы

ТҰСАУКЕСЕР

Іс-шара аясында Ұлттық кітапхана 

қорынан М.Жолдасбековтің  "мірі мен 

шығармашылығына арналған кітап 

к"рмесі ұйымдастырылды. Ұлттық 

кітапхана ұжымы ғалым-қайраткерге 

«Кітап мәдениетіне қосқан үлесі үшін» 

атты арнайы марапаты мен т"сбелгісін 

тапсырды. 

Тұсаукесер рәсімін жүргізген 

Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы 

басқармасының т"рағасы Нұрлан 

О р а з а л и н  ж а р ы қ қ а  ш ы қ қ а н 

кітаптардың бәрі автордың ел тари-

хы, мемлекет тағдыры, тәуелсіздік 

тағылымы, заман, қоғам, "мір, жер, 

дін және т.б. мәселелер туралы терең 

тебіреністерінен туғанын атап "тті. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қо-

ғам ының президенті ,  академик 

/мірзақ Айтбайұлы, белгілі ақын 

Марфуға Айтхожина және филоло-

гия ғылымының докторы Бақытжан 

Хасанов жаңа кітаптардың тұсаукесер 

рәсімін жасады. Рәсімнен кейін 

жиынға қатысқан белгілі жазушылар 

мен қалам қайраткерлері "з ойларын 

ортаға салды. 

Шарада с"з алған Ш"мішбай 

Сариев, Wлібек Асқаров, Рафаэль 

Н и я з б е к о в  ж ә н е  б а с қ а  а қ ы н -

жазушылар лебіздерін білдірді . 

Жанғали Жүзбаев, Нұркен Wшіров 

с ы н д ы  к ү й ш і л е р  М ы р з а т а й 

Жолдасбековтің күйлерін күмбірлетсе, 

Эльмира Жаңабергенова, Ардақ 

Балажанова ұстаздарына арнап әннен 

шашу шашты, жас ақын Жамбыл 

Дүйсенов "лең оқыды.   

Мерейтой иесі жиналғандарға "з 

ризашылығын білдірді.   

Дана ХАЛЫҚ

(Басы 1-бетте)

Wлемдік үкімет қайшылық тудыратын 

ұлттық мемлекеттерді ыдырату арқылы 

ғана "мірге келеді. «Бұл жағдайда әлем 

азаматтарының саяси баспана сұрайтын 

мүмкіндіктері де болмайды-ау» деген бір 

автордың әзілі еске түседі. Планетарлық 

үкімет – күдікті жоба, ол қызығушылық та 

туғызар, бұл бірақ айналып келгенде баяғы 

«жұмысшылардың отаны жоқ» деп Маркс 

пен Энгельс айтқандай, коммунистік ар-

ман сияқты утопия, әйтеуір, революция-

лық т"ңкеріске шақырмайды. Бұл к"зқа-

рас тым радикалды к"рінгенмен оны 

қолдаушылар аз емес.

Жаһандану қазақтар үшін тек батыс-

тану, американдану қауіпімен ғана емес, 

терең тарихы бар және әдіс-тәсілдері жолға 

қойылған орыстану саясатымен де қауіпті. 

Бұл жерде орыс мәдениетімен араласу, 

жақсысын үйренудің маңыздылығы "з 

алдына б"лек әңгіме. Мәселе бұрынғы 

кеңес республикаларын, бірқатар бұрынғы 

социалистік елдерді орыс идеясына икем-

деу, әлемге тараған орыстарды қорғауға 

байланысты «Орыс әлемі» («Русский мир») 

доктринасы туралы болып отыр. Ол саясат 

бүгін орыстілді қазақтарға, қазақстандық 

о р ы с т а р ғ а ,  ж а л п ы  с л а в я н д а р ғ а  д а 

ықпал етеді. «Орыс әлемі» терминін 

XIX ғасырдың 30-жылдары қолданысқа 

енгізген граф С.Уваров болатын. Сол 

кезде Болгария сияқты славян елі оны 

олардың ішкі ісіне араласу деп санаған. 

Себебі мемлекеттер қарым-қатынастары 

қай заманда да мызғымас мына қағидаға 

негізделген: Ұлтына қарамастан адам 

азаматтығын қабылдаған елдің мүшесі 

және азаматын қорғау әр мемлекеттің 

міндеті. Сондықтан «отандас» («соотече-

ственник») деп азаматтыққа бәсекелестік 

туғызу, басқа елдердегі орыстарды ұлтына, 

дініне қарай Ресейге икемдеу, тіпті орыс, 

славяндармен шектелмей, басқа мемле-

кеттерде тұратын орыстілді қазақ, басқа 

да ұлт "кілдерін, орыс идеясына икемдеу 

халықаралық шарттарға қарама-қарсы. 

2014 жылы В.Путин «Орыс әлемі» туралы 

айта келіп, «нас объединяет не только наш 

общий генетический культурный код, но 

и исключительно мощный генетический 

код» (Путин В.В. «Для русского на миру 

и смерть красна». «Социологические ис-

следования, 2015, №5,150 бет) деген еді. 

«Орыс әлемі» идеясының жанжалдарға 

итермелейтіндігін айта келіп, ресейлік 

ғалым В.Л.Иноземцев мынадай уәж ай-

тады: Егер Ресей «орыстілділерді сылтау 

етсе, неге Франция «француз тілдерді» 

қорғап Камерун мен Синегалдың ішкі 

істеріне араласпайды? Егер Ресей «орыс 

тілділерге» паспорт үлестіргенде, неге 

Қытай әлемде тараған қытай диаспора-

сына сондай қадамға бармайды?» (сонда, 

151 бет).

Шындығында «Орыс әлемі» деген 

бірыңғай тұтастай әлем емес. Кеңес Одағы 

ыдырағаннан кейін Ресейдегі 6,5 млн орыс 

"з қалауымен шетелдерге қоныс аударды. 

Жиырма миллионнан астам адам, бұрынғы 

Кеңес елінде тұрғандар бүгін тәуелсіз 

мемлекеттерде тұрып жатыр. Басқа да се-

бептермен, мысалы, орыстілді еврейлер, 

орыстілді немістер шетелдерде тұрады. 

Wлемде 7 миллиондай орыс ешқашан 

Ресейде тумағандар, олар бір кезде қоныс 

аударған орыстардың ұрпағы. Сондықтан 

шетелдік орыстарға, орыстілділерге 

бірыңғай тұтас қауымдастық деп қарауға 

негіз жоқ.

Егер Қазақстандағы орыстарды ай-

татын болсақ, олардың басым к"пшілігі 

тек т"лқұжатымен емес, ниетімен, адал 

ісімен,  пікірімен Қазақстан азама-

ты. Олар, әрине, тарихи Отанының да 

тілектестері, орыс мәдениетінен, тілінен 

қол үзбейді, оны Қазақ мемлекетінің ұлт 

саясаты да қолдайды. Олар "здерінің 

білімі, кәсіби тәжірибесімен, ақылы мен 

еңбектерімен еліміздің экономикасы мен 

мәдени байлығына "з үлестерін қосуда. Ал 

біржақты ресейшіл орыстар біздің арамыз-

да к"п емес. 

Wлемде жаһанданумен қатар, оған 

қарсы ұлттық идея да үлкен қарқын алып 

отыр. Бүгін к"птеген елдерде, мысалы, 

Ирландия, Ирак, Ауғанстан, Үндістан, 

Испания, Италия, Бельгия, Ұлыбритания, 

Канада, АҚШ, Ресей және басқа да 

елдерде ұлт мәселесі, соның негізінде 

қақтығыстар әлемдік сипат алып отыр. 

Кеңес Одағы мен Югославия ыдырағаннан 

кейін, әлемде жаңа 20-ға жуық ұлттық 

мемлекет пайда болды. Бүгін әлемдік, 

жалпы "ркениеттік сәйкестіктен г"рі 

этникалық қауымдастықтың мәні "ткір 

болып, ұлттық құндылықтар алға шықты. 

XXI ғасыр басында еуропалықтардың 

90%-ы "здерін, ең алдымен, "з ұлтының 

"кілі екенін алға тартқан. Шындығында 

Еуропа бүгін терең этникалық жікке 

б"лінді, сырттан келген қоныс аудару-

шылар к"бейді, мұсылмандардың саны 

25 млн. жетті деген деректер келтіруде. 

Олар "з дініне, дәстүріне берік, б"тендерге 

сіңісіп кетпейді. Осының "зі ұлтаралық, 

дінаралық қақтығыстар туғызуда. Сондай-

ақ Латын Америкасынан АҚШ-қа ағылып 

келіп жатқан, негізінен испан тілділер бұл 

елді де екі халыққа, екі мәдениетке, екі 

тілге б"луде. 

Жаһандануды бірыңғай тек жағымды 

құбылыс деуге болмайды. Оның т"ңі-

ре гінде екіұдай пікір қалыптасқан. Гло-

бализм, әлемнің тұтастығын, "зара 

тәуелділігін, "зара икемділігін санаға 

сіңіреді. Шындығында, бұл бүкіл әлемді бір 

қалыпқа салу емес, әртүрлі, әр текті ұлттық, 

діни, саяси мүдделердің ық палдасуы. 

Жаһанданудың сапалық мәні осында. 

Бірақ жаһандану қоғамның барлық сала-

сына ықпал жасайтын күрделі құбылыс. 

Жаһандану идеологы Э.Гидденс ұлттық 

«Мен» игілікке емес, дауға, жанжалға 

апарады деп есептеп, космополиттік ұлт, 

планетарлық үкімет идеясын ұсынады. 

«Оны кім жасайды?» деген сауалға, «Билік 

басындағы элита жасайды» деген.

Қазақ еліндегі интеллигенцияның бір 

тобы, олар к"п емес, әсіресе кәсіпкерлер, 

жағдайда "рістеуде. Ол бәсекелестіктің 

астарында ұлттық мемлекет мүдделері де 

жатқаны белгілі. 

2016 жылы Ресейдің «Социально-

г у м а н и т а р н ы е  з н а н и я »  ж у р н а л ы 

«Евразийская интеграция: социально-

политическое измерение» атты тақырыпқа 

арналған пікірталастар ұйымдастырды. 

Р е с е й  ғ а л ы м д а р ы  Е у р а з и я л ы қ 

Одаққа байланысты мәселелердің тек 

прагматикалық-экономикалық мәселелер 

т"ңірегінде болатындығына "кініштерін 

айта келіп, «Казахская сторона на этом 

достаточно энергично настаивает» деп 

қынжылыс білдірді.  «Казахстанская 

с т о р о н а »  д е г е н д е  п р е з и д е н т 

Н.Назарбаевтың ортақ валюта, ортақ 

парламент, басқа да саяси мәселелерге 

ү л к е н  с а қ т ы қ п е н  қ а р а й т ы н д ы ғ ы н 

меңзеп отырғаны анық. («Социально-

гуманитарные знания», 2016, №4, 121 бет).

Wлеуметтану ғылымы ұлттардың бола-

тынына байланысты статика және динами-
ка заңдарына сүйенеді. Бір жағынан, ұлт 

"з рухани тегін, мұрасын сақтап, "зінің та-

рихи субъектісінен айырылғысы келмесе, 

екінші жағынан, әр ұлт жаңаруға, басқадан 

үйренуге бейімді, мүдделі. Осы екі үрдісті 

ұштастыру оңай емес. Жапондықтардың, 

Оңтүстік Азия елдерінің ұстанымы: «Ойың 

жан-жақты, амалың дәл, нақты болсын!». 

(«Думай глобально, действуй локально!»).

Жаһандану мемлекеттердің экономи-

касына емес, адамдардың ішкі дүниесіне, 

ақыл-парасатына, ұлттық болмысын би-

леуге дейін ықпал етуде. Бірақ ол қауіптен 

қашып, оқшаулануға тағы да болмайды. 

байқалады. Wлі де бізге сақтық, абай-

лап, аяқты аңдап басу, тіпті үрей сияқты 

п с и х о л о г и я л ы қ  қ ұ б ы л ы с т а р  т ә н . 

Сондықтан мемлекетке иек арту, одан 

к"мек, жәрдем күту, "з күшіне сену, 

қоғамның қолдауымен озбырлықты, 

жемқорлықты ауыздықтауға болаты-

нына илану, еркіндік әлі дамымаған. 

Экстремизммен күресті әлі де елдің 

емес, тек құқық қорғау органдарының 

ісі деп ойлау басым. С"йте тұра қалай да 

байлыққа, лауазымға жету, мол табысқа 

ие болуға деген ұстаным тіпті дамыған 

демократиялық елдерден бізде басымырақ. 

Ал әділдік, т"зімділік, табиғатты қорғау, 

ортаны сыйлау деңгейіміз т"мен. Бұл тек 

қазақстандықтарға ғана емес, бірқатар 

п о с т к е ң е с т і к  е л д е р г е  т ә н  ж а ғ д а й . 

Б а й л ы қ қ а ,  т а б ы с қ а ,  м о л ш ы л ы қ қ а 

құштар болғанымызбен батыл іскерлікке, 

тәуекелге,  жаңа іс  қимылға дайын 

емес тер арамызда баршылық. Үлкен 

табысқа, молшылыққа тер т"гіп емес, 

оңай жолмен жетуді к"здеген, торға түсіп 

жатқандар соның куәсі. Сондықтан бізде 

альтруистік бауырмалдық санадан г"рі 

басқалардың есебінен "з пайдасын табуға, 

ынтымақтастықтан г"рі оқшаулануға, 

ағайын-туыстық қатынастан г"рі жеке 

мүддесіне пайдалы отбасылық, кландық, 

топтармен үйірлік к"рініс алуда. Бай-байға, 

сай-сайға құятын заманның белгілері 

күмәнсіз. К.Маркс айтқандай, капиталдың 

отаны, ұлты, діні жоқ. Оның құдайы да, 

діні де, "зімшілдік эгоизм, "з қамын ойлау 

құндылыққа айналып барады.

Оның да  "з індік  себептері  бар. 

ЖАҺАНДАНУ
Амангелді АЙТАЛЫ, 

философия ғылымының 
докторы, профессор

мемлекеттік қызметшілер, кейбір әдебиет, 

"нер қайраткерлері ұлттық құндылықтарды 

менсінбейтін космополиттік бағыт ұстанса, 

екіншілері патриоттық, ұлттық рухты 

жоғары бағалайтындар, олар, шүкір, бүгін 

басымдық топ. Космополитизм еліміздің 

тәуелсіздігіне т"нген қауіп, оның бетін 

тек бай мәдениетімізбен, адамгершілік 

тәрбиесін қарсы қою арқылы қайтаруға 

болады. 

Космополиттер жаһандану, ұлттан 

алыстауды бүгін прогреске жетудің жалғыз 

жолы деп есептейді. /з қарсыластарын на-

дан, тар шеңберде ойлайтындар деп сынай-

ды. Олар Еуроодақ елдерінің американдық 

киноларға шек қоятынын жақсы біледі. 

Wсіресе француздар американдық, басқа 

да шетел музыкасына, әртістердің ағылып 

келуіне, оларға ұлттық "нер иелерінен 

артық еңбекақы т"леуге,  шетелдік 

қойылымдар мен киноларға шектеулер 

белгілеуде. Басқа мәдениеттерге айқара 

есік ашу, еуропалықтар айтқандай, «Оны 

қаржылай қолдау» деген с"з. Сондай-ақ 

кино, театр ұлттың мінез-құлқына, ой-

лау мәдениетіне ықпал етеді. Германия 

азаматтықты тек неміс тілін меңгерген, 

неміс мәдениетін бойына сіңіргендерге, 

елдің Конституциясын білетіндерге береді.

Демек, космополитизм идеясы АҚШ, 

Жапония, Германия, Ресей, Англия, Фран-

ция сияқты мемлекет үшін емес, Қазақстан 

сияқты жас мемлекеттерге ұсынылып 

отырғандығы анық. Мемлекеттік биліктің 

ең басты белгісі оның тәуелсіздігі. Тәуелсіз 

мемлекет қана мемлекеттің ішінде тәртіп 

орнатуға, – қажет болса күш қолдануға 

құқы бар және халықаралық қатынастар да 

тәуелсіз саясат жүргізеді, басқа держава-

лармен бәсекелестікке түседі. Тәуелсіздік 

саудаға, б"ліске түспейді, ол, әсіресе 

мемлекеттің территориялық тұтастығына 

ешқандай мемлекет, ұйымдар қол сұға 

алмайды.

Егемендік пен тәуелсіздік ұғымдары-

ның классикалық тұжырымы бүгінге 

заманға үйлесе бермейтінін назар ауда-

рар лық мәселе. Wсіресе, мемлекеттің 

қауіп сіздігі оның негізі екендігі белгілі, 

ал оған мемлекеттердің ресурстарын, 

т е х н о л о г и я с ы н ,  а қ п а р а т т ы қ  к ү ш -

қуатын, билік "кілдіктері бірлесіп әрекет 

жасағанда ғана қол жетеді. Бұл салада 

тәуелсіз оның мемлекеттің "з еркімен 

кейбір "кілеттігін жан-жақты келісіп 

барып беру дербестігін әлсіретпейді, 

керісінше, күшейтеді. Сондықтан бүгін 

тәуелсіздіктің интегративтік концепциясын 

қолдаушылар к"бейіп келеді. Оның негізгі 

ерекшелігі халықаралық кооперациялық 

қатынастарға түсе отырып, әр ұлттық мем-

лекет қуатты болады, күш алады, бірлескен 

саясаттың тиімділігі артады. Осындай 

кооперация ғана тәуелсіздікке кепілдік 

береді. Бірақ "кілеттікпен б"лісудің 

шегі бар. Мемлекеттің экономикалық, 

әлеуметтік, әсіресе мәдени, рухани, ұлт, 

діни қауымдастықтар салаларына қол 

соғуға болмайды.

Глобализмге, планетарлық үкімет 

сияқты идеяларға талай ғасырлық, ру-

хани мұрасы бар 2 млрд астам христиан, 

1,6 млрд мұсылман, миллиардқа жуық 

будда діндері мен ұлттық мәдениеттер 

қарсы. Wр "ркениет "з құндылықтарын 

қорғауда, бүгін батыс құндылықтары мен 

мұсылман, конфуциялық, басқа әлемнің 

құндылықтары бәсекелестік, қайшылық 

Осы екі пәннің ортасынан икемді, сабыр-

лы жол табу, рухымызды заман ағымына 

икемдеу біздің де тағдырымызға жазылған.

ҰЛТТЫҚ ЖАҢҒЫРУ – 

ЗАМАН АҒЫМЫНА ИКЕМДЕЛУ

«Күн санап 7згеріп жатқан 
дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен 
дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған 
таптаурын қағидалар дан арылмасақ, к7ш 
басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық 
түйістіру мүмкін емес».

Н.Назарбаев. «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру»

    
II

Елбасы Н.W.Назарбаев экономикалық 

саладағы келбетімізді анықтап, дамыған 

30 елдердің ортасынан 7з орнымызды 
алуға бағыт берді. «Қазіргі таңда жеке адам 
ғана емес, тұтас халықтың 7зі бәсекелік 
қабілетін арттырса ғана табысқа жетеді» 

деді Н.Назарбаев. Жаһандану тұсында 

тауарлар, ақша шексіз алмасқан тұста 

ұлт туралы к"зқарас та "згеруде. Ұлт 

дегеніміз бүгін тілдік, мәдени, атамекен, 

діни қауымдастық қана емес, ол бренд, 

оның бәсекелестікке сай "ндіретін та-

уары. Ұлт беделі, жақсы аты (имиджі) 

оның "ндіретін тауарларымен "лшенетіні 

де анық, ал ол "лшем ұлттың халықтар 

арасындағы орнын, беделін анықтайтыны 

белгілі. Бренд тауар мен ұлттықпен бірге 

ол елдің тарихы, дәстүрі, ұлттық мәдениеті 

бірге тарайды. Біздің жас мемлекетіміз 

жаһандану тұсында "з тауарымен таныл-

майынша бәсекеге қабілетті ұлттардың 

қауымдастығына ене алмайтыны анық.

«Малым жанымның садағасы, жаным 

арымның садағасы» дейтін қазаққа ақша, 

дүние бұрын аса құндылық болмаған. 

Социалистік идеология да байлықты 

қолдамайды. Ал католиктер мен про-

тестанттар еңбек пен байлыққа зор мән 

берген. Америкалықтар «біз әлемдегі ең 

дәулеті тасқан ұлт қана емеспіз, сондай-ақ 

ақшаны басқа халықтардан г"рі жоғары 

қоятын елміз. К"ркімен жарқыраған 

жігіттеріміз бәсекелестікте "лімге бел бай-

лап, "здерін ақшаның құлы болуға қияды». 

«Ең құнды жанармай – еңбекпен шыққан 

тер» дейді олар. Еңбек пен ақша олар үшін 

егіз. Біздің халық тер т"гіп еңбек етуге әлі 

енжар. 

Қ о ғ а м д ы қ  с а н а  с т е р е о т и п т е р г е 

толы. Стерео типтер – қайталана беретін 

түсініктер мен бағалар, олар қыстан 

кейін жаз келетіні сияқты санаға терең 

сіңеді. АҚШ-та бірнеше ғасырлар бойы 

қоғамдық санада адамдарды нәсіліне қарай 

кемсітушілік стереотипке айналған. Осы 

стереотипті америкалықтар теңдік, адам 

құқы, еркіндік сияқты құндылықтармен 

ығыстырды, т іпті  афроамерикалық 

Б.Обаманы президент етіп сайлады. Біздің 

Конституциямыз да демократиялық 

құндылықтарға негізделген. Ал қазақстан-

дық тарға «халық биліктің к"зі» десең, 

к"бі «бізде қандай билік бар, бізге не 

қарап тұр?» дейді. Алайда қазақ халқының 

дәстүрлі саяси, мәдениетінде қара қылды 

қақ жарған билер институты болғанымен, 

кеңес тік стереотиптер әлі де, әсіресе аға 

ұрпақ, орта жастағылар арасында терең 

орнаған.

Біздің бойымызда әлі де тоталита-

ризм дәріптеген психология к"ріністері 

Кеңестік патерналистік жүйе қираған 

тұста, мемлекет «"з күніңді "зің к"р» деп, 

әсіресе дағдарыстар тұсында әлеуметтік 

м і н д е т т е р д і  ж е к е  а д а м ғ а  а у д а р д ы . 

/ндіріс, жұмыс беретін ұжымдар тара-

ды. Осы тұста әр адам "з қара басының, 

отбасының мүддесін ойлайды. Оны 

жағымсыз бетбұрыс деуге де болмай-

ды. Бірақ жеке бастың қамы бірыңғай 

алға шығып, қоғамның қамы, адал еңбек 

енді бұрынғыдай құрметті болмай, қалай 

тапқанына қарамастан ақшалы адам сый-

лы болды. Заманында тер т"гіп табылған, 

к"здің қарашығындай қорғалған меншік, 

жер, кәсіпорындар таратылды, болмаса 

жеке қолға к"шті. Билік пен байлықтың, 

ақшаның құндылығы алға шықты. Кезінде 

еңбекпен келген дипломдардың, құрметті 

атақтардың құны түсті. Оларды сатып алуға 

да болатын жағдай орнап, қасиеті кетті. 

Ғылым мен білім құнсызданды. 

Осы кертартпа психология бүгін 

инновациялық жүйеге, ғылым саласына 

инвестиция тартуға, арнайы экономикалық 

аймақтар, технопарктар, басқа да шаралар-

ды жүзеге асыруда тосқауыл болуда. Батыл 

да жүйелі идеялар әлі де қалыптасқан 

менталитетіміз бен эгоизм, менменшілдік 

психологияға тіреліп беті қайтуда.

Үздіксіз жаңалықтарға негізделген 

и н н о в а ц и я л ы қ  э к о н о м и к а  м ә д е н и 

ортаға, ғылымға, білімге, кәсіпкерлікке, 

интеллектің дамуына талғампаз келеді. 

Қазақстан инновациялық дамудың 

к"ш басшыларын қуып жетуші экономи-

калар тобына жатады. Бұндай мемлекет-

терге к"птеген мәдени тосқауылдарды 

еңсеруге тура келеді: бюрократия, құқық 

жүйесінің әлсіздігі, ағайындық-туыстық 

қатынастар, авторитаризм, жемқорлық 

және т.б. Бұл к"рініс аграрлық экономи-

ка мен авторитарлық басқару моделіне 

негізделген құндылықтар.

Инновацияны кейде «жаналық», «жаңа 

идея», «жаңалық ашу» ұғымдарымен бай-

ланыстырады. Дегенмен, инновацияның 

нақты мәні жаңа идеяларды ашу, болмаса 

басқалар ашқан идеяны іске асыру. Біз 

негізінен жаңа технология, маркетинг, 

менеджмент идеяларын пайдаланып, жаңа 

тауар "ндіруге ұмтылатын елміз. Ал сол 

жаңа "німді "ндіретін елдің азаматтарының 

рухы,  әдебі ,  қоғамдағы мәртебесі , 

ұстанымы, мінез-құлқы, құндылықтары 

мен пікірлері "те маңызды. Сондықтан 

инновация экономикалық, техникалық 

мәселе ғана емес, ол қоғамдық сананың 

"згерістерімен, жаңаруымен байланысты. 

Егер қоғам тек вертикальдық, иерархиялық 

жүйеге  нег ізделіп,  жоғарыдағылар 

т"мендегілерді ноқталап, бақылап, «мен 

білемін» деп отырса, ғылыми ізденістер, 

белсенділік басылып, талайлардың жігері 

құм болады. Иерархиялық қоғамда тек 

бастық пен оның қол астындағылар ғана 

емес, орталық пен аймақ, жоғары менед-

жерлер мен қарапайым қызметкерлер 

арасында сенім азаяды, әкімшілік психо-

логия басымдық алады. Сонымен бірге 

инновациялық экономикаға байланысты 

ғылыми ізденістер мен жаңа идеялар 

жүзеге асқан тұста әлеуметтік "згерістер, 

қызметкерлерді қысқарту да болады, оған 

иерархиялық билік, жең ішінен жалғасу 

психологиясы тосқауыл болуы да мүмкін. 

Инновациялық экономика жеке 

бастың еркіндігін, жаңа идея табу үшін 

сырттан ақпарат іздеуді де талап етеді. Жаңа 
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Құрылтайдың
маңызы ерекше болды

Теңіз академиясының 
түлектері

СҰХБАТ

БІЛІМ

– Жасан Зекейұлы, биыл әлем 
қазақтары қазақ  даласында бесінші рет 
бас қосып отыр ғой. Сіздіңше биылғы 
құрылтайдың ерекшелігі қандай?

– Елордамыздағы Тәуелсіздік 

сарайында "ткен биылғы әлем 

қазақтарының бесінші рет бас қосуы 

"те жоғары деңгейде "тті деп айтуға 

болады.  Елбасымыз Нұрсұлтан 

Wбішұлының тікелей тапсырмасымен 

к"ші-қон мәселесін жандандыру әрі 

к"шіп келген қандастарымызға к"мек 

к"рсету мақсатында «Отандастар» 

қорын құру. Қор жұмысына танымал 

кәсіпкерлерді жұмылдыруға тапсырма 

берілді. Екінші, әлемнің 40-тан астам 

еліне шашырап кеткен қазақтар бір 

тілде с"йлегенімен әртүрлі ұлттың 

жазуын пайдаланатындығы, соның 

салдарынан бір-бірімізді түсіну қиын 

екендігі ескеріліп, латын әліпбиіне 

к"шу процесін жеделдету, оны 2025 

жылға дейін созудың қажеті жоқтығы 

айтылды. Сондай-ақ  Елбасымыз 

гуманитарлық бағыттағы ең үздік 

жүз оқулықты қазақ тілінде шығару 

керектігін айтты. Бұл қандастарымыз 

қай елде тұрса да ең таңдаулы осы 100 

оқулық арқылы ана тілінде сусын-

дай алады. Осы орайда айта кетейін, 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында 

айтылған "зекті мәселелерге орай, 

соған "з үлесімізді қосу мақсатында 

қазақ тілінде екі оқулық құрастырған 

болатынмын. Бұл Алматы облысының 

ә к і м і  А м а н д ы қ  Б а т а л о в т ы ң 

қолдауымен жақында жарық к"реді. 

Сол еңбектің бірі «Бел омыртқа 

жарығы», екіншісі «Акупунктура». 

/з басым Қазақстанға алғаш кел-

ген күннен бастап, халыққа қалтқысыз 

қызмет еттім. Қалалық №12 емханада 

қызмет атқардым, арасында орыс 

тілінің курстарынан "тіп, ғылыми дис-

сертациямды қорғадым. Кейін «Жас-

Ай» Шығыс-тибет медициналық 

мекемесінің негізін қаладым. Қазір 

бұл орталық Алматы мен Астанада 

қатар жұмыс істеп тұр. Қазір соның 

арқасында 150-ге жуық адамды 

жұмыспен қамтыдым. Олардың 80 

пайыздан астамы жергілікті қазақтар.

– К7ші-қон мәселесінде күр меуі к7п 
түйіндер жетерлік. Осы мәселелерді 
реттеуде біздің заңна малық негізіміз 
қалай?

– /зіңіз білесіз, к"ші-қон мәсе-

лесі т"ңірегінде заңдарға бірнеше рет 

"згертулер мен толық тырулар жа-

салды. Соның арқасында атажұртқа 

ағылған к"ш легі әлі толастаған 

жоқ.  Ішінара  кейбір  к ішіг ір ім 

мәселелер болмаса, жалпы, қалған 

"зектілерінің барлығы бір арнаға 

түсті. Шеттен келіп кәсіпкерлікпен 

айналысам десеңіз де, жоғары білім 

аламын десеңіз де –барлық жағдай 

жасалған. Президентіміздің сын-

дарлы саясатының арқасында қазір 

елімізде шетелден келіп кәсіп к"зін 

ашып жатқан мыңдаған азаматтарды 

к"ресіз. Олардың әрбірі аз болса 10 

шақты, к"бі мыңға жуық адамды 

жұмыспен қамтып отыр.  Солардың 

қатарында мен де бармын. Қазірге 

дейін емханамда 70 мыңға жуық адам 

емделді, оның ішінде 10 мыңнан астам 

әлеуметтік жағдайы т"мендерге, арда-

герлерге, мүгедектер мен студенттерге 

тегін к"мек к"рсеттік. 5000 мыңға 

жуық отбасы шығыс емінің арқасында 

бала сүю бақытына ие болды. Мұның 

барлығы да Отанымыз үшін қосқан 

азғантай үлесіміз.

– Жаңа медициналық туризм ту-
ралы айттыңыз. Мүмкін болса, осы 
мәселе т7ңірегінде ойларыңызбен 
б7ліссеңіз?

– /зіңіз білесіз, бәсекеге қа бі летті, 

қуатты мемлекет құру үшін ондағы 

халықтың дені сау, рухы асқақ болу 

керек. /з Отанымыздың денсаулық 

саласын менсінбей, бар табысымыз-

ды шетелде емделуге, саяхаттауға 

жұмсасақ, еліміздің экономикасына 

айтарлықтай зиян болары с"зсіз. 

Wкімдеріміз жыл сайынғы есебінде 

осы мәселе туралы жиі айтып жүр, бір 

Алматы қаласының "зінде 400 милли-

оннан астам қаржы шетелде емделуге 

жұмсалғаны туралы ақпаратты естіп 

қалдым. Бұл "з ырысымыздың "згенің 

қалтасына салып берумен бірдей. 

Қазір Қазақстанның медицинасы 

әлемдегі озық елдердің емдеу саласы-

нан еш кем емес. Денсаулық қорғауға 

қажет барлық озық жабдықтар бізде 

де бар. Енді біз "з халқымызды 

"зімізде емделуге үйретуіміз қажет. 

Шетелдерге медицина саласындағы 

озық жетістіктеріміз  бен емдеу 

нәтижелерімізді жиі к"рсетіп, жүйелі 

жарнама жасай білу маңызды. Мен 

басқаратын «Жас-Ай» медициналық 

орталығында қазірге дейін шетелден 

5 мыңға жуық адам емделіпті. Олар 

келгесін тиісті салықтарын т"лейді, 

жатын орын, тамағы бар – барлығына 

ақша салуы тиіс. Осындай жағдай "зге 

мықты медициналық мекемелерде бо-

лып жатса, бұл отандық экономикаға 

тамшыдай болса да үлес болмақ. Wрбір 

келген турист келген қаласын, ондағы 

халықтың мәдениетін, дәстүрін біледі. 

С"йтіп, қазақ елі шын мәніндегі 

Мәңгілік ел болудың даңғыл жолына 

түседі.

– Құрылтайға жиналған қандас-
тарымыздың арасында денсаулық 
саласының мамандары болды ма? 

– Wрине, бар. Бұл құрылтайдың 

тағы бір ерекшелігі жастар к"п. 80 

пайызға жуық жас мамандар қазақ 

даласына ат басын тіреді. /зіңіз 

к"ргендей, әлемнің 7-8 тілінде сайрап 

тұрған жалынды жастар с"з баста-

ды. «Елге ел қосылса құт» деген бар, 

сол жас буындарға біз бастамашы-

мыз. Ұрпақ сабақтастығы деген осы 

болса керек. /йткені оларға бұрын 

келген біздің тәжірибеміз, еңбек жо-

лымыз үлкен "неге.  Елбасымыздың 

к"реген саясатының арқасында әлем 

қазақтары осымен бесінші рет бас 

қосты. Wр басқосуда талай күрделі 

мәселелер шешімін тауып, қордалы 

ойлар ортаға салынды. Нәтижесінде 

елге жас мамандар, білікті кәсіпкерлер 

ат басын бұрды. 

– Lңгімеңізге рақмет!

Смайыл БАЗАРБАЙ 

идеялар авторларын мемлекет ақшалай 

қолдауы еңбегін мойындауы, қадірлеуі 

қажет. Бұл демократиялық қоғамның бір 

белгісі. Сонымен, инновациялық эко-

номика озық рух, пікірталас, еркіндік, 

ортақ мүмкіндік, с"з еркіндігімен байла-

нысты. Инновациялық экономиканың 

ұлттық пен экологияға жағымсыз да 

жақтарынын барлығын, оның алдын алу 

мәселесін де бүгін ескеруіміз ж"н. Пре-

зидент «жаңа технологияның ағыны алып 

келетін "згерістердің бәріне дайын болу» 

қажеттігін ескертті. «Цифрлы» экономика 

тек "ндіріс емес, маркетинг, менеджмент, 

білім салаларына еніп жұмыс орындарын 

қысқартады. Компьютерлік техноло-

гия 95%-ға дейін еңбекті роботтанды-

рып, к"птеген мамандықтарға сұранысты 

азайтады, жұмыс орындары қысқарады. 

Болжамдар бойынша, 2020 жылдың 

аяғына таман дамыған және дамушы 

елдерде жұмыс орындары 5 млн-ға дейін 

қысқарады. Социологтардың болжамда-

рына қарағанда, қылмыс пен алкоголь, 

наркотик пайдалану "седі, "зіне-"зі қол 

салу к"бейеді, әлеуметтік шиеленіс жиілеп, 

тәртіпсіздіктер мен әртүрлі қарсылықтар 

к"бейеді («Социально-гуманитарные зна-

ния», 2016, №3, 173 бет). Бұған да дайын 

болуымыз керек.

Отандық ғылым және техникалық  

әлеуетке сүйене отырып, инновациялық 

экономиканы дамытуға ұмтылысты 

бүгін техникалық патриотизм  дейді. 

Жаһандану заманында мемлекетіміздің 

тәуелсіздігін әлемдік ғылыми-техникалық 

байланыстарға икемделмей сақтау мүмкін 

емес. Мемлекет шағын болған сайын 

оның мүмкіндігі де шектеулі, оның сыртқы 

ретінде қарайды. /мір бойы бір жерде 

жұмыс жасау, бар білімі мен тәжірибесін, 

күш-қайратын сол компанияға жұмсау 

жеке адамға да, компанияға да тиімді. 

Жеке адам мемлекеттен де, компания-

дан да зейнетақы алады. Ал компания 

жұмыс істеушілердің тұрақтылығынан к"п 

пайда табады, қызметкерлерді жұмысқа 

үйретуге қаржы к"п жұмсайды, себебі жаңа 

қызметкерлерді қабылдамайды, тұрақты, 

тәжірибелі мамандар еңбек "німділігін 

арттырады.

Wр елдің ғылым мен техникасында 

адамдық фактор ұлттық сипат алады. 

/ндіріс процесінде тек техника, маши-

налар, құрылғы, керек-жарақ қана емес, 

белгілі бір білімі, мамандығы, тәжірибесі, 

тәрбиесі бар адамдар қатынасады. Қандай 

да бір технология, техникалық құрал әр 

ұлттық ортада әртүрлі нәтижелі болады. 

Бізді бүгінгі «Мерседестің» Польша жол-

дарында немесе Германия жолдарындағы 

жүрісінің басқаша екені таңғалдырмасын. 

Сондай-ақ поляк кәсіпорындарындағы 

неміс конвейері "німділігі Германиядағы 

конвейерден басқаша және жиі істен 

шығады. Ал шындығында бірінші және 

екінші жағдайда оның себептері техни ка-

лық факторда емес, адамдық факторда.

Инновациялық экономика тағдырын 

шешетін рухы биік ұлттық мамандар. 

Wрбір жоғары оқу орны – ұлттық кадр-

лар даярлайтын ұстахана болуы керек. 

Тәуелсіздік заманында шетелдерде оқыған 

жастар басқалардың білетінін қазақ та 

білетіндігін, басқалардың қолынан кел-

ген іс қазақтың да қолынан келетіндігін 

к"рсетті. Жастарымызды бағаламай, шетел 

мамандарына иек арта беруіміз енді намы-

сты келтіреді. Бүгінгі білімді ұрпақ жаңа 

заманға, еңбекпен табыс табуға, іскерлікке 

бейімделуде. Ақшаны мақсатқа сәйкес 

орынды жұмсау, дүние-мүліктің қадірін 

түсінетін, еңбекті қасиет тұтатындар 

к"беюде. 

Мәселе ұрпақтар сабақтастығына да 

әкеледі. Олардың ресми ортада, жиын-

дарда, Қазақстан Халқы Ассамблеясы 

сессияларында айтылып жүрген с"здері, 

ұрандары мен отбасында, "з арасындағы 

айтылатын әңгімелері үйлесе бермейді. 

Ол барлық елдердегі диаспоралардың 

тағдыры. Олар негізінен екі әлемде "мір 

сүреді: ойы-ниетімен тарихи Отанында, 

ал кәсібі мен еңбегі Қазақстанда. Олар 

түбінде қоныс аударады, болмаса, бірте-

бірте, ең алдымен, тарихи Отаны жоқтар, 

ұлтсызданады, үшінші жол жоқ. Бұл біздің 

ұлттық саясатымыздың қуатына да байла-

нысты.

Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы  А с с а м б л е я с ы 

"кілдері, диаспоралар қазақтарды к"п 

мақ тап жатады. Қазақты мақтау саясатқа 

айналған сияқты. Ресей әлеуметтанушысы 

В.Арутюнян Мәскеу армяндарын зерт-

тей келе мынадай ақиқатқа к"зі жеткен. 

Мәскеу армяндары Ресей президентін, 

қала басшыларын мақтап, лауазымды 

жұмысқа, мансапқа жетуге тырысады. 

Сондықтан ғалым мұны саяси спекуляция 

деп атайды: армяндар елді, басшыларын 

мақтайды, ал басшылар оларды қолдап, 

жоғары жұмысқа қояды. Осындай саяси 

алыпсатарлық есептерден біздегі диаспора 

"кілдері құр емес.

Еліміздегі осы күрделі мәселелермен 

Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғана ай-

налысады деген пікір қалыптасқан. С"з 

жоқ, Президент оның т"рағасы ретінде ұлт 

саясатының негізгі бағыттарын белгілейді. 

Сонымен бірге ұлт саясатын Ассамблеяға 

жүктеу оның аясын тарылтып, к"птеген 

мемлекеттік органдардың бұл мәселеден 

сырт айналып кетуіне әкелуі. Атқарушы, 

заң жазушы, сот билігі, әр деңгейдегі 

әкімдіктер, мәслихаттар, саяси партиялар, 

үкіметтік емес ұйымдар, әр азамат ел, қазақ 

мәселесіне жауапты.

Ұлт, дін мәселелері т"ңірегін күрделі 

мәселелерді, қақтығыстарды саралағанда 

сыртқы күштерді, болмаса кейбір топ-

тар мен жеке адамды айыптап, соларды 

таныту бізге тән. Біз бірден үлкен олжаға 

жете алмаймыз, ақырын басып, алға 

ұмтылып келеміз, әрбір ілгері қадам – 

ол да жеңіс. Бүгінгі геосаяси жағдайда 

қазаққа д"рекілік, қызбалық жараспайды, 

керісінше, бізге икемділік, сабырлылық 

тиімді. Ұсақ-түйекке бола шамдану дұрыс 

бол майды. Прагматизм деген осы болса 

керек.

Қазақ мәселесін жиі к"теріп, әсіресе 

басқа ұлт "кілдеріне қазақтың отарлауға, 

қуғын-сүргінге ұшырағандығын, азап-

ты к"п шеккендігін, кемсітушілікке 

ұшырағандығын, бүгін соның орнын 

толтыруға тырысатынын түсіндіргеніміз 

дұрыс. Диаспоралардың ұлттық тағдыры 

тарихи Отандарында шешіліп жатқандығы 

белгілі. Қазақтардың біразы әлі де к"мір, 

тезек жағып күн к"ріп отырғанын да диас-

пора "кілдері білуі ж"н. Сонымен бірге 

еліміздегі диаспоралардың іс-әрекетінен, 

ниетінен ақпарат аз.  Егер рухымыз 

биік болсын десек, бұқаралық ақпарат 

құрал дары ұлттық намысы мықты қазақ 

мамандарының ықпалында болуы керек. 

Бұл әлемдік тәжірибеден туып отыр.

Еліміздегі диаспоралардың мәдениетін 

қолдай отырып, қазақ тарихын, тілін 

білуге, ортамызға сіңіруге әрекет жасай 

беруіміз керек. Оларды билікке тартып, 

қазақ елінің мүддесін қорғауға икемдеу, 

елдің тыныштығын бұзатын астамшылдық 

танытатындарға қарсы қойып отыруымыз 

тиімді. Ал ұлттық нигилистермен "зіміз 

күресейік. Бұл да әлемдік заңдылық.

Тарихымызды білу – парыз. Та-

рихын білмеген халық тастанды бала 

сияқты тегін білмейді. Бүгін тарихымызды 

саралағанда құрбандық психологиясын 

дәріптеу әдетке айналып барады: жоңғар 

шапқыншылығы, патшалық Ресейдің 

отар лауы, большевиктердің қуғын-сүргіні. 

Wрине, біздің жоғалтқанымыз к"п. Бірақ 

тарих "лшемімен алғанда ол шығындар 

у а қ ы т ш а  б о л д ы ,  б і з  " з  б е т і м і з б е н 

аяғымызға тұрдық, қиындықтарды жеңдік, 

жасымадық, тәуелсіз ел болдық.

1941-1945 жылғы неміс фашистерімен 

соғысқа бүгінгі күннің "лшемімен қарап, 

ол немістер мен орыс-славяндардың 

соғысы, жеңісі де біздің жеңісіміз емес 

деушілер бар. Ал неміс фашистері Кеңес 

елін жаулап алса, тағдырымыз не болар 

еді? Неміс офицері Генри Пикер Гитлердің 

сеніміне кіріп,  жақын адамдардың 

бірі болған. 1941-1942 жылдары оның 

дастарқан басындағы әңгімелерін стено-

графиялап отыруға "зінен тапсырма алып-

ты. 1951 жылы Германияда ол материалдар 

басылып, немістерді таңғалдырған. 1993 

жылы ол кітап орыс тілінде Смоленск 

қаласында 100 мың данамен шыққан. 

Біздің де қолымызға соның бір данасы тиді. 

1942 жылдың к"кек айының он бірінші 

жұлдызындағы кешкі әңгімесін Гитлер 

Кеңес елін бағындырғаннан кейін қалай 

басқаратыны туралы ойларын жаздырған. 

Оның кейбір үзінділерін ғана келтірейік: 

«властвуя над покоренными народами на 

восточных землях... сделать все, чтобы эти 

народы находились на как можно низком 

уровне культурного развития»; «Если рус-

ские, украинцы, киргизы и др. научатся 

читать и писать, нам это только повре-

дит»; «Гораздо лучше установить в каждой 

деревне репродуктор и таким образом 

развлекать их... только чтобы никому в го-

лову не взбрело рассказывать покоренным 

народам об их истории: музыка, музыка, 

ничего кроме музыки».

Гитлер біз киноларда к"ргендей осал 

жау емес, ақылды адам. «Большевизмді 

бесігінде тұншықтыру керек» деген 

У.Черчилль, Кеңес Үкіметін біразға дейін 

мойындамаған АҚШ, оның президенті 

Ф . Р у з в е л ь т  К е ң е с  м е м л е к е т і м е н 

одақтасып фашизмді  женуге  үлес 

қосты. Біздің рухы биік ата-бабалары-

мыз тектен-тек қан т"ккен жоқ. Жеңіс 

біз үшін де құнды. Ойландыратын 

тағы да бір жағдай: біздің мәдениет 

саласындағы саясатымыз Гитлердің ама-

натын орындағандай сүйкімсіз музыка, 

концерттермен елдің рухын ішімізден 

әлсіретіп жатқан жоқ па?

Тұрмыс жақсарған сайын қазақтар 

арасында тоғышарлық психология, 

ұлттық селқостық, немкеттілік белең 

алды,  сонымен бірге  кейбір  орыс 

ағайындардың арасында да кеңес за-

манынан қанға сіңген ұлттық амбиция, 

менмендік те к"ріне бастады. Оларға 

қазақ мәселесі уақытша науқандық 

мәселе болып к"рінеді.  Ұлтаралық 

қатынастардың қазақстандық моделін, 

үлгісін таптық деп, мәселені үзілді-

кесілді шешілгендей ойлаймыз. Осы 

жағдайда екінші үрдіс – қорғаныш үрдісі 

де күшейді, патриоттық, ұлттық топтар 

арасында нигилизмге, шовинизмге, 

тоғышарлыққа қарсылық туды, ұлттық 

энергия шоғырланып, күш жинады. Ұлт 

"мірінде физиканың энергияның сақталу 

заңы осылай к"рініс алатын сияқты. 

Мемлекеттік тілге басымдық беру, жер 

мәселесі, қазақ ұлттық мемлекеттігі тура-

лы ойлар бойымыздағы ұлттық энергияға 

қуат берді. Тәуелсіздіктен артық киелі, 

қасиетті мереке жоқ деу, христиан жаңа 

жылының зорлап таңылғанын түсіну де 

ұлттық энергияның сақталу заңының 

к"рінісі. Христиан жаңа жылын екі рет 

мерекелейтін ислам елі тек Қазақстан. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңару» мақаласы ұлттық 

энергиямен үндесіп, күш-қуат беруде.

АҚТ/БЕ 

ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ
ЖӘНЕ

әлемге тәуелділігі, кіріптарлығы "се береді. 

Бұл, әсіресе техникалық прогресс к"шінен 

кем қалған Қазақстан түгіл, Ресейге де 

қатысты. Сондықтан әлемдік техникалық 

жаңалықтарды, ой-пайымдарды қабылдап, 

білім мазмұнының даму бағыт-бағдарын 

саралап отыруды қажет етеді.  Бүгін 

экономикалық санкцияларды айтпағанда, 

экономикалық жағынан "зара жақын 

елдердің арасында да стратегиялық 

тауарлар т"ңірегінде қайшылықтар туып 

жатады. 

Дегенмен, Қазақстан сияқты кешеуіл-

деп қалған елдердің "з артықшылықтары 

да бар. Кезінде бүгінгі дамыған елдердің 

басқадан үлгі  алатын мүмкіндіктері 

болмаған. Ал біздің олардың алуан түрлі 

тәжірибесіне үңілуге, саралауға, сабақ 

алуға жағдайымыз бар.

Э к о н о м и к а л ы қ  д а м у д ы ң  к е р е -

мет үлгісін к"рсеткен Тайвань, Синга-

пур сияқты елдер оған тоталитаризм, 

еңбекшілерді қанаудың шегіне жету 

арқылы табысты болған, ал Гонконг жұмыс 

күнінің ұзақтығы және ақылы демалыстың 

қысқалығы ж"нінде әлемде алғашқы 

орында. Бұл мемлекеттер бізге үлгі бола 

алмас. Алаш к"семдері XX ғасырдың 20-30 

жылдары қазақтарды ішкі дүниетанымы 

жағынан жапондықтар  сияқты ұлт 

болғанын армандағаны үшін жапон шпи-

ондары деп айыптаған.

Жапон ұлттық педагогикасында «май-

го» дейтін бала тәрбиелеудің, әсіресе 

патриотизмге баулудың әдіс-тәсілі 

қалыптасқан. Баланың аты бала, қай 

ұлттың болсын сәбиі, жас"спірім бала-

лары мұғалімдердің, әке-шешелерінің 

айтқанын мүлтіксіз орындай бермейді. 

«Майго» деп бес жасқа дейінгі баланы су-

пермаркет болсын, басқа да адамның к"п 

жиналған жерінде әдейі ұмытып, тастап 

кетуді айтады. «Ұмытылған» балаларды 

жинайтын полиция пункттерінде  арнайы 

орындар да бар, оларды тамақтандырады, 

ойнатады, ұйықтатады. Wке-шешелері 

телефон арқылы балаларының полицей 

учаскесінде екенін біліп, жағдайын сұрап 

тұрады. Күндер "ткен сайын балалар 

ата-анасын сағына бастайды, күтеді, тіпті 

мазасызданады, зарығады, шаршатып 

барып әке-шешелері де келеді. Ата-ана-

лары: «Енді түсінуің керек, сен – бізсіз, 

туған-туысқандарыңсыз, мектебіңсіз 

дәрменсіз бейшарасың, "скенде жұмыс 

істейтін ұжымыңсыз, отаның Жапониясыз 

әлсіз, қайратсыз боласың. Сондықтан 

ата-анаңды сыйлау – туған еліңді сыйлау» 

деп санасына сіңіре береді. «Жапондықтар 

кім?» деген сауалға олар: «Жапон ұлты – 

еншісі б"лінбеген тұтас акционерлік ком-

пания» дейді. Басқа халықтар тентек бала-

ны ұрсып, ұрып-соқса, жапондықтар басқа 

жолмен тәрбиелейді. Олар жұмыс орнын да 

"мірде бір рет қана таңдап, ауыстырмайды. 

Егер жапондық қызметші: «Мен әйелімнен 

немесе күйеуімнен ажырастым» десе, оған 

ешкім таңғалмайды. Ал егер: «Мен мына 

жұмыстан кетемін» десе, оған сатқын 

тіреледі. Қай заманда да аға ұрпақ тари-

хи сахнадан кеткенде, олардың орны-

на дайындығы мықты, тәрбие жағынан 

шыныққан ұрпақ келеді, сондықтан аза-

маттарды іріктеу, даярлау, зерек маман-

дарды қолдау табысқа жетелейді. Жастар 

әлі жетілген жоқ деп оларды шеттету дұрыс 

болмас, жетілмеген тұстарын "мірдің "зі 

пісіп-жетілдіреді.

Қазақтың бір-бірін қолдауы, егер 

ол заңға және әдепке қарсы болмаса, 

сыбайластық емес, ондай сыйластықтан 

ұтылмаймыз. Біздің ұлтшылдығымыз – 

патриотизм, қазақтың мәртебесін "сіру. 

/зін сыйламаған ұлт басқаны да құрметтей 

алмайды.  /з  жанына қандастарды 

тарту, бауырлас адами орта жасау қазақ 

психологиясына тән. 

ҰЛТТЫҚ ЖАҢАРУ – 
ҰЛТТЫҚ САНАНЫҢ 

КЕМЕЛДЕНУІ

«Жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа 
айналуы оп-оңай» 

Н.Назарбаев. «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру».

III

Елдің бірлігі мемлекет құраушы ұлттың 

намысына, таңдауына, ұстанымына, 

"з  т"ңірегіне диаспораларды үйіре 

білуіне, жаңа ізденістеріне және елдегі 

демократиялық ахуалға, ұлт саясатына да 

байланысты. Қазақ мүддесі ел ішінде де 

бәсекелестік жағдайда "рбіп келеді.

Біріншіден, урбанизация, қалаға жап-

пай қоныс аудару ұлттардың арасында 

жұмыс, баспана, жер мәселелерінде бәсе-

ке лестікті күшейтіп, қалаларда ұлтара лық 

қатынастарды шиеленістірмей тұрмайды.

Екіншіден, "неркәсіп орындарындағы 

қазақтар – негізінен маманданбаған қара 

жұмысшылар, ал менеджерлер мен жоғары 

білімді мамандар шетелдіктер мен басқа 

ұлт "кілдері. Бұл ахуал қазақ арасында 

Қазақстанды әлі де отарланған, тәуелді ел 

деген психология тудырып отыр.

Үшіншіден, бәсекелестік саяси салада, 

мемлекет басқару саласында да күшті. 

Байлық пен билікке ұмтылмайтын ұлт жоқ. 

Дегенмен, мемлекеттік қызметкерлердің 

басым к"пшілігі қазақтар болғандықтан, 

диаспора "кілдерінің психологиясын-

да қазақ үстемдігі деген ой туады. Ал 

билік негізінен орыс тілінде қызмет 

атқарғандықтан, тілдер оппозициясы да 

шиеленісе түседі.

Т7ртіншіден, сырттан қоныс аударушы-

лар (оралмандар, басқалар) бәсекелестікті 

күшейтіп, мигрантофобия – қоныс аудару-

шыларды жатсыну психологиясын "сіреді.

Бесіншіден,  біз қаншама елімізде 

халықтар достығы, тұрақтылық орнықты 

десек те, ішкі бәсекелестік диаспоралардың 

этникалық сана-сезіміне әсер етіп, диас-

поралар "з діні, тілі, ортақ мәдениеті 

мен дәстүрі негізінде топтасып, баста-

рын біріктіруде, ал ол оқшаулануға да 

қудаласа, қадағаласа, тіпті соттаса мәселе 

шешілетіндей к"реміз. «Неден болды» де-

ген сауалға жауап бермей, «кім кінәлі?» де-

ген сауалға жауап іздейміз. Ашық әнгімеге, 

к"рініп тұрған қайшылықтарға к"з жұмып, 

айналып келгенде мәселені радикалдық 

топтардың еншісіне береміз. Ұлт, дін 

мәселесіне байланысты оңды пікір айтқан 

интеллигенция "кілдерін нигилистердің 

с"зімен «нацпаттар» деп жатамыз, олар 

шындығында патриоттар. Ұлт мәселесінде 

үнемі дұрыс пікірде болатын адам кемде-

кем. Бүгін әділ позиция ұстанған адам, 

ертең басқа бір мәселеде қателесуі мүмкін. 

Бұл ұстараның жүзіндей "ткір мәселе. Wр 

адам үшін ұлты қымбат, бірақ ұлт үшін 

ақиқаттан аттауға болмайды.

Қазақ мемлекет құраушы, сан жағынан 

да енді басым ұлт болғанымен, әлі де 

отарланған ұлттарға тән психологиядан 

арылған жоқ. Қазақтардың ұстанымы 

қайшылықты да күрделі. Басынан "ткен 

ауыр қайғы-қасірет, зорлық-зомбылық 

қазақты сақтыққа,  сергектік  ойға, 

күдіктенуге үйретті. «Қазақстандық ұлт», 

«ұлтсыз т"лқұжат», «үштұғырлы тіл» деген 

бастамаларға секем алып қарайтындығы 

сондықтан. Бұл заңды сақтық. Сол себепті 

ұлт мәселесінде байқап, абайлап қадам 

жасауға тура келеді, кейде шегініс те ке-

рек. С"йте тұра қазақ еліккіш, әуесшіл 

де. Тәуелсіздік алып ірі державалармен 

араласқан тұста соларға еліктеп, ұлттық 

құндылықтарымыздан алшақтай бастаған 

тұстарымыз да бар. /здерімізді "здеріміз 

кемсітіп, «"ркениетті елдер сияқты» бола-

мыз деп, бұрынғы отарлаушыларға еліктеп, 

бірте-бірте солардың рухани үстемдігінің 

астында, билігінің жетегінде кететінін 

білмей қалған африкандық мемлекеттер 

баршылық. Мәдениет, дәстүр, дін, басқа 

да салаларда еліктеу, тыраштану, біз де 

қатарға қосылған ұлтпыз деген жасанды 

психология туғызады. Бұл, әсіресе жас-

тарды адастырады, "ркениетті ел болдық 

деп жұбатады. С"з жоқ, Біріккен Ұлттар 

Ұйымының, оның Қауіпсіздік Кеңесінің 

тұрақты емес мүшесі болдық, ЕҚЫҰ-ына 

т"раға болдық, ЭКСПО "ткізіп жатырмыз, 

одан артық не керек деп мақтануға негіз 

бар. Шүкір, абыройымыз асып келеді, 

бірақ сол мақтаныш дарақылыққа ұласып 

кетпесе игі.

Заман қатыгез, жалпақшешейлікті 

к"термейді. «Артық байлық не керек, 

ден сау болса болғаны...» деп әндету, 

ы с ы р а п ш ы л д ы қ  н а р ы қ  з а м а н ы н а 

үйлеспейді. Байлық, қаржы-денсаулықтың 

к"зі, ақшалы адам сүйген асын ішеді, 

қалаған жерінде демалады, таңдаған жеріне 

барып емделеді. Сондай-ақ денсаулықтың 

"зі де – байлық, дені сау адам ғана табыс 

табады, несиесін т"лейді. «Бай болып, ауру 

болғанша, деніміз сау, кедей болғанымыз 

жақсы» дегенді де қолдауға болмайды. 

Дәулетті және деніміз сау ұлт болуымыз 

керек!

Жеңіс әр уақытта бізге бірден қолға 

тие бермеген, үнемі күте білу, т"зімділік 

Қазақ-Британ техникалық 

универ  си  тет інде  "ткен  сал-

танатты кешкеҚР мемлекеттік 

о р г а н д а р ы ,  у н и в е р с и т е т 

басшылығы,«Теңізшевройл» 

ЖШС серіктестері және БАҚ 

"кілдері қатысты.

Кеш барысында с"з с"йлеген 

« Т е ң і з ш е в р о й л »  Ж Ш С  б а с 

д и р е к т о  р ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы 

Мұрат Мұқашев: «Студенттер 4 

жылға созылған оқу барысын-

да кадеттер теңіз ісі саласында 

кеме жүргізу және кеме механигі 

мамандықтарын меңгеріп шыққан 

екен. «Теңізшевройл» кәсіпорны 

атынан академия түлектерін 

оқуды бітіруімен шын жүректен 

құттықтаймын!  Біз  олардың 

болашағына үмітпен қараймыз, 

– дей келе аталған оқу орнының 

түлектеріне сәт сапар тіледі. Кеш-

те ҚТА кадеті Шолпан Аралова 

да бітіруші түлектер атынан с"з 

с"йледі.

– Бүгін біз үшін ерекше күн. 

Айтулы оқу орнында білікті 

ұстаздардан, мамандардан білім 

алдық. Ендігі мақсатымыз елімізге 

адал қызмет ету, – деп ақ тілегін 

жеткізді. 

Lбілмансұр ЖАСАН
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ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ

Елорданың туған күніне «Хабар» 
агенттігінің дайындаған мерекелік 
жобалары әзір. К7рермен қауым 
бұл күндері «Хабар» және «Kazakh 
TV» арналарынан қызықты 
бағдарламалар, к7ркем және деректі 
фильмдер мен концерттік шаралар-
ды тамашалай алады. 

Мереке күнгі «Хабар» арнасының 

эфирі концерттік бағдарламалармен 

а ш ы ла д ы.  Ас т а на м ыз д ы ән мен 

жырға арқау еткен  «МузАрт», Айгүл 

Қосанова, Маржан Арапбаева, Қайрат 

Баекенов сынды белгілі "нер иелері 

әуезді әндерімен құлақ құрышымызды 

қандырмақ. Қайрат Нұртас, Т"реғали 

Т"рәлі, Ұлықпан Жолдасов, Қыдырәлі 

Болманов сынды халқымыздың ерке 

ұлдарының жеке кештері де дәл осы 

атаулы күндерге жоспарланған. «Біз 

«Асқ а қ т а ғ а н Аст а на » кон цер т т і к 

бағдарламасын түсірдік. Кешті «Wн 

аға» телехикаясының актері Дәурен 

Серғазин мен Гүлбаршын Зайырова 

жүргізеді. Бағдарламада патриоттық 

әндер орындалып, ЭКСПО к"рмесі 

туралы мағлұмат беріледі. Сондай-

ақ «Астанаға тарту» атты еліміздің 

үздік дәстүрлі ән орындаушыларының 

концерті  де жоспарда» дейді «Ха-

бар» арнасының Бас продюсері Айдос 

Тұрысбек. 

Астана күніне арналған жобалардың 

бірі «История родной столицы». Бес  

б"лімді новелла бас қаламыздың та-

рихы тереңде екенін к"рсетуді мақсат 

еткен. Бірінші б"лімде сақ қорғаны, 

«Бозоқ» қа лашығы сын ды тари х и 

қ ұ н ды лы қ тар ға тоқ та лса, ек і н ш і 

б"лімде Ақмоланың қалыптасуы с"з 

болады. Кейін 1997 жылы Алматыдан 

Астанаға к"шу, сәулетті ғимараттардың 

т ұ р ғ ы з ы л у ы  ж ә н е  А с т а н а н ы ң 

халықаралық деңгейдегі саяси және 

экономикалық шыңды бағындыруы 

айты ла ды. V II Ази я да ойын дары, 

келісс"здер мен Сириядағы жанжалды 

реттеу, Халықаралық ЭКСПО к"рмесі 

және Астананың "зге де жетістіктері 

де деректі картинаға негіз болған. 

К"ктемде Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласы жарық к"рген болатын. 

Сол мақалада с"з болған мәселелерге 

қ а т ы с т ы «Ж а ң ғ ы ру  жо л ы» а т т ы 

деректі фильм к"рсетпекпіз» деп ойын 

жалғастырды Айдос Тұрысбек. 

М е й р а м  к ү н г і  э ф и р  Р ү с т е м 

W бд іра шев т ы ң «А л м а с Қ ы л ы ш» 

фильмімен жабылады. XV ғасырдың 

орта тұсында қазіргі Қазақстанды ме-

кен еткен тайпалар мен к"шпелілердің 

" м і р і  м е н  Қ а з а қ  х а н д ы ғ ы н ы ң 

құрылған сәтін бейнелейтін тарихи 

драма "ткен жылы үлкен экранға 

шыққан болатын. Қазақ халқының 

ел, ұ лт рет ін де қа лыптасу ы, Ке-

рей мен Жәнібек сұлтандардың хан 

та ғ ы на ж а й ғ асу ы сы н д ы тари х и 

фактілерге құрылған драманы дәл 

осы күні берудің маңызы зор дейді 

шығармашылық ұжым. 

«Kazakh TV» телеарнасының да 

осы жылға арналған тосын сыйла-

ры жетерлік. 6 шілде күні к"рермен 

жас режиссер – Қанат Бесекеевтің 

«Менің Астанам» деректі фильмін 

тамашалайды. Картинада қарапайым 

астаналықтардың күнделікті тыныс-

тіршілігі суреттеледі. Арнаның Бас 

продюсері Айкүміс Сексенбаеваның 

а й т у ы н ш а ,  о л а р  фи л ь м а рқ ы л ы 

бас қа ламызды жаңаша қ ырынан 

к"рсетпек болған.    

Айта кетейік, бағдарламалардың 

уақ ы т ы мен к ү н дері н тол ы ғ ы рақ 

khabar.kzжәне kazakh-tv.kz сайттары-

нан немесе телеарналардың әлеуметтік 

желідегі парақшаларынан білуге бо-

лады. 

Гүлнұр ДОСБОЛОВА

КӨКСАНДЫҚ

«Хабардың» мерекелік тартуы  «Ардагерлер – ұрпақ сабақтас ты-

ғы ның "зегі» атты форумға "ңіріміздегі 

барлық аудан, қаладан делегаттар, зиялы 

қауым "кілдері, депутаттар мен құқық 

қорғау органдарының қызметкерлері, 

діни басқарма имамдары мен БАҚ 

"кілдері қатысты. Шараны жазушы, 

қоғамдық форумның хатшысы Мархабат 

Байғұт жүргізіп отырды. 

Жиында с"з алған Оңтүстік Қазақстан 

облысының әкімі Жансейіт Түймебаев 

тәрбиелік мағынасы зор форумға 

жиналған к"пшілікті Рамазан айымен 

құттықтап, бүгінгі тақырып аясында ойын 

ортаға салды. «Біздің қазақта қадірменді 

қариялардың, абыз ақсақалдардың орны 

ерек. Бұл ұлы қасиеттер, сайып келгенде, 

ұлттық кодымыздың уызына жатады. 

Елбасымыз "зінің «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында жаңа 

тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты 

– ұлттық кодыңды сақтай білу екеніне 

тоқталып, онсыз жаңғыру дегеніміз құр 

жаңғырыққа айналуы мүмкін деген бо-

латын. Байырғы тарихымызға қарасақ, 

қай кезде де қазыналы қариялар елді 

бірлік пен адал еңбекке жетелеп отырған. 

Ұлтымыздың ұлағатты салт-дәстүрін 

"мір мектебі ретінде дамытып, ұрпақтар 

сабақтастығына ұластырып, келешекті 

кемелдендіруден аянбаған» деді әкім. 

Сонымен қатар,  Ж.Түймебаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақалада айқын к"рсетілген 

Онымен бірде "зі қызмет атқа-

р а т ы н  Қ о с т а н а й  м е м л е к е т т і к 

педагогикалық институтында арнайы 

болып, с"йлестім. Сонда байқағаным, 

әріптестері және қалың қауым біле 

бермейтін қырлары жеткілікті екен.

Ол  "зіміздің облысқа қарасты 

Жітіқара ауданындағы Милютин 

деп аталатын елді мекенде дүниеге 

келді. Онымен бұдан бұрын да та-

лай рет жүздесіп, әңгімелескенімде 

"зінің кіндік қаны тамған мекенді жер 

жәннатына балайтынын естіген едім.

Қуанышбай аға  "зге әріптестері 

секілді жастайынан жазу-сызуға 

бейім болды. Арманы Алматыдағы 

іргелі оқу орындарының бірі – Қазақ 

мемлекеттік университетінің журна-

листика факультетіне түсу еді. Бұл 

к"ксеген мақсатына да жетті.

А л м а т ы д а  о қ у д ы ң  " з і н д і к 

артықшылықтары да бар еді. /йткені 

әлгінде тілге тиек етілген факультетте 

кіл мүйізі қарағайдай  профессор-

лар, әдебиет пен баспас"здің нағыз 

к"рнекті "кілдері дәріс берді. Жылдар 

жылжып "те берді. Университетті 

аяқтайтын кез де келді. 

Осы арада "згелерге үлгі ретінде айта 

кетер жай, Қуанышбай Т"ребекұлы 

дипломдық жұмысын елімізде алғаш 

рет университеттің түлегі ретінде эко-

номика тақырыбынан қорғады. Бұл 

тақырыпқа кез келген журналистің 

батылы жетіп, бара бермейтіні белгілі.

Оның айтуына қарағанда, "здері 

жылда студент ретінде "ндірістік 

тәжірибеден "тер кезде облыстық 

басылымдарға барады екен. Ол уақытта 

газет басшылары қолынан іс келетін, 

болашағынан үміт күттіретін жастарды 

демалыста жүрген қызметкерлердің 

орнына жұмысқа алатын.

Біздің Қақаң да осындай дарын-

ды жастардың бірі еді. Қаншама 

әріптестерінің тарапынан қолдау 

к"рді. Мәселен, сол кездері «Комму-

низм жолы» (қазіргі «Қостанай таңы») 

газетінде б"лім меңгерушісі болып 

жұмыс істеген Мағзұм Сағынбаевты 

журналистикадағы ұстаздарының 

қатарында атайды.

М а ғ з ұ м  а ғ а  Қ у а н ы ш б а й 

Орманов тың тындырымдылығына, 

ізденімпаздығына іштей тәнті бо-

латын. Сондықтан оған қаламын 

шыңдай түсу үшін түрлі тақырыптарда 

мақалалар жазуға тапсырыс беретін. 

Дер кезінде кейіпкерлерімен 

жүздесіп, тәлімгерінің тапсырмасын 

орындап, к"зге түсіп жүрді. Дарынды 

да талапты бозбала осылайша алға 

қарай талпына түсті. Сонымен қатар 

дәл сол жылдары аталмыш басылымда 

Бас редактордың орынбасары болып 

қызмет атқарған Сапабек Wсіповтің де 

сүйікті шәкіртіне айналды.

Wңгіме арасында Алматы облыстық 

р а д и о с ы н д а  а б ы р о й л ы  қ ы з м е т 

атқарған ұстаздарының бірі ретінде 

Мадат Аққозиннің де есімін ерекше 

тілге тиек етті. Себебі, бұл кісіден де 

кәсібінің қыры мен сырын үйренді. 

бағдарлар мен жобаларды  жүзеге асыруға 

қариямыз бен жасымыз білек сыбана, 

бірлік пен ынтымақты ту етіп кірісуіміз 

керектігін алға тартты.  

Форум барысында  Ардагерлер 

ұйымының құрылғанына 30 жыл толуы-

на орай "ңірдегі 20 ардагер «Облысқа 

сіңірген еңбегі үшін» медалімен,  екі 

ардагер облыс әкімінің Алғыс хатымен 

марапатталды. 

Облыстық ардагерлер кеңесінің 

т"рағасы   Жеңісбек Мәуленқұлов 

"з кезегінде «30 жыл – 30 белес» 

Сондықтан олар мұның "мірінде 

әрдайым ерекше орын алады.

Ж у р н а л и с т и к а  ф а к у л ь т е т і 

республикамыздағы журналист ма-

мандарын дайындаған соң, оған жан-

жақтан болашақ ақын-жазушылар, "зі 

секілді қаламы қарымды жігіттер мен 

қыздар келетін. Бұларға бәріміздің 

де ұлағатты ұстаздарымыз болған 

атақты ғалымдар Тауман Амандосов 

пен Темірбек Қожакеевтің тигізген 

ықпалы зор.

Wрбір азаматтың "мірінде отба-

сы айрықша орын алады. /йткені  

шаңырағына ие  болып,  ұл  мен 

қыздарына ұлағатты тәрбие бере 

алмаған кісінің жұмысында да береке 

болмайды. 

Мұны айтып отырған себебіміз, 

Қуанышбай Т"ребекұлы ынтымағы 

жарасқан отбасының тірегі. Ол ұзақ 

жылдардан бері қол ұстаса ғұмыр 

к е ш і п  к е л е  ж а т қ а н  ж а н  ж а р ы 

Кәмила апамызды да сол Алатаудың 

баурайындағы әсем қалада оқып 

жүрген кезінде кездестіріпті.

Болашақ жарымен "зінің курс-

тасы, "мірдегі сырлас досы, бұл 

күндері Арқалық қаласында тұратын 

ж у р н а л и с т - ж а з у ш ы ,  Қ а з а қ с т а н 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  м ә д е н и е т 

қайраткері Жақсылық Жүнісовтың 

үйлену тойында танысқан.

Б і р  ғ а ж а б ы ,  ү й л е н у  т о й ы н д а 

Қуанышбай аға Жақаңның күйеу жол-

дасы болса, Кәмила апамыз Қалқа 

тақырыбында  с"з  қозғаса,  қоғам 

қайраткері Шалатай Мырзахметов 

ұрпақтар сабақтастығы және әдемі 

қартаюдың мән-мағынасына тоқталды. 

Ал медицина ғылымының докто-

ры Иманәлі Байдаулетов «Еңбегіне 

сенгеннің еңсесі биік» тақырыбында 

баяндама жасады. Сондай-ақ айтыскер 

ақын Біржан Байтуов қариялар мен жас-

тар ж"нінде "з ой-пікірімен б"лісті.   

Нұрбақ ЕДІГЕ 
Оңтүстік Қазақстан облысы

Қуанышбай аға да сол кездегі об-

лыс басшыларының шақыруымен 

Қостанай облыстық телерадио ком-

паниясына директор болып қызметке 

тағайындалды. Осы ұжымның дүниеге 

келуіне де "зінің тікелей қамқорлығы 

мен септігі тигендігін айтып "ткеніміз 

орынды болар.

О л  с о н а у  б і р  ж ы л д а р ы  о б -

лыс әкімінің мәдениет ж"ніндегі 

кеңесшісі болып қызмет атқарғанынан 

«ЫРЫС АЛДЫ – 
ЫНТЫМАҚ»

АБЫРОЙ 
жеңгеміздің қыз жолдасы болыпты. 

Сол жерде Жамбыл облысының тумасы, 

ақылды да к"рікті бойжеткен Кәмиланы 

шын мәнінде ұнатып қалады. 

Содан кейін бұлардың арасындағы 

сыйластық одан әрі жалғаса түседі. 

Кәмила апамыз сол кезде Қазақ 

қыздары оқитын педагогикалық 

институттың жаратылыстану-геогра-

фия факультетінің студенті еді.

Wрине,  бойжеткенге де  Қос-

танайдың сұңғақ бойлы, келбетті 

жігіті жақсы әсер қалдырып, екеуі қос 

аққудай жарасады. Ғұмыр бойы бір 

шаңырақтың астында бақытты ғұмыр 

кешуге серттеседі. Міне, осылайша 

олардың бақытты отбасы 1968 жылы 

құрылған еді.

Қарап отырсақ, содан бері де 

елу жылға жақын уақыт "тіпті. От-

басын құрған соң, Қуанышбай аға 

Алматыдағы Қазақстан телерадио кор-

порациясына қатардағы стажер-ре-

дактор болып қабылданып, т"рағаның 

орынбасарлығына дейін к"теріледі.

Қазақстан Республикасы Прези-

денті Wкімшілігі мен Министрлер 

Кабинетінің аппаратында аға-рефе-

рент болып та жұмыс істеді.

Ал шаңырақтың бақытын тасытып 

отырған Кәмила апамыз да соңына 

"шпес із қалдырып келе жатқан 

ұлтымыздың аяулы қыздарының 

бірі. Кез келген кісімен тез тіл табы-

сып кететін мейірбан жан Алматы 

қаласындағы Кітап палатасында жұмыс 

істесе,  Қостанайға қоныс аударған соң 

құрметті демалысқа шыққанға дейін 

Н.Островский атындағы қалалық 

кітапхананы басқарды.

да хабардармыз. С"йтіп, Қостанай 

"ңіріндегі руханият саласының жанда-

на түсуіне айтарлықтай үлесін қосты. 

Облыстың 70 жылдығына байланыс-

ты «Алтын дала» деп аталатын үлкен 

энциклопедиялық еңбектің жарық 

к"руіне де атсалысты.

З е й н е т к е р л і к к е  ш ы қ қ а н ш а 

о б л ы с т ы қ  т і л д е р д і  д а м ы т у 

басқармасында б"лім меңгерушісі 

болып қызмет атқарды. Мұнда да 

ана тіліміздің "ркендеуіне мол еңбек 

сіңірді.

Оның "ткен ғұмырындағы алған 

асуларының бәрін айта берсек, уақыт 

жетпес. Кейін Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институтында тілді 

дамыту б"ліміне жетекшілік етті. Атақ-

абырой "здігінен келмейді. Қаншама 

құнды еңбектер жазды. Олардың саны 

да бұл күндері оннан асады.

Қазіргі таңда аталған  жоғары оқу 

орнындағы  Ыбырай Алтынсариннің 

мұраларын зерттеу орталығының 

б і л і к т і  м а м а н ы .  О н ы м е н  б і р г е 

қазақтың к"рнекті ақыны Серікбай 

Оспанов қызмет атқарады. 

Ағамыз Ақт"бе және Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық инсти-

туттарының құрметті профессоры. 

Қостанай облыстық меценаттар клу-

бы «Қазына» сыйлығының лауреаты. 

Басқа да атақ пен дәрежеден  кенде 

емес.

Оразалы ЖАҚСАНОВ,
Қазақстанның 

Құрметті журналисі

ҚОСТАНАЙ

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

Оған қоса, Рахымжан Отарбаев 

– Қырғыз театр қайраткерлері 

одағының,  Театр "нері қоғамдық 

академиясының академигі, Айтматов 

атындағы халықаралық сыйлықтың 

лауреаты» дейді Ж.Құлмамбетов. 

Жазушының «Тағдыр» атты пьесасы 

к"рермендерге 500-ден аса рет 

ұсынылған екен. 

Фестивальді республиканың 

Театр қайраткерлері одағы мен 

Т.Wбдімомынов атындағы Қырғыз 

ұлттық академиялық драма театры 

бірлесіп ұйымдастырды. Қаламгердің 

драматург ретінде тұсауын кес-

кен   қырғыз театры  1995 жылы 

Р.Отарбаевтың «Абай соты» пьеса-

сын алғаш рет қойғанда спектакльді 

Шыңғыс Айтматовтың "зі тамаша-

лап, ақ батасын берген болатын. 

Театр  фестивалінде Р.Отарбаевтың  

«Тағдыр», «Актриса», «Моно Лиза», 

«Қошалақтағы оқиға» – барлығы 8 

спектаклі к"рсетілді. Оның ішінде 

бірнеше қойылым қайталанып отыр-

ды, яғни к"рермен әртүрлі театр 

сахналаған пьесаларды салыстыра 

к"ріп, бағасын берді. Айта кетерлігі, 

олардың ішінде  «Қошалақтағы 

оқиға» мен «Актриса» – алғаш 

қойылып отырған премьералар. 

Р . О т а р б а е в т ы ң   ә р б і р 

қойылымында шиеленіскен тар-

тыстар мен  оқиғаға катысатын 

адамдардың с"зі мен ісі арқылы 

бүгінгі күннің шындығы к"рініс 

тапқан. «Тағдыр» пьесасында Мәңгі 

затқа тәуелді болған Жалқытайдың 

аянышты тағдыры к"рерменді ой-

ландырмай қоймайды.     Қошқар 

музыкалық драма театрының да, 

Т.Абдумомунов атындағы Қырғыз 

ұ л т т ы қ  а к а д е м и я л ы қ  д р а м а 

театрының «Тағдыры» бір адамның 

басынан кешкен оқиғасын на-

нымды бере білді.  Екі бірдей те-

атр сахналаған тағы бір спектакль 

– «Мона Лиза», Моншақ қыздың 

тағдыры. Басты кейіпкер сүйген 

қызы Моншақтың суретін атақты 

Леонардо да Винчидің Мона Лиза-

сы сияқты етіп салуды армандайды. 

драма театрының «Жарық қайда?» 

спектаклі, Т.Абдумомунов атындағы 

Қ ы р ғ ы з  ұ л т т ы қ  а к а д е м и я л ы қ 

театрының «Тағдыры» марапатқа ие 

болды.

«Ең мықты дебют» сыйлығын 

«Мона Лиза» спектаклінде Барыс 

р"лін ойнаған Қанболат Атақанұлы 

а л с а ,  « Ү з д і к  ә й е л  б е й н е с і н » 

Т.Абдумомунов атындағы Қырғыз 

ұлттық академиялық драма театры 

сахналаған «Тағдыр» әлеуметтік 

д р а м а с ы н д а  а н а н ы ң  р " л і н 

о й н а ғ а н  А й с а л қ ы н  О с п а н о в а 

иеленді.  «Қошалақтағы оқиға» 

м е н  « М о н а  Л и з а »  с п е к т а к л і н 

қойған шығармашылық ұжымның 

екеуі де (Чуй облыстық театры 

мен Б.Қыдыкеева атындағы жас 

к"рермендер театры) марапатқа ие 

болды.   

Сегіз спектакльдің ішінен «Ак-

триса» қойылымы озық шығып, 

үздік спектакль деп танылды.Та-

лантты жастардан құрылған сту-

дия комедияны "те биік деңгейде 

сахналапты. Ал актриса р"ліндегі 

Жанара Борисованың ойынына риза 

болмаған жан қалмады.  

Жазушы-драматург Рахымжан 

Бексұлтан Жәкиев, Мұрза Қапаров, 

Сұлтан Раевтың шығармалары қазақ 

сахнасында да қойылып жүр. Бұлар 

елге кеңінен танылған драматургтер. 

Солардың ішінде менің фестивалімді 

"ткізіп жатқандары қазақ "неріне 

құрметі деп білемін». 

Осылайша театр – "мірдің "зі 

десек, сол "мірдегі  шындықты 

а й р ы қ ш а  т ә с і л д е р м е н  ш и р а -

та, шиеленіскен тартыс үстінде 

к"рерменнің к"з алдына келтіретін  

«әдебиеттің ең қиын түрін» (Горь-

кий) меңгерген драматургтің абы-

ройы қазақ әдебиетінің  мерейін 

к"терді. Бұл әр с"зі мірдің оғындай 

к"здеген жерге дәл тиетін, к"кейге 

қона кететін Отарбаевтың қысқа да 

нұсқа, тұжырымды да түйінді тілі 

мағыналы-мәнді мазмұнымен санаға 

мықтап даритынынан болса керек. 

Сәтті сахналық шешімін тапқан 

идеяларға  толы шығармалардың 

т у ы с  т а с  е л д е г і  к " р е р м е н н і ң 

к"ңілінен шығуы соның айғағы. 

Қаламгер талантының ерекшелігі 

мен қадір-қасиеті де осында дер едік.   

Дина ИМАМБАЕВА

Бішкектегі
театр мерекесі

Отарбаев шараны ұйым дасты-

рушыларға  алғысын білдіріп, 

фестивальден алған әсерін былай 

жеткізді: «Фестивальге қатысқан 

театр ұжымдарына алғысым шексіз. 

Қырғыздың Мәдениет министрі 

Түгелбай Қазақовтың "з і  осы 

фестивальді "ткізуге нұсқау беріпті. 

Қырғыз театрларында 22 жылдан 

бері менің пьесаларым сахналануда. 

Б ұ л  ф е с т и в а л ь  с о л  е ң б е г і м д і 

қ о р ы т ы н д ы л а ғ а н д а й  б о л д ы . 

Wйтпесе, қырғыз елінде де керемет 

драматургтер аз емес. Шыңғыс 

Айтматовтың шығармаларының "зі 

неге тұрады? Кезінде есімі Одаққа 

танымал болған Мар Байджиев, 

Осылайша елес кезген суретшінің 

шынайы "мірі мен қиялы туралы 

қойылымның тұсауы қырғыз сахна-

сында кесілді. 

Сонымен, қазақ драматургінің 

шығармаларын сахналауға арналған 

фестиваль мәресіне жетіп, қырғыз 

режиссерлері мен артистерінің 

" н е р і  " з  б а ғ а с ы н  а л д ы .  О ш 

облыстық Бабыр атындағы "збек 

музыкалық-драмалық театрының 

шығармашылық ұжымы қойған 

«Күзгүнүң сыры», «Мона Лиза» 

қойылымымен Т.Абдумомунов 

атындағы қырғыз ұлттық театры, 

Қасымалы Жант"шев атындағы 

Ыстықк"л облыстық музыкалық 
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Ресейдің жетекші жоғары оқу орындары − 
Томск политехникалық университеті, Мәскеу 
физика-техникалық институты мен Мәскеу 
политехникалық университетінің делега-
циясы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне арнайы іссапармен келді.  
 

Ресейлік ғалымдар университетте ашылған 

Samsung, Hewlett-Packard, Cisco, Konika Minolta, 

Fujitsu секілді әлемдегі жетекші компаниялардың 

ғылыми зертханалары, технологиялық парк, Жа-

сыл технологиялар орталығы, «Керемет» студент-

терге қызмет к"рсету орталығы және Жағдаяттық 

басқару орталығының жұмысымен танысып, үлкен 

қызығушылық танытты. 

Томск политехникалық университетінің рек-

торы Петр Чубик «ТМД кеңістігінде қарқынды 

дамушы университет болып табылатын сіздердің 

оқу орындарыңызға келу біз үшін үлкен мәртебе.  

ҚазҰУ − әлемдік деңгейдегі университет. Wлемдік 

деңгейдегі жаңа зерттемелерді, материалдық-

техникалық,  ғылыми инфрақұрылымды к"ріп, 

"су нүктесін таба білгендіктеріңізге таңқалдым.  

Сіздермен ынтымақтастық орнатуға әзірміз» деді.

/з кезегінде ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр Мұтанов 

жоғары оқу орындарының ынтымақтастығы 

негізінде халықаралық әріптестікті кеңейту ҚазҰУ 

қызметінің стратегиялық бағыттарының бірі бо-

лып табылатындығын атап "тті.

Айтуған ДLУЛЕТ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Президент Wкімшілігі 

ішкі саясат б"лімінің меңгерушісі Аида Балаеваға әкесі

Ғалым ЕШМҰХАМЕТҰЛЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к"ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты  

басылымдардың еңбек ұжымдары Президент Wкімшілігі ішкі саясат 

б"лімінің меңгерушісі Аида Балаеваға әкесі 

Ғалым ЕШМҰХАМЕТҰЛЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к"ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты  

басылымдардың еңбек ұжымдары жазушы-публицист Талғат 

Айтбайұлына анасы

Балакүл ЖОЛШАЙҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к"ңіл айтады.

«Арыс» қоры (баспасы) "зінің бұрынғы қызметкері, белгілі 

алаштанушы

Марат LБДЕШОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына 

қайғыларына ортақтасып  к"ңіл айтады.

Ұлыбритания парламенті 
консерваторлық партияның 
бағдарламасын қолдап, Тереза 
Мэй басқарған үкіметке сенім 
білдірді. Бұл құжатты 323 де-
путат қуаттап дауыс беріп, 
309-ы қарсы болған еді. 

Маусым айында "ткен сай-

лаудан кейін билік басындағы 

партия парламенттің т"менгі 

палатасында 12 орнынан айырылған болатын. Пар-

ламентте басымдыққа ие болмағандықтан премьер-

министр Солтүстік Ирландияның демократиялық 

юнионистік партиясымен коалиция құрып, үкіметті 

жасақтау үшін патшайым II Елизаветадан рұқсат 

алуына тура келді. Осылайша жаңа үкімет алғашқы 

саяси сынақтан "тіп, елде реформалар жүргізуге жол 

ашылды.

Аргентина астанасы Буэнос-Айресте полиция мен 
ереуілшілер арасында түсініспеушілік туды. Lзірге 
қанша адамның зардап шеккені туралы нақты дерек жоқ. 

Соңғы мәліметтерге қарағанда, ереуілшілер 

б и л і к т е н  а з ы қ - т ү л і к  т а п ш ы л ы ғ ы  м е н 

ж ұмыссыздықтың к"беюіне бай ланысты елде 

т"тенше жағдай жариялауды талап еткен. Сонымен 

қатар президент Маурисио Макри енгізген еркін 

нарық саясатына к"ңілі толмайтынын ашық айтып, 

биліктің назарын аудару үшін шаһардың орталық 

к"шесін б"геп тастаған. Наразы топ пен құқық 

қорғаушылардың түсініспеушілігінің соңы тәртіпке 

бағынбаған жеті адамның қамауға алынуымен 

аяқталды. 

ҰЛЫБРИТАНИЯ

АРГЕНТИНА

Үкіметке сенім білдірді

Қымбатшылыққа қарсы ереуіл

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

АҚШ әкімшілігі босқындар мен басым б7лігі 
мұсылмандар тұратын алты елдің азаматына виза 
берудің жаңа тәртібін бекітті. 

Енді Сирия, Судан, Иран, Ливия, Сомали және 

Йемен азаматтарының АҚШ-қа кіруі үшін бұл елде 

туысы болуы шарт. Онда да алыстау ағайын емес, бір 

туған бауыр, әке мен бала немесе ерлі-зайыптының 

бірі болуы керек. Мұндай туыс болмаған жағдайда, 

АҚШ-пен іскерлік байланысы болуы тиіс. Сонда ғана 

елге кіруге рұқсат ететін құжат беріледі. Бұл талаптың 

барлығы Американың тиісті елдердегі дипломатиялық 

"кілдіктеріне жіберілген. АҚШ президенті Дональд 

Трамптың айтуынша, жаңа ереже жергілікті халықтың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қабылданды.

Қазақ даласында «театр» с"зі 

естіле бастаған кез еді ол. 1934 жылы 

қаңтар айында Жұмат Шанин, 

Күләш Байсейітова, Құрманбек 

Жандарбеков және т.б. артистер 

тобы  Қарағандыға  гастрольдік 

сапармен келеді. Буыны қатпаған 

жас театрдың тарландары ауыл-елді 

аралап қойылым қоюмен қатар, ел 

ішіндегі "нерлі жастарды іріктей 

жүреді. Сондай бір кездесу әсем 

үнімен, сымбатты к"ркімен к"з 

тартқан Жұмабикеге қасиетті театр 

сахнасына жолдама береді.  

Жас Жұмабикенің әншілік 

"нерімен қоса, актрисалық талан-

тын байқаған театр басшылығы 

1 9 3 5  ж ы л ы  д а р ы н д ы  ж а с т а р 

қатарында  Ленинградқа оқуға 

жібереді. Ол жайлы әйгілі актриса 

Wмина /мірзақова: «Алматыда мек-

тепте оқып жүрген шағымда, 1935 

жылы Ленинградтан актерлік оқуға 

студенттер қабылдайтын топ келді. 

Қасымда менен екі-үш жас үлкен 

Бикеш (Жұмабике) дейтін қыз бар 

еді. Ол: «Wмина, екеуміз барып 

емтихан тапсырсақ қайтеді? – деді. 

Актердің қандай болатынында ша-

руам жоқ, Бикешпен ілесіп алдым» 

деп жазған екен.

О с ы л а й ш а ,  " н е р г е  д е г е н 

ынтызарлығы басым жас актриса  

В . М е р к у р ь е в ,  И . М е й е р х о л ь д 

с ы н д ы  т е а т р  т а р л а н д а р ы н а н 

тәлім алады.  Нева бойындағы 

к"не шаһарда оқуын аяқтаған 

Хадиша Б"кеева, Қали Дүйсеков, 

Ғанижамал Хайрулина, Райысхан 

Б ә й к е н о в т е р м е н  қ а т а р  ж а с 

отбасылы Жұмабике мен Халел  1938 

жылы  Шымкентке оралады.  Биік 

"нердің жарық жұлдыздарының бірі 

сонау жылдары бүгінде Ж.Шанин 

атындағы академиялық қазақ драма 

театры сахнасында «Жұмабике, 

Бикеш Серікбаева»  ес імімен 

жанады.  

Ең алғаш сомдаған р"лі  – 

М.Wуезовтің «Еңлік-Кебегіндегі» 

қ а з а қ  қ ы з д а р ы н ы ң  м а х а б б а т 

жолында құрбан болған қасіретін 

жырлайтын Еңлік   бейнесі болатын. 

Сахнадағы оқиғаны шынайылықпен 

қабылдайтын к"рермен к"кейінен 

оң бағасын алған жас актрисаның 

шығармашылық жолы  кіл бас 

кейіпкерлер аллеясына айналады. 

«Айман-Шолпандағы» – Шолпан, 

« А қ а н  с е р і - А қ т о қ т ы д а ғ ы » 

– Ақтоқты, «Қыз Жібектегі» – 

Қ ы з  Ж і б е к ,  « Қ а р а қ ы п ш а қ 

Қ о б ы л а н д ы д а ғ ы »  –  Қ ұ р т қ а , 

«Қараг"здегі» – Қараг"з, т.с.с. қилы 

тағдырлы арулар галереясын "нер 

жолында шайқап т"гіп алмастан 

к"рерменіне жеткізген Жұмабике 

Серікбаеваның ел марапатына ерте 

ілігуі заңды құбылыс еді. 

Шымқалада  ашылған дра-

м а  т е а т р ы  н а  а к т р и с а л ы қ қ а 

қабылданған сәттен зейнеткерлік 

жасқа дейін еңбек еткен "нер 

иесінің тағдыры "з алдына бір та-

рих. Wрине, "нер жолын таңдаған 

тарландардың к"бісінің дерлік 

" м і р  ж о л ы  –  " н е р  ж о л ы н ы ң 

қиындығымен бірде шарықтаса, 

бірде құлдырап отырғаны таныс 

жайт. Десе де, бүгінде театрдың 

алтын қоржынындағы қойылымдар 

Ж.Серікбаеваның атымен аталары 

с"зсіз.   

Lлемдегі ең алғашқы банкоматтың пайда болғанына 
50 жыл толды. Ол Лондондағы британдық Barclays 
банкіне тиесілі автомат. Жарты ғасырлық мерейтойға 
орай қолма-қол ақша беретін құрылғы алтын түсті 
бояуға боялып, маңына қызыл кілем т7селген.  

Қазір әлем бойынша 3 миллионға жуық осын-

дай автомат бар. Barclays банкінің қызметкері Карл 

Хинеснің айтуынша, алғашқы банкомат осы заманғы 

озық құрылғыларға қатты ұқсайды екен. «Бір ғана 

ерекшелігі – кезінде клиенттер алдымен банктен 

кепілхат алатын. Осыдан кейін ғана қолма-қол ақша 

шешу мүмкіндігіне ие болатын еді» деп еске алады 

К.Хинес.

АҚШ

ЛОНДОН

Жаңа ереже

Ең алғашқы банкомат

Lзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Мадридте «Убер» мен «Каби 
фай» онлайн қызметтеріне 
қарсы бағытталған  такси 
жүргізушілерінің наразылық 
шарасы 7тті.  

О л а р  И с п а н и я  к " л і к 

министрлігі ғимараты ал-

дында шеру ұйымдастырып, 

аталған компаниялардың 

заңды бұзып жүргендігін айт-

ты. Такси жүргізушілер лицензия үшін 120-170 

мың еуроға дейін т"лесе, ал «Убер» мен «Каби фай» 

жүргізушілері салықтың "зге түрін т"лейді екен. 

«/кіметтен к"лік ж"нінде заңды қорғап, 

квоталардың сақталуын талап ету үшін к"шеге 

шықтық. К"лікті жүргізушісімен бірге жалдаудың 

бір лицензиясы 30 такси к"лігіне есептелуі тиіс. 

Бірақ жолдарымызға қарасаңыз, бұл ережені 

елемейтінін к"ресіз» дейді Жозе Габриель есімді 

такси жүргізушісі.

ИСПАНИЯ

Наразылық шарасы өтті

1 9 4 2  ж ы л ы  а я у л ы  ж а р ы , 

театрдың тұңғыш кәсіби режиссері 

Халел Шаженов Отан соғысына 

аттанғанда Жұмабике апамыздың 

қолында қос бірдей ұлы қалады.  

Басына түскен ауыртпалықпен ар-

палыса жүріп, сахнасын тастамау 

– ерлікпен тең кез еді. Жас әйелдің 

нәзік иығына түскен ауыртпалықты 

қабақ шытпай арқалауына қалай 

тәнті болмасқа?!  

«Соғыс жылдары кімнің басы-

нан бұл зобалаң "тпеді?!» десек те,     

сахнада Қыз Жібек боп, аққудай 

әсем қалқып шығу үшін  қаншалық 

"ткен екінші театр к"ктемінде 

Ж.Серікбаева Қазақ ССР Жоғарғы 

Советінің Құрмет грамотасымен 

марапатталды. 

Wр р"лі – бейнелеп айтқанда 

ж ү р е к  ж а р ы п  ш ы қ қ а н  с е з і м 

нәрестесі іспетті. /зі сомдаған 

р"лдері жайлы Бикеш апай бір 

естелігінде: «К"птеген р"лдердің 

і ш і н д е  ж ү р е г і м е  е ң  ж а қ ы н ы 

Б е й і м б е т т і ң  « Ш ұ ғ а с ы »  м е н 

Wуезовтың «Қараг"зі»  деген екен. 

«Қараг"з» жайлы тағы бір үзік 

сыр – Мұхтар Wуезовтің премье-

радан соңғы талқылауда айтқан: 

«. . .Шымкент театрына Бикеш 

сіңірген еңбек аз емес қой. Бірге 

жасасып,  ауыр-жеңілін  б ірге 

арқалап келеді. Менің бұл пье-

сам уыз махаббат пен ақындық 

шабыттың қатар шарықтауын 

к"рсетуді к"здейді. Осы "зекті идея-

ны алға апару салмағы Бикешке 

тапсырылған. Сәукелесін к"тере 

алмай майысып тұрған Қарак"з 

– Бикеш соншалықты нәзік, 

к"здері жәудіреп, еліктің лағындай 

елеңдеп тұратын үрейлі сәттері – 

қорғансыздар күнін елестетеді» 

деген пікірі, актрисаның "нер тари-

хына алтын әріппен жазылды десе 

болғандай. 

Актриса жайлы бірге қызметтес 

болған әріптестерінің де айтары 

к"п. ҚР Мәдениет қайраткері  

Айжан Жұмабекова былай деп еске 

алады: «Шанин театрына келуіме 

себепкер болған Бикеш апам 

т ы с  у а қ ы т т а  ш а қ ы р ы п ,  ж е к е 

пысықтап, шегіне жетуге қол ұшын 

берді. Халықтан жылы с"з к"п 

естісем, осы Жұмабике апайдың 

а р қ а с ы н д а .  Т е а т р  с ы н ш ы с ы 

А.Кадиров менің Шафақ р"лім 

жайлы жылы пікірін білдірді. Бикеш 

апай "зінің 60 жасқа толған тойында 

Қарг"здің сәукелесін беріп тұрып: 

«Айжан, ендігі жерде Қараг"зді 

сен алып жүр.  Мен  қойдым» 

д е п  қ о л ы м а  т а п с ы р д ы .  О с ы 

мерейтойында Қараг"зді құлпырып, 

жайнап ойнағанда, Қазақстанның 

еңбек сіңірген актрисасы  Құпия 

Рахымбердиева екеуміз сахна 

сыртынан қарап тұрып: «Үлкендер 

апамызға Қараг"зді қой деп жатыр. 

Ойбай-ау, мына кісі тотыдайын 

жайнап, құлпырып кетті ғой?!» деп 

таңғалғанбыз».  

Қазақстанның еңбек сіңірген 

артисі, «Парасат» орденінің иегері 

Сапар /темісұлы актерлік жолға 

келуіне Ж.Серікбаеваның ықпалы 

болғанын жасырмайды:  «Бала 

күнімізде Бикеш апай бастаған 

театр Бостандық ауданына келетін. 

Бикеш апайдың үлбіреген Қыз 

Жібегін 12-13 жасымда к"рдім. 

Қ а н ш а  р е т  о й н а с а  с о н ш а  р е т 

қалмай к"ретінмін. Т"легенге есім 

кеткені сонша, қойылым кезінде 

«Т"легенді  "лтіртпеймін» деп, 

Бекежанды ойнап жатқан актердің 

алдына тұрып алғаным бар. 1959 

жылы Бикеш апай «театрға кел» деп 

шақырды. Кешегі 1963 жылға дейін 

бірге талай гастрольдерге шықтық. 

«Қараг"зде»  мен – Наршаны, Бикеш 

апай – Қараг"зді, «Қозы К"рпеш 

– Баян Сұлуда» мен – Қарабайды, 

ол – Баянды ойнады. Жасы 55-терде 

б о л а т ы н .  С а х н а ғ а  ш ы қ қ а н д а 

шоқтай жайнап, жастарыңды жолда 

қалдыратын. Біреу ауырып қалса, 

түнімен сол адамның соңында 

жүретін адамгершілігі "те керемет еді. 

Тіпті, дәрігерлер бізге: «/здеріңнің 

Серікбаеваларың бар ғой емдейтін?!» 

деп күлетін. Р"лге деген адалдығы "з 

алдына. «Қараг"здің» премьерасына 

атақты М.Wуезовтің "зі  келіп: 

«Қараг"з сендей-ақ болған шығар. 

Нағыз Қараг"з – сен» деп үлкен баға 

берді. Ол нағыз ана еді. Мейірімі 

бәрімізге жететін».   

Ж ұ м а б и к е  С е р і к б а е в а н ы ң 

шеберлікпен сомдаған әрбір р"лін 

әріптестері жыр қылып айтады. 

«Бикеш апай батыл, "жет мінезді 

қазақ әйелінің ішкі дүниесін әдемі 

келтіретін. «Қыз Жібек» пьесасының 

премьерасына Ғабеңнің "зі келді. 

Қыз Жібек болып Бикеш апай шыға 

келгенде, отырғандар таң-тамаша 

қалатын. Шолпысының салмағын 

к"тере алмай кетіп бара жатқанда 

Ғабит Мүсірепов: «К"птен к"рмеген 

Жібегімді  к"рдім ғой.  Күләш 

Байсейітованы есіме түсірдің»  деген 

болатын» дейді  ҚР Еңбек сіңірген 

қайраткері Мәжит Ілиясқаров.  

Т е а т р ғ а  с і ң і р г е н  о с ы н д а й 

жанкешті еңбегі елеусіз қалмай, 

Ж.Серікбаеваға  1971 жылы Қазақ 

ССР-нің  халық артисі  атағы 

берілді.  Сирек берілетін «Ана 

даңқы» медалінің иегері Жұмабике 

апамыздың бейнесі  жылы, ыстық, 

шексіз сағыныш лебімен к"з алды-

мызда қала бермек.      

 Сая ҚАСЫМБЕК,
ҚР Мәдениет қайраткері, 

драматург,
Жұмат Шанин атындағы 

Оңтүстік Қазақстан облыстық 
академиялық драма театры 

әдебиет б7лімінің меңгерушісі

бауырына тартып, қамқоршым, 

жанашырым, "нердегі анам ретінде 

жақсылығын аямады. М.Wуезовтің 

« Қ а р а г " з і н »  к е з е к  о й н а д ы қ . 

Қ а р а г " з г е  д а й ы н д ы қ  ж а с а п 

жүргенде ақылын айтып: «Мен 

осы Қараг"зді ойнағанда қатты 

науқастанып, жүйкесі жұқарғандар 

ауруханасына түсіп қалғанмын. 

Жассың. Абай бол. Ішкі бақылауды 

мықты ұста. Ұқыптылықпен ойна. 

Қатты беріліп кетпе» дейтін. «Ай 

тұтылған түнде» Жұмабике апай  

Таңқабикені, мен келіні Шафақты 

ойнадым. Сонда мені дайындықтан 

қажыр-қайрат керек?! Бәлкім, жа-

рына деген сағынышын Жібектің 

жоқтауымен бірге айтып, ішкі 

шерін шығарып алған да болар?! 

Майдан шебінде соғыс жүріп 

жатқан кезде, "нер майталман-

дары аянбастан рухани майданда 

күресіп жатты. Ж.Серікбаеваның 

сіңірген  еңбегін бағалап, СССР 

Жоғарғы Советі Президиумының 

Жарлығымен Құрмет грамотасы 

мен медальдар тапсырылды. 1947 

жылы Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген 

артисі атағы берілді. Соғыста қаза 

тапқан жарын жоқтаған жаралы 

жүрекке қазақ театрында танымал 

бола бастаған режиссер Wубәкір 

Ордабаев дәру бола білді. /нер мен 

"мір жолында бір-бірін тапқан қос 

майталман  тізерлесе еңбек етіп,  

қазақ театр "неріне маңдай терін  

т"кті. 

1 9 5 8  ж ы л ы  А л м а т ы д а 

Ұлттық жәдігерге жанашырлық қажетТәжірибе алмасты
«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕЫНТЫМАҚ

 М а м а н  р е т і н д е  а й т а р ы м , 

қолданыстағы «Қазақстан Респу-

бликасында музей қоры заттарын 

есепке алу, сақтау, пайдалану және 

есептен шығару туралы нұсқаулық» 

т е к  қ а н а  Ұ л т т ы қ ,  О р т а л ы қ 

мемлекеттік музейлер сияқты 

қоры үлкен, қызметкерлері к"п 

музейлерге арналған. Нұсқаулықта 

бірін-бірі қайталайтын тұстары 

"те к"п.  Экспонаттарды есеп-

тен шығару мәселесі де жеткілікті 

қарастырылмаған. Яғни нұсқау-

лықта ұсынылған есептен шығару 

ш а р т т а р ы  ғ ы л ы м и - к " м е к ш і 

қорды ғана қамтиды, демек му-

зей ішінде экспонаттарды музей 

директорының қолы қойылса бол-

ды, жоғарыдағы мекемелерден 

(мәселен, Мәдениет министрлігі, 

жергілікті Мәдениет басқармасы) 

рұқсат алмай-ақ есептен шығара бе-

руге болады деген с"з. Оның ішінде 

қандай құнды заттардың кетіп 

бара жатқаны ешкімді алаңдата 

қоймайды. Сондықтан бұл мәселе 

арнайы қарастырылуы тиіс деп 

санаймыз.  

Біз музей заттарын сақтауға 

қ а т ы с т ы  ұ с ы н ы с т а р ы м ы з д ы 

Қ Р  М ә д е н и е т  ж ә н е  с п о р т 

министрлігіне жолдағанбыз. Wзірге 

бұл салада "згеріс жоқ. Сондай-ақ 

министрлік 2010 жылы әзірлеген  

«Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік музейлеріндегі музей 

құндылықтарын есепке алу және 

сақтау ж"ніндегі нұсқаулық» жо-

басы  музейлердің қор жұмысына 

қойылатын талаптарға толық жа-

уап береді деп есептейміз. Алай-

да бұл құжаттың беймәлім себеп-

термен күші жойылды. Аталмыш 

нұсқаулықта  қызметкерлердің 

жауапкершілігі нақтыланып, музей 

қорының құрамы, оларды есепке 

алу, пайдалану, сақтау, консер-

вациялау және қалпына келтіру 

жұмыстарын ұйымдастыру анық 

жазылған. 

Сонымен, мақалада к"терілген 

ұлттық құндылықтарды сақтау 

мәселесіне орай, Шығыс Қазақстан 

облыстық сәулет-этнографиялық 

және табиғи-ландшафт музей-

қ о р ы ғ ы  қ ы з м е т к е р л е р і н і ң 

нақты ұсыныстары бар.  /йткені 

қолданыстағы «Қазақстан Респуб-

ликасында музей қоры заттарын 

есепке алу, сақтау, пайдалану және 

есептен шығару туралы нұсқаулық» 

қор қызметін толық сипаттай ал-

майды және соған байланысты 

к"птеген мәселелердің туындауына 

себеп болды. Осыған орай, бірқатар 

ескертпелерімізді келтіретін болсақ, 

олар мынадай:

1. «1  тарау.  Жалпы ере-

желер». Мұнда тек негізгі және 

уақытша қор к"рсетілген. Сонда 

ғылыми-к"мекші қор қайда кетті? 

Ол еліміздегі әрбір музейде бар емес 

пе?

2. «1-параграф. Музей затта-

рын бастапқы тіркеу». Құрамында 

асыл металдар бар барлық зат-

тар тіркеу кітабында бастапқы 

есепке алудан "туі тиіс және со-

дан кейін ғана Асыл металдар мен 

асыл тастарды есепке алу кітабына 

енгізіледі. Ал аталған нұсқаулықта 

бұл тәртіп бұзылған және асыл ме-

талдардан жасалған музей заттарын 

есепке алу және сақтау ж"ніндегі 

нұсқаулық туралы мүлдем с"з жоқ. 

3. «2-параграф. Музей зат-

тарын инвентаризациялау». Му-

зей заттарын саралау қисынсыз 

жасалған. Бұған дейін музей қоры 

материалдың түрі, мысалы, мата, 

ағаш, металл сияқты заттар коллек-

циясы бойынша б"лінетін. Ал мына 

нұсқаулықтағы музей заттарын топ-

тастыру ойға қонымсыз. Айталық, 

«14 бап. 8-тармақ. Қару, жиһаз» 

делінген. Сонда қару-жарақ пен 

жиһаздың бір-біріне қатысы қанша 

деген сұрақ туады.  

А т а л ғ а н  е р е ж е н і ң  б а с қ а 

д а  к е м ш і л і к т е р і  б а р ш ы л ы қ . 

Қысқаша айтқанда, еліміздегі 

музей құндылықтарын сақтау 

ж"ніндегі заңнамалық құжаттар 

қор жұмысының қазіргі заманғы 

талаптарына сәйкес тұтастай қайта 

қарауды қажет етеді.

Суретте: 1939-40 жылдардағы театр ұжымы. Жерде отырғандар: оң жақтан – Қойлыбай Қарсақбаев, Жұмабике 
Серікбаева. 1-қатарда: Фаузия Шериязданова, Гүлжамал Батырғалиева, Сапар Тәжиев. 2-қатарда: 3-ші Дәукенова 

Ақб7пе, Лев Осипович Берещук (директор), Хадиша Б7кеева, Садықбеков. Тұрғандар:  Сыздықов К., Lбен Мұхамедьяров, 
Қали Дүйсеков, Lкіш Шанин, Райысхан Байкенов, Халел Шаженов (бас режиссер). 5-қатарда: И.Ақбұйымов
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Абдрахман АСЫЛБЕК

МLҢГІЛІК LЛЕМ

Алла әлемді жаратты мәңгі етіп,

Мәнді етіп, салтанат сәнді етіп.

Оның алғаш басталған кезеңі жоқ,

Жаратылыс біржола қалды бекіп.

Оның қалай белгісіз басталғаны,

Тіршілікке жайған ол дастарқаны...

Жер секілді олар да ғаламшарлар – 

Миллиардтаған жұлдыздар аспандағы.

Тіршілік тек бар деуі Жерде ғана – 

Оны айтатын түйсіксіз пенде ғана.

Он сегіз мың ғаламың түсінгенге – 

Он сегіз мың галактика, "ңге, дара.

Соның бірі – Жеріміз, қараңыздар,

Ұлан-байтақ қиырсыз даламыз бар.

Бесік етіп берген соң Алла бізге,

Адамға сай ақыл-ой, санамыз бар.

Алла "зі жаратса әлемді бұл,

Жояды деп, алмағын зәреңді құр.

Бұл тіршілік мәңгілік жасай берер,

Тек иманмен жететін мәреңді біл.

Ақырзаман – тек сенің "лген күнің,

Қара жерге тәніңді к"мген күнің,

Рухың мен иманың мәңгі жасар,

К"пшілікпен ұлы той к"рген күнің.

ТАРИХ ТАЛҒАМЫ

Бұл "мірден бәріміз де "теміз,

Ойладың ба, қайда барып жетеміз?

Рухың болса, ұшып шексіз ғаламға,

Тәнің жерде, топырақ боп етеміз.

Ақын болып аталарсың тіріңде,

Мүмкін, қолдап дос-жараның, к"кеңіз.

Бір-бірімен тайталаса жарысқан

Тай-құлындай к"п едік қой кеше біз.

/лгеннен соң ұмыт болып біртіндеп,

Ел есінен мүлде шығып кетеміз.

Абайлардай ақыл с"збен аспандап,

Қай кезеңде к"рінеміз жеке біз?

Талант деген сыйы екенін Алланың

Таразылап танымаймыз неге біз?

Тарих "зі талғап алар керегін,

Уақыттың "лшеуіші екенбіз.

ЖАНАРТАУ

Аш б"рі еті қалар сойған жерде,

Ер жігіт жүре алмайды тойған жерде.

Мен-дағы жатсам деймін, атамекен – 

Wке-шешем тәндерін қойған жерде.

* * *

Басына қыран қонар биік таудың,

Қыраннан басқа қай құс иықтар кім?

К"ргенде кереметтей келбетіңді,

Бірден мен с"зге келмей сүйіп қалдым.

/зіңді ойлауменен күні-түні,

Қалайша тыныш жатып ұйықтармын?

* * *

/мір жолы қашан да қиын екен,

Мына таудың биігі-ай, биік екен.

Ұмтылсам да ұмсынып, шыға алмаймын,

Демейінші тура жол тұйық екен.

Қиындықтың қиюын қарастырып,

Бәрібір мен қаймықпай қиып "тем.

Олай болса, сенің де майыспайтын

Мінезіңе қарамай сүйіп "тем.

* * * 

Алла әлемді не үшін жаратты?

Тіршілікті не үшін таратты?

Адамзат, жан-жануар "ссін, "нсін деді,

Ғаламның кереметін к"рсін деді,

Құдайдың құдіретіне сенсін деді.

Сол үшін адамға Құранды түсіріп,

Ойдағы бар күмәнді ысырып,

Бір Аллаға ықыласын берсін деді.

Құранның Фатиха сүресінде

Лайықты Адам деген ұлы есімге

Тура жолмен жүруді сызып берді,

Имандылық ізетін түзіп берді.

Жолыңнан адаспа деп ақыл берді

Бір Алланы мойындауды мақұл к"рді.

Қай жолды қалайсыңдар – таңдауларың,

Керек қой ақиқатты аңдауларың.

Ақырзаман болады деп ойламаңдар,

Қателесер болады деп ойлағандар.

Алла жаратқан бар әлем жасар мәңгі,

Алға қарай зымырап асар мәңгі.

Тек қана "лмейтін жолыңды ізде,

Қалып қойма күл болып қорым түзде.

* * *

Алла әлемді жаратқанда,

Тіршілік иелерін таратқанда,

Жаратты мәңгілік үшін,

Мәңгілік сәнділік үшін,

Мәңгілік жаңғырық үшін.

/зі жаратқанды "зі жоймайды,

Оның мәңгілігін ойлайды.

Демек, әлем мәңгілік,

Жасай берер жаңғырып

* * * 

Іздеушім "лгеннен соң болады ма?

Есімім әлде атаусыз қалады ма?

Бәрі де бір Алланың қалауында,

Шырағым с"неді ме, жанады ма?

Бірақ та, "зіме де байланысты:

/мірде қандай іспен айналыстым?

Жақсылық елім үшін жасадым ба?

Wлде араққа салынып, айлап іштім?

Ол үшін мен ешкімді кінәламан,

Кінәлі емес тіпті мына заман.

Құдайды сыйламаған, қорықпаған

/зіміз секілді сор бір-ақ адам..

* * *
Wуелден Құдай берген қасиетім – 
Жайым жоқ басшыларға бас иетін.
Қалтқысыз иманыңды сақта деген
Тыңдаймын бір Алланың "сиетін,

Ығына біреулердің жығылмаймын,
Күніне мың "згеріп құбылмаймын,
Біреулер жарылқайды дегенге емес,
Сенемін құдіретіне бір Құдайдың.

ПЕРІШТЕ ЕМЕС, 
ПЕНДЕМІЗ

Ей, адамдар, періште емес, пендеміз,
Негізінде ақыл-ойдан кендеміз.
Басқалардан артықпыз деп ойлаймыз,
Қалтамызда бола қалса теңгеміз.

Теңге дос па шындығына келгенде?
К"к тиын да әкетпейміз "лгенде.

Айта алады анық кім, 
Аузы барып атауға?

«Тарта жесең, тай қалар,
 Қыса жесең, қой қалар».
Ақылды жан қайда бар, 
Мұны тыңдап, ойланар?

«Ауру астан» дегенді,
Пенде бар ма ұғатын? 
Мақтан тұтпа жегенді, 
Мес қарын боп шығатын.

Б"шке ме еді қарының
Бәрін тыға беретін. 
Астан тыныс тарылып,

Кезің келер "летін.

Білу керек бар қауым

Астың дұрыс атауын: 

Тарта жесең – арқауың, 

Артық жесең – атауың.

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінде «Бала-
лар универсиетінің» екінші маусымы 
7з мәресіне жетті.

Университетке қабылданған жас 
"рендер бұл аралықта профессор-
оқытушылардан білім алып қана 
қоймай, түрлі іс-шараларға қатысты. 
«English for success» атты жоба аясын-
да Теңізшевройл компаниясының 
қолдауымен Британдық Кеңеспен 
бірлесе отырып университет мәдени-
спорттық кешенінде «Engilsh is great» 
фестивалі ұйымдастырылды. Шара 
аясында Жайық "зеніне барып, бұл 
жерден алынған "зен суын зертханаға 
әкеліп зерттеулер жүргізді. Он күн бойы 
қызыққа толы "ткен жазғы маусым 

кішкентай бүлдіршіндерге ұмытылмас 
сәт пен ерекше әсер сыйлады. «Бала-
лар университеті» жазғы маусымының 
жабылу салтанаты да жоғары деңгейде 
"тті. Салтанатты шараны университет 
ректоры Абзал Ахатұлы құттықтау 
с"зімен ашты. /з кезегінде «Балалар 
университетінің» басшысы Орынгүл 
Абилова да с"з алып, осы уақыт ішінде 
балалармен бірге жүрген оқытушылар 
мен еріктілерді алғыс хаттармен ма-
рапаттады. Кеш соңы концерттік 
бағдарламамен аяқталды. 

Арайлым НАРЕШОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 
медиа-қызмет маманы 

* * *

Ұшып түрсын шарықтап құсың мейлі,

Талантпын деп "зіңді ұсын мейлі.

Алла берген мейірді түсінбесең,

Алла-дағы "зіңді түсінбейді.

/згелердің "зіңді мақтағаны –

Жағымпазды желпінтіп жақтағаны.

Бола білсең халқыңның қалаулысы – 

Ақ сенімін Алланың ақтағаның.

* * *

Маған деген Алланың

Болмаса егер шипасы,

Ойдың артып салмағы,

Болмас еді ұйқасы.

Қолға қалам тигенде-ақ,

Тұрады "лең құйылып.

Бұл – Алладан тиген бақ,

Тал бойыма бұйырып.

ОТАН ҮШІН ОТҚА ТҮС

«Сен тимесең, мен тимен, бадыраң к"з»,

Деген с"здің кезеңі табылған кез.

Бауыржандар айтатын с"здер қайда:

Отан үшін отқа түс, жаныңнан без.

К"рінгеннің ілесіп жетегіне,

Тап осылай үн-түнсіз "темін бе?

Үндемесең, жолығар үйдей пәле,

Үндеместен жойылып кетемін бе?

Еңсегейлі ер қайда елім деген?

Ата-бабам қорғаған жерім деген?

К"тере алмай басымды "лер болсам,

Қалай тыныш жатамын к"рімде мен?

Алла берген жер мекен бесігімді,

Ер боп қорғай алмасам несібімді,

Атамай-ақ қойыңдар есімімді,

Алла да жасай қоймас кешірімді.

Жыртығыңды жамайды ма ол сенің,
Тиын-тебен таратуы к"мгенде?

Тірлігіңде зәулімсарай саларсың,
Сол сарайда рахатқа қанарсың.
/лгеннен соң, сол сарайды, бауырым,
Ақыретке қалай алып барарсың?

/лгеннен соң к"зіңе құм құйылар,
Бұйырса тек, кебін ғана бұйырар.
Тірлігіңде жасар болсаң жақсылық,
Сонда ғана Алланың шын сыйы бар.

Ақшаларды алдырасың кім үшін?
Сарайларды салдырасың кім үшін?
Жалпы қауым к"ре алмаса қызығын,
Мал-мүлкіңді қалдырасың кім үшін?

Сенетінің артта қалған балаң ба?
/з қамымен жүрер болса балаң да;
Жақын тартып, жаны ашитын адамға,
Лайықты бала бар ма заманға?

* * *
Мәңгі бақи ием деймін Алланы,
Ақылымнан айырмаса болғаны.
Ризығын ақтадым ба, жоқ па әлде,

Тек "зіме байланысты қалғаны.

АС ДЕГЕН

С"зін тыңда халықтың: 
Ас арқау ма, атау ма? 

БІЛІМ

«Балалар университетінің» 
екінші маусымы

ЖӘДІГЕР

Музей қоры жаңа 
аспаппен толықты

Қазақ мәдениеті үшін ерекше оқиға 

деуге лайық шара музей жанынан 

«Шеберлер кеңесінің» құрылуымен 

тұспа-тұс келді.  Музей директо-

ры Ұлжан Байбосынова «Кеңесті 

құрудағы мақсатымыз – музыкалық 

аспаптар жасайтын шеберлердің 

қолтаңбасын қалдыру, аспап жа-

саушы халық шеберлерінің "нерін 

к"пшілікке кеңінен насихаттау, музей 

жәдігерлерінің қатарын толықтыру» 

деп атап "тті. 

Кеңестік кезеңде жойылып кетуге 

таяу қалған к"не музыкалық аспаптар 

мен дәстүрлі қазақ музыка мәдениетінің 

жандануы Ахмет Жұбанов және Болат 

Сарыбаев есімдерімен тығыз байланы-

сты екені белгілі. Олар "ткен ғасырда 

қазақ "нерінің қайта дамуына сүбелі 

үлес қосты. Танымал мәдениет қай-

раткерлерінің еңбегінің нәтиже сінде 

қазақ халқының бай мұрасы кеңінен 

насихатталып, ұмыт бола бастаған т"л 

"неріміз қайта жанданды. 

Ал егемендікке қол жет кіз ген жыл-

дары ұлттық  құнды лық тарымыздың 

жаңғыруына жаңаша серпін беріп, ән-

күй "нерінің жаңа биікке к"терілуіне 

халық шеберлерінің жаңа толқыны ба-

тыл кіріскені мәлім.  Сондай игі істерге 

үлес қосуды перзенттік парызым деп 

білген азаматтардың бірі – тәжірибелі 

шебер Сапарбек Ділманов болатын. 

Ол 1989 жылы «Шертер» кәсіпорнын 

ашып, ұлттық аспаптар шығарумен 

айналысты. Сапарбек Wліұлының 

бастамасымен шеберлер домбыра, 

қобыздан бастап, шертпелі, ыспа-

лы, үрмелі аспаптарды бірінен кейін 

бірін жаңғыртып жасады. Ең бастысы, 

"німдердің сапасы жоғары болуы на мән 

берген кәсіпорын кәсіби мамандардың 

талаптарына сай 50-ден астам саз аспап-

тарын шығаруды жолға қойды. Бүгінгі 

таңда сапалы "німдерімен алыс-жақын 

шетелдерге таныла бастаған «Шертер» 

фирмасының басы-қасында Сапар-

бек Wліұлының інілері Бақытжан мен 

Мейірбек Ділмановтар жүр. Олар ұстаз, 

аға еңбегін лайықты жалғастырып 

келеді. Саз аспаптарын музейге тарту 

ету де Сапарбек шебердің есімін есте 

қалдыруды к"здейді.  

– Сапалы аспаптан ғана сапалы үн 

шығады, – деді жиында Алматы қаласы 

Тілдерді дамыту басқармасының бас-

шысы Мамай Ахет. – Бүгінгі күні сонау 

ғасырлардан бері келе жатқан ұлттық 

аспаптар үнін ажыратып беретін маман-

дар к"п емес. Сондықтан Ділмановтар 

әулеті сияқты нағыз шеберлердің 

қолынан шыққан тұтас бір оркестр 

аспаптарының музей қорына қосылуы 

қуантарлық жайт. Бұл болашақ үшін 

керек. 

Ділмановтар қолынан шыққан 17 

аспаптың музейге тапсырылу рәсімінен 

кейін музей қызметкерлері әрбір 

аспапты таныстырып, ойнап к"рсетті. 

Музейдің жаңа жәдігерлерінің бір 

ерекшелігі – олар құнды зат ретінде 

жай с"реде тұрып қана қоймай, музей 

жанындағы оркестрде пайдаланылатын 

болады. 

Осыдан кейін әріптестері ұлттық 

"нерді "мірінің мәні санаған Сапарбек  

Ділманов туралы с"з қозғап, қазақтың 

дәстүрлі к"не музыкалық аспапта-

рын жетілдіру ісімен айналысқан 

атақты шебер Қамар Қасымовтың, 

ұстаздары Оразғазы Бейсембаевтың 

еңбегін еске алды. Сондай-ақ жиынға 

қатысушы шеберлер "з есімдерінің  

әншілер мен күйшілердің тасасында 

қалатыны ж"нінде қынжылыстарын  

білдірді.  Белгілі ұста Тұрсынжан 

Құлментегі  «Шеберлердің еңбегі 

лайықты бағалануы тиіс. Елбасының 

«Рухани жаңғыру» бастамасы аясында 

музей қорын толықтырумен бірге, 

шеберлердің "нерін де жаңғырту, 

оларға жағдай жасау қажет. Қазақтың 

мәдениетін зерттеу, насихаттау жағы әлі 

де назар аударуды талап етеді. Ел ішіне 

ғылыми экспедициялар ұйымдастыру 

да осы іске септігін тигізер еді. Сондай-

ақ қазақтың ұлттық саз аспаптарын 

жасаушы шеберлер туралы бүкіл дерек 

осы музейден табылса құба-құп» деген 

ұсынысын жеткізді.  

Танымал күйші Мұрат Wбуғазы 

күйшілер қауымы саз аспаптарын 

жасаушылардың "неріне тәнті екенін 

айтып, бүгінгі шараның музей тарихын-

да қалатынын айтты. Ол домбыраның 

дыбыс ерекшелігін ретке келтіруде 

шебердің тәжірибесі мен біліктілігі 

маңызды екенін атап "тті.  

Жиынды қорытындылаған Ұлжан 

Байбосынова «Шертер» кә сіп  орнының 

басшысы Бақытжан Ділмановқа алғыс 

айтып, шебердің игі бастамасы қазақ 

кәсіпкерлеріне үлгі болуы тиіс екенін 

жеткізді.  Музей директоры жаңа 

құрылған «Шеберлер кеңесінің» ай 

сайын "ткізілетін отырысында осы 

саладағы "зекті жайттар талқыланып, 

"зара тәжірибе алмасу, жастарға үйрету 

мәселесі қолға алынатынына сенім 

білдірді. 

Дина ИМАМБАЕВА

ЖҮРЕК СЫРЫ

Менің бұлай ойлауыма себепкер 

болған – әпкем. Ол ата-анасының 

дара қызы. Ол бір мақсатқа жетем десе, 

барлық шыңды бағындырып, асудан 

асып, "з дегеніне қол жеткізе алады. Бір 

с"збен айтқанда, еңбекқор. Wр уақытын 

тиімді пайдаланады. Қандай іс жасаса 

да оның ең бірінші адамға пайдасын 

ойлап тұратындығы мені әлі күнге дейін 

таңғалдырады. Қолы қалт етсе болды 

кітап атты сырласымен тілдеседі. Мені 

де осы әдет қызықтырды. Соңына таман 

мен де сол әпкемнің ісін қайталағанды 

ж"н санадым. Соған еліктеп әдебиет 

әлемімен қауыштым. 

Wпкем менің жаныма да, жүрегіме 

де  жақын.  Себебі  мен шыр ет іп 

дүниеге келген сәттен бастап, ол менің 

қамқоршыма айналды. Менің ғана 

емес, кез келген адамға қолынан келсе 

к"мектескісі келеді. Адалдықтың жібін 

ешқашан да аттамау керектігін күні 

бүгінге дейін айтудан жалыққан емес. 

Қысқасы, әпкем к"п адамның бойында 

жоқ игі қасиеттің барлығын бір бойына 

жия білуімен де ерекшеленеді. 

К і ш к е н т а й  к ү н і м д е  м е н 

әпкемді  «Сұлулық эталоны» деп 

қабылдайтынмын. Ол кісінің бар 

жақсысын алып, сәнді заттарына ба-

рынша қызығатынмын. Бала болсам да 

бар ойым – әпкеме ұқсау екендігін кейін 

ғана түсіндім. Бойжете келе әпкемнің 

заттары емес, ол кісінің "мір жолы 

мені қызықтыра түсті. Wсіресе, шетелге 

барып білім алған сара жолмен мен де 

жүргім келеді. Мұның барлығы арман 

емес, менің айқын мақсатыма айналды. 

Wпкемнің жан дүниесі айналасындағы 

а д а м д а р д ы  " з і н і ң  с ұ л у л ы ғ ы м е н , 

к"ркемділігімен баурайды. Оның 

болмысы – нәзік. К"зінен мейірім 

шуағы, к"ңілінен телегей-теңіздей 

жақсылық есіп тұрады. Қуанышқа шы-

найы мейірлене біледі. Адамгершілігі, 

инабаттылығы қазақ қыздарына тән 

әдеппен қиюласып тұрады. 

Ал атам мен апам үшін әпкемнің 

орны тым жоғары әрі б"лек. Олар 

қыздарын қанаттыға қақтырмай, 

т ұ м с ы қ т ы ғ а  ш о қ т ы р м а й  " с і р д і . 

Қызғалдақтай қамқорлық танытты. Ол 

қуанса қуанып, мұңайса бірге мұңайды. 

Жақындары үшін жанашыр. Wпкесі 

Адамның 7мірінде жанына жақын к7птеген адам болады. Олардың әрқайсының 
7зіндік орны мен жолы бар. Ал адамға берілетін есімге келер болсақ, онда үлкен 
мән бар. Сол себепті кез келген ата-ана баласына ерекше есім бергенді қалайды. 
Аты затына сай болса, әке-шешенің үкілеген үміті ақталса, одан асқан бақыт та, 
байлық та жоқ шығар 7мірде?!

үшін сырлас досындай, жүз құрбыдан да 

артық досы, жездеміз үшін басындағы 

алтын бағы. Бір с"збен айтар болсам, 

әпкем әрқайсымыз үшін "те ерекше 

жан. Сол себепті де, ол барлық құрметке 

лайық. Осындай жандар "мірде к"п 

болса, әлем бұдан да әдемі, адамдар 

мейірімді әрі қайырымды болар еді. 

Альмира МЕҢДІБЕК 

ТАЛДЫҚОРҒАН
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ҮЙ БОЛУ ОҢАЙ МА?

Тіршіліктің қас қағым сәтін  қалт 
жібермей,  7мір ағысының  нәзік 
иірімдерін  к7з алдыңа қалтқысыз 
әкелетін фотография 7нері  
қандай, шіркін! Жансыз суреттер-
ден  сырбаз сұлулықты,  кербез 
бекзаттықты,  қозғалыс динамика-
сын, поэзия  тілін жан сезіміңізбен   
түсінесіз. Тек оны к7ре білетін к7з,  
қабылдай білетін жүрек керек.

Елордада  ұйымдастырылған 

«PHOTOfest.KZ»  тақырыбындағы  

халықаралық фотофестиваль  осы 

түйсігімізді тереңдете түскендей 

болды. /йткені Ұлттық музейге 

қойылған суреттер к"рмесіне Шиге-

ру Йошида (Жапония),  Жан Тюрко 

(Франция), Исмайл Хайкир, Аднан 

Аташ (Түркия) Павел Антонов,  Ан-

дрей Мартынов,Татьяна Зубкова 

(Ресей),  Альберто ди Мауро (Ита-

лия) сынды  шетелдік хас шебер-

лер мен қазақстандық фото"нер 

майталмандарының  туындылары 

қойылды. 

Осы орайда  тұсаукесер жиын-

да с"з алған  Мәдениет және спорт 

министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы  

елімізде  бұрын-соңды Орта Азия-

да болмаған ірі халықаралық к"рме  

ұйымдастырылып, оған әлемдік 

деңгейдегі  фото"нер шеберлері  

шақырылғанын айта келіп,   бір 

аптаға созылатын   фестивальге 

қатысушыларға сәттілік тіледі.

Б ұ д а н  с о ң  к " р м е  з а л ы н д а   

жұртшылық фото"нер туындыларын 

ерекше ықыласпен  тамашалады. Wр 

фотограф дүниеге "з к"зқарасымен 

қарайды, "з  философия сы бар. 

Ешкімге ұқсамайтын  "зіне тән 

бағыты бар. Мәселен, түркиялық 

Аднан Аташ  туындылары құстар мен 

жәндіктер әлеміне жетелейді. Және 

олар соншалықты әсем, к"здің жа-

уын алатын  әдемілікпен түсірілген.  

Ғажайып бір әлем.

Ал Шигеру Йошида мұхиттың 

тылсым тұңғиығын, сол "ңірдегі 

табиғат к"ріністерін адам бейнесімен 

астастыра ұсынады.  Таным-түсінігіңіз 

бір қиырдағы жапон жұртының бол-

мысымен ұштасып жатқандай бола-

ды. 

– Мен он жыл бұрын фотографтың 

к"мекшісі болып жүрдім. Бірте-

бірте бұл "нер  қызықтырып, тартып 

әкетті. Фотография арқылы жапон 

мәдениетін әлемге танытқым келеді, 

– дейді ол.

Ал біз с"зге тартқан француз 

фотографы Жан Тюрко к"п жыл-

дан бері фото"нер саласымен ай-

налысып келе жатқан тәжірибелі 

адам екен. К"рмеге үш бағыттағы 

суреті қойылған. Таңғалдырғаны 

– бір бастаған ісін сабақтастыра 

ж а л ғ а с т ы р а т ы н  т а б а н д ы л ы ғ ы  

а р қ ы л ы   " м і р д і ң  " з г е р і с т е р і н 

бейнелейді. Мәселен, қарапайым 

ғана үй.  Оның жыл "ткен сайынғы 

к"рінісі,  маңайының қалай  "згергені  

фото тілінде сайрап тұр.

– 2006 жылдан осы күнге дейін  

бұл  үйдің 2000-дай  суретін түсірдім. 

/згеріс к"рініп тұр. Суреттің сол 

жағында парк, оң жағында аурухана. 

Бұл жермен күнделікті қаншама адам 

"теді. Солардың тағдыры к"рініс 

береді, – дейді  Жан Тюрко. 

К"рмеде оның бірқатар натюр-

морттары да қойылған.  Минима-

лизм бағыты. Яғни, бұл  басы артық  

қажетсіз дүниелерден ада қарапайым 

к"рініс дегенге саяды.

Қазақстандық фотошеберлердің  

т у ы н д ы л а р ы  д а  к е л у ш і л е р д і ң 

ықыласына б"ленді.  Олар уақыт 

штрихтарын фотообъектив арқылы 

"рнектеген. Кешегі "мірден "тіп кет-

кен ұлы тұлғалардың   кездейсоқ 

түсірілген суреттері, керемет тарихи 

сәттер еліміздің   ақиқат жылнамасы 

дерсің.

Қ а т ы с у ш ы л а р   М ә д е н и е т 

және спорт министрлігі  Санкт-

П е т е р б у р г т ы ң  « А р т - Ц е н т р » , 

Краснодардың «PHOTOVISA»  ұйым-

дарымен бірлесіп ұйымдастырған 

халықаралық фестиваль аясында  Бу-

рабай, Қорғалжын, Баянауыл, Ұлытау, 

Қарқаралы, Түркістан, Отырар, Ша-

рын, Шымбұлақ,  Медеу, Тамғалы, 

К"лсай сияқты тарихи-мәдени жер-

лер мен к"рікті "ңірлерде болып, 

фотосуреттер түсіреді.   Фестиваль 

қорытындысы ретінде  «PHOTOfest.

KZ – гүлденген Қазақстан әлем 

фотосуретшілерінің к"зімен» атты 

фотоальманах жасалады.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

ФОТОӨНЕР  ФЕСТИВАЛІ
КӨЗАЙЫМ

/
кінішке орай, отбасын 

құра сала жолдас-жораны, 

жұмысты сылтауратып, үй 

к"рмей жүретін ерлер "мірде кездеседі. 

Сондай-ақ күйеу табатын ақшаны мен 

де таба аламын деп, қыдырыстап, 

шаңыраққа кештетіп оралатындар 

жайлы да естіп жатамыз. Бұның бәрі 

де жұбайлардың арасында сенімсіздік 

туғызып, кейінірек бір-бірінен алы-

стай беруіне себеп болады емес пе? 

Жар сүю бақытының нақты қадір-

қасиетін, құнын толық түсіне алмай, 

тіршіліктің ұсақ-түйегіне бола "зара 

дүрдараз болып жүргендерге не шара? 

Қазіргі күні жасқа да, жасамысқа да 

ажырасу деген ұят іс болмай қалды. 

Отбасының берекесін сақтаудың ор-

нына сот жағалап, бір-бірінен іргесін 

аулақтатудың жолын іздейтіндер к"п. 

Wрине, кім-кім де жайлы тұрмысты 

аңсайтыны рас. Жақсы жар таңдауда 

қайткенде қателеспеуге болады? 

Бірақ ақ босағаны берік етудің ор-

нына "здерінің қарақан басының 

қамын к"бірек күйттеп кететіндер аз 

емес. Сондықтан болар талай жылғы 

шаңырақтар шайқалуда, біреудің 

үшінші, т"ртінші әйелі болуға арлан-

байтындар к"беюде. 

М"ңке би бабамыз айтқандай,  

«адырайған ұл,  бедірейген қыз, 

бетіңнен алатын безілдеген келіннің» 

пайда болуы ұлттық тәрбиеде жіберген 

кемшілігімізден шығар. Мұның бәрі де 

ата-ананың ұл мен қыздың тәрбиесіне 

жете к"ңіл б"лмейтіндігінен де болса 

керек. Келін болып түскеніне бір апта 

"тпей жатып енесін жақтырмайтын  

келіндерді де к"ріп жүрміз. Ал біраз 

уақыт "тіп ол үйге сіңіскеннен кейін 

енесіне «Біздің арамызға килікпеңіз» 

дегендей емеурін танытатындарға не 

дерсіз. 

«Жақсы әйел нашар күйеуін мақ-

тап жүріп, "згелерге сұлтан етеді, жа-

ман әйел күйеуін жамандап, жұртпен 

шағыстырып дұшпан етеді» дейді 

халық даналығы. Демек, күйеудің 

Бұлай дегенде, әрине, 
мысықтың баласы туралы 
с7з болып отырған жоқ. Ере-
сек мысық туралы. Аты – 
Пиблз.  

Бойы – 15,3  санти-

метр ғана. Кішкентайлығы 

соншалықты тіпті кесенің 

і ш і н е  с ы й ы п  к е т е д і . 

С а л м а ғ ы  –  1  к е л і  3 0 0 

грамм тартады. Қазір екі жаста. Бұдан әрі "сіп 

үлкеймейтіні анық. Оны АҚШ-тың Иллинойс 

штатындағы Тремонт ауылының мал дәрігері 

Донна Саасмэн бір фермадан тауып алып 

келеді. Осындағы дәрігер Робин Свендсон 

оны үйіне әкетеді. С"йтіп, оған к"пке мәлім 

сериал кейіпкері атын береді. Ал жақында бұл 

мысықты Гиннес рекордтар кітабы ресми мой-

ындап, әлемдегі ең кішкентай мысық ретінде 

тіркеді. Бұл да – Құдайдың құдіретін аңғартатын 

табиғаттың бір тылсымы. 

Тұс кілемдердің гобе-
лен деп аталуы Париждегі 
мата бояйтын кәсіпорынның 
нег із ін  салушы Гобелен 
отбасының есімінен шыққан. 

Гильотин атауы "з баста-

масын дәрігер Гуилотиннің 

фамилиясынан алады. Ол 

гильотинді 1789 жылға дейін 

Францияда қолданылып 

келген жендет балтасының орнына неғұрлым 

адамгершілікті құрал ретінде қолдануға кеңес 

берген. 

Магнолия гүлі "з атын француз ботанигі 

Пьер Магноланың фамилиясынан, шрап-

нель – британдық артиллерия офицері Генри 

Шрапнельдің фамилиясынан келіп шыққан.

Бір ат бар бесеу ара "зі жорға, 

Саламын жорғалатып жолдан жолға. 

Найзамен қар үстіне суды құйып, 

Адамға да бір түрлі берер пайда.

Қазанға ас салмақшы еді, 

Азанда ас қамдамақшы еді. 

Бірақ, қазанға ас сала алмады, 

Азанда ас қамданылмады. 

(Қалам)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Әлемдегі ең кішкентай мысық

Белгілі сөздердің төркіні

ЕҢ...ЕҢ...

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Негізінде, үлкен адамның 
денесінде 40-50 литр су болады 
екен. Атап айтқанда, қанның – 
83 пайызы, бұлшық еттің – 75, 
мидын – 74, сүйектердің – 22 
пайызы судан тұратын к7рінеді. 

Ал егер денеден 20 пайыз 

су жетіспеушілігі байқалса, 

онда ол адамның "ліп кетуі 

әбден мүмкін екен. Бұл рет-

те асқан етте – 40 пайыз, жұмыртқада – 20 пайыз, 

к"к"ніс салатында – 80 пайыз су бар екен. Дегенмен, 

адамға күніне 4-5 стақан су ішсе жетіп жатыр. Алай-

да кейбір ғалымдардың пікірі бойынша, дененің әр 

келісіне 30 граммнан су ішу керек дейді. Мәселен, 

егер салмағыңыз 70 келі болса, онда тәулігіне 2,1 литр 

су ішу қажет екен.

Жер бетін 70 пайыздай к7міртегімен қамтамасыз етіп 
тұрған Оңтүстік Америка ормандары адамзаттың к7з 
алдында жойылып барады. 

Мысалы, спутникпен алынған мәліметтер бойын-

ша Амазонка жағасында ормандардың алаңы 103 

шақырымға қысқарып, 593 шаршы шақырымды 

құраған. Ал бұл – Амазонка "зені жағасындағы джунгли 

бір жылда 27 пайызға жойылған деген с"з.

Су тапшылығы байқалса... 

Орман азайып барады

АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Lзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

жаман мінезі к"п болған жағдайда 

да оны ешкімге айтудың қажеті жоқ. 

Оның беделін, мәртебесін түсіру 

ешқашан әйелге жақсылық та, абырой 

да әперген емес. 

Wйелдердің бір қателігі  олар 

күйеуін тек "зіне тиесілі деп ойлайды. 

Оның ата-анасы, бауырлары, ағайын-

туысы бар екенін ескере бермейді. Жан 

жары ата-анасының ұлы, атасының 

немересі, ағасына іні, інісіне – аға 

емес пе? Достары, сыныптастары, 

курстастары да болады. Жаңа түскен 

келіннің бұл жағын да қаперге алып 

қойғаны абзал. Кейде түрлі кикілжің 

күйеуін "зіне меншіктеп, әр басқан ізін 

аңдудан да туындайды. «Wйел ақылды 

болса, "зін бақылайды, ақылсыз болса 

сені бақылайды» деген с"зді де "мірде 

к"п жасап, к"пті к"рген, к"пті к"кейге 

түйген дана апа-әжелеріміз айтып кет-

кен ғой.  «Жігіттің сорлысын әйелдің 

оңдысы түзейді» деген с"з де бар. 

Демек, әйелдің ақылдылығы ер аза-

матты түзу жолға бағыттап, адалдыққа 

бастайды. 

Енді "мірден бірер мысал келтіре 

кетейік. 

Ата-енесін ренжітіп, туған не-

мересін к"рсетпей, шет елге саяхаттап 

кеткен Дана (кейіпкердің аты-ж"ні 

"згертілді. – Автор) есімді келіншекті 

танимын. Ол отбасында қазір маза 

жоқ. Гүлия (кейіпкерлердің есімі 

"згертілді) құрдасым кеше де к"з жа-

сын т"гіп, үйге келіп кетті. – Келінді 

болуға асықпа,– деді кетерінде. Сірә, 

қамыққанынан аузына түскен с"зі сол 

шығар. 

Ойлап отырсам Мағжан есімді 

ұлына екі рет келін түсірді, аста-

т"к той жасады. Бірақ, келіндері 

тұрақтамайды. Кейінгі келін ас та пісіре 

алмады, мінезге жарымаған тікбақай 

еді, ақыры Гүлия мен Асылбекке 

немерені к"рсетпей зарықтырып 

қойды.  Бүг інде  б"тен адамның 

к"мегіне жүгінетіндердің қатары 

к"беюде, олар сәбиге қалай қарайды, 

сенімнен шыға ала ма?Ата мен әже 

немерені алдандыра да, жұбата да, 

еркелете де, аялай да білетін мейірімді 

тәрбиешілер ғой. Ал екі жасар ұлы 

үшін Мағжан қаражат жағынан 

жақсы к"мектесуде. Сонда Дана не 

ойлайды екен? К"ңілдеріне кірбің 

түсіріп, қарттарды жылатып кеткенде 

ұтары не? «Ата-ананың ризашылығы 

Алланың ризашылығы» деген хадисті 

келіншек білмейтін шығар. Ата-ене 

де туған әке-шешесіндей болуы керек 

екенін үлкендер есіне салмайтыны 

қалай? Анасын құрметтеген адамның 

табанына бақ жабысады екен. Сол 

ақырындап адамның тізесіне қарай 

саялайды. Егер сол бақ жабысқан 

адам сәттілікке кезіккен сайын иіле 

түсіп, кішіпейіл бола түссе, тізедегі 

бақ к"теріле-к"теріле к"кірекке келіп 

ұялайтын к"рінеді. Кеудеге сыйғыза 

б ілсе  енді  адамның маңдайына 

к"теріліп, басына қонады. Осылай 

қонған бақ аумайды да, ұшып кетпейді 

де. Алайда барды бағалай білмейтін, 

жақсылық жасаған адамға мейірімі 

түспейтін "зімшілдер к"бейіп келе 

жатқаны қынжыларлық жағдай болып 

тұр. 

Қай мемлекеттің болса да тірегі – 

иманды, берекелі, салауатты "мір сүре 

білетін отбасылар екені даусыз. Жалпы 

Ислам дінінде ерлі-зайыптылардың 

ә р қ а й с ы с ы н д а  а л д ы н д а  т ұ р ғ а н 

міндеттері бар. Мәселен, отбасына 

жан-жақты жағдай жасау, ұзақ сапарға 

шығарда үй ішін қажетті заттармен 

қамтамасыз ету, жұбайын сыйлау, оған 

күш к"рсетіп, қоқан-лоқы жасамау, бір 

жаққа кетерде қайда баратынын, қай 

сағатта, қай жерде болатынын ескерту 

– ер адамға парыз екен. Ал балаларын 

тәрбиелеу, күйеуі орынды ақыл-кеңес, 

"сиет айтса орындау, бір жаққа баруға 

жиналса ерінен рұқсат сұрау, күйеуіне 

қарсы шығып, д"рекі мінез танытпау 

сынды міндеттер әйелге жүктеледі. 

Иран Ислам Республикасының к"семі 

Имам Хомейни: «Ұлы азаматтарды 

әйелдер тәрбиелейді» деп, ананың 

бала тәрбиелеуі әлемдік маңызы бар іс 

екенін жақсы айтқан.

Торсаңдаған тоң мойын мінезден 

г"рі нәзік, сезімтал табиғатына сай 

ерке-назды қылық танытса, қандай ер 

адам болса да жібіп сала беретіні анық. 

Wрине, үй болған соң ыдыс-аяқ сыл-

дырламай тұрмайды. Тіршіліктің ащы-

тұщысына, ыстық-суығына қайыспай, 

адамгершіліктен аттамай "мір сүргенге 

не жетсін! 

Бүгінгі қоғамды отбасы құндылық-

тары к"бірек толғандырып отырғаны 

белгілі. Себебі, кеше ұлан-асыр той 

жасап үйленген жастардың кейбірі 

отау құрғандарына бір жыл толмай 

жатып, ажырасып кететін жағдайлар 

жиіледі. /ткен жылдың деректеріне 

сүйенсек, 140 мың жас отбасы тіркеліп, 

оның әрбір т"ртіншісі ажырас қан. Бұл 

мәселе "ткен жылы ҚР Пре зи ден-

ті жанындағы Мемлекеттік хатшы 

Гүлшара Wбдіхалықова жетек ші-

лік ететін Wйелдер ісі, отбасы және 

демографиялық саясат ж"нін дегі 

Ұлттық комиссия мүшелерін тол ған-

дырып, қыз бала тәрбиесіне айрық-

ша к"ңіл б"лумен қатар, жастарды 

отбасы болуға, оларға отбасының 

маңызын түсіндіру керектігі ж"нінде 

келелі мәселе к"терілген болатын. 

Міне, сол тұста Алматы бизнес коллед-

жінің директоры Г.Қасымова жастарға 

отбасын құрудың құндылықтарын 

үйретет ін  мектеп ұйымдастыру 

ж"нінде бастама к"терген еді. Ол 

бастаманы комиссия мүшелерімен 

бірге Отбасылық мәселелерді зерттеу 

и н с т и т у т ы  қ о л д а п ,  к о л л е д ж д е 

«Отбасы» мектебі құрылған болатын. 

/ткен жылы бұл мектеп "зінің алғашқы 

түлектерін ұшырса, биыл тағы отыздан 

астам студент қыз-жігіттер «Отбасы 

мектебін» бітіргендері ж"ніндегі 

сертификаттарын алды. 

– «Отбасы» мектебінің тың дау-

шысы болған жастарды мен отбасы 

болуға дайын және бақытты отбасы 

болудың кілтін меңгерген жастар дер 

едім. Біздің ең басты мақсатымыз 

– қыздарымыз бен жігіттерімізге 

отбасылық "мірдің әліппесін үйретіп, 

адам баласының ең басты дипло-

мы және бақыты отбасы екендігін 

түсіндіру, – дейді Алматы бизнес 

колледжінің директоры Гүлфайруз 

Қасымова.  

Шіркін, отбасын құрған екі адам-

ның мақсат-мүддесі бір бағытта тоғы-

сып "мір сүруге үндейтін осындай 

білім ұя ла ры к"п болса нұр үстіне нұр 

болар еді. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН 

-
-

Дүниедегі әрбір заттың 7з орны бар. Мәселен, 
бәтеңкеңізде бау болмаса, қалай қиналар едіңіз. 
Ал осы бауды кім ойлап тапқаны, жасағаны онша 
мәлім емес. 

Алайда оның ойлап табылған жылы белгілі 

– 1790 жылдың наурызы. Нақ осы айда 

Ұлыбританияда алғашқы бәтеңкенің бауы 

тарқатылып немесе түтеленіп кірмей қоймау 

үшін бекітілген металл ұшы бар тұңғыш жіп 

пайда болды. Ал бұған дейін бәтеңкені адамдар 

арнайы темір тартқышпен (белдіктің басындағы 

доғасындай) «байлап» қоятын еді.

Бәтеңке бауын кім ойлап тапқан?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Қазір әлемдегі сауда айналымдарының 84,9 пайы-

зы – АҚШ долларымен; 39,1 пайызы – еуромен; 19,0 

пайызы – иенамен; 12,9 пайызы – фунтпен; 0,9 пай-

ызы – юаньмен жүргізіледі екен. 

Доллар көш басында
ҚАРЖЫ ӘЛЕМІ 
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«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ 

Шырайлы шаһар

Елордадағы «Этнос күні»

Арқа төсі гүлденді бүр ашты да...

ҚҰЛАҚҚАҒЫСКӨРМЕ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

МӘДЕНИЕТ

ЖЫР-АРНАУ

атты Елбасының мақаласында туған жер 

тақырыбына орай қазір барлық елді ме-

кендер мен қалаларда к"рнекті орындарды 

айшықтап, киелі жерлерді к"ркейтуге күш 

жұмсалуда. Еліне еңбегі сіңген, мүйізі 

қарағайдай азаматтар осы идеяны қолдап, 

«бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» 

әрекет жасауда. Туған жерлеріне ат ба-

сын тіреп, жаңа құрылыс жобаларын 

жоспарлап, жастардың жағдайын түзеуге 

біржолата к"ңіл б"лінуде. «Ер туған жеріне, 

белін бекем буған жеріне» деген тәмсіл 

осыған орай айтылса керек.

Ұлт ұландарының айбыны, ке-

мел келешегінің жетекшісі,  халық 

қазынасы, қазақ елінің жүрегі болған 

Астананың атағы асқақтап, "ркениет пен 

мәдениеттің ошағы, рухани тірегі болып 

"рлей берсін!

Майра АЛДАБЕРГЕНОВА

"кілдерінің шығармашылық қырын жан-

жақты танытатын тамаша мерекелік шара 

к"пшілікке жылы әсер қалдырды. 

Фестиваль бағдарламасы бойын-

ша этномәдени бірлестіктердің хорео-

графиялық және вокальды шығарма-

шылық "нерлері жұртшылыққа ұсынылды. 

Адамзат баласын ерекше күйге б"лейтін 

кавказдың лирикалық әндері мен лезгин 

биі шыдамдылық пен шеберлікті талап 

етеді. Сондықтан бұл жолы да олар "з 

"нерлерін аса шеберлікпен орындай білді.

Жамал СLРСЕНОВА

Қоңтайшының рухын жасқандырған.

Елжіреген егемен, бостан нұрдан,

Ел жүрегі – Астана.

Жанарыма құйылып тарқамас мұң,

Жадымда кіл құрбаны Жанталастың.

Ақ Ордада қайнайды алты Алаштың,

Тірлігі мен бірлігі.

Ғазиз әнін қондырып Күн астына,

Арқа т"сі гүлденді бүр ашты да.

Қара"ткелдің бауыры – бұл Астана – 

Қазағымның кіндігі!

Ерлан АХМЕТ

Оның құрылуы ерекше пікірлермен, 

кескілес қайшылықтармен тұспа-тұс келді. 

Себебі жаңа ғана тәуелсіздігін жер жүзіне 

жариялап, қаз-қаздап қадам басқан елдің 

астанасын басқа қалаға ауыстыру к"птеген 

азаматтардың к"кейіне даулы пікірлерді 

ұялатқаны рас. Дегенмен де, Елбасы 

Н.W.Назарбаевтың сарабдал саясатының 

а р қ а с ы н д а  б ұ л  п і к і р т а л а с т а р д ы ң 

салмағы азайды. Себебі батылдық пен 

прагматизмді қатар ұстанған Президентіміз 

Н.W.Назарбаев Астананың Қазақстанның 

елордасы болуға әбден лайықты екенін 

іспен дәлелдеді. Wрине, қуаңшылық, қатал 

климат жағдайында қазіргідей к"здің жа-

уын алатын ғимараттарымен, ескерткіш 

монументтерімен, к"рнекі орындары, 

саябақ-гүлзарларымен қайран қалдыратын 

елордасын тұрғызу кез келген басшының 

қолынан келе бермейтін биік белес. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

Жалпы «Этнос күні» іс-шаралар кезеңі 

жыл ішінде атап "тіледі. К"рермендер 

шығыстың, кавказдың, еуропа мен сла-

вян мәдениетімен, салт-дәстүрлерімен, 

сондай-ақ олардың әдет-ғұрыптарымен 

кеңінен танысып, қонақжайлылық пен 

мейірімділіктің әсем к"рінісіне куә бола-

ды. 

Аталған іс-шара елордамыздағы 

этномәдени бірлестіктердің жетістіктерін 

к"рсете отырып, олардың мәдениетін, 

салт-дәстүрлерін насихаттауға бағытталған. 

Астананың Орталық саябағындағы сах-

нада кавказ этномәдени бірлестіктері 

Кенесары хан тегін жалғап тұрған,

Қазанаттар тұяғы шаң қаптырған.

Сарыарқаның т"сінен самғаттырған

Бала қыран – жас қала.

Ескен желдей Есілім есілгелі,

Алмауыттан ажырғы шешілгелі,

Жыр-керуеннің тартады к"ші ілгері,

Арман қала, Астана!

Дархан дала еркесі – байтақ елім,

Байтақыдан баянды ой теремін.

Адулықтың айнасы – Бәйтерегім,

Ер тірегі – Астана.

Айбынды үні атойлап асқан қырдан,

A

ЗАМАНА ДИДАРЫ

Елдің жаңа астанасына лайықты 

қалалар ретінде к"птеген ұсыныстар 

айтылды. Жезқазған қаласын да 

ұсынған болатын. «Жаңа астана 

ежелден ұлт ұясы саналған Ұлытаудан 

с а л ы н с ы н »  д е г е н  д е  п і к і р л е р 

болғаны есімде.  Бірақ Елбасы 

құрған комиссия тиісті мәселелерді 

қарастыра келіп, соған сәйкес деп 

табылған Ақмолаға тоқтады. Сол 

кезде Ақмола қаласында 290 мыңдай 

ғана адам бар еді. 

Таңдау "те  дұрыс жасалды. 

/йткені Ақмола тоғыз жолдың 

торабындағы, еліміздің кіндік 

тұсына орналасқан қала болуы-

мен ерекшеленетін.  Астананың 

Ақмолаға ауыстырылуы елдің, 

жердің тұтастығын сақтап қалуға 

алғашқы сәттен бастап игі әсерін 

тигізді деп нық сеніммен айтуға бо-

лады.

А қ м о л а  қ а л а с ы н  А с т а н а 

қаласы деп атау туралы шешімнің 

де орынды болғандығы с"зсіз. 

Wдемі естіледі,  әлемнің барша 

халықтарының тілдерінде оңай ай-

тылады. Сондықтан болар, Астана 

дүниежүзіне тез танылды. Астанаға 

1999 жылы ЮНЕСКО шешiмі бой-

ынша «Бейбітшілік  қаласы» деген  

атау берілді, арнайы медальмен ма-

рапатталды.

Қазіргі уақытта қалада к"птеген 

заманауи сәулетті құрылыс жобалары 

іске асырылып жатыр, қала күннен-

күнге к"ркейіп, "з келбетін к"з алды-

мызда "згертуде. 2002 жылы ашылған 

биіктігі 91 метр «Астана-бәйтерек», 

«Отан Ана», «Қазақ елі» мемориалды 

кешендері, «Хан шатыр» сауда және 

«Думан» ойын-сауық орталықтары, 

Декоративтік мүсіндер, салтанатты 

Ақорда, сәулеті келіскен сол жағалау, 

келбеті "згеше келісім сарайы, т.т. 

сынды ғажайыптары бар  сұлу шаһар 

Астананың к"ркіне к"зің тоймайды. 

Қалада әр жыл сайын түрлi халық-

аралық форумдар, к"рмелер, конфе-

ренциялар, музыкалық шаралар 

және фестивальдар "тедi.

Ұлттық реңдегі к"рнекті орын-

дар мен монументтерді, ерекше 

сәулеттік ғимараттарды, мәдениет 

«Астана келбеті – ұлт келбеті»
және ойын-сауық орталықтарды, 

мұражайлар, театрлар және галерея-

ларды, сауда орталықтар, астаналық 

аллеялар, түрлі халықтардың ұлттық 

асханалары – осының барлығын 

Сіз әлемнің ең жас бас қаласында, 

Астанада  табасыз!  Ең ғажабы 

сол,  Астана сәт сайын құлпырып, 

сән-салтанатын асқақтата түсуде. 

Мен басқарып отырған «Ұлытау 

қыздары» қоғамдық бірлестіг і 

Ұлы Жеңіс мерекесіне орай  бір 

топ ардагерлерді Астана қаласына 

саяхатқа апарып қайтты. Ару Астана-

ны аралаған ардагерлеріміздің елдің 

экономикалық қуатына сенімдері 

нығайды,  бірлікті елдің бейбітсүйгіш 

халқының ынты мақпен, ымырамен 

кез келген қиын шылықты жеңе 

алатындығына тағы бір мәрте к"здері 

жетті. Ардагерлердің «90-жылдары 

осындай қала саламыз дегенге елдің 

басым к"пшілігі күдікпен қараған 

еді.Бірақ Елбасы елін соңынан ерте 

білді. К"штің к"ркін к"ріктендіре 

білді» деген пікірлерінен артық 

баға беру меніңше, мүмкін емес. 

«Астана келбеті – ұлт келбеті» деп 

Елбасы айтқандай, бұл – шын  

мәніндегі жаңа дәуірдің қаласы. 

Астана – толассыз түлеу, дамыл сыз 

даму үстіндегі әсем қала. Астана – 

жұртымыздың жан жүрегі!

Рахыш НLШКЕНҚЫЗЫ,
Қазақстан Республикасы 

Білім беру ісінің үздігі

Елордада «Сақ алтыны» түпнұсқадағы 
артефактілердің к7рмесі ұйымдастырылды.  
К7рмеге Қазақстан ұлттық мұражайы мен 
Орынбор губернаторлық тарихи-7лкетану 
мұражайының жинақтары, қазақстандық белгілі 
реставратор Қырым Алтынбеков коллекциялары-
нан алынған дүниелер қойылды.  

Біздің дәуірімізге дейінгі VII-II ғасырлардағы 

сақ мәдениетіне жататын жәдігерлер шын мәнінде 

ежелгі к"шпелілілер мәдениеті мен дүниетанымын  

танытады. Олардың  қолданбалы "нерді қандай биік 

деңгейге к"тергені, қайталанбас шеберлігі  қайран 

қалдырады. 

«Сақ алтыны» халықаралық к"рмесін Мәдениет 

және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы ашты.

– Біз бірінші рет біріктірілген сақ алтынының 

артефактілерін ұсынып отырмыз. Ол халықаралық 

мамандандырылған ЭКСПО к"рмесі аясында "тіп 

жатыр. Ұлттық музейімізде "те бағалы, "те құнды 

жәдігерлер бар, – деді  министр. 

Орынбор губернаторлық тарихи "лкетану 

музейінің "кілі  С.Мищряков: «Біздің "лкеден 

де, Қазақстаннан да табылып жатқан ежелгі 

жәдігерлердің түп-тамыры бір екендігі, сонау сақ, 

скиф кезеңдеріне тірелетіні анық, аң бейнесінің жиі 

кездесуі   ежелгі  шеберлер болмысының бірегейлігін 

танытады» дей келе, мұражайға қойылған жәдігерлер 

бір "лкенің ғана емес, жалпы Еуразия даласының 

тарихынан хабар беретінін айтып "тті. «Сақ алты-

ны» астаналықтар мен ЭКСПО-ға келген елорда 

қонақтары үшін тамаша тартуға айналды. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

«Сақ алтыны» – тамаша тарту

Суреттерді түсірген Ерлан ОМАРОВ


