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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Бүгінгі санда:

Киіздің де 
киесі бар

Жастарымыз 
әскерге дайын ба?

Абайтанудың 
арқатірегі

7-бет

16-бет

15-бет

«АБАЙ – ДАНА,  
АБАЙ – ДАРА ҚАЗАҚТА»

 Осындай тақырыпта «Тілеп» қобыз 

сарайында қалалық байқау �ткізіл ді. 

Бұл шара елордада 22-қыркүйектен 

бері жүріп жатқан Қазақстан халқы 

тілдерінің 19-фестивалі аясында 

ұйымдастырылды. 

Астана қалалық Тілдерді дамыту 

басқармасының б�лім меңгерушісі 

Нұрзила Қасқатаеваның айтуын-

ша, байқаудың мақсаты – қазақ 

тілінің к�ркемдігін, бай мұрасын, 

Абай шығармаларын, сол арқылы 

ұрпақ тәрбиесіне  нег із  қалау, 

 насихаттау.  Оған алты мекеме 

мен ұйым іріктеліп алынған екен. 

Олар: Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

 шекара қызметінің, Ішкі істер депар-

таментінің, №10 емха наның, «Алау» 

мұз айдыны сарайы ның, Еңбек 

және әлеуметтік қорғау, Дене шы-

нықтыру және спорт басқармалары 

қызметкерлерінің тобы. Ұлттық киім 

киген қыз-жігіттер Сарай ішінде 

сырнайлатып, күй тартып, мәнерлеп 

�лең оқып, �нерлерін ортаға салып 

жатты. 

Үш кезеңнен тұратын байқау 

шарты бойынша олар кезегімен 

Абай �леңдерін оқыды, Абайдың 

қара с�здерін нақышына келтіре 

орындады, Абай әндерін шырқады, 

Абай әлеміне қатысты сауалдарға 

жауап берді. Қатысушылардың бәрі 

де қал-қадірінше даярланған, ша-

масы келгенше әділ қазылар алқасы 

мен к�рермендер к�ңілінен шығуға 

тырысты. 

Қазылар алқасында отырғандар 

да мүйізі қарағайдай тіл жанашыр-

лары һәм насихаттаушылары – 

қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазы, 

айтыс ақыны Қонысбай 8білов, 

сазгер, әнші Лена 8бдіхалықова 

және басқалар. Байқау барысында 

олармен тілдесудің сәті түсті. Сонда 

айтқандары бұл шара тек байқау 

ретінде ғана қалып қоймауы керек, 

қазақтың тілі мен дәстүрін қолға 

алуға мұрындық болуы тиіс дегенге 

саяды.

Лена 8бдіхалықова, сазгер, әнші: 

«Барша жұрт жақсы біледі, Ас-

тананың тілі қазақшаның ауылынан 

алыстау. Дегенмен, бас қаладағы 

Тіл басқармасы қазақтың тілі мен 

дәстүрін, �нері мен мәдениетін 

насихаттауға байланысты шаралар-

ды үздіксіз �ткізіп тұрады. Соның 

ішіндегі ең бір мерейлісі осы тіл 

мерекесі. 

Бүгін елорда мекемелері мен ұжым-

да рындағы, ведомстволарындағы 

қызмет керлердің қаншалықты ынта-

ықылас таны тып жатқанын к�ріп 

отырмыз. Оның үстіне байқаудың 

«Абай – дана, Абай – дара қазақта» 

деп қойылуының �зінде мән жатыр. 

Абайдың ойынан, Абайдың �лең-

дерінен асырып айту қиын. Абай-

ды Абай етіп әлемге таныстырған, 

ұрпаққа жет кізген ұлы жазушы, ұлы 

«Мемлекеттік тіл – татулық тірегі»

БАСҚОСУ ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Сабаққа ауданымыздың ауыл-

дық округ және Аршалы кенті 

әкім аппаратының, балабақша, 

құ рылыс, қаржы б�лімінің қыз-

меткерлері қатысты. Сайыстың 

мақсаты тыңдаушылардың тілге 

деген қызығушылығын ояту, 

мемлекеттік тілдің қолдану ая-

сын кеңейту, мәдениетін к�теру 

және с�здерді орынды қолдана 

білуге білімдерін байқап, дамы-

ту. Сабақ тіл туралы слайдпен 

ашы лып, жалпы ақпарат берілді. 

Сабақ барысы жүйелі түрде рет-

ретімен тізбектеле �тіп, «Бұл 

қалай аталады?», «Грамматика 

ке ме жайы», тыңдалым тапсырма-

сында «Пирамида шыңы» және 

«Ақылды сандық» грамматикалық 

о й ы н ы м е н  ж а л ғ а с ы н  т а п т ы . 

Тыңдаушылардың тыңдау және есте 

сақтау қабілеттері арқылы  сайыс 

тапсырмаларына нақты жауапты 

ойлылықпен айта білетіндіктері 

б а й қ а л д ы .  Ж а н - ж а қ т ы  б і л і м 

танымдылықтары арқылы ізденіс, 

талпыныс мүмкіндіктері к�рінді. 

С�йлеу дағдысы, тіл мәдениетінде 

нақты жауап беру ұшқырлығы да 

сыналды. Сабаққа тыңдаушылар 

қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ п е н  қ а т ы с ы п , 

белсенділік танытты. 

Р.МАХАНОВ,
Аршалы ауданының Тілдерді 

оқыту орталығының директоры

Ақмола облысы

күрескер, ұлы тұлға Мұхтар 8уезовтің 

120 жылдығы, туған күні екен бүгін. 

Мұның да сәйкес келуі тегін емес, 

астарлы мәні бар болса керек».

 Қонысбай 8білов, айтыс ақыны: 

«К�п жылдан бері Абайтану сабақтары 

жүр гізіліп, үйірмелер жұмыс істеп, 

осындай байқаулар �ткізіліп келеді. 

Оның басы-қасында кезінде �зіміз де 

болдық.

Жыл сайын осы Тіл фестивалі ая-

сында әртүрлі жаңа шаралар �ткізіледі. 

Соның бірі – бүгінгі байқау. Оның 

мақсаты – Абайды таныту. Абайды 

танытқан кезде оның тек �леңін жат-

тату емес, соны түсіну, түбіне үңілу. 

Абайдан қалған асыл мұраның ішіндегі 

негізгісі – қара с�здері. Қара с�здер 

бұған дейін аға буынға, орта буынға 

жақын болса, соңғы кездері балалардың 

�здері оны ұғынуға талпынып жүр.

Менің «Абайдың ғажап жырла-

рын, Айнал дырмайық тақпаққа» деп 

жазғаным бар. Сон дықтан да Абай 

�леңдерін зырылдатып оқып бермей, 

оны зерделеп, ұғынуға назар аудару 

керек. 

Кейде «4-5 сынып оқушылары 

Абайдың жүз �леңін, сексен �леңін 

жатқа білемін» деп жатады. 8рине, 

оған қуанамыз, бірақ ол сол �леңдердің 

мәнін түсінді ме, одан пайдалы не алды, 

бұл ойланатын мәселе. Бұл жерде тағы 

да үлкендер, мұғалімдер, әдеби орта 

жұмыс істеуі керек.

(Жалғасы 5-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҚАЗЫНАЛЫ 
КІТАПХАНАҚА

ЗП
О
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Бұл күндері жылдағы дәстүр бойынша 

�зге де газет-журналдармен қатар ұлт 

басылымы – «Ана тілі» газетіне де алдағы 

2018 жылға жазылу жүріп жатыр. 

Газет імізд ің  нег ізг і  тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі – 

мемлекеттік тілдің жай-күйі болғанымен, 

к�теріп жүрген мәселелері ауқымды. 

Олардың ішінде әлеуметтік жағдай, 

мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да 

рухани мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к�мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» ел 

ішінде к�птеп таралуына лайықты үлес 

қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

БАСПАСӨЗ – 2018

– Бұл күндері қазақ тілінің жаңа 

әліпбиіне байланысты мәселе қоғамда қызу 

талқылануда. Оған к�птеген адам қатысты. 

Латын қарпіне к�шу туралы идея біз 

тәуелсіздік алған кезден туындаған бола-

тын. Қазақ жазуының латын қарпіне к�шуі 

әрдайым менің айрықша бақылауымда 

болды, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Елбасы латын қарпіне к�шу үдері сінің 

тарихи мәні бар екеніне тоқталып, бұл 

мәселені бірлесе шешу қажеттігін айтты: 

«8лемде ешбір ел �зінің жаңа әліпбиін 

бүкіл халық болып осылай ша талқылаған 

емес. Біз үшін әрбір адамның пікірін 

білу маңызды. Латын қарпіне к�шуге 

байланысты Президент 8кімшілігіне 300-

ден астам �тініш келіп түсті. Жастардың 

б ұ л  ү д е р і с т і  қ о л д а ғ а н ы  қ у а н т а д ы . 

Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілінің жаңа 

әліпбиінің жобасын талқылауға жетекші 

қоғамдық бірлестіктердің, ғылыми орта 

мен жұртшылықтың белсенді  түрде 

атсалысқанына назар аударды. 

Кездесу барысында А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының  ди-

ректоры Е.Қажыбек және Ш.Шаяхметов 

атындағы Тілдерді дамыту дың республи-

калық үйлестіру-әдістемелік орталығының 

директоры Е.Тілешов  атқарылған 

жұмыстардың нәтижелері ж�нінде баян-

дады. Елбасы жиынға қатысушылардың 

есебі мен пікірлерін тыңдап, айрықша мән 

беруді қажет ететін жекелеген мәселелерге 

тоқталды. «Жалпы атқарылып жатқан 

жұмыстардың негізгі бағыттарын қол-

даймын. Жобаны іске асыру барысын-

да әлемдік тәжірибе ескерілді. Бұл �те 

маңызды. Сонымен бірге қазақ әліпбиін 

латын қарпіне к�шіру үдерісіне қатысты 

ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жал-

ғастыру қажет» деді Мемлекет басшысы. 

Қазақстан Президенті бұл реформа 

басқа тілдердің дамуына нұқсан келтірмей, 

азаматтардың құқықтарын бұзбауға тиіс 

екеніне ерекше тоқталды. 

  – Қазақ тілінің латын қарпіне к�шуі 

орыстілді азаматтардың құқықтарын, орыс 

тілі мен басқа да тілдердің мүмкіндіктерін 

шектемейді. Орыс тілінің кирилл қарпінде 

қолданылуы �згеріссіз  қалады.  Ол 

бұрынғыдай қызмет атқара беретін болады. 

Жаңа әліпбиге к�шу қазақ тілін меңгеруді 

жеңілдетеді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Елбасының мемлекеттік тілді латын 

қарпіне к�шіру ж�ніндегі жобаны іске 

асыру үшін құрылған жұмыс тобының 

мүшелерімен кездесуі мемлекет �з та-

рапынан мемлекеттік тілдің позиция-

сын нығайту үшін к�п жұмыс атқарып 

отырғанын к�рсетті.  Президенттің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласында 

айтылғандай, «Балаларымыздың бола-

шағы үшін осындай шешім қабыл-

дауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе 

түсуімізге, балаларымыздың ағылшын 

тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең 

бастысы – қазақ тілін жаң ғыртуға жағдай 

туғызады». 

Елбасы латын қарпіне к�шу күрделі 

үдеріс екенін, сондай-ақ оның мақсаты 

тілімізді  дамыту және оны әлемдік 

ақпараттық кеңістікке шығару үшін жағдай 

жасау болып табылатынын атап �тті. 

Мемлекет басшысы жаңа әліпбиді білім 

беру жүйесіне енгізу үшін мұғалімдер мен 

әдістемелік базаны дайындау қажеттігін 

айтып, Үкіметке оны кезең-кезеңімен 

енгізу ж�ніндегі жоспар әзірлеуді тапсыр-

ды. Жиын соңында Нұрсұлтан  Назарбаев 

қазақ әліпбиін реформалауға қолдау 

білдіріп, оны іске асыруға белсенді ат-

салысқан барша қазақстандықтарға, ға-

лым дар мен тілтанушыларға алғыс айтты.

Қазақ әліпбиінің латын қарпінде жазылуы

ҰЛЫ ДАЛА РУХЫ

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16

ЛАТЫН ҚАРПІН ЖАСТАРДЫҢ 
ҚОЛДАҒАНЫ ҚУАНТАДЫ
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АНА ТІЛІ ANA TILI

Қырғыз Республикасымен екіжақты қарым-

қатынасты дамытудың бұлжымас бағытын 

растай отырып, Қырғызстан Президентінің 

сай лауалды мақсатта жасалған жауапсыз, 

арандатушылық мәнді және к�пе-к�рінеу 

жалған пайымы біздің елдеріміздің арасындағы 

ғасырлар бойы қалыптасқан �зара к�мек пен 

достықтың дәнекеріне нұқсан келтірмеуі тиіс.

Осыған байланысты мен қырғыз жұртшы-

лы ғын Қазақстанның шынайы экономикалық 

дамуы туралы дереу хабардар етуді ж�н деп 

шештім.

Тәуелсіздік жылдары біздің экономикамыз 

20 есе �сті.

2012 жылы Қазақстан әлемнің бәсекеге қа-

бі летті 50 ең озық экономикасының қатарына 

кірді.

Елімізде қуатты ұлттық бизнес жасал-

ды. Дүниежүзілік банктің «Doing Business» 

рейтингінде Қазақстан 35-ші орын алады. 

Бүгінде 1,3 млн кәсіпкерлік құрылымдары 

ұлттық байлықтың ¼ �ндіреді.

Тек соңғы он жылда Индустриялық-иннова-

ция лық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

аясында авток�ліктер, локомотивтер, вагондар, 

тікұшақтар және басқа да к�птеген �німдер 

шы ғаратын мыңнан астам жаңа �ндірістер са-

лынды. Біздің елімізде бұған дейін ешқашан 

�ндірілмеген �німдердің 500 жаңа түрін шығару 

игерілді.

Қазақстанның к�лік инфрақұрылымы да 

кең ауқымда жаңғыртылуда. 25 жылдың ішінде 

10 мың км астам автожол салынды және қайта 

ж�нделді. Таяу жылдары бұған қоса ұзындығы 

8000 км асатын авток�лік жолдарының желісі 

жаңғыртылатын болады.

Біз ұзындығы 2800 км болатын «Батыс 

 Еуропа – Батыс Қытай» Трансконтиненталдық 

магистралінің қазақстандық аумағының құры-

лысын толығымен аяқтадық.

2,5 мың км астам жаңа теміржол салынды.

Ақтау теңіз портының инфрақұрылымы 

кешенді жаңғыртылды, жаңадан Құрық теңіз 

паромды порты салынды. Каспийдегі теңіз 

порттарының жалпы �ткізу қуаты 26 млн тоннаға 

дейін ұлғайды. Жыл сайын жаңа әуежайлар мен 

теміржол вокзалдары іске қосылуда.

Қазақстан тәуелсіздік жылдары 120 млн 

шаршы метр тұрғын үй салып, 1,1 млн-нан астам 

қа зақ стандық отбасын баспанамен қамтамасыз 

етті.

Тек 2017 жылдың 8 айында ғана «Нұрлы 

жер» Мемлекеттік бағдарламасы аясында 6,9 

млн шаршы метр жаңа тұрғын үй пайдалануға 

берілді. Оның ішінде 18,3 мың жеке үй салынды. 

61 мыңнан астам қазақстандық отбасы �здерінің 

тұрғын үй жағдайын жақсартты.

Тұрғын үй құрылысы белсенді түрде дамуда. 

Аталмыш іс-шара аясында 

ұйымдасты рылған «Контент-Мар-

кет» деп аталатын арнайы сессия 

кезінде 15 қазақстандық, 7 шетел-

дік телеарна мен 90 продакшн-

ком панияның �німдері танысты-

рылды. Бұдан б�лек, апталықтың 

алғашқы күні «Астана PR күні» 

атты конференция �тті. Жиында 

PR трендтер және коммуникация 

векторының �згеруі с�з болды. PG 

Communications компаниясының 

бас директоры және Қоғаммен 

байланыс ж�ніндегі ұлттық ассо-

циация кеңесінің т�райымы 8сел 

Қарауылова коммуникацияны да-

мытуды жүйеге түсіру керек екенін 
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ТАЗА ДІН – ЕЛ БОЛАШАҒЫ

ҚҰНДЫ ҚҰЖАТТАР

Осыдан бір ай бұрын Талдықорғаннан «Жолға» 
шыққан «Таза дін – ел болашағы» керуеніне 
қатысушылар Ұйғыр, Панфилов және Райымбек 
аудандарының тұрғындарымен кездесті.

Сапар барысында белгілі ғалым геологтар, 

сондай-ақ мәдениет қайраткерлері жерлестеріне 

рухани құндылықтарды сақтау мен нығайтудың 

маңызы, бабаларымыздан қалған ғасырлық 

дәстүрлерді қастерлеп, құрметтеу ж�нінде 

әңгімеледі.

Облыстық дін ж�ніндегі басқарма жетекшісі 

Рахмет Есдәулетов «Рухани керуен» акциясы 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласындағы міндеттерді 

орындау аясында жүргізіліп отырғанын айтады. 

Бүгінгі таңда дәстүрлі рухани конфессияларды 

дамытудың, сонымен қатар жас ұрпақты патрио-

тизм рухында тәрбиелеудің маңызы зор.

Жобаның �зекті міндеттерінің бірі қоғам на-

зарын діни экстремизммен күреске аудару, жат 

ағымдарға идеологиялық тойтарыс беру. Мәселен 

ауылдықтармен кездесулердің бірінде «Ұлы мұра» 

қорының директоры, геолог-заң қызметкері 

Тимур Нүсіпханов ұлттық дәстүрлер мен әдет-

ғұрыптарды сақтаудың, тұрақтылық пен ұлтаралық 

келісімді нығайтудың маңызы туралы кеңінен 

түсіндірді.

Акция аясында кітап к�рмелері, концерттер 

мен театрландырылған қойылымдар болды.

Елорда т1рінде құрылғанына 100 жыл толып 
отырған «Алаш» партиясы мен «Алашорда» 
халықтық кеңесінің іс-қызметіне қатысты 
архивтік құжаттар таныстырылымы 1тті. Айту-
лы іс-шара аясында Астана қаласы мемлекеттік 
мұрағат басқармасының мұрындық болуымен 
«Алаш: замандастар к1зқарасы» тақырыбында 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
жұмысын аяқтады. 

Басқосуға Қарағанды және Шығыс Қазақстан 

облыстары мен Том, Ташкент, Қазан қалаларынан 

мұрағатшы-ғалымдар шақырылып, олар Алаш 

қайраткерлеріне байланысты тақырыптық баян-

дамалар жасады. Ресей Федерациясы Том облысы 

Мемлекеттік мұрағат құжаттарды пайдалану және 

жариялау б�лімінің жауапты археографы  Татьяна 

Шульга 1917 жылдың 8-17 қазан аралығында Том 

қала сында �ткен І Сібір облыстарының құрылтайына 

қатысқан алаш қайраткерлері: 8.Б�кейханов, 

8.Ермеков, Р.Мәрсеков, Е.Итбаев, т.б. жайлы сақ-

талған архив құжаттарымен таныстырса, Vзбекстан 

Мемлекеттік мұрағат орталығының аға ғылыми 

қызметкері Шохида Давурова қазақтан шыққан 

алғашқы ағартушы-заңгер Бақытжан Қара  таевтың 

ұлт к�семі 8лихан Б�кейхановқа жаз ған хаттары 

туралы тың мәліметтер келтірді. Та тар стан дық 

мұрағатшы Гузель Фаезова Қазанда оқы ған қазақ-

тарға қатысты ақпаратпен к�пшілікті қанықтырды. 

Айта кетейік, бұл деректердің дені бұған дейін 

қазақстандық зерттеушілер тарапынан қаралған, 

зерттелген, жазылған дүниелер. 

М а ң ы з д ы  ж и ы н д ы  қ о р ы т ы н д ы л а ғ а н 

 Ш.Уәли ханов атындағы Тарих және этнология 

инси тутының директоры Зиябек Қабылдин к�не 

жәді гер лердің құндылығы жайында айта келе, 

олардың маңыз ды лығына тоқталды. Конференция 

қонақтары баян дамашылардың пікірін тыңдаумен 

қатар тақырыпқа қатысты деректі фильмдерді де 

тамашалады.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
Б.Сағынтаевтың Қырғыз Республикасының Президенті 

А. Атамбаевтың айтқан сөздеріне қатысты 
М Ә Л І М Д Е М Е С І

«ASTANA MEDIA WEEK» АПТАЛЫҒЫ
өзекті мәселелердің ортаға салынуына мүмкіндік берді

Тек осы жылдың �зінде 10,1 млн шаршы метр 

жаңа тұрғын үй пайдалануға беріледі.

Елімізде әлеуметтік инфрақұрылым белсенді 

дамуда. 1,3 мыңнан астам жаңа ауруханалар мен 

емханалар, 500 жаңа балабақша және 1,4 мың 

мектеп салынды.

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.8.Назарбаев бастамашы болған «Болашақ» 

бағдарламасы бойынша 12,5 мыңнан астам 

еліміздің жас азаматтары 35 елдің 200 ең озық 

әлемдік жоғары оқу орындарында білім алды.

Жыл сайын орташа есеппен 270 мың жаңа 

жұмыс орындары құрылады.

Соңғы 15 жылда орташа еңбекақы мен 

зейнетақы 10 еседен астам к�бейді.

Халықаралық зейнетақы және әлеуметтік 

қорлар қауымдастығының ресми мәліметі бой-

ынша зейнетақылардың ең т�менгі және орташа 

м�лшері Қырғызстанға қарағанда сәйкесінше 5 

және 3 есе жоғары.

Біздің елімізде орташа �мір сүру ұзақтығы 

72,3 жылға дейін артты.

К�рсетілетін қызметтер тарифтеріне келсек, 

бүгінгі таңда Қазақстанда табиғи монополиялар 

субъектілері мен тұтынушылардың мүдделерінің 

теңгерімділігін қамтамасыз етуді ескере отырып, 

негізгі қорларды жаңартуға және жаңғыртуға 

бағытталған жаңа модель іске асырылуда. Бұл 

ретте, су электр станциялары �ндіретін электр 

энергия сына тарифтер жер асты қазбаларын 

пайдалану арқылы алынатын энергия к�здерінен 

т�мен екені айқын.

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.8.Назарбаевтың стратегиялық мақсаттарын 

іске асыра отырып, біз жаңа Астанамызды 

салдық. Астананың дамуына 50 млрд АҚШ 

долларынан астам инвестициялар тартылды. 

Қазіргі таңда Астана тұрғындарының саны 1 млн 

адамнан асты.

Биыл Астанада бүкіл ТМД елдерінің ішінде 

алғаш рет «Болашақтың энергиясы» Бүкіләлемдік 

«ЭКСПО – 2017» к�рмесі �ткізілді. Оған 115-тен 

астам мемлекеттер мен 22 халықаралық ұйымдар 

қатысты. К�рмені �ткізу кезінде 4 миллионға 

жуық туристер келді.

Мемлекеттің экономикалық қуатының, 

тұрақтылығының, қолайлы инвестициялық 

ахуалының арқасында ірі трансұлттық корпо-

рациялар Қазақстан экономикасының барлық 

секторларында жұмыс істейді. Тәуелсіздік жыл-

дары тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы 

к�лемі 265 млрд АҚШ долларын құрады.

2000 жылы Елбасы Қазақстан Республи-

ка сының Ұлттық қорын құрды. Бүгінгі таңда 

Ұлттық қор мен Қазақстанның алтын-валюта 

қорының жалпы к�лемі 91 млрд АҚШ долларына 

жуық.

Экономиканың тұрақты дамуы, елдің ІЖV 

тілге тиек етті. Оның айтуынша, 

мұндай жиындар PR мамандар мен 

баспас�з хатшыларының кәсіби 

деңгейін к�тереді. 

Жиынның екінші күнінде де 

бірқатар маңызды басқосулар �тті. 

Astana Digital Forum деп аталатын 

шарадан басталған күн бұқаралық 

ақпарат құралдары журналистерінің 

біліктілігін арттыруға арналған се-

минарлармен жалғасты.  Форумда 

цифрлы технологияларға қатысты 

күн тәртібінде тұрған бірқатар 

мәселелер талқыланды. Жиын 

барысында 2021 жылға қарай 

тағы екі миллион тұрғын интер-

нетке қосылатыны айтылды. Іс-

�сімі Қазақстанға әріптес елдерге барлық к�мек 

түрлерін к�рсетуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы 1997 жылы 8 

сәуірдегі Мәңгілік достық туралы шарт пен 

2003 жылы 25 желтоқсандағы Одақтық қарым-

қатынастар шарты аясында Қырғызстан Респу-

бликасымен бауырластық және тату к�ршілік 

қарым-қатынастарды нығайтудың жүйелі саяса-

тын жүргізіп келеді.

Осы жылдар бойы Қазақстан, әсіресе күрделі 

кезеңдерде, қырғыз халқымен бірге болды, 

Қырғызстан басшылығының �тініштеріне 

түсіністікпен қарады, �зекті әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешуде барынша 

ықпалын тигізді және энергия таратушыларды, 

азық-түлік және басқа да әлеуметтік маңызы 

бар тауарларды жеткізуді қоса алғанда, елеулі 

гуманитарлық к�мегін к�рсетті. 

Қырғызстанның Еуразиялық экономика лық 

одаққа кіруі аясында Қазақстан Республикасы-

ның Президенті 100 млн АҚШ доллары к�лемін де 

техникалық к�мек к�рсету туралы шешім қа-

былдады. Қазіргі кезде Техникалық к�мек к�рсету 

туралы келісімді Қазақстан Республи ка сының 

Парламенті ратификациялады.

Қырғызстанға гуманитарлық к�мек желісі 

бойынша 20 млн аса АҚШ доллары б�лінді, 

Бішкек пен Ош қалаларында жалпы білім 

беретін 2 мектеп салынды.

Қырғызстан экономикасына қазақстандық 

инвестициялар к�лемі 820 млн АҚШ долларын 

құрады. Осының нәтижесінде мыңдаған қыр-

ғызстандықтар жұмыс орындарымен қамтылды.

Инвестициялар к�лемі бұдан да к�бірек бо-

луы мүмкін еді, бірақ оның �сімін қазақстандық 

кәсіпкерлерге қатысты қолайсыз инвестициялық 

ахуал тежеп отыр.

Қазақстанда 125 мың еңбек мигранттары 

тіркеліп, тұрып жатыр. Сонымен қоса, олар 

толық к�лемде біздің мемлекетіміздің әлеуметтік 

және медициналық кепілдіктерімен қамтамасыз 

етілген.

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.8.Назарбаевтың ұстанымдарының арқасында 

қазіргі кезде Қырғызстанның ЕуразЭО мүше 

мемлекеттердің бюджеттері арасындағы импорт-

тық кедендік салықтардан түсетін түсімдерді 

б�лудегі үлесі 1,9% құрайды. Бұл ЕуразЭО қосылған 

сәтінен бастап Қырғыз Республикасының 

бюджетіне түсімдердің күрт �суіне әкелді.

2016 жылы түсімдер 187,4 млн АҚШ долла-

рын құрады, бұл Қырғызстанның ЕуразЭО-ға 

кіруіне дейінгі к�рсеткіштерінен 3 есе к�п.

Қазақстан Республикасы мен Қырғыз 

Республикасы арасындағы теміржол к�лігі 

қызметтеріне, тарифтік саясат негіздерін қоса 

алғанда, қолжетімділікті реттеу тәртібін қолдану 

туралы Келісімге сәйкес Қырғыз  Республикасы 

2 0 1 7  ж ы л д ы ң  1 0  қ а ң т а р ы н а н  б а с т а п 

бірыңғайланған теміржол тарифін қолданады, 

бұл Қырғыз Республикасының қосылуы тура-

лы Келісімде к�зделген мерзімнен 8 айға ерте. 

шарада мемлекеттік тілге қатысты 

мәселелер де айтылды. Қазақша 

Уикипедияның негізін салушы 

Нұртай 8шімнің с�зіне сүйенсек, 

биыл ана тіліміздегі контентке 

сұраныс к�бейген. Сондықтан 

ғаламтордағы қазақша материал-

дарды к�бейту уақыт күттірмейді. 

Н.8шімнің айтуынша, кейінгі 

уақытта ана тіліміздегі Уикипедия-

ны оқитындар саны 35 пайызға 

к�бейген. Қазақ тіліндегі контентті 

к�бейту мәселесі апталықтың 

алғашқы күні де с�з болды. «Аста-

на» арнасының бас директоры 

Ләззат Танысбай әріптестерін ана 

тіліміздегі �німдерді к�бейтуге 

шақырды. 

Медиаапталық аясында қазақ 

тілді бұқаралық ақпарат құрал-

дарына арналған біліктілік семи-

нарлары ұйымдастырылды. Екі 

б�ліктен құралған шарада ақпарат 

тексеру, жаңа медианың тиімді 

құралдары және конвергенттік 

журналистика секілді мәселелер 

т�ңірегінде тұшымды әңгімелер 

айтылды. Біліктілікті арттыруға 

арналған семинарда журналистерге 

керекті бірқатар к�мекші құралдар 

таныстырылды. Сондай-ақ іс-шара 

барысында Youtube, Google секілді 

сайттарды пайдаланып, фейк 

жаңалықпен күресудің жолдары 

таныстырылды. 

Апталықтың соңғы күні �ңірлік 

бұқаралық ақпарат құралдарының 

форумы �тті. Жиынға Ақпарат 

және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев пен Мәжіліс де-

путаты  Сауытбек 8бдірахманов 

қ а т ы с т ы .  Е л і м і з д і ң  т ү к п і р -

түкпірінен келген журналистердің 

жиынында  министр «Astana Media 

Тарифті мерзімінен бұрын қолдану кезеңінде 

Қазақстанның шығындары 49 млн жуық АҚШ 

долларын құрады, бұл сәйкесінше Қырғызстан 

экономикасы үшін тиімді болып табылады.

Қырғызстандық тараптың ЕуразЭО талап-

тарына сәйкес санитарлық, ветеринарлық және 

фитосанитарлық жүйелерді негіздеу бойынша 

міндеттемелер қабылдағанын айта кеткен ж�н, бұл 

міндеттеме әлі күнге дейін орындалған жоқ. Бұл 

қазақстандық нарық пен жалпы интеграциялық 

бірігу үшін қатерлер тудырады. Осыған қара-

мас тан, қазақстандық тарап қырғызстандық 

ауыл шаруа шылығы �німдерінің қазақстандық 

нарыққа қолжетімділігін және оның Қазақстан 

аумағы арқылы транзитін жеңілдетуге бағытталған 

шаралар кешенін қабылдады.

Қазақстан аумағы бойынша Қырғызстаннан 

Ресейге тасымалданатын тауарлар тізімі едәуір 

артып, 100 тауарлар тобына дейін жетті.

100 млн АҚШ доллары к�леміндегі тех-

никалық к�мек аясында қазақстандық қаражат 

есебінен ветеринарлық және фитоса ни -

тарлық-карантиндік бекеттер жарақтан-

дырылады, карантиндік және ветеринарлық 

зертханалар, ветеринарлық препараттарды 

тіркеу және сертификаттау орталығы салынып, 

жабдықталады.

Қазақстан Республикасының кеден органдары 

Қырғыз Республикасына қытай тауарларының 

и м п о р т ы н ы ң  к ү р т  а р т у ы н  ж ә н е  Қ ы р ғ ы з 

 Республикасынан Қазақстанға сәйкесінше осын-

дай тауарлар тасымалының к�бейіп отырған 

тіркеді, бұл кедендік әкімшілендірудің тиімсіздігін 

к�рсетеді. Соған қарамастан, қазақстандық тарап 

қырғыз тауарларына қандай да бір шектеу шарала-

рын қолданып отырған жоқ.

Орын алып отырған Қытай тауарларының 

реэкспорты фактілеріне қарамастан Қырғыз 

тауарларының тасымалдану еркіндігін қамтамасыз 

ету бойынша Қазақстан қабылдаған міндеттемелер 

толық к�лемде қамтамасыз етіліп отыр. ЕуразЭО 

мүше мемлекеттердің шамаланған шығындары 

шамамен 100 млн АҚШ долларын құрайды, ал 

Қазақстанның ҚҚС бойынша шығындары 155,8 

млн АҚШ долларын құрап отыр.

Сонымен қоса,  біз  Қырғызстан үшін 

маңызды бірқатар тауарларға (мұнай және мұнай 

�німдері, қара және түсті металдар сынықтары, 

жануарлардың терілері мен жүндері т.с.с.) 

Қырғызстан аумағынан рекэспорты фактілерінің 

бізге мәлім болғанына қарамастан экспорттық 

кеден салықтарын қолданбаймыз.

Жоғарыда аталғанның барлығы біздің 

елдеріміздің екіжақты ынтымақтастығының 

аспектілерінің толық тізімін қамти алмайды.

С�з соңында Қырғызстан Президенті 

А.Атамбаевтың �з пайдасы мақсатындағы әредік 

қарсы шығу пиғылдарына қарамастан, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің қазақ-қырғыз 

стартегиялық әріптестігі мен ынтымақтастығын 

одан әрі белсенді тереңдетіп, кеңейте түсуге 

ниетті екенін атап �темін.

қатар баспас�з қызметі марапаттал-

ды. Осыған сай «Ең үздік баспас�з 

қыз меті» аталымы бойынша Инвес-

тициялар және даму министрлігі 

топ жарды. Ал жергілікті атқарушы 

органдар арасынан Батыс Қазақстан 

облысының баспас�з қызметі ең үздік 

деп танылса, компаниялар арасында 

«Қазақстан теміржолы» акционерлік 

қоғамының асығы алшысынан түсті. 

Корпоративтік сайттар арасында 

Астана қаласы әкімінің баспас�з 

қызметі озық шықты. «Кәсіби мой-

ындалу» аталымында Ішкі істер 

министрлігі Т�тенше жағдайлар 

комитетіне тең келер ешкім болған 

жоқ. Сыртқы істер министрлігінің 

баспас�з хатшысы 8нуар Жайнақов 

жылдың ең үздік баспас�з хатшысы 

деп танылды. 

А.ЖҰМАШЕВ

Week» секілді к�лемді шараның 

еліміздегі медиа саласын дамыта-

тынын атап �тті. Сонымен қатар 

ведомство басшысы БАҚ сала-

сында атқарылып жатқан бірқатар 

жұмыстарға тоқталды. 

Форум барысында аймақтық БАҚ-

тарға және журналистика саласының 

күн тәртібіндегі мә се лелері айтылды. 

«Qazaqstan» телеарнасының бас-

шысы Ерлан Қарин телеарналар 

мен интернет құралдары арасында 

аудиторияға тартыс жүріп жатқанын 

с�з етті. «Болашақ жасар» газетінің 

бас редакторы Дәурен Бабамұратов 

интернет сайттары рейтинг пен сен-

сация қуалап, ақпараттың негізгі 

б�лігі  назардан тыс қалғанына 

тоқталды. Ол аталған сайттардың 

басшылығын осы мәселеге назар 

аударуға шақырды. Апталықтың 

қорытындысы ретінде елдегі бір-

МАРАПАТ

ӘЛ-ФАРАБИ СЫЙЛЫҒЫ 
ТАПСЫРЫЛАДЫ

Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада 
Қазақстан Республикасының әл-Фараби 
атындағы ғылым мен техника саласындағы 2017 
жылғы Мемлекеттік сыйлығын беру ж1ніндегі 
комиссияның қорытынды жиыны 1тті.

ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.8бдіқалықова 

жоғары технологиялар, тың ғылыми жаңалықтар, 

ғылымды қажет ететін озық �ндірістер бәсекеге 

қабілеттілікті арттыратынын, сондықтан ғылым 

мен техниканың дамуына тұрақты түрде қаржы 

б�ліп отыратын мемлекеттер �з халқының әл-

ауқатын жақсартып отыруға мүдделі екендігін 

жеткізіп, әл-Фараби атындағы Мемлекеттік 

сыйлық ғалымдарға берілген жоғары баға екенін 

тілге тиек етті.  

2017 жылы Мемлекеттік сыйлық лауреаттары-

на берілетін қаржылай бір сыйақының м�лшері – 

18 миллион 600 мың теңге. Сыйлыққа барлығы 24 

жұмыс ұсынылып, алдын ала іріктеуден оның 11-і 

екінші кезеңге �ткен.

Елбасы ғылым мен техника қайраткерлерінің 

қоғам мен мемлекет алдындағы еңбектерін 

жоғары бағалайтын бұл Мемлекеттік сыйлықты 

Тәуелсіздік күні қарсаңында тапсырмақ. 
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ӨНЕР

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

БӘРЕКЕЛДІ!

Қарағанды облысының Сәтбаев қаласында 
Рухани келісім күні қарсаңында Достық 
үйі ашылды. Енді бір шаңырақ астында 
аймақтың барлық этномәдени орталықтары 
жиналады. Кеншілер қаласында орыс, 
 украин, татар және корей орталықтары 
жұмыс істейді.

«Меніңше, барлық этномәдени орталықтар 

үшін бұл үлкен маңызға ие. Мұнда жұмысқа 

қажетті барлық жағдай жасалған – акт залы, 

әдістемелік кабинет, кітапхана, ана тілін оқып-

үйретуге, жас ұрпақты ұлттық мәдениетке 

баулуға арналған оқу сыныбы бар. Достық 

үйі этносаралық қарым-қатынасқа, қоғамдық 

ұйымдар арасындағы ынтымақтастық пен 

�зара серіктестікті нығайту үшін ашық алаң 

болады» дейді Сәтбаев қаласының әкімі Асқар 

 Ыдырысов.

Достық үйі «Қазақстан халықтарының руха-

ни, қоғамдық және ұлтаралық ынтымақтастығы 

орталығы» КММ құзырында.  Қаланың 

этномәдени бірлестіктерінен б�лек, мұнда 

«Шындық» шығармашыл зиялылар қоғамдық 

ұйымы және �мірлік қиындыққа тап болған 

әйелдер мен балаларға арналған дағдарыс 

орталығы жұмыс істейтін болады.

ДОСТЫҚ ҮЙІ АШЫЛДЫ

«САМҒАУ» МӘРЕГЕ ЖЕТТІ

ЖАПОНИЯ 
МӘДЕНИЕТІНІҢ КҮНДЕРІ

Қазақ 1нерінің киелі қара шаңырағы 
Т.Жүргенов атындағы  Қазақ Ұлттық 1нер 
академиясының  колледжінде   Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президенті – 
Елбасы  қорының, ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігі, Қазақ ұлттық ЮНЕСКО 
клубтар федерациясының қолдауымен жас 
суретшілердің ІV Халықаралық «АRТ-
Самғау 2017»  фестивалі  1тті. 

Байқауға Қазақстан, Vзбекстан, Қыр-

ғызстан, Болгария, Франция, Ресей, Египет 

Араб республикасынан  қылқаламды жанына  

серік еткен жастар қатысты. Бірнеше  күн 

бойы жүйріктерді анықтаған сайыс �з мәресіне 

жетіп, �нер мен мәдениет саласы жас талант 

есімдерімен толықты.  «Натюрморт» аталымы 

бойынша �збекстандық жас суретші Мафтуна 

Салимова,  «Пейзаж» бойынша Т.Жүргенов 

атындағы ҚҰVА колледжінің студенті  Айгерім 

Омарқұл, «Сәндік қолданбалы �нер» бойынша 

О.Таңсықбаев атындағы сәндік-қолданбалы 

�нер колледжінің студенті  Роман Бармин  Бас 

жүлдені қанжығаларына байлады. Ал Египеттен 

келген Жана Хемдан   Ибрагим  «Ең жас 

суретші» дипломымен   марапатталды.  Барлық  

қатысушыларға ынталандыру жүлделері мен 

естелік сыйлықтар тапсырылды. Мәдениет 

пен �нерді жалпыадамзаттық құндылықтар 

десек, бұл шара оқу ордаларының ғана емес, 

�нерлі жастар арасындағы шығармашылық 

байланыстың дамуына септігін тигізді деуге 

болады. 

Қазақстан Республикасының Орталық 
мемлекеттік музейінде Жапониямен 
дипломатиялық қарым-қатынастардың 
25 жылдығына орай дәстүрлі «Жапония 
мәдениетінің күндері» 1тті. 

ҚР-дағы Жапония елшілігімен бірлесіп 

Қазақстан-жапон адам ресурстарын да-

мыту орталығы, жапон бизнесмендерінің 

қауымдастығы ұйымдастырған фестиваль екі 

ел арасындағы мәдени ынтымақтастықты 

нығайту, �зара байланыстарды дамыту, 

сондай-ақ Алматы қаласының тұрғындары мен 

қонақтарын Күншығыс елінің салт-дәстүрімен 

таныстыруға арналды. 

Жапон мәдениет күндері фестивалін ҚР-

дағы Жапонияның Т�тенше және �кілетті 

елшісі Итиро Кавабата және Орталық му-

зей директорының орынбасары Г.Темиртон 

ашты.  Елші  мырза  аталмыш шараның 

маңыздылығына тоқталып, «Қазақстандағы 

жапон мәдениетінің фестивалі биыл 12-

ші рет �ткізіліп отыр және бұл шара екі ел 

арасындағы мәдени достықты нығайтып қана 

қоймай, Жапонияның бай мәдениеті мен әдет-

ғұрыптарын паш етеді» деп атап �тті. 

Фестиваль барысында келушілер жапон 

�нерінің ежелгі және қазіргі заманғы түрлерімен, 

халық музыкасымен, билерімен, тағамдарымен 

танысты. Концерттік бағдарламаға жапондық, 

қазақстандық және Қырғызстаннан келген 

шығармашылық ұжымдар қатысты. Мәскеу 

консерваториясының түлегі Марина Пак 

мыңжылдық тарихы бар сарай аспабы – «Ко-

тода» (қазақша жетігенге ұқсас) ойнаса, «Сы-

гару щамисен» атты дәстүрлі жапон аспабымен 

Айтмұрат Т�реғали тыңдаушылардың к�ңілінен 

шықты. 8деттегідей, жапондық мерекенің 

к�рігін Тайко барабандары қыздырды. 

– Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауында білім беру жүйесіне баса назар аударғаны 
белгілі. Бүгінгі күні ғылыми зерттеулер жүргізбейтін, 
тек диплом таратумен айналысатын ЖОО-лардың 
күні 1тті. Осы ретте сіз басқаратын академияның 
ғылыми әлеуеті қандай? 

– Д.Қонаев атындағы Еуразия заң академиясы 

�зіндік дәстүрі бар, оқыту және ғылыми жұмыс 

тәжірибесі қалыптасқан оқу ордасы. 1993 жылдан 

бері 40 мыңнан астам техникалық, заң және эко-

номика мамандарын даярлап шығарды. Жалпы 

академияның құрылымы университетке қарағанда 

басқаша болады. Университеттердегідей ғылыми-

зерттеу институты болмағанмен де ғылымға баса 

к�ңіл б�лінеді. Қазақстан заңгерлерінің шоқтығы 

биік бір тобы осында жұмыс істейді. Академияда 15-

тен аса заң ғылымының докторы, 30-дан аса канди-

даттар бар. Білім және ғылым министрлігі ғылыми 

зерттеулер бойынша жариялайтын гранттарға жиі 

қатысамыз. Шын мәнінде жоғары оқу орындары 

білім мен ғылымды ұштастырмаса бұл сала алға 

қарай баспайды. 

Академияның халықаралық байланыста-

ры жүйелі жолға қойылған, БҰҰ-ның, ОБСЕ-

нің, Еуропалық комиссияның қатысуымен 

ғылыми мәселелерге қатысты жиындарды ака-

демия қабырғасында �ткізу дәстүрге айналған. 

Қазақстанның Конституциялық кеңесімен тығыз 

байланыста жұмыс істейміз. 

– Кез келген жоғары оқу орнында берілетін 
білімнің сапасын түлектердің еңбек нарығында 
сұранысқа ие болуымен де 1лшеуге болатын сияқты. 
Дегенмен, елімізде алған мамандығы бойынша жұмыс 
істемейтіндер к1птеп саналады. Осы ретте акаде-
мияны бітірген мамандарды жұмыс берушілер қалай 
бағалап жүр? Олар мамандығы бойынша жұмысқа 
тұра ала ма? 

– Қазіргі Қонаев атындағы Еуразия заң акаде-

миясы бұған дейін университет, К�лік және құқық 

университеті болғаны к�пшілікке мәлім. Құқық 

және заң саласының мамандарын даярлайтын оқу 

орны ретінде біздің түлектерге сұраныс �те жоғары. 

Мәселен, жуырда Бас прокуратура жариялаған 

байқауда Алматы қаласындағы оқу орындарының 

ішінде біздің академия студенттері ҚазҰУ-дің заң 

факультетінен кейінгі 2-орынды иеленді. Еліміздегі 

бүкіл құқық қорғау органдарында, прокуратурада, 

сот саласында, әсіресе ішкі істер б�лімдерінде 

жұмыс істейтін түлектеріміз к�п. Алматыдағы 

Гарнизондық соттың т�рағасы Жанат Жайлаубаев, 

Павлодардағы Экономикалық соттың т�рағасы 

Мәди Рысбеков, Қаржы министрлігі Атырау 

облыстық Кіріс департаментінің экономикалық 

қылмыстарды зерттейтін басқармасының т�рағасы 

Дәулет Ақылбеков осы академияда оқығанын ауыз 

толтырып айтуға болады. 

Мамандардың сапасы олардың кәс іби 

біліктілігіне тікелей байланысты. Олар білім 

ошағында жай теориялық біліммен қаруланып 

Өмірәлі ЖАЛАИРИ, 
Д.Қонаев атындағы Еуразия заң академиясының ректоры: 

«ЕЛБАСЫ САБАҚТАРЫ» 
жауынгерлерді патриоттыққа үндейді

ӘР АДАМ ӨЗ 
ҚҰҚЫҒЫН БІЛУІ ТИІС

қоймай, таңдаған кәсібінің қыр-сырын біліп 

шығуы тиіс. Сондай әдістің бірі дуальдық білім 

беру негізінен техникалық оқу орындарына тән 

саналады ғой. Біз осы академияда бірінші болып 

дуальдық білімді енгіздік. Біздің студенттер бұрын 3 

айға тәжірибеден �туге прокуратура, сот, ішкі істер 

органдарына баратын. Бірақ олардың студентке 

к�ңіл б�летін уақыты бола бермейді. Сол себепті 

енді біз бүкіл тәжірибені академия қабырғасында 

�ткізетін болдық. Прокурор, сот, тергеуші болып 

қызмет еткен адамдарды жұмысқа алып, солар 

біздің студенттерге ісқағаздарын жазуды, құжат 

толтыруды үйретеді, сот процестерін �ткізеді. 

Бұған дейін дипломы бар жас маман барған жерінде 

бір жылға дейін неше түрлі қаулы-қағаз жазуды 

үйренетін болса, біздің түлектер бірден іске кірісе 

береді. Сондықтан да студенттеріміз әрдайым 

сұранысқа ие. 

– Жекеменшік оқу орындары ақылы негізде 
жұмыс істейтіні белгілі. Дегенмен, жекеменшік 
ЖОО-лардағы білім берудің сапасына күмәнмен 
қарайтындар бар. Бұл ж1нінде не айтар едіңіз? 

– Жекеменшік оқу орындары пайда бола 

бастаған кезде кеңестік кезеңнен қалған теріс 

түсінікпен оғаш к�зқарас болғаны рас. Бірақ 

жекеменшік оқу орындарының мемлекеттік оқу 

орындарынан ешқандай айырмашылығы жоқ, 

барлығы бір стандартпен жұмыс істейді. БҒМ та-

рапынан грант тек аккредитациядан �ткен ЖОО-

ға ғана беріледі. Саннан сапаға ауысу, бәсекеге 

қабілеттілік ж�нінде айтатын болсақ, сапалы  маман 

даярлауға баса мән береміз. Қонаев атындағы 

академия – Қазақстан Республикасындағы бірден 

бір заң бейініне мамандандырылған оқу орны. 

Заң университеті тек заң шеңберінде жұмыс 

істеуі тиіс. Оқу орнына есімі берілген Д.Қонаевты 

студенттерімізге үлгі тұтамыз. 8ділеттілік, адалдық, 

�з ісіне шын берілгендік қасиеттері оқу-тәрбие 

жұмысында басты назарда. 

 Алдағы уақытта еліміздегі бүкіл жоғары оқу 

орындары академиялық дербестік алатын болады, 

бұл үдеріс басталып та кетті. Жалпы басқаруда 

дербестік беру дұрыс нәрсе, мәселен, кейбір 

 шетелдерде білім министрлігі деген жоқ. Оларды 

жұртшылық қоғамдық негізде бақылап отырады, 

�зара рейтингтері бар. Біз де осыған ақырындап 

келе жатырмыз. 

Жалпы дүниеге келген әр адамның 

бойындағы, қанындағы қасиеттері 

оның шыққан тегіне байланысты екені 

ешқандай дау тудырмайды. Алайда 

оларды ары қарай бағдарлап дамыту 

ата-анасына, отбасына, �скен орта-

сына тікелей байланысты. Отанын 

сүйгіш, ұлтжанды ақын ағамыз Мұхтар 

Шахановтың с�зімен айтқанда, әр 

адам туған анасынан басқа да �зінің 

тағдырын тамырсыздықтан қалқалап, 

�міріне мәңгі тірек болар құдіретті 

т�рт Ананы танып-біліп, қадірлеп-

қастерлегенде ғана �з ұлтының шын 

мәніндегі толық қанды �кілі бола 

алады. Ал ұлттың ең негізгі және 

бірінші к�рсеткіші ол – тілі. «Тілі 

жоғалған елдің �зі де жоғалады» деп 

Ахмет Байтұрсынұлы үлкен ескерту 

жасап кетті. Біздің дана халқымыз 

немерелерін ата-әжесіне тәрбиелетіп 

үлкен к�регендік жасаған. Себебі 

жас отау иелері күнделікті бар күйбең 

тірлікті  �з мойындарына алып, 

қарттардың қолдарын босатқан. Ал 

ата-әжелер немерелеріне бесік жыры, 

ертегі, қисса-дастандарды айтып, 

тыйым с�здерді құлақтарына сіңіріп, 

қолдарынан келетін �нерін олардың 

бойына сіңіріп отырған. «Ата к�рген 

оқ жонар, ана к�рген тон пішер» деген 

осыдан қалған. 

Ал қазақ халқының ауыз әдебиеті 

тұнып тұрған �сиет, насихат екені 

баршаға аян. Батырлық, елжандылық, 

отбасыға, үлкенге құрмет, кішіге ізет, 

қонақжайлылық, қысқасы, бүкіл 

жақсы адами қасиетті дәріптеу осында. 

Осыларды құлағына сіңіріп, бойына 

жиып, санасына түйіп �скен баланың 

жаман әдеттен аулақ, тәрбиелі де ізетті 

адам болары хақ.

Елбасы мақаласында:  «Зама-

на сынынан сүрінбей �ткен озық 

дәстүрлерді табысты жаңғырудың 

маңызды алғышарттарына айнал-

дыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің 

ұлттық-рухани тамырынан нәр ала 

алмаса, ол адасуға бастайды» деп �те 

тура айтылған. Бүгінгі таңда әскери 

қызметте адам тәрбиесіне баса мән 

беріліп, жастарды ұлтжанды, Ота-

нын сүйіп қорғайтын азамат ретінде 

тәрбиелеу маңызды бағытқа айна-

лып отыр. 8скерге шақырылған әр 

жас әскери б�лімнің табалдырығын 

аттаған күннен-ақ отансүйгіштік 

тәрбиенің кең шалқарынан сусын-

дайды. Еліміздің айбыны – Ұлттық 

ұлан сабында бұл тәрбиеге, сар-

баздарымызды рухты азамат етіп 

қалыптастыру, елі үшін қандай да 

болмасын ауыртпашылықты к�теруге 

дайын адам ретінде тәрбиелеу ісі 

жүйелі түрде жолға қойылған, әрі 

стратегиялық маңыздағы басты 

жұмыс болып табылады. Күш-қуат 

құрылымының құрамындағы тәрбие 

және әлеуметтік-құқықтық жұмыстар 

ж�ніндегі  басшылық институты 

осы жұмыстардың бастауында тұр. 

Мәселен, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ұланында 2017 жылғы оқу 

жылынан бастап жаңа жоба, жаңа 

патриоттық іс-шара қолға алынды. Ол 

шараның аты «Елбасы сабақтары» деп 

аталады. Аталған сабақтар құқықтық 

тәртіп әскерлерінің республикадағы 

б а р л ы қ  қ ұ р ы л ы м д ы қ  ә с к е р и 

б�лімдерінде �ткізілмек. 8скерге рух 

беруші тәрбиеші офицерлер Отан 

күзетінде жүрген жауынгерлерге, жал-

пы әскери ұжымның әр мүшесіне 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті, Елбасы Нұрсұлтан 8бішұлы 

Назарбаевтың салиқалы саясатының 

арқасында тәуелсіздік  жылдары 

еліміздің жеткен барша жетістіктері 

жайлы кең тұрғыда түсіндіріп, тәрбие 

сағаты ретінде жеткізіп жүр. Елбасы 

сабақтары әр түрлі тақырыптарды 

қамтыған. Мәселен, «Елбасының Отан 

жайлы айтқандары», «Елбасының 

халықтар достығы мен бірлігі жайлы 

ұлағаттары», «Елбасының отбасы жай-

лы айтқандары», «Елбасының ел тари-

хы жайлы айтқандары», «Елбасының 

ұлттық қауіпсіздік жайлы байламдары» 

және тағы басқа Президентіміздің аса 

�зекті толғам-ойлары жауынгерлік 

ұжым мүшелерінің рухын к�теру мен 

шың дауда жолбасшы, тәрбие �зегі 

ретінде алынып отыр. 8рине, бұл жаңа-

шыл дық жұмыстардың барлығы да 

түптің түбінде �зінің жақсы жемісін 

берері с�зсіз.

Тәуелсіз Қазақ елінің отаншыл 

азаматы, әскери сардар ретінде айта-

рым, егемен елімізде �сіп келе жатқан 

ұрпа ғымыз �з ана тілінде таза с�йлеп, 

ежелден «ер» деген даңқы шыққан, 

намысын таптатпаған, туған жердің 

топырағын сүйгенде болмаса, ешкімге 

басын имеген, ешкімнің алдында 

тізесін бүкпеген ата-бабаларының 

тарихын, салт-дәстүрін біліп �ссе, 

�з елі мен халқының тек малын же-

мей, қамын жейтін, туған жерін, 

 ауылын аялап, сақтап қорғайтын, 

рухани шыңдалған, бәсекеге қабілетті 

халықтың лайықты Азаматы болып 

шығады деген сенімдемін.

Қайрат АҚТАНОВ, 
генерал-майор Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ұланы 
«Оңтүстік» 1ңірлік қолбасшылығының 

қолбасшысы 

екеуі. Айталық, біз заң академиясы ретінде бір заң 

жобасын жасасақ, оны Парламент қабылдауына 

ұсына алмаймыз, қарамайды. Ал жоғарыда мен 

айтқан екі субъект берген жобалар міндетті түрде 

қаралады. Бірақ олар тек орыс тілінде жазады. Сол 

себепті заң ұсыну құқығы бар субъектілер санын 

к�бейту керек. 

 Сіз келтірген олқылықтар болмауы үшін 

заң қазақша жазылуы керек, одан кейін басқа 

тілдерге аударыла берсін. Мен Қытайда болған 

кезімде Бейжіңде аудармамен айналысатын ар-

наулы мемлекеттік институт қызметкерлерімен 

кездестім. Онда отырған ғалымдар Қытайдың 

парламенті шығарған қытай тіліндегі заңдарды 

қазақ, ұйғыр, корей және басқа тілдерге аудара-

ды. Бізде де солай Парламент жанынан институт 

құрылып, қазақ тілінде қабылданған заңдарды 

мамандар басқа тілдерге аударуы тиіс. 

Сондай-ақ заң, құқық терминдерін қазақ тіліне 

аударумен тек филологтардың айналысуы да осы 

саладағы қателіктерге жол беріп отыр. Сол себепті 

аудармаға заңгерлер де қатысуы керек. Негізі заң 

терминдері баяғы Рим құқығынан  бастап шет 

тілдерінде қалыптасқан. Терминдердің шығу та-

жауапкершілік студентке жүктеледі, «кредит» де-

ген терминнің бір түсінігі сенім деген с�з. Яғни, 

студентке артылған сенім. Бірақ бұған біздің аза-

маттар дайын емес еді. Сол асығыстықтың салдары 

әлі бар. 

– Бүгінгі студент кешегі мектеп оқушысы. 
Осы ретте орта білім сапасына к1ңіліңіз тола ма? 
Ұлттық тестілеу (ҰБТ) талапкердің ЖОО-да оқуға 
даярлығын тексерудің тиімді тәсілі ме? 

– Мен �зім барлық пәнді тестпен тапсыруға 

қарсымын. Негізінен бұл ҰБТ деген техникалық, 

инженерлік мамандықтарға тән нәрсе.  Ал 

гуманитарлық білімдерді бағалауға сай келе 

бермейді. Мәселен, заңгер болатын адам с�йлей 

білуі керек, тест арқылы оның қабілетін байқау 

�те қиын. Сондықтан бұл салада тікелей ауыз-

ба-ауыз емтихан алған дұрыс. Гуманитарлық 

мамандықтарда шығармашылық қабілетін тексеру 

маңызды. Біздің мектептеріміз ҰБТ тапсырамыз 

деп жоғары сыныптарда тек тест жауаптарын 

жаттатуға к�шті, ол оқушының сана-сезімін да-

мытпайды деп ойлаймын. Жалпы тар мамандыққа 

оқу шет елдерге тән тәжірибе. Ал біздің балалар 

бұрыннан жан-жақты білім алып шығады. 

– Елімізде қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанымен, 
Парламент қабылдайтын заңдар алдымен орыс-
ша әзірленіп, содан кейін қазақшаға аударылады. 
Осы уақытқа дейін қазақ тілінде жазылған заң 
біреу-ақ, ол – К1ші-қон туралы заңнама екенін 
білеміз. Кейбір кезде заңдардың ресми және қазақ 
тілдеріндегі нұсқаларындағы баптар бір-біріне сәйкес 
келмей жатады. Құқық саласы адам тағдырына 
тікелей қатысты болғандықтан, ондай қателікке жол 
берілмеуі тиіс емес пе? 

– Шын мәнінде, бұл дұрыс емес. Үкімет те, 

шенеуніктер де орысша с�йлейді, менің осыған 

қарным ашады. Қазір мемлекетімізде қазақтың 

саны 70 пайыздан асты, қазақ тіліне к�шетін 

уақыт келді. Осы орайда Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында айтқан бастамасы бойынша латын 

әліпбиіне к�шуіміз осыған түрткі бола ма деп ой-

лаймын. 

 Заңдардың қазақша жазылмауының бір себебі, 

бізде заңды ұсынатын, жобаны беретін екі-ақ 

тұлға бар, олар – Үкімет және депутаттар. Яғни, 

Парламентке түсетін заңдардың субъектісі осы 

– Отандық білім беру жүйесінің Болон үдерісіне 
қосылуына байланысты үш сатылы білім жүйесі 
(бакалавриат-магистратура-докторантура) енгізілді. 
Алайда соңғы жылдары кейбір жұмыс берушілер ба-
калавриатты бітірген түлектерден магистрлік диплом 
талап ететін болды. Бакалавр дайын маман емес пе, 
ол неге тағы екі жыл оқуы тиіс? 

– Академияда үш сатылы білім беру жүйесіне 

сәйкес маман даярланады. Біздің бакалавр-

түлектерді барлық жерде жұмысқа ала береді. 

Бірақ, кейбір құқық қорғау органдары, әсіресе 

прокуратура, сот органдары тек қана магистра-

тура бітіргендерді жұмысқа аламыз десе, бұл 

бакалаврдың сапасы т�мен деген с�з емес. Жаңа 

жүйе бойынша бізде сондай пікір қалыптасып 

отырғаны рас. Негізі қызметке тек магистратура 

бітіргендерді алу мамандардың к�бейгенін, таңдау 

пайда болғанын к�рсетеді. Жалпы магистратураның 

екі түрі бар, бір жылдығын оқығандар құқық қорғау 

органдарында жұмыс істей береді. Ал екі жылдығы 

ғылыми зерттеулермен шұғылдануға, ЖОО-да 

сабақ беруге арналған. 

Болон үдерісі туралы айтар болсам, бұл 

жүйе бізге ертерек енгізілді. Мұнда барлық 

рихымен жақсы таныс маман-заңгерлер тіл маман-

дарымен бірлесе отырып аудармаса, ұғымы �згеріп 

кетуі мүмкін. 

– Елімізде халықтың құқықтық сауаттылығы 
әлі де т1мен екені белгілі. Осы орайда қарапайым 
азаматтардың құқықтық мәдениетін жақсарту үшін 
қандай жұмыстар жүргізілуі керек? 

– Елімізде құқықтық нигилизм әлі жойылмай 

отыр, әсіресе ауыл тұрғындары �з құқықтарын біле 

бермейді. Біздің басты құжатымыз – Конституция-

ны мүлде оқымайды. Мен Ата Заңды балабақшадан 

бастап балалардың миына сіңіру керек деп ай-

тып жүрмін. 8ркім �з құқығын білуі тиіс. Онсыз 

біз құқықтық мемлекет құра алмаймыз. Адам 

құқығының негізгілері Конституцияда бекітілген. 

Кейбір шетел азаматтары Конституцияны кішкене 

кітапша түрінде қалтасына салып жүреді. Сол 

секілді халқымыз Ата Заңымызды біліп, оның ая-

сында қызмет жасаса, ештеңеден ұтылмайды. 

Жалпы тұрғындардың құқықтық сауаттылығын 

к�теру 8ділет министрлігіне тапсырылған. Де-

генмен, бұл жұмыс тиісті деңгейде жүргізілмей 

отыр. Бұрын «Білім» қоғамы арқылы әрбір ғалым 

халыққа қажетті ақпарат беру үшін ауыл-ауылға 

жіберілетін. Менің �зім осы қоғамның тапсыр-

масымен к�птеген елді мекенде түрлі тақырыптар 

бойынша дәрістер оқыдым. Одан беріде «Рахат» 

телеарнасында алты жыл бойы «Адам және заң» де-

ген хабарда құқық, заң мәселелері бойынша ақыл-

кеңес беріп келдік. Сол кезде, тіпті сонау Петро-

павлдан арнайы келіп сұрақ бергендер болды. Ал 

қазір қарапайым халық арыз-шағыммен әкімге ба-

рады. 8р нәрсенің �з ж�ні бар, кей жағдайда сотқа 

барып жүгіну керек, кейде прокуратураға арыз жазу 

керек. Азаматтарымыз соның ж�н-жосығын біле 

бермейді. Осыған септігі тиер деген оймен біз қазір 

халыққа заңгерлік к�мек берумен айналысатын 

«Заң клиникасын» аштық. Оны біздің оқытушылар 

мен жоғары курстың студенттері жүргізеді. Олар 

бір жағынан тәжірибеден �тіп, құқықтық салада 

жұмыс істеуге бейімделеді. Бүгінгі күні клиникаға 

келіп, ақыл-кеңес сұрағандар �те к�п. Олар 

мазалаған сұрақтарына жауап алып, арыз-шағым 

жазу ж�нінде к�мек алады. Клиникада заң к�мегі 

тегін к�рсетіледі. 

(Жалғасы 6-бетте)
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ТІЛМЕН БІРГЕ 
ҚОҒАМ ДА ЖАҢАРАДЫ

Көптің пікірі 
ескерілді

Тілдік бірегейлік 
қалыптасады

Заман талабына сай

«Бір әріп – бір таңба» 
ұстанымын қолдаймын

Ерден ҚАЖЫБЕК, 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
директоры, филология ғылымының докторы, профессор, 
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Латын әліпбиіне көшу 
жөніндегі Ұлттық комиссияға қарасты жұмыс тобының 
жетекшісі:

Қайдар АЛДАЖҰМАНОВ, 
тарих ғылымының кандидаты,
Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология 
институтының бас ғылыми қызметкері, Қазақстан 
ғылымына еңбегі сіңген қайраткер:

Мұхит САЛҚЫНБАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Шығыстану факультеті Таяу 
Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасының меңгерушісі

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мем-

лекеттік тілді латын қарпіне к�шіру 

ж�ніндегі жобаны іске асыру үшін құ-

рылған жұмыс тобының мүшелерімен 

кез десті. Аталған жиында қоғамдық 

талқылаулар барысында келіп түскен 

ұсыныстарды ескере отырып әзірленген 

қазақ тілінің латын қарпіне негізделген 

б ірыңғай стандартының жобасы 

ұсынылды. 

Бірінші ұсынылған нұсқаға бір �з-

геріс енгізілген болатын. Ол т�л дыбыс-

тарды қос таңбамен беру. К�пшілік 

бұл мәселені жан-жақты қарастырып, 

талқыға салып, бұл нұсқа халыққа пси-

хологиялық тұрғыдан ыңғайсыздық 

туғы затыны анықталды. Басқа тәсіл табу 

керек, басқаша т�л дыбыстарды беру ке-

рек болды. Сондықтан  Елбасымыз елдің 

пікірімен санаса отырып дұрыс шешім 

қабылдады деп ойлаймын. 

Ұлт жанашыры А.Байтұрсынұлы �з 

с�зінде: «Т�л дыбыстарды берген жағ-

дайда дәйекшені пайдаланған ж�н» деп 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында елімізде 

жүргізіліп отырған тіл реформа-

сына орай мемлекеттік тілді латын 

қарпіне к�шіру ж�ніндегі жоба-

ны іске асырушы жұмыс тобымен 

кездесуі бұл үдерістің тарихи мәні 

бар екенін к�рсетеді. Жалпы латын 

әліпбиі ежелден бері әлемде кеңінен 

қолданылып келеді. Біздің дәуірімізге 

дейін қалыптасқан бұл әліпби орта 

ғасырларда бүкіл Еуропаға, одан 

Азия, Америка елдеріне тарады. 8рбір 

ел �зінің тілдік ерекшелігіне орай 

әріп таңбаларын қалыптастырды. 

Қазақстан тарихында да әліпби мәсе-

лесінде к�птеген �згерістер болғаны 

белгілі. Мәселен, түркітілдес халық-

тардың жазуын �згерту арқылы �з 

ық палын күшейтуге тырысқан отар-

шыл биліктің астыртын әрекеттерінің 

зардабын әлі тартып келеміз.

Президент Н.Назарбаев латын 

әліпбиіне қайта к�шуді Тәуелсіздік 

алған жылдардан бері айтып келеді. 

Осыған орай 2007 жылы Елбасы 

тапсырмасымен Білім және ғылым 

министрлігі арнайы топ құрып, ла-

тын әліпбиіне к�шу мәселесі егжей-

тегжейлі сараланған болатын. Сол 

Қазақ әліпбиін латын қарпіне 

к�шіру Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан 

бері барлық ұлтжанды азаматтардың 

к�кейінде жүрген �зекті мәселе 

е д і .  8 р д а й ы м  ұ л т т ы қ  м а ң ы з ы 

бар к�кейкесті мәселелерді жеке 

бақылауында ұстай тын Елбасы тағы 

да қоғамда қызу тал қы ланып жатқан 

латын әліп биіне к�шу мәселесін қолға 

алды. Нұрсұлтан 8бішұлы осы іспен 

тікелей айналысып жатқан жұмыс 

тобы ның жауапты тұл ғаларымен 

кездесті. Кездесу бары сында Елбасы 

ат қарылып жатқан жұмыстардың 

негізгі бағыттарын қолдай тынын 

білдіре оты рып, рефор маның басқа 

тілдерге нұқсан келтір меуін, латын 

әліпбиіне к�шуде қоғамда ақпараттық 

түсіндіру жұмыс тарын кең к�лемде 

жүргізуге мән беруді ескертті. 

Елбасының осынау мемлекеттік 

маңызы бар іске жауапты тұлғалармен 

кездесуін саралай отырып, латын 

әліп биіне к�шу туралы ұсыныстар 

мен пікір лерді тағы бір мәрте ой 

елегінен �ткіздік. Енді  тікелей іске 

к�шу үшін «қандай әліпби қоғамда 

кең қолдау тапты, қайсысы тілдік 

нормаға сәй кес келеді» деген мәселе 

к�терілетіні байқалады. 

Ж и ы н д а  с � з  б о л ғ а н  « Қ а з а қ 

әліпбиінің латын қарпінде жазылуы» 

басқа нұсқалармен салыстырғанда 

ыңғайлырақ к�рінді. Дегенмен,  бұл 

алфавиттің де кемшіліктері бар. 

Біріншіден, анығырақ айтқанда, 

айтқан болатын. Міне, осындай нәр-

се лердің бәрін ескере отырып жаңа бір 

жеңілдетілген нұсқа ұсынылды.

Бұл, жалпы біздің мемлекетіміздің 

демократиялық жол таңдағанының 

жарқын к�рінісі. Елбасымыздың әрқа-

шан халықтың пікірімен санасып оты-

ратын дығының нақ дәлелі. Маңызды 

мәселелерде ешқашан асығыс шешім 

қабылданбайды. Ол міндетті түрде 

жан-жақты қарастырылады, зерт те леді. 

Одан кейін жүйелі түрде іске асыры-

лады.

Сонымен, жаңа нұсқа ұсынылды. 

Енді халықтың, к�пшіліктің пікірлері 

қайтадан тыңдалады. Нақты қорытынды 

жасалып, ең тиімді әліпби қабылданады 

деген үмітіміз бар. 8ліпби бекітілгеннен 

кейін де ешқандай асығыс қадам жаса-

лынбайды. Vйткені емле, ережелерді 

ретке келтіру, мұғалімдерді дайын-

дау, оқулық шығару мәселелері бар, 

осылардың бәрін асықпай жүйелі, жос-

парлы түрде іске асыру керек.  

кезде  жұмыс тобына кірген ғалым дар 

әліпби ауыстырудың әлі ерте екені 

ж�нінде қорытындыға келген еді. 

Ал енді қазір   әліпби  ауысты ратын 

уақыттың кезегі  келді.  Тарихи, 

қоғамдық-саяси жағдайлар пісіп 

жетілді. Білімнің, ғылым мен мәде-

ние ттің дамуы мен �ркендеуі де кезек 

күттірмейді. Сондықтан латын әліп-

биін қабылдауды жалпыхалықтық, 

ұлттық негізде қарастырып, қазақ 

тілінің жаңа белесіне нық қадам жасау 

қажет. Бұл ретте 1929 жылы қабыл-

данған  латын жазуының сәтті жақтары 

мен «бір әріп – бір таңба» ұстанымы  

ескерілуі тиіс деп санаймыз. 

 Елбасы атап к�рсеткендей, латын 

қарпіне к�шу күрделі үдеріс.  8ліпби 

реформасының арқасында жаһандық 

даму к�шінен қалмай, тілімізді 

әлемдік ақпараттық кеңістікке 

шығару үшін жағдай жасалмақ. Бұл 

ретте кириллица әліпбиінде кеткен 

қателіктерді қайталамай, қазақтың 

жазба тілін лексикалық шұбарлықтан, 

басқа тілдердің ықпалынан тазар-

тумен айналысуға мүмкіндік туа-

ры с�зсіз. Ең бастысы, мемлекеттік 

тіл ретінде қолданыс аясы кеңіп, 

тілдік бірегейлік қалыптасады деген 

сенімдеміз.

«ч» дыбысы мүлде қажет емес, алып 

тастау, керек. Себебі ол қазақтың 

т�л дыбысы емес, қазақ тілінде 

кірме с�здерде ғана кездеседі  және 

ол әріптің басқа «ц»,  «я»,  «ю», 

«щ» әріптерінен айырмасы жоқ. 

Сондықтан «ч» әрпі артық. 

Екіншіден, «у» әрпіне байланысты 

пікір. Латын графикасын қолданатын 

тілдердің барлығында дерлік ол 

әріп «u» мен таңбаланады. Болашақ 

 интеграцияны ескеретін болсақ, біздің 

«ұ» дыбысымыз жоғалып кетуі мүмкін. 

Адамдар «nur» с�зін «нұр» деп емес, 

«нур» деп оқитын болады. Сондықтан 

жоғарыда ұсынылған әліпбидегі осы 

екі әріптің таңбалануын бір-бірімен 

ауыстырса, дұрыс болар еді. 

Үшіншіден, «ш» әріпін «s’» қара-

ғанда «с» таңбасымен берсек, артық 

таң баларды қолданудан арыламыз. 

Vйткені «ш» әріпі қазақ тілінде жиі 

қолданылады.

Т�ртіншіден, қазақ тіліндегі 

әріптердің жиі қолданылуын ескерсек, 

«и» мен «і» әріптерінің таңбалануын 

да бір-бірімен алмастырған тиімді 

сияқты. 

Дегенмен, бұл нұсқа қосарланған 

әріптерді қолдану нұсқасынан г�рі 

қолдануға ыңғайлы деп санаймыз.

Алайда Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты ұсын-

ған «бір әріп – бір таңба» ұста ны мы 

Үкімет тарапынан қолдау тапса деген 

ойдамыз.

игеріп, меңгеруге ықпал етіп, ұлттық 

жаңғырудың қозғаушы күшіне айна-

латыны с�зсіз. 

Л а т ы н  ә л і п б и і н і ң  ә л е м д і к 

технологияға негізделуі – оның ең бас-

ты шарты, �йткені қазіргі жаһандану 

кезеңінде �мірімізді компьютерсіз 

елестету мүмкін емес. Сонымен бірге 

ағылшын тілі де балабақшадан  бастап 

оқытылуы тиіс үш тілдің бірі бо-

лып, ғаламдық деңгейдегі бизнестің, 

экономиканың тілі ретінде басты 

бағдаршамға айналып отыр. Осы 

 себептер жалпыхалықтық талқылауға 

ұсынылып отырған әліпби жобасынан 

жаңа заман талаптарына жауап беру 

міндетін қажет етеді. Дегенмен, мұндай 

ауқымды да күрделі жұмысты қоғам 

мүшелерімен санаса жүргізу қажет. 

Сондықтан да болар, қазір елімізде 

жаппай талқылау жүріп  жатыр. Сондай 

талқылаудың бірі Абылай хан атындағы 

Қазақ халықаралық қатынастар және 

әлем тілдері университетінде де �тті. 

Талқылау кеңейтілген ғылыми кеңес 

түрінде �тіп, оған университет про-

фессорлары мен оқытушылары, ма-

гистранттары мен докторанттары, 

студенттерімен қатар елімізге танымал, 

белгілі тілші мамандар қатысты. 

Кеңесті университеттің ғылыми 

және инновациялық істер ж�ніндегі 

проректоры Ардақ Саханова ашып, 

латын әліпбиіне к�шу жобасының бұл 

күндері еліміздегі ең ірі жобаға айналып 

отырғанын тілге тиек етті. Талқылау 

барысында ғалымдар мәселеге әр 

қырынан келіп, жан-жақты талдау 

жасады. Vздеріне қойылған сұрақтарға 

жауап қайтарды. 

ортологиялық мәселелері болып табы-

лады» деп ойын түйді. 

Бұдан кейін А.Байтұрсынұлы 

атын дағы Тіл білімі институтының 

бас маманы Зейнеп Базарбаева с�з 

алды. Ол латын әліпбиін жасаудағы 

еуропа елдері мен түркі халықтары 

тәжірибесін ескеріп,  сол елдер 

әліпбиінің ұтымды жақтарына сүйену 

керектігін келтірді. С�зінің соңында: 

«Біздің ендігі кезектегі міндетіміз 

–  х а л ы қ қ а  ұ с ы н ы л ғ а н  ж о б а н ы 

түсіндіру. Жобаның орфографиялық 

және орфоэпиялық қағидаларын 

жазу, к�мекші құралдар дайындау, 

әдістемелік жұмыстарды бастау және 

ұсынылған жобаны апробациядан 

�ткізу» деді. Сонымен бірге ғалым 

қоғам ұсынған барлық ұсыныс-пікір 

ескеріліп, жылдың аяғына дейін қазақ 

тілінің латын графикасы түбегейлі 

қабылданатынына сенетінін жеткізді.

Университетіміздің профессо-

ры, филология ғылымының докторы 

Құсайын Рысалды 1996 жылы Гамбург 

университеті баспасынан шығарған 

«Неміс-қазақ тілдерінің контрастивті 

грамматикасында» 1940 жылдарға дейін 

елде қолданылған қазақ әліпбиінің 

нұсқасын негізге алғанын және онда 

«бір дыбыс – бір әріп» негізінде 

диакритикалық қағиданы ұстанғанын 

а й т т ы .  Н е м і с  о қ ы р м а н д а р ы  л а -

тын әліпбиіндегі қазақ с�здері мен 

с�йлемдерін оқығанда біздің тілдің 

нормасынан ауытқымағанын жеткізді. 

Оның пікірінше, диграфтар әліпбиді 

күрделілендіреді, бір дыбысқа екі 

әріп пернетақтада болсын, жазбаша-

да болсын, уақыт пен жазу жұмысын 

ықшамдауға оңтайлы бола қоймайтынын 

тілге тиек етті. Қ.Рысалдының айтуын-

ша, қазіргі ұсынылып отырған нұсқаны 

жан-жақты ойластырып, халық болып 

талдап, ортақ ойға келіп, қабылдасақ, ол 

сонда �міршең болады. 

Бейбіт ИСХАН,
Абылай хан атындағы 

ҚазХҚжMТУ-дің доценті, филоло-
гия ғылымының кандидаты

« Ж а ң а  қ а з а қ - л а т ы н  ә л і п б и і 

қолдануға оңтайлы болу керек» 

тақырыбымен баяндама жасаған 

университеттің қазақ филологиясы 

кафедрасының профессоры, фило-

логия ғылымының докторы Байынқол 

Қалиев талқыланып отырған әліпби 

жобасына тоқталды. 

Бұдан кейін с�з алған ғалымдар да 

жаңа әліпби жобасы туралы �з ойла-

рын айтып, ой-пікірлермен б�лісті. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас маманы, қазақ тілін 

латын әліпбиіне к�шіру ж�ніндегі 

жұмыс тобының мүшесі, филоло-

гия ғылымының докторы 8лімхан 

Жүнісбек қазақ тілінің т�л дыбыс 

құрамы туралы айта келіп, ойын бы-

лайша қорытты: «Егемен ел болу үшін, 

оның егемен тілі болу керек, егемен 

тілі болу үшін, оның егемен жазуы 

болу керек, егемен жазуы болу үшін, 

оның егемен әліпбиі болу керек, еге-

мен әліпбиі болу үшін, ол ұлттық 

болу керек. Еліміз саяси егемендігін 

алды, экономикалық егемендіктің 

нәтижесін күнде к�ріп отырмыз, та-

рихи егемендікті мекен-жайлар мен 

к�шелердің атаулары айғақтап отыр, 

мәдени егемендіктің жетістіктері 

де үйреншікті болып қалды. Ендігі 

жетпей тұрғаны – жазу (әліпби) 

егемендігі. 8зірге әліпби егемендігіне 

қолымыз жете қойған жоқ. Қазақ 

жазуы (әліпбиі) саяси �ктемдіктің 

салдарын әлі басынан кешіп келеді». 

Мұнымен бірге, 8.Жүнісбек жаңа 

әліпби қабылданғаннан кейін ел ара-

сында әліпбиді түсіндіру, дұрыс оқу 

мен дұрыс жазу жұмыстарын жүр гізу 

керектігі туралы �з ұсынысын айтты.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі  институтының бас мама-

ны, филология ғылымының док-

торы Нұргелді  Уәли �з  с�зінде 

еліміздің латын әліпбиін таңдау 

кезеңінен �ткенін, қазір таңдалғанды 

сұрыптау кезеңі жүріп жатқанын, 

ал сұрыптау диакритикалық және 

диграфтық дейтін екі нұсқада жүріп 

жатқанын айта келіп, �зі жұмыс 

істейтін институттың осы кезге дейін 

латын жазуының диакритикалық 

нұсқасын ортологиялық тұрғыдан 

саралап шыққанын, қазіргі кезде 

диграфтық нұсқаны ортологиялық 

саралаудан �ткізіп жатқанынан ха-

бардар етті. Ғалым, сондай-ақ «ор-

тология» терминіне түсінік беріп, 

оның теориялық негізге сүйенген 

«дұрыстық» деген ұғымды білдіретінін 

айтты. Соңғы кезде тіл ортологиясы 

деген терминологиялық ұғым, әсіресе 

латын әліпбиіне к�шуге байланысты 

ерекше маңыз алып отырғанын алға 

тартып, тіл ортологиясы бойынша 

бірқатар кешенді жұмыстар атқарылуға 

тиіс екенін де еске салды. Ғалым 

 «Латын әліпбиіне к�шуге байланысты 

ортологиялық мәселелер теориялық 

әрі практикалық мәселелерді қамтиды» 

дей келе, бірнеше �те маңызды де-

ген ортологиялық мәселелерді б�ліп 

к�рсетті. Н.Уәли: «Орфография – 

 ауызша с�зді жазбаша кодқа түсіруді, 

орфоэпия керісінше, жазба код-

ты ауызша кодқа түсірудің жүйесін 

белгілеп, заңдастырады. Сондықтан 

орфография мен орфоэпия бір-бірімен 

тығыз байланысты ұлттық тіліміздің 

Латын әліпбиіне к�шу жобасынан 

халық тек қазақ тілінің ғана жаңғыруын 

емес, бүкіл қазақ қоғамының да 

жаңғыруын күтетіні анық. Себебі 

латын әліпбиіне к�шу – қазақ тілінің 

�зінің табиғи болмысына қайта ора-

луына ғана ықпал етіп қоймай, осы 

әліпбиді пайдаланып отырған елдер-

мен тығыз байланыс жасауға, әлемдік 

жаңалықтар мен �згерістерді жедел 

Ұ л т ы м ы з д ы ң  р у х а н и  ә л е м і  ү ш і н 

маңызды болып табылатын осынау �зекті 

мәселеге байланысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында түрлі ұсыныстар, ой-пікірлер 

тасқыны үздіксіз орын алуда. Жақында 

 Елбасы мемлекеттік тілді латын қарпіне 

к�шіру ж�ніндегі жобаны іске асыру үшін 

құрылған жұмыс тобының мүшелерімен 

кездесіп, әліпби мәселесінің бүгінгі жай-

күйіне тоқталып, маңыздылығын атап �тті.

Осы арада басын ашып алатын нәрсе 

– қазақтар латын әліпбиіне к�шеді деп 

емес, сол әліпбиге қайта дан оралады деп 

тұжырым жасаға нымыз ж�н шығар. Vйткені 

1929-1940 жылдары аралығында осы әліп-

биді қолдандық емес пе. Басы ашық нәрсе 

– жаңа әліпбиге үлкен дайын дықпен келу 

керек екендігі. Мысал үшін алғанда, латын 

әліпбиіне 1928 жылы к�шкен түріктердің 

�здерінің дыбыстық қорындағы кейбір 

әріптерді әліпби жүйесінде таңбалай алмап-

ты. Мұндай кемшін тұстар әліпбилерін жыл-

дар �те жетілдіре түскен басқа халықтарда да 

жоқ емес. 

Зерттеушілердің дәлелдеуіне қара-

ғанда, бүкіл дүниежүзіндегі ғаламтор 

мате риал дарының 80 пайызы латын жа-

зуымен жарияланып келе жатыр екен. 

 Ендеше, бұл шрифт – дүниежүзілік 

деңгейде байланыс құралына айналып 

отырған ғаламтордың арқа сүйейтін 

негізгі әліпбиі. Демек, бұл әріпті пай-

далану – дүниежүзілік қауымдастыққа 

жақындаса түсудің, еліміздегі �ркениет 

қадамдарын, керек десеңіз, рухани жаңғыру 

тұжырымдамасын жеделдете түсудің тиімді 

жолы. Пайдаланылатын әріптерінің басым 

б�лігі бірдей болғандықтан, латын әрпімен 

сауат ашқан қазақ баласының сол әріппен 

жазылған ағылшын тіліндегі мәтіндерді к�п 

қиналмастан оқып кете алатыны түсінікті.

Келесі бір мәселе – «Латын әрпіне бүкіл 

Қазақстан халқы к�ше ме, жоқ әлде тек қазақ 

мектептерінде оқитындар ғана ма?» деген 

 сауал. Бұл арада басы ашық жағдай – алдымен 

тек қазақ тілінде ғана оқитындарды к�шіру 

керек екендігі. Бірақ түптеп келгенде бір 

елді екі әліпбиге б�лмей, тіліне қарамастан, 

барлық мектептердің бірыңғай әліпбимен 

оқуы еліміздің рухани тұтастығын сақтаудан 

туындайтын қажеттілік. 

Енді осы арада ескермеуге болмайтын 

бір жағдай бар. Ол – латынға к�шкеннен 

кейінгі мемлекеттік тілдің ахуалының қандай 

деңгейде болатындығы. Мемлекеттік тіл 

бар, бірақ оның шеті мен шегі, қоғамда 

алатын орнының деңгейі заңнамада толық 

нақтыланбаған.

Мысал үшін алатын болсақ, Консти-

туция бойынша қазақ тілі мемлекеттік тіл 

ретінде белгіленсе, онда оның қоғамдағы 

орны да нақтыланып к�рсетілуі тиіс емес 

пе? Қай мемлекеттің болсын іс қағаздары, 

бухгалтерлік, қаржылық (финанстық) 

есеп-қисаптары, мемлекет жұмыс тарына 

қатысты толып жатқан қағаз толтыру-

лар мемлекеттік тілде жүргізілуі керек 

қой. Мемлекеттік түсім комитеттеріне 

және басқа мемлекеттік органдарға 

ж�нелтіліп жатқан есеп-қисаптар тек 

қана орысша, банк тілі қазақшаға мүлде 

жолағысы келмейді, тіпті осы ұйымдардың 

бір нәрсеге жауап алғың келсе, қазақша 

с�йлегенің үшін �зіңді кінәлап, �зіңе 

ұрсатыны ж�ніндегі алаңдататын мысал-

дар баршылық. Осы арада айтайын дегенім 

– тек латын қарпін енгізіп қана қоймай, 

мемлекеттік мекемелердегі іс жүргізу 

жұмыстарын да латын қарпіне к�шіру ке-

рек екендігі. Латын қарпін қолданатын тіл 

– қазақ тілі болса, мемлекеттік мәртебеге 

ие болып отырған ол тілдің де проблемасы 

шешіле бастар еді.

Нұрдәулет АҚЫШ, 
жазушы, М.О.Mуезов 

атындағы Mдебиет және 1нер 
институтының бас ғылыми қызметкері

Сонан бері араға жылдар салып Елбасы �зiнiң «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 

қазақ тiлiнiң 2025 жылға дейiн бiртiндеп латын графикасына 

негiзделген жаңа әлiпбиге к�шуi керектiгiн, оның бiрыңғай 

стандарттарын биылдан қалдырмай бекiтуiмiз керектiгiн 

айтқанды. 

Тұңғыш Президентіміздің бұл ғасырлық бастамасына 

республи ка ның әр аймағы үн қосып, түрлі ғылыми-зерттеу 

институттары латын графикасындағы әліпбидің бірыңғай 

стандартын жасауға кірісті. Ғаламдық к�шке бағыт бұрған бұл 

жаңалыққа  3 миллионнан астам халқы бар Оңтүстік Қазақстан 

облысындағы зиялы қауым қолдау танытты. 

Жуырда филология ғылымының кандидаты, профес-

сор, бүгінде Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт 

Түймебаев латын әліпбиіне қатысты �з ойымен б�лісті. 

«Біз латын әрпін енгізейін деп отырған жоқпыз, біз латын 

әрпіне қайта оралайын деп тұрмыз. Барлық түркі xалықтары 

1929-1940 жылдары арасында латын әрпін пайдаланған. 

Кейіннен Сталин Кеңестер Одағы құрамындағы республика-

ларды  бір күнде кириллицаға к�шіріп жіберген. Ал Түркия 1928 

жылдан бастап латын әрпін пайдаланып келеді, �те ыңғайлы, 

ешқандай мәселе жоқ» деп �з ойын жүйелеп �тті. 

Анығында, латын әлiпбиiне к�шуде ұтылғанымыздан 

ұтқанымыз к�п болары анық. Мәселен, әлем халықтарының 

70 пайыздан астамы осы әлiпбидi қолданады. Қазiргi тез 

�згерiп жатқан жаһандағы ғылым-бiлiмнiң, техника мен 

технологияның басым б�лiгi ағылшын тiлi мен латын әлiпбиiнiң 

негiзiнде жасалған. Сондықтан ұлтымыз �з ғылымын, экономи-

касын дамыту жолында �ркениет к�шiне iлесу үшін бұл күрделі 

кезеңді басынан �ткізуге дайын болуы тиіс. 

Айта кетерлігі, 1928 жылдан бері латын әліпбиін қолданып 

келген Түркия бұл әліпбиді табысты түрде пайдаланып, 

ешқандай қиындыққа тап болмаған. Латын әліпбиі, тіпті 

к�ршілес Vзбекстан мен бауырлас Түркия арасындағы 

экономикалық әлеуметтік, мәдени қатынастардың �згеше даму 

жолына түсуде дәнекер болары айдан анық. 

Нұрбақ ЕДІГЕ
Оңтүстік Қазақстан облысы

ОРТАҚ ДАМУҒА 
ЖОЛ АШАДЫ
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Абайды тану – қазақтың �зін-�зі та-

нуы, елдігін тануы. Тәуелсіздік алған жаңа 

заманда біз Абайдың әр парағын жаңа 

к�зқараспен, жаңа пікірмен аударып оты-

руымыз керек. Тіл фестивалін Абайдан ба-

стау �те дұрыс, дәстүрлі дүние. Сондықтан 

Абай бабамызды қашанда алдымызда 

жол к�рсететін шамшыраққа айналды-

ра беру керек. Оны ұрпақтан-ұрпаққа, 

ғасырдан-ғасырға жеткізетін жеткіншектер 

шыға берсін. Бүінгі байқаудың және Тіл 

фестивалінде �ткізіліп жатқан шаралардың 

түп негізінде осындай мақсат жатыр,

Иә, қазақ халқының руханияты мен 

мәдениетінің символы ұлы Абайдың парасат 

биігі барша қазақ к�з тігетін биік, үлгі ететін 

сана жолы. Ол бүгінгі �мірімізбен тығыз 

сабақтаса жалғасып жатыр, қуат-күшін 

жоғалтқан емес. 

Байқау Абайға арналған арнаулы 

бейнатас паны к�румен басталып, ары 

қарай әр топтың �нерімен жалғасып кетті. 

Тонык�к, Ертеліс қаған осылардың бәрі 

біздің бабаларымыз. Солардан қалған 

тастағы жазуларда біз түсінбейтін с�з жоқ... 

Кешегі Мұқағали ақын үш бақытым бар, 

бірі – жерім, бірі – тілім деп тебіренді ғой. 

Бұдан артық қалай айтасың? Елбасының 

«Рухани жаңғыру» аясында биылғы Тіл 

фестивалі бұрынғылардан да мазмұнды, 

мәнді �тіп жатыр. Сондықтан Тілдерді да-

мыту басқармасына рақме ті мізді айтамыз. 

Тілге құрмет ету – елге құрмет ету деген с�з. 

Елге құрмет еткен адам �зінің ұлтына қызмет 

етеді» десе, Оразкүл Асанғазы жастарды қазақ 

тілін құрметтеп, т�рге шығаруға шақырды.

«Ең бірінші рух керек. Ол рух, Елбасы 

айтқан ұлттық кодта, ал ол – ұлттық қасиет. 

Сондықтан да мен қазақпын деген әр азамат 

тілге құрмет к�рсетіп, ана тілінде с�йлеуі 

керек. Тәуелсіздік алған жылдары бірқатар 

к�рсеткіштер бойынша қазақ тілі әлемдегі 

екі мың тілдің ішінде 171 орында болса, 

қазір 44 орынға келдік. Ең бай тілдердің бірі 

ретінде тіліміз алғашқы ондыққа енуі керек. 

Соған жеткізу үшін әр қазақстандық жұмыс 

істеуі тиіс» деді ол.

әдістерін, педагогтың құндылық бағдарын 

нақтылап берді. 

– Кәсіби құзыреттіліктер құрылым-

дық компоненттерін жоғары деңгейде 

қалып тасуы үшін білім беру ортасы және 

қызмет мазмұны мен бағыты оның да-

муын қамтамасыз ету керек, сонымен 

бірге әр педагог �з әрекеті мен кәсіби 

жеті луін саралап, бағалау керек, – дейді 

Ж.Дәулетбекова.  

Қазақ мемлекеттік қыздар педагоги-

калық университетінің қызметкері, педа-

гогика ғылымының докторы, профессор 

Жарқынбике Сүлейменова «Филолог 

студенттердің кәсіби тілдік құзыреттілігін 

қалыптастырудың �зекті мәселелері» 

атты баяндамасында болашақ қазақ тілі 

маманының кәсіби тілдік құзіреттілігін, 

тіл білімі терминдерін оқыту арқылы 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін айқындап, кәсіби тілдік 

құзыреттілік қалыптастырудың моделін 

және оқыту жүйесінде қолданылатын 

тиімді әдістерді нақтылай келе, жаңаша 

оқыту формаларын атап �тті. 

А б а й  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ 

университетінің қызметкері, филология 

ғылымының докторы, профессор Сәуле 

8бішева «Значение русского языка и лите-

ратуры в реализации программы «Рухани 

Патриоттық әндер асқақтады, �леңдер 

оқылды. Алтынай Жорабаева, Жасұлан 

Тәжиев, Маржан Арапбаева,  Ибрагим 

 Е с к е н  д і р ,  Қ у а н д ы қ  Р а х ы м  с и я қ т ы 

�нерпаздар әннен шашу шашты. 

Бейбітшілік және келісім сарайын-

да ғы мерекеге халқымызға белгілі тағы 

бірқатар азаматтардың келгенін к�рдік. 

Солардың бірі Астанадағы Мемлекеттік 

қызмет саласындағы Vңірлік хаб Басқа рушы 

комитетінің т�рағасы 8лихан Бәйменовты 

с�зге тартып едік. 8лекең �з ойын былайша 

бүкпесіз жеткізді:

«Тіл – тірі ағза, тірі жүйе. Оны тірілтіп 

жан беріп отыратын халық. Сондықтан да 

мемлекет тілді қамқорлыққа алғанда оның 

дамуына барынша жағдай жасап, сонымен 

қатар шама келгенше тіл жанашырлары 

мен тілге еңбек сіңіріп жүрген азаматтарға 

да к�ңіл б�ліп қойғаны дұрыс. Аста на ның 

ж�ні б�лек, себебі елді мекендер елордаға 

қарап бой түзейді. Астананың к�шелері 

қазақша с�йлеп тұрса, тұрғындары бір-

бірімен қазақша тілдессе, мемлекеттік тілді 

ғылым, ілім, заманауи технология тіліне 

айналдыруға к�мектессе қандай ғанибет.

 Эстонияда 1,3 миллион халық бар. 

Соның бір миллионы ғана эстондық. Со-

лар қасындағы 4,5 миллион халқы бар 

Финляндия сияқты жаңа терминдердің 

к�пшілігін �з тілдеріне  аударады екен. 

Жаңа технология, жаңа құбылыс, жаңа тер-

мин шықса болды, соның эстон тіліндегі 

баламасын табуға конкурс  жариялайды 

екен. Кімнің нұсқасы к�п дауыс алса, ел 

президентінің �зі сыйлық беріп, сол с�зді 

таңдап алады.

Міне, бұдан шығатын қорытынды 

– тілді дамыту тек Тілдер комитетінің, 

терминологиялық комиссияның ғана 

жұмысы емес, баршаның ісіне айналуы тиіс. 

Қазақ тілі дамуы керек, оған барлық жағдай 

бар. Оның үстіне латын әліп биіне к�шу азат 

ойлы қоғамның тілі болуға к�мектеседі».

***

 Астанада Тіл мерекесі осылай үлкен 

белсен ді лік жағдайында �тті. Ол тек кезекті 

шара болып қалмай, жауапты орындарда 

отырған, түрлі сала дағы, түрлі буындағы 

басшы азаматтарға ой салса, жылда ойын-

тойға баратындай даярла нып, жаттанды, 

жасанды, жылтырақ к�рсетулерден ада бо-

лып,  нақты іске к�шсе  дейсің...

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

жаңғыру», Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті қазақ тілі 

теориясы және әдістемесі кафедрасының 

профессоры, филология ғылымының 

докторы Қалбике Есенова «Жоғары білім 

жүйесіндегі лингвосаясаттану ғылым сала-

сы ретінде», Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті практикалық 

тілдер кафедрасының доценті Гүлжиһан 

Шаһарман «Рухани жаңғыру жағдайында 

ЖОО-да мемлекеттік тілді меңгертудің 

�зекті мәселелері», Қазақ мемлекеттік 

қыздар университетінің  профессоры, 

педагогика ғылымының докторы Айгүл 

Сәтбекова «Жоғары білім беру үдерісіндегі 

жобалай оқыту технологиясы – болашақ 

м а м а н н ы ң  к ә с і б и  қ ұ з ы р е т т і л і г і н 

арттырудың тиімді жолы», әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық универси теті 

қазақ тіл білімі кафедрасының доценті, 

филология ғылымының кандидаты 

Ғазиза Иманалиева «Мемлекеттік тілді 

оқытуда ақпараттық технологиялар-

ды қолдану» тақырыптарында баянда-

ма жасап, мемлекеттік тіл саясатының 

�зекті мәселелеріне, осы саладағы озық 

іс-тәжірибелер мен қол жеткізген оң 

нәтижелерге тоқталды.  

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ҰЛЫ ДАЛА РУХЫ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – ЕЛ МЕРЕЙІ 

Қоры тындысында Абай әлемімен қауыш-

тырып, барын салған мемлекеттік ме-

кемелер қызметкерлерінің талпыныста-

ры жұртшылықты ризашылыққа б�леді. 

Жеңімпаздар арнаулы дипломдармен мара-

патталды. Тілдерді дамыту басқармасы тара-

пынан бірінші рет ұйымдастырылған байқау 

діттеген мақсатына жетті деуге болады. 

МЕНІҢ ТІЛІМ – 
ҰЛЫ ДАЛА РУХЫ

Қазақстан халқы тілдерінің ХIX фестива-

лі аясында сол күні осындай кеш ұйым дас-

тырылды. Оның әсерлілігі соншалықты, 

Бейбітшілік және келісім сарайында ине 

шаншар орын болған жоқ. Үлкендер де, 

студенттер мен мектеп оқушылары да тар-

тымды шараға ықыласпен жиналды. 

Кешті «Серпер» аспаптық ансамблі 

т�гілдіре күй шертіп бастап берді. Содан 

кейін талантты ақын Қалқаман Сарин мен 

әнші Айгүл  Иманбаева тізгінге ие болды. 

«Бабаларымыз бар тарихын к�шіп жүріп 

�ткізсе де, батпаққа батырмай, құмға шаш-

арқауы, ұлтты біріктіруші тұғыр – қазақ 

тілінің қолданыс аясын кеңейтуге және 

елдік мұраттарды насихаттауға қосқан үлесі 

үшін белгілі айтыскер ақын  Аманжол 8лтай, 

Олимпиада чемпионы, боксшы Данияр 

Елеусінов, танымал сықақшы, «8зіл әлемі» 

театрының жетекшісі Тұрсынбек Қабатов, 

қазақ күресінен 8лем және Азия чемпи-

оны Айбек Нұғымаров осындай құрметке 

ие болды. Оларға Мырзатай Жолдасбеков, 

Оразкүл Асанғазы, Тілеуғали Қышқашбаев, 

Ғарифолла Есім сияқты танымал тұлғалар 

баталы с�здерін арнады. 

САБАҚТАСТЫҚ ДMСТҮРІ 
ЖАЛҒАСЫП ЖАТҚАНДАЙ

 М ә с е л е н ,  м е м л е к е т  ж ә н е  қ о ғ а м 

қайраткері Мырзатай Жолдасбеков: «Тіл 

жайында біздің ұлы ұстазымыз Мұхтар 

8уезовтен бастап, ары қарай талай да-

налар мен ғұламалар небір аталы с�здер 

қалдырған. Біздің бабаларымыз �з тарихын 

тасқа қашап жазып кеткен, ұрпағына �сиет 

етіп қалдырған. Бумын қаған, Күлтегін, 

Жуырда Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінде Алматы 

қалалық Тілдерді дамыту басқармасының 

ұйым дастыруымен «Рухани жаңғыру 

жағ дайында жоғары білім жүйесінде 

мем лекеттік тіл саясатын жүзеге асыру 

мәселелері» атты ғылыми-тәжірибелік 

конференция �тті.

Жиынға тілші ғалымдар, ЖОО-ның 

оқытушылары, жергілікті атқарушы 

органдардың тіл мәселесіне жауапты 

қыз меткерлері мен тілдерді дамыту б�лім-

дерінің басшылары, қоғамдық ұйымдар 

мен БАҚ �кілдері және студенттер қатысты. 

Ғылыми-тәжірибелік конферен цияға 

модераторлық жасаған Алматы қаласы 

Тілдерді дамыту басқармасының басшы-

сы, филология ғылымының кандида-

ты Мамай Ахетов �зінің кіріспе с�зінде 

мемлекеттік тілдің бүгінгі ахуалы мен 

оның маңыздылығы ж�нінде айта келе, 

қазіргі таңда мемлекеттік тілдің ақпарат 

кеңістігінде дұрыс қолданылуына баса 

 назар аудару қажеттігіне тоқталды. 

– Латын қарпімен біздің тарихы-

мыздың байланысы тереңде жатыр. Оның 

үстіне, жаңа әліпби – заманауи техно-

логия тілімен үндес. Сондықтан латын 

қарпіне к�шу – уақыт талабы. Ал тер-

мин мәселесі ж�нінде айтар болсақ, егер 

барлығын халықаралық терминдер деп 

қалдыра берсек, біздің ұлттық тіліміздің 

заңдылықтарына нұқсан келмей ме? Яғни 

тіліміздің �зінің заңдылығына, байлығына 

зияны тимей ме деген пікірлер бар. Ал 

ендігі жаңадан термин ойлап тауып оның 

барлығын тым қарабайырландыра берсек 

онымен қаншалықты деңгейге барамыз? 

Мәселе осылардың деңгейін анықтау. 

Еліміз де осы үдеріс әлі жүріп жатыр, – деді 

М.Ахетов. 

ҚР Ұлттық ғылым академиясының 

корреспондент-мүшесі ,  филология 

ғылымының докторы Фаузия Оразбаева 

«Рухани жаңғыру кеңістігіндегі жазы-

лым мәдениетінің орны» баяндамасында 

тілдегі ұлттық танымды, ұлттық рухты, 

ұлттық құндылықтарды дамыту керектігін 

тілге тиек етті. Сонымен қатар қоғамда 

жазылым мәдениеті ақсап тұрғандығын да 

жеткізді.  

– Қазақ халқының этностық, ұлттық 

мәдениеті, негізінен тілде к�рініс тапқан.  

Осы орайда тіл – ұлттық болмысымен 

қалыптасқан т�л мәдениетіміз сақталған 

негізгі к�здердің бірі. Қазақтың жазбасы 

к�не тасқа түскен Орхон Енисей жазбала-

рынан басталады. Демек, біз қандай елміз? 

Ең мәдениетті, с�здік қоры бай елміз. 

Бүгін, міне, тәуелсіз елде есімізді жинап, 

�з жазуы мызды қалыптастыруымыздың 

сәті келді. Себебі оң мен солымызды 

әбден танып, �ткеннің кемшіліктері мен 

жетістіктерін бойымызға сіңіріп нақты 

шешім жасайтын кезеңге жеттік, – деді 

Ф.Оразбаева. 

Қазақтың т�л дыбыстарына қатысты 

баяндама жасаған әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті тіл білімі 

кафедрасының профессоры, филология 

ғылымының докторы Анар  Фазылжанова 

латын әліпбиіне к�шуге байланысты 

жасалған әліпбидің бірыңғай стандартты 

нұсқасындағы қателіктерге тоқталу бары-

сында, «Қазақтың т�л дыбыстары: қосар 

ма, дара ма?» деген мәселені ортаға салды. 

Парламент мәжілісінде таныстырылған 

латын әліпбиінің бірыңғай стандартты 

нұсқасындағы секілді диграфтар Ахмет 

Байтұрсынұлы жасаған әліпбиде де болған 

деген ғалымдар пікірінің толыққанды 

дұрыс еместігін айта келіп, қазақтың «ә, 

�, ү, ұ» сынды дыбыстары ХХ ғасырдағы 

латын әліпбиінде диграф болмағандығына 

тоқталды. Оған дәлел ретінде Ахмет 

Байтұрсынұлының еңбектерін атап �тті. 

– Парламент Мәжілісінде таныс-

тырылған латын әліпбиінің бірыңғай стан-

дартты нұсқасында біршама қателіктер 

бар. Біз ол нұсқаны экономикалық 

жағынан тиімді деп айтып жүрміз, алайда 

мен бұл пікірмен келіспеймін. Ағылшын 

әліпбиінің 26 әрпіне сыйдырып жасайтын 

болсақ, қосымша программалар жасаудың 

қажеті жоқ болғанымен, бұл әліпбиімен 

жазылған контекст м�лшері 30-40%-ға 

дейін созылады. Сол себепті де біз үнемі 

қандай да бір құжатты басып шығаратын 

болсақ бір беттік мәтін 2-3 бетке созы-

лып кетеді. Бұл жағдайда экономикалық 

жағынан үнем болады дей алмаймыз. 

8ріп – дыбыстың қалыбы. Ол тілдік 

қалыпты сақтаушы негіз болуы шарт. 8ріп 

жазуы арқылы тарихи таным сақталады. 

Елбасы тұжырымында айтылғандай, ба-

сты шарт – ұлттық кодты сақтай білуге 

бағытталуы қажет, яғни қазақтың �зінің 

с�йлеу үлгісіне біршама сәйкес келетін 

әріптерді таңдай білуіміз және басқаларға 

еліктемей-ақ,  бұл арада,  �зіміздің 

ұлттық кодты сақтауға, дамытуға қызмет 

етуіміз қажет. Егемен еліміздің тарихын 

мәңгілік ету мақсатында бүгінгі  заманауи 

сұранысқа сәйкес, с�йлеу тілімізге жақын 

келетін әріптерді латын әріптерінің 

негізінде қайта алмастыруды қолға алып 

отырмыз. Саяси шешім жасалған соң, 

латын әліпбиіне к�шетініміз анық. 

Ертеңгі тарихқа дыбыс сақталмайды, 

ал жазу сақталады. Сондықтан бүгінгі 

қабылдағалы отырған жазуымыз – енді 

�згерместей канондық жазу болуы керек, 

– дейді  Анар Бекмырзақызы.

Конференцияда еліміздегі салалық 

терминдерді тәржімалау мәселесінің 

�зектілігі, студенттерге арналған оқу лық-

тардағы салалық терминдердің әрқалай 

аударылуы, жалпы білім саласындағы 

аударма мәселесі ж�нінде �ткір пікірлер, 

тұшымды ойлар айтылды.  Жиынға 

қатысушылар жастар арасындағы тілдік 

мәдениет, жаңадан еніп жатқан с�здерді 

аударуға қатысты пікір алмасты. 

А б а й  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ 

педагогикалық университеті қазақ тілі 

теориясы және әдістемесі кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика ғылымының 

докторы Жанат Дәулетбекова «Интелек-

туалдық әлеуеті  жоғары педагогтің 

кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру» 

атты баяндамасында педагогтың кәсіби 

құзыреттілігі ж�нінде айта келе, мұғалімнің 

теориялық білім жүйесін және нақты 

педагогикалық жағдаяттарда оны қолдану 

ЖИЫН

пай, жұртына қалдырмай, шабындыға 

алдырмай, барлық жинаған с�з байлығын, 

күйі мен жырын бізге жеткізді». «Олай бол-

са, қазақ тілін жете білу арқылы біз �нер 

мен білімнің, мәдениет пен ғылымның 

биігіне жетіп, �з халқымыздың �ткен-

кеткенін зерделеп, оны әлемге таныта ала-

мыз. Vз тілімізді құрметтеу арқылы басқа 

тілді де үйреніп, мәдениетін қадірлейміз» 

деп жүргізушілер кезек-кезек жалынды 

үндерімен жұртшылық жүрегіне жол тауып 

жатты. Сарайға жиналған �рімдей ұл-қыздар 

жанарлары м�лдіреп тыңдап отыр. Шіркін, 

осы жас �скін қазақтың тілі мен дәстүріне 

уызында жарыған қозыдай болса ғой деген 

ой еріксіз санаңа келеді.  

 Астана қаласы Тілдерді дамыту басқар-

масының басшысы Тілеуғали Қыш қаш-

баевтың құттықтау с�зінен кейін тілімізге 

сіңірген еңбегі үшін бір топ азамат Аста-

на қаласы әкімі 8сет Исекешовтың «Тіл 

тұғыры» құрмет марапатына ие болды. 

Қазақстан Республикасының мемле-

кеттік тілі, қазақ руханиятының алтын 

«АЙБЫНҒА» 
РИЗА БОЛДЫҚ

Кешті жүргізген капитан Айнұр Нұрмолдина 

«Биыл Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне 

ие болғанына 28 жыл. «Айбын» Президенттік 

полкінде жыл сайын мемлекеттік тілімізге 

арналған әртүрлі сайыстар, тақырыптық кеш-

тер, концерттер ұйымдастырылады. Бүгінгі 

«Vзге тілдің бәрін біл, �з тіліңді құрметте» 

атты іс-шаралар кеші соның бір айғағы» деп 

атап �тті. Сайыскерлердің білімін, шешендік 

шеберліктерін бағалайтын қазылар алқасын 

Астана қаласындағы №37 орта  мектебінің қазақ 

тілі және әдебиеті мұғалімі Арман 8зімханұлы 

басқарды.  

Сайысқа №0112 әскери б�лімінің әскери 

қызметшілерінен құралған 7 команда қатысты. 

Олардың арасында «Айбын» Президенттік 

полкінің басқармасы, комендаттық рота, байла-

ныс торабы, 2-батальон, рәсімдік батальон ко-

мандасы, 1-батальон, материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету ротасы бар. Алғашқы «Танысты-

ру» кезеңінде ұлттық киім  киген команда мүшелері 

�з жандарынан шығарған �лең шумақтарымен 

және домбыраның сүйемелдеуімен �здерін 

таныс тырып �тті. 2-батальон тобының мүшелері 

қара домбыраның құлағында ойнап, �леңдерін 

жатқа оқыды. Рәсімдік батальон командасы 

жасаған Алаш арыстарының ел, жер, тіл жайын-

да айтқан ұлағатты с�здерін келістіріп берілген 

слайд жиналғандарға үлкен рух берді.  

Сайыстың екінші кезеңі бойынша қойылған 

сұраққа жауап беру кезінде «Айбын» Президенттік 

полкінің басқармасы және комендаттық рота 

командаларының капитандары тапқырлығымен 

танылды. Дегенмен, қазақ халқының билері, 

батырлары, ақындарының �мір жолдары, 

атқарған азаматтық істерін нақты айтуға кел-

генде біраз команда мүдірді. Үшінші кезең – 

мемлекеттік тілді жарнамалау. Бізге �зіміздің 

мемлекеттік тіліміздің қадір-қасиетін, құдіретін 

насихаттайтын жарнама жетіспей жатады. Бұл 

кезеңде командалар түрлі қойылым к�рсетіп, 

ана тіліміздің абыройын асқақтатуда әжептәуір 

ізденіс жасағанын айғақтады. 

Бағалау кезінде командалардың тапқыр лы-

ғына, ізденісіне, сахнадағы мәдениеті мен біліміне 

баса назар аударылды. Сонымен, бас жүлдені 

«Айбын» Президенттік полкі басқармасының 

командасы қанжығасына байлап, б�лімнің 

«Мемлекеттік тілге қолдау к�рсеткені үшін» 

ауыс палы жалаушасын жеңіп алды. Бірінші 

орынды 2-батальон, екінші орынды 1-батальон, 

үшінші орынды Рәсімдік батальон командасы 

иеленді.   

Байқауға қазылық ете отырып, офицерлер 

мен сержанттардың әскери қызметте жүрсе 

де қазақ халқының тарихынан, әдебиетінен, 

�нерінен кенде емес екенін, ең бастысы, ана 

тілімізге жетік, ұлтымызға жанашыр ниеттеріне 

тәнті болдық.

Жұлдыз  ТОЙБЕК
АСТАНА

САЙЫС
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Биылғы жылы Мемлекеттік сый-

лық тың иегері, жазушы Қажығали 

Мұханбетқалиұлының «Қайдасың сен, 

махаббат?» кітабы оқуға таңдалды.

Осыған орай С.Жиенбаев атын-

д а ғ ы  о б л ы с т ы қ  ж а с � с п і р і м д е р 

кітапханасы «Құрдастар» клубы 

мүшелері арасында Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, жазушы 

Қажығали Мұханбетқалиұлының 

шығармаларына арналған «8дебиет 

әлеміндегі тұғырлы тұлға» атты әдеби 

бейне сабағын �ткізді. 

Шараның мақсаты – қазақ әдебие-

тіне деген жастардың ынтасын артты-

ру, Қажығали Мұханбет қали ұлының 

шығармашылығымен таныстыру.

 Қ.Мұханбетқалиұлы 1942 жылы 

Байғанин ауданында туған. Жазу-

шының «Жұлдызды түндер», «Тоғай 

сыбдыры», «Жаңғырық», «Старые 

друзья», «Қайдасың сен, махаббат?», 

«Сырым Датұлы», «Тоғысар арна-

мыз бір толғағанда» атты кітаптары 

жарыққа шыққан.

Сонымен қатар шетел жазушыла-

р ы  н ы ң  к і т а п т а р ы н  қ а з а қ ш а ғ а 

аударған.

«Қажығали Мұханбетқалиұлын 

қазақ әңгімесінің айтулы шебері деуге 

әбден болады. Оймақтай ғана оқиғаға 

ойдай мағына сыйғыза алған прозашы 

адам құлқындағы құбылмалылықтан 

басталатын дәуірлік трагедиялар мен 

әлеуметтік драмалар жұлынын д�п 

басады» деп заманымыздың заңғар 

ШАРА

Алаш арыстарын айтқанда ұлттың 

ұлы ұстазы, рухани к�семі Ахмет 

Байтұрсынұлын еске аламыз. Ахаңның 

шығармашылық мұрасы мол, сан-

салалы. Ол – тілші, әдебиеттанушы 

ғалым, ұстаз, аудармашы, ақын, �ткір 

тілмен, ақиқат с�збен сананы оятқан 

к� семс�зші, ел үшін күрескен ердің 

сойы. 

Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 

5 қыркүйекте Торғай атырабындағы 

Акк�л жағасында дүниеге келген. 

1886-1881 жылдары екі кластық Торғай 

орыс-қазақ училищесінде оқыған. Ал 

1891-1895 жылдары Орынбор орыс-

қазақ мектебін тәмамдап, ауылдық 

мектептерде, бастауыш училище-

лерде ұстаздық қызмет атқарған. ХХ 

ғасырдың басында революциялық 

қозғалыстарға араласа бастайды, ал 

1905 жылғы 17 қазанда жарияланған 

манифестен кейін қалың қазақтың 

мүддесі үшін күресуді мақсат еткен 

қайраткерлердің біріне айналады. Пат-

ша заманында-ақ қуғын-сүргін к�ріп, 

1938 жылы жазықсыз атылғанға дейін 

ұлт мүддесі үшін саяси, ағартушылық 

күрес жүргізді. Ақаңның ізін басып, 

к�ктеген қазақтың ұлы жазушысы 

М.8уезов Ахаңды «оқыған азаматтың 

тұңғышы, алғашқы шыққан к�семі» 

д е п  б а ғ а л а у ы  н а қ  ш ы н д ы қ .  О л 

қазақ тілінің әліппесін түзіп, негізгі 

грамматикалық жүйесін реттеп, 

қазақ мектебінің іргесін қалады. 1923 

жылы 28 қаңтарда Орынборда қазақ 

зиялыларының арасында түңғыш рет 

А.Байтұрсынұлының 50 жылдық ме-

рейтойы �ткізілді. Мәжілісті Қазақ 

АССР Халық Комиссарлары Кеңесінің 

оқумен түзеледі» деген еді (Қазақша 

оқу жайынан. «Қазақ», 1913, №14»). 

Ұлттың сапасын жаңғырту білім бе-

руге тығыз байланысты екенін әу бас-

тан білген А.Байтұрсынұлы бір ғасыр 

бұрын жанайқайын білдірді: «...әр 

халыққа керегі – �з діні, тілі, жазуы 

сақталу. Солай болған соң бастауыш 

мектеп, әуелі миссионерлік пікірден, 

политикадан алыс боларға керек, яғни 

қазақтың діні, тілі, жазуы сұмдық 

пікір, суық қолдан тыныш боларға 

керек. 8уелгі үш жылда балалар кілең 

қазақша оқу керек». Ұлт ұстазының 

осы с�здерін қазіргі ана тілінің уызына 

жарымағандар не түсінбейді, не мүлде 

оқыған жоқ. Елбасы «ұлттық тілмен 

ұлттық сана қалыптасады» деп отыр. 

Мәжбүрлі  түрдегі  қостілділік 

(Басы 3-бетте)

– Академияда студенттердің 
әлеуметтік жағдайына қаншалықты 
к1ңіл б1лінеді? Талантты жастарға 
жеңілдіктер қарастырылған ба? 

– Мұнда әлеуметтік қамқорлыққа 

мұқтаж балаларға берілетін рек-

тордың гранты бар. Биыл бізде 

осындай грантпен оншақты бала 

оқып жатыр. Одан б�лек, үлгерімі 

жақсы студенттерге 30 пайызға 

дейін жеңілдік беріледі. Жалпы бізде 

оқу ақысы жоғары емес, халықтың 

жағдайы ескерілген. Дәріс залдары, 

оқу кабинеттері, ғылыми кітапхана, 

спортзал, асханамен қоса 2 жатақхана 

студенттердің игілігіне берілген. 

– Елімізде жүргізіліп жатқан 
К о н с т и т у ц и я л ы қ  р е ф о р м а ғ а 
орай  Президент 1зінің к1птеген 
1кілеттіктерін Үкіметке, Парламентке 
берді. Осыған орай құқық саласында 
қандай 1згерістер күтілуде? 

– Енді осы реформа аясында 

барлық заңға �згертулер енгізілетін 

болады. Жақында ғана прокурату-

ра туралы заң қабылданды, мұнда 

прокурорлық қадағалау дың түрлері 

азайтылмақ. Мәселен, бұрын кез кел-

ген мекемені прокурор барып тексе-

ре алатын, ал қазір ол �кілеттіктердің 

бірқатары қысқарады. Бұл ре-

форма қарапайым азаматтардың 

құқықтарын сақтау үшін жасалып 

жатыр. Сондай-ақ Қылмыстық-

процессуалдық, азаматтық кодек-

стерге де �згерістер енгізіледі. 

 Бұрын қазақта түрме болған 

жоқ, есігімізге құлып салынған жоқ. 

Бүкіл мәселені билер соты шешті. 

Міне, енді жаңа реформаға сәйкес 

кейбір экономикалық қылмыс-

тарды айыппұл салу арқылы жаза-

лау енгізіліп жатыр. Бұл да дұрыс, 

�йткені кез келген қылмыс үшін 

түрмеге жабу дұрыс емес. Ертедегі 

заңдарымызда «құн» деген болды 

ғой, айыппұл салу соған келеді. 

8рине, бұл жеңіл қылмыстарға 

қатысты қолданылады, ал терроризм 

және басқа ауыр қылмыстардың жа-

засы б�лек.

 Сонымен бірге медиация деген 

бар. Бұл сотқа жүгінбей тұрып, алдын 

тілінде оқытамыз деп жоспарлап отыр-

мыз. Кейбір жоғары оқу орындарының 

ректорлары үш тілде оқытуға дайын-

быз деп қол к�теріп отыр. Бұл да 

науқаншылдық, ләббай құлдық деп 

жалған ақпарат беру. Кешегі кеңестік 

заманда да қазақ мектебінде жаратылы-

стану ғылымдары қазақша оқытылып, 

ғылыми ақпарат қалыптасты, қаншама 

ғалымдар шықты. Vткеннің бәрін 

жоққа шығарып, қазақ тілін ғылым 

саласынан ығыстырсақ, Қ.Сәтпаев 

сияқты ғұламалар қайдан шығады. 

Ғылым �з тіліңде болғанда ғана 

жұғымды, түсінікті болады. Қазақ 

тілінің ғылыми әлеуеті ұшан-теңіз. 

«Жастардың оқу-тәрбие жұмысы 

түзелмей, жұрт ісі түзелмейді» дейді 

А.Байтұрсынұлы. Осы орайда ұлт 

ала �зара мәмілеге келуді білдіреді. 

Аралық сот болса екі араздасқан 

адамға үшінші адам т�релік айтады. 

Бұл да билер сотына ұқсайды. Міне, 

осындай ізгілікті шаралар жаса-

лып жатыр. Жақында  Президент 

жанындағы Құқықтық кеңесте 

халыққа заңдық к�мек к�рсетуді 

реттеу мәселесі қаралды. Мұның 

бәрі халықтың құқықтық мәдениетін 

к�теру үшін қажет. 

– Сізді к1пшілік қауым Tмірәлі 
Қопабаев ретінде біледі, таниды. Аты-
ж1ніңізді 1згертуге не себеп болды? 

– Мен 70 жыл бойы Vмірәлі 

Қасымбайұлы Қопабаев болып 

келдім. 9 жасымнан мені баққан 

әжем аты-ж�німді �зінің күйеу 

баласының атына жазып жіберген 

екен. Менен кейін Қалиахмет деген 

інім бар еді, қайтыс болып кетті. Со-

дан әкемнен жалғыз қалдым. Кеңес 

заманында �зіңіз білесіз, аты-ж�нді 

�згерту қиын болатын. Енді егемен 

ел болдық, демократия дамыды 

дегендей. Осылайша мен тегімді 

�згерттім. Шакарап – менің әкемнің 

аты, бірақ ол да �зінің әкесінің 

 фамилиясында емес болатын. 8кесі 

1920 жылдары кәмпескеленіп, 

ұлын бір кедейдің атына жазып 

жіберген екен. Осылайша мен 

Қадырғали  биден кейінгі екінші 

Жалаири атандым. Қадырғали Жа-

лаири – қазақтың тұңғыш тарих-

шысы, би болған адам. Қазір сол 

бабамыздың атында халықаралық 

қайырымдылық қорын құрып, 

жұмыс істеп жатырмыз. 

Vмір жолыма келсем, 1968 жылы 

Қазақ ұлттық университетінің заң 

мамандығына оқуға түстім, аспи-

рант болдым. Осында оқытушы бо-

лып 1995 жылға дейін үзбей жұмыс 

істедім. Менің еңбек кітапшамда екі-

ақ жазу бар, ол – ҚазҰУ мен Қонаев 

атындағы заң академиясы.

Отбасымызбен заңгерміз,  4 

қызым да заң саласында. Қазір бір 

немерем Мәскеу университетінің заң 

факультетінде оқып жүр. 

– Mңгімеңізге рақмет. 

Mңгімелескен
Дина ИМАМБАЕВА

Сабыр МҰРАТ,  
филология ғылымының 

докторы, профессор

БӘРІНЕН ДЕ 
ана тіліміз қымбат

т � р а ғ а с ы  С . С е й ф у л л и н  а ш ы п , 

�з с�зінде «Ахмет Байтұрсынұлы 

қарапайым кісі емес, оқыған кісі, 

оқығандардың арасынан �з заманында 

патшаның арам құлықты атарман-

ш а б а р м а н д а р ы н ы ң  қ о р л ы ғ ы н а , 

мазағына түскен халықтың намы-

сын жыртып, даусын шығарған кісі. 

Қазақ халқын байға, кедейге б�лмей, 

 намысын бірдей жыртып, арын бірге 

жоқтады. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын 

сүюдің зорлығынан «Алаш» партия-

сында болды, сол ұлт қамы үшін ком-

мунист партиясына да кірді. Байын, 

кедейін айырмай қазақты ғана сүйетін 

адал жүрек таза ұлтшыл, жазушысы аз, 

әдебиеті нашар қазақ жарлыларына 

«Оқу құралдарымен» қылған қызметі 

таудай» деп баға берді.

8р халықтың дербес білім жүйесі 

болу керек. 8лемдік тарихта дербес 

білім беру жүйесінен айрылу кейбір 

ұлттық мемлекеттердің жойылуына 

әкеп соғады. Оған тарих куә. Елдің 

болашағы оның оқу жүйесіне тікелей 

байланысты. Сондықтан да Ақаң: 

«8уелі біз елді түзеуді бала оқыту ісін 

түзеуден бастауымыз керек. Неге де-

сек, болыстықта, билікте, халықтық 

та оқумен түзеледі. Қазақ ісіндегі неше 

түрлі кемшіліктің к�бі түзелгенде, 

Жуырда «Туған жер – алтын бесiгiм» 

атты облыстық фестиваль аясын-

да Созақ ауданының Шым қаладағы 

ауылшаруашылық, �нер к�рмесі �тті.

8н мен жырдың мекені, қойнауы 

тұнған құт мекен – қарт Қаратаудан 

келген жұртшылық облыс орталы-

ғында Созақ ауданының келісті кел-

бетін, бүгінгі тыныс-тіршілігін жергілікті 

�німдер және рухани құндылық тарымен 

тамсандырып қайтты. 

8уелі Ш.Қалдаяқов атындағы об-

лыстық филармонияда Созақ ауданы-

ның әкiмi Салыхан Полатов БАҚ �кiл-

де рiмен баспас�з конференциясын 

�т кiзiп, к�пшiлiктi iс-шара жоспарымен 

таныстырды.

«Бүгін Сiздер ауданның жетiстiк терi 

(қазақ-орыс, орыс-қазақ емес) қазақ 

қоғамында ұлттың тұтастануынан 

г � р і ,  қ а р а м а - қ а й ш ы  т о п т а р д ы 

қалыптастырғанын к�ріп отырмыз. 

Үстем тіл бір ұлттың екінші бір ұлттан 

басымдығын жүзеге асырады. Демек, 

қостілділік ана тілінен екінші бір тілге, 

яғни �з ұлтынан басқа бір ұлттың ру-

хани әлеміне �ткеріп жіберетін к�пір 

р�лін атқарады. Ғалым Дэвид Кристал 

«Тіл ажалы» атты кітабында бір тілді, 

немесе ұлтты жоқ қылып жіберу үшін 

оларға қостілділікті енгізсе жетіп жатыр 

деп жазыпты. Сонда с�йлеушілерінің 

саны к�п басым, яғни басқыншы тіл 

�зінен әлсіз тілді ассимиляциялап, 

жұтып жібереді екен.

Біз қанша тіл үйренсек те ана 

тілімізді бірінші орынға қоюымыз 

керек. Елбасының биылғы Жолдауын-

дағы «Қазақ тілінің басымдығы сақта-

лады. Оның әрі қарай дамуына зор к�ңіл 

б�лінеді» деген с�зі к�ңілімізге зор ме-

деу. Ақаңа тағы жүгінсек: «Бастауыш 

мектепте кілең қазақ тілінде үйретілетін 

нәрселер: оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт 

тарихы, есеп, жағрапия, шаруа-кәсіп, 

жаратылыс жайы» (Бастауыш мектеп. 

«Қазақ», 1914, №61). Осы ұлағатты 

ойларды ескерместен жоғары сынып-

тарда жаратылыс пәндерін ағылшын 

мен дамуына куә боласыздар. Ауыл ша-

руашылық жәрмеңкесіне қатысып, жер-

гілікті �німдерден дәм татып, �нерпаз-

дарымыздың шалқыған шабыт, к�терiңкi 

к�ңiл-күймен дайындаған мерекелік 

�неріне куә боласыздар» дедi әкiм.

Т�легендей күйшінің, Асқардай с�з 

зергерінің мекені �нерден кенде емес 

екен. Теріскейдің «Созақ – жыр, Созақ 

– с�з, Созақ – �нер» атты кон цертi күй 

құдiретi мен домбыра үнiн сағынған қала 

тұрғындарының ш�лін басты. 8уелеген 

әсем ән, ұлттық аспаптан т�гiлген жыр 

к�рермендерге ерекше әсер еттi.

Мерекелік шаралардың реті облыстық 

әзiл-сықақ және сатира театрында 

жалғасып, Созақ халық театры Нұрғали 

Ораздың «Адасқан жұлдыз» қойылымын 

сахналады. Рухани әлем, адамгершілік, 

ізгілікті арқау еткен жазушының бұл 

туындысында қайыршылық �мiрдiң 

қыр-сырына үңiлген Рүстем Ерназаров, 

Мархабат Бейсенова, Мадина Сабырова 

және басқа да театр артистерi сомдаған 

кейiпкерлер бүгiнгi қоғамның ащы 

шындығын к�рерменге жеткізе білді.

С о з а қ т ы ң  д у м а н ы  « О т ы р а р » 

ғылыми-әмбебап кiтапханасында да 

қамын ойлаған Елбасы �з Жолдауын-

да үш тілді оқуға кезең-кезеңмен к�шу 

қажеттігін ескертті. Сондықтан да 

Ақаң айтқан тұжырымдарды ескеруіміз 

керек: «Орысша оқығандар орыс 

с�зінің жүйесіне дағдыланып үйренген, 

ноғайша оқығандар ноғай с�зінің 

жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ 

с�здерін алып, орыс я ноғай жүйесімен 

тізсе, әрине, ол нағыз қазақша болып 

шықпайды. Сондай кемшілік болмас 

үшін әр жұрт баласын әуелінде �з 

тілінде оқытып, �з тілінде жазу-сызу 

үйретіп, �з тілінің жүйесін білдіріп, 

жолын танытып,  балалар әбден 

дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта 

бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай 

сақталуын тілесек, �згелерше әуелі ана 

тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша 

оқытуға тиіспіз».

Осы тұжырымдарға сүйенсек, он екі 

жасқа дейін бала орта мектепте қазақ 

тілінде оқып, ұлттық тәлім-тәрбиенің 

ұрығы егілуі қажет. Ал орта сыныптар-

да орыс тілін кезең-кезеңімен оқытуға 

болады. Жоғары сыныптарда ағылшын 

тілін түсінісе алатын, қарым-қатынас 

жасай алатын деңгейлерде меңгертсе де 

жетеді. Ағылшын тілін терең меңгеруді 

к�здеген жастар жоғары оқу орында-

рында арнайы оқу мүмкіндігі бар. 

атап �тілді. Онда 1960 жылдан берi 

газет-журнал тiгiндiлерiн сақтап кел-

ген Созақ ауданындағы Қаратау елдi 

мекенiнiң тұрғыны Абай Дүкенбаевтың 

жеке отбасылық кiтапханасы с�з бол-

ды. 8рі Абайдың ауылдағы осы мұрасы 

�зінің �тініші бойынша облыстық «Оты-

рар» ғылыми-әмбебап кiтапханасына 

жеткізілді. Аудан басшысы С.Полатов 

облыстық кiтапхана ұжымына Созақ 

тұрғындарының атынан ризашылығын 

білдірді. Шара аясында ақын, жазушы, 

журналист Т�реғали Тәшеновтың «Менiң 

жаным – аққудың қауырсыны» атты 

әдеби-сазды шығармашылық кездесуі 

�тті. Мұнда ақынның с�зiне жазылған 

әндер орындалып, шығармашылығы 

туралы әдемi естеліктер айтылды. Кеш 

соңында Созақтың тумасына сый-құрмет 

к�рсетiлдi.

Шолаққорғанның қымызы мен 

шұбаты, ет �німдері ауыл шаруа шы-

лық �нiмдерi жәрмеңкеде қала жұрт-

шылығына жеңілдікпен сатылды. 

Рухани мұраға бай �ңірден кел-

ген 700-ден аса жәдiгер Созақ ауданы 

к�рмесiне қойылды. Оның 400-ден аста-

мы қазақ халқының ежелден келе жатқан 

тұрмыстық қол�нер бұйымдары болса, 

300-дейі аудан қылқалам иелерiнiң 

шығармалары болды.

Мерекелік шара «Шәмшi әлемi» 

гүлзарында да �ткізіліп, онда спорттық 

және ұлттық ойындар к�рсетiлдi . 

 Заманауи LED-экраннан Созақ ауданы-

ның әлеуметтiк-экономикалық дамуы 

мен жетiстiктерi бейнефильмде айшық-

талды.

Келбеті келісті, даласы �рісті теріс-

кейдің облыс орталығындағы күндері 

«Терiскей – таланттар мекенi» атты гала-

концертiмен қорытын ды ланып, шара 

соңы мерекелік отша шуға ұласты.

Нұрбақ ЕДІГЕ
Оңтүстік Қазақстан облысы

ӘР АДАМ ӨЗ 
ҚҰҚЫҒЫН БІЛУІ ТИІС

ЖАЗУШЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

СОЗАҚ САЗЫ

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ЖАҺАНДАНУ

ТУҒАН ЖЕР

тұлғасы 8біш Кекілбаев бағалағандай, 

сонау 60-жылдардың басында к�ркем 

әңгіме шебері ретінде қалыптасқан 

жазушыны белгілі бір дәуірдің қилы 

кезеңінің к�ркем шежіресі деуге бо-

лады.

Қ.Мұханбетқалиұлының шығар-

малары – �мірдің �зінен алынып, 

ай наладағы күнде к�ріп жүрген құ бы-

лыстар, �зіндік құнарлы да қарапайым 

тілімен әлеуметтік деңгейге дейін 

к�терілген туындылар. 

Суреткердің шоқтығы биік шығар-

маларының бірі – «Тар кезең» тарихи 

романы. Қазақ тарихындағы қилы 

кезең арқау болған туындыда жат-

қа тізгін бермеген Сырым Датұлы 

сынды айтулы тұлғаның қайтпас 

қайсар рухтағы ерлігі суреттелген. С�з 

бастаған с�зі уәлі шешен, қол бастаған 

қайсар мінезді баһадүрдің қайталанбас 

қасиеттері ел басына күн туған күрделі 

кезең шындығына сай шығармада 

барынша шынайы бейнеленген. Орыс 

отаршылдығына қарсы күрескен 

даңқты тұлғаның к�ркем бейнесі 

сомдалған туынды тәуелсіздігіміздің 

қандай қиындықтармен келгенін та-

рихи санамызда жаңғыртады.

Алматыдағы Ұлттық кітапханада 

Қазақ ПЕН клуб мүшелері жылдағы 

дәстүр бойынша жиын �ткіз іп, 

биылғы жылдың жаңа лауреаттарын 

марапаттағаны белгілі. Клубтың бас 

жүлдесін белгілі жазушы Қажығали 

Мұханбетқалиұлы иеленді. Vлкемізде 

�ткен «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында «Туған жер» форумына 

қонақ ретінде келіп, кітапхана оқыр-

мандарымен кездесіп, ой б�лісті.

Шара барысында жазушы шығарма-

шылығы жайлы «Қазақ әңгімесінің ай-

тулы шебері» атты бейнебаян к�рсетілді. 

Кітапхана қызметкерлері жастарға 

«Оқитын �лке» облыстық акцияның 

мақсатын түсіндіре келе, қаламгер 

туралы ақпараттар беріп, қызықты 

шығармаларының маз мұнына тоқталып, 

«Ж�ке атай» шы ғар масынан к�рініс 

к�рсетті. Кітапхана оқырмандары 

Мұрат 8дина,  Биарыстанов Дастан, 

Қобылан Асыл ақын С.Жиенбаевтың, 

Е.Дүйсенбайұлының, Н.Қалауовтың 

�леңдерін оқыды.

 Жастар «Киелі Жем �ңірінің т�л 

перзенті» атты кітап к�рмесімен таныс-

ты. Жазушының шығармашылығына 

арналған кітап к�рмесіне кітапхана 

қызметкері  Азатгүл Қайнақаева 

библиографиялық шолу �ткізді. 

Шара барысында Қ.Мұханбет-

қалиұлы  ның шығармаларындағы 

тарихи тұлғалардың ерлік істері жас 

ұрпаққа үлгі етіліп, батырлығы наси-

хатталды. 

Бағдагүл МАХАМБЕТАЛИЕВА,
С. Жиенбаев атындағы облыстық

жас1спірімдер кітапханасының 
қызметкері

АҚТVБЕ 
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БАЙТАНУДЫ


М.О.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы мен «Абай Құнанбаев»  
монографиялық зерттеуіндегі Абай рухы

«СУРЕТТІ, 
СҰЛУ СTЗДІҢ АТАСЫ»

8
уезов Мұхтар «Қорғансыздың 

күні», «К�ксерек» әңгімелері 

және «Еңлік-Кебек», «Қара-

к�з» секілді алғашқы пьесаларынан 

бастап-ақ к�ркем әдебиетіміздің ізашар 

тұлғасының киелі с�з �неріне деген терең 

талғамы мен кірпияз талабын темірқазық 

етіп ұстанады. Данышпан ақынның 

асыл мұрасын жан-тәнімен құлай сүйіп, 

оның ой-арманына ұлт ұстазының ама-

натындай ден қояды. Оқырман «Абай 

жолымен» ұлы ақын заманына сапар 

шеккенде, ал зерттеуші «Абай Құнанбаев» 

монографиясын зерделегенде ақынның 

�рнекті с�зі және �релі ойымен 8уезов 

әлемінің рухани үндестік тауып, қабысып 

жатқанын к�ріп, тәнті боламыз. 

Абай с�зімен 8уезов �з шығарма-

ларының шырайын түрлеп, ұлы Хакімнің 

ой-толғамдары мен т�л туындыларының 

мән-мағынасын байыта түседі. Ақын 

мұрасына аса сергек қарап, оны ел-жұртын 

�ркениетке бастар шамшырақ деп біледі. 

Алтын тамырлы бәйтеректің мәуелей 

бұтақ жаюына кәнігі бағбандай қамқор 

болады. Абайға деген махаббаты арқылы 

туған елі мен жерінің болмыс-бітімі мен 

тыныс-тіршілігін мақтаныш сезіміммен 

паш етеді. Жауһар шығармалары арқылы 

туған елін сүйіспеншілік шуағына орап, 

алты Алашты т�л �нерінің сәулесімен 

нұрландыра түседі. 8уезов, тіпті қызыл 

диктатураның қырағы бақылауында оты-

рып та осынау, �мірлік басты миссиясы 

– Ұлы ақын мен туған қазағын әлемге 

таныстыру мен таныту жолында бір с�з 

айтса да перзенттік парызына әрқашан 

адал екені оқырманды разы етеді.

8 у е з о в  ә л е м і н і ң  қ а т - қ а б а т 

қиырларына ой жүгіртіп, тереңірек зер-

делей алсаңыз, осы айтылғандарға еш 

күмәніңіз қалмайды. Ал қаламгердің 

дауылдарға да қарамастан мұхит түбінен 

маржан сүзгендей жанкешті еңбегін 

түйсінбей, шалқар судың күн сәулесімен 

жарқылдап, к�з қарықтырар бетін ғана 

қалқыр болсаңыз, онда амал қайсы?! 

Суреткердің  «Абай жолында»  да , 

ғұламаның «Абай Құнанбаев» моно-

графиясында да тоталитарлық билік 

талабы – тап күресінің атойлап тұратыны 

рас. Ләкин, бұл жаңа айтқанымыздай, 

қазынаға толы сандықтың сыртқы  бояуы 

мен бедеріне алданып, оның кілтін 

таппаған пұшайманның хәлі. 

Олай болса, Абайды және ұлы даланың 

ұлы мұрасы арқылы қазақты, мынау 

данышпан даланы дүниежүзіне мәшһүр 

етіп, �ркениет т�ріне оздырған Мұхтар 

8уезовтің шығармашылығы хақында 

«заман айтқызбады» немесе «мен жазсам 

басқаша жазар едім» деп б�стірмелетуге 

үндемей қалу ұят. Данышпандық шалығы 

тиген «шала Шолоховтардың» мұндай 

сандырағы жүрек айнытады. Бұл гректің 

к�не замандардағы – �ткір тілді ойшылы 

Эзоптың (400-ден астам мысал жазған) 

хикаясындағы түлкінің ағаш басындағы 

етті ала алмай, «сасып кеткен екен» деп 

�зін-�зі алдағанындай күлкілі. Сыпайы-

лап айтқанда ғана солай, әйтпесе ұлы 

суреткердің «Абай жолынан» – руханият 

жолынан адасып, ғұламаның басқан 

ізін «к�мескілеу екен» деп күлбілтелеу – 

кешірілмес күнә. Мұндайларға біртуар 

Мағжан ақын «Асылды қолға түспес 

жасық деуші, Қолға түссе жасықты май-

дай жеуші» деп сын садағын тартады.

Шындығында алты Алаштың ғана 

емес,  әлемнің 8уезовінің мақсат-

мұраты тайға таңба басқандай айқын: 

ол – Ұлы Абай тұлғасын әлемге паш ету, 

ұлы даланың қазыналы құпиясы мен 

қасиетті сыр-сымбатын жарқырата жа-

риялау арқылы астамсыған қып-қызыл 

саясаттың к�зін ашып, асқақтағандардың 

к е у д е с і н  б а с у .  Қ а з і р  о с ы н ш а л ы қ 

кең-байтақ жерді ұрпаққа жеткізген 

ата-бабаларымыздың дана әрі ерлік 

дәстүрлеріне тағзым жасап қана қою 

аздық етеді. Жас ұрпақтың қазағының 

қайсар да парасатты рухына сай болуы 

үшін �те к�п еңбектенудің қажет екенін 

мойындауымыз керек. Аға буынды, 

әсіресе арды емес, ақшаны әспеттеген 

80-90 жылдардың «ұрланған ұрпағы» 

алаңдатcа керек. Кейбір жастардың 

киелі Абай – Шәкәрім кесенелерінің 

басына тағзым етуге барғандағы тасырақ 

мінез-құлқы жергілікті билік органдарын 

мықтап ойлантуы тиіс. 

Ал «толмаған Толстойларға» кел-

сек, халқымыздың ғұлама перзенті 

шығармашылық еңбегінде билікпен 

уақытша уағдаластықты сақтай оты-

рып, ең басты мәселе – Абай арманы 

мен Алаш мұратына келгенде заман 

ызғарынан ешқашан ыққан емес. Ол 

�зінің суреткерлік және зерттеушілік 

мақсатына жету жолында аса шебер 

шығармашылық амал-тәсілдерге бара 

отырып, утопиялық үкіметтің басын 

шырқ айналдырады. Соның арқасында 

сәулелі оқырман заман ызғарын сезіне 

отырып та даланың шынайы �мірінен, 

ондағы кейіпкерлердің болмыс-бітімінен 

титтей де адаспайды. 

V з і ң і з  қ а р а ң ы з ш ы ,  з а м а н д а с ы 

Қаратайдың «Мырза – Құнанбай... 

 Шешен – Құнанбай... Жақсы – Құнанбай» 

деп баға бергеніне тағы бір замандасы 

Байсалдың «Мырза Құнанбай екен, 

 шешен Құнанбай екен, жақсы Құнанбай 

екен! Ендеше, не к�кіп алысып жүрміз 

онымен?» деп ашынатынын білеміз. 

Сонда тағы да Қаратайдың «Уай, тәйірі-

ай, мен Құнанбайдың �зге жағынан мін 

тауып алысып жүрмін бе? Жалғыз-ақ, «не 

қылайыны» жоқ қой, сондықтан кетіп 

жүргем жоқ па?» деген мойындауынан-ақ 

Құнанбайдың �з айналасынан шоқтығы 

әлдеқайда биік екенін к�реміз. Ал енді 

осыған айтылған жайға қатысты әке мен 

бала арасында �рбитін әңгімені қосайық: 

«Құнанбай... Жақсылық – кісінің ай-

нымас табандылығында деп білемін. 

Соның түбінен мін шығатын кез де бола-

тын шығар!.. Адам пенде ғой! Пенденің 

жоқ-жітігі толған ба?» деді. Қияласа да 

�з мойнына кінә алып отыр. Бұл кезде 

Абайға әкесі жадағай к�рінбеді. Кінәға, 

дауға жүйрік Байдалы сияқты емес. Ол 

шешендіктен г�рі басқарақ түкпірі бар 

жан сияқты. Оңай жан емес. Қабат-қабат 

шың сияқты». («Абай жолы», «Жазушы», 
2002 ,1-кітап, 159-161 беттер).

Жалпы Құнанбай тұлғасының да ро-

манда оқшау тұрғаны, дара сомдалғаны 

кәміл: «Құнанбай... Үй ішінің қабағын 

әрқашан сергек, танығыш к�збен болжай 

қарайтын әдеті еді... Қазіргі бет ажа-

рында қобалжу да жоқ. Vз ойын қинап, 

алаң еткен кісі емес... �мір бойында 

сараңдықтың құлы болған кісі емес. Бірақ 

ашылып-шашылғыш та емес. Парықсыз 

болмайын дейтін. Қарқаралыда қазақ 

салмаған мешіт салғызу сияқты іс болса, 

оған ақтарылып түсетін» (сонда, 2-кітап, 
7-8 беттер). 

Ұлттар бостандығы мен еркіндігін 

қызыл диктатураның суқаны сүймейді. 

Тіпті ұлттық аймақтардағы «таптық 

күрес» апиынымен уланған бишігештерін 

айтаққа қосып, еркін ой мен салауатты 

санаға қарсы айдап салғанына тарлан 

тарих куә. Vкінішке қарай, қасақана 

ашаршылық пен жаппай қуғын-сүргін 

зардабы тиген ұлт жадындағы үрей 

синдромының әлі де ұзақ сақталатын 

түрі бар. Тоталитарлық билік Абай есімін 

ғана емес, ұлт жадын �шіріп, рухын 

таптап тастауға қанша жанталасса да 

8уезов талантының зор әлеуеті алдын-

да еріксіз тізе бүкті. Бұдан соң сана-

ны тәрік етіп, тұрмысқа кіріптарлыққа 

түскен биліктің жазушының сәулелі ой 

мен кемел қисынға құрылған қанатты 

шығармасының тұсауын кеспеске амалы 

да қалмаған.

«КЕҢ МАҒЫНАЛЫ, 
КЕСТЕЛІ TЛЕҢНІҢ АТАСЫ» 

Р
ас, романда тап күресі шиеле-

нісіп-ақ тұр. Алайда біз іздейтін, 

бізді іздеп, сәуле шашпақ Абай 

және оның айналасы, отарлық езгінің 

қылбұрауы әбден сығымдай түскен 

шақтағы ел �мірі эпопеяда барша болмыс-

бітімімен, сан түрлі бояуымен к�з алды-

мызда бейбіт жайылып сала береді: 

«Жаздыгүн шілде болғанда,/ К�корай, 
шалғын, бәйшешек/ Ұзарып �сіп тол-
ғанда;/ Күркіреп жатқан �зенге/ К�шіп 
ауыл қонғанда;/ Шұрқырап жат қан 
жылқының/ Шалғыннан жоны қыл-
тылдап,/ Ат, айғырлар, биелер/ Бүйірі 
шығып ыңқылдап,/ Суда тұрып шыбын-
дап,/ Құйрығымен шылпылдап,/ Арасында 
құлын-тай/ Айнала шауып бұлтылдап, / 
Жоғары-т�мен үйрек-қаз/ Ұшып тұрса 
сымпылдап,/ Қыз-келіншек үй тігер, 
Бұрала басып былқылдап, Ақ білегін сыба-
нып, (зілдесіп сыңқылдып./ 

Біз үзіндісін үкілей ұсынып отырған 

«Жаз» �леңі 1889 жылғы «Дала уәлаяты» 

газетінің 7-санында жарияланған. 

Vлеңнің басында: «Семей оязы, Шыңғыс 

елінің қазағы Ибраһим Құнанбай 

ауылының Бақанас �зенінде К�пбейіт 

деген жерге қонып жатқандағы түрі» 

деп түсінік берілген. «1880 жылдан ба-

стап, 1886 жылдарға шейін, – дейді 

К�кбай ақын, – Абай әрбір �леңді жа-

зып жүрді. Бірақ бұл уақытта с�здерінің 

барлығын К�кбай с�здері деп жүргізді... 

сол күні «Жаздыгүн шілде болғанданы» 

жазған екен. Оқып берді. Vзі жазған 

с�зіне ең алғашқы рет аз да болса қанағат 

қылғанын к�ргенім осы» («Абай» журна-
лы, №2, 2016 ж).

Сонымен, қазақтың жазба әдебиетінің 

қарлығаштары «Жаз», бұдан сәл ер-

терек «Қансонарда» (1882-1883 ж.) 

�леңдері қанат қақты. Құнанбайдың 

Ибраһимі үшінші мүшелден асты. Ол 

шығармашылық беті айқын, ұстанымы 

берік, тілі  халық ауыз әдебиетінің 

қайнарынан суғарылған с�з зергері:

 « . . . Т о м а ғ а с ы н  т а р т қ а н д а  б і р 
қ ы р ы м н а н , /  Қ ы р а н  қ ұ с  к � з і  к � р і п 
самғағанда./ Т�мен ұшсам, түлкі �рлеп 
құтылар деп,/ Қандык�з қайқаң қағып 
шықса аспанға,/ Кере тұра қалады 
қашқан түлкі,/ Құтылмасын білген соң 
құр қашқанға./ Аузын ашып, қоқақтап, 
тісін қайрап,/ О да талас қылады шыбын 
жанға...» («Қансонарда», Шығармалары, 
«Жазушы», 2005 ж., 1-том, 42- бет). 

1-кітап, 141- бет). Одан әрі: «Қақтаған 

ақ күмістей кең маңдайлы,/ Аласы аз қара 

к�зі нұр жайнайды./ Жіңішке қара қасы 

сызып қойған,/ Бір жаңа ұқсатамын туған 
айды./Маңдайдан тура түскен қырлы 
мұрын,/ Ақша жүз алқызыл бет тіл бай-

лайды./ Аузын ашса, к�рінер кірсіз тісі,/

Сықылды қолмен тізген іш қайнайды./ 

С�йлесе, с�зі әдепті әм мағыналы,/ 

Күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды./ 

Жұп-жұмыр, ақ торғындай мойны бар,/

Үлбіреген тамағын күн шалмайды./

Тақтайдай жаурыны бар, иығы тік,/Екі 

алма кеудесінде қисаймайды. /Сорақы 

ұзын да емес, қысқа да емес, Нәзік бел 

тал шыбықтай бұраңдайды./ Етіндей жас 
баланың білегі бар,/ 8жімсіз ақ саусағы 

іске ыңғайлы. Қолаң қара шашы бар 

жібек талды,/ Торғындай толқын ұрып, 

к�з таңдайды». (Абай. Шығармаларының 
екі томдық толық жинағы, 1-том, 44-
бет).

Хас арудың ажары 8уезовті «Абай 

жолында» арбап алғандай: «К�з алдын-

да Тоғжанның аппақ жұмыр білегі жас 
баланың етіндей! Ақ торғындай мойны!.. 

Ақ етің аппақ екен атқан таңдай! (Сон-
да, 148-бет), «Абай дәл байқады ма, 

жоқ па? Бірақ шыға берген Тоғжанның 

аппақ жүзі қайтадан тағы бір рет, соңғы 

рет қою қызғылтпен ду ете түскендей 

к�рінді. Және сонымен қатар жымия 

күлген ерні аппақ маржандай тістерін 

айқын к�рсеткендей болды» (сонда, «Абай 
жолы», 149-бет). 

Ал Абайдың қазаққа емес, қараңғы-

лыққа қапалы екені кәміл. Ұлы ақын туған 

халқының тұлпар уақыт тұяғының астын-

да шаң қауып, �зге жұрттан к�з жазып 

қалмауын «сырты дүрдей, іші у мен �ртке 

тола» отырып толғанады:
 «Талай с�з бұдан бұрын к�п айтқанмын,/ 

Түбін ойлап, уайым жеп айтқанмын./ 
Ақылдылар арланып ұялған соң,/ Ойланып, 
түзеле ме деп айтқанмын/». 

Надандық пен отарлық бұғауындағы 

Ұлы дала перзентіне туған елінің тағдыры 

жүрегіне шаншудай қадалады. Сосын, �зі 

жырлағандай, «Сырты дүрдей, іші у мен 

�ртке толы»:

 «Ашуың ашыған у, ойың – кермек», 
«Бал сұрасаң, береді у», «Ойлай берсең, у 
екен», «Тұла бойды улатты», «Улы сусын 
т�гілсін», «Улы сия, ащы тіл», «2ткен 
күннің уларын», «Мен ішпеген у бар ма», 
«Ішім толған у мен �рт», «2ңкей уды 
жиып ап» (Абай. Шығармаларының екі 
томдық толық жинағы, Алматы, 2005 
ж, 1-том: 46, 108, 135, 144,145; 2-том: 
7,16,22,51 беттер); Бұл аз десеңіз «Уайым – 
ер қорғаны...», «Уайымнан озбайды», «Уай-
ым жеуліміз», «Бізге уайым жегені» (сонда, 
1-том: 53,142,152,165).

Хакім Абайдың ұйқысын қашырып, 

жүрегін сыздатқан ұлы уайымының ащы 

дәмі 8уезовтің әйгілі романы мен моно-

графиясында да тайға таңба басқандай. 

«Абай жолындағы» – «У»:  «Ішінде 

удай қайнаған ыза мен ашу бар» (35-бет, 
1-том). «...осы ауылдың бар жасырын 

сырын, ішкі қыбыр-жыбырын, у мен зәрін 

жақсы бағатын кексе абы сын» (85-бет, 
2-том). «Кітап шындығы �мір уымен 

тең сыбаға» (138-бет, 2-том).  «У жесең 

– руыңмен» (148-бет, 2- том),  «...қай ел 

осыған «удай ащы с�з айт» деп тапсырды» 
(743-бет, 2-том), «...удай ащы ой кейін 

пайда болды» (378-бет, 2-том), «Vз ішінен 

үндемей тынып, уланып ойланды» (20-бет, 
3-том), «Мынау �нер емес, у ғой» (312-
бет, 3-том), «...Тәкежен айтқан с�здің бәрі 

де жылан зәріндей, ысқырынып у т�гіп 

тұр» (329-бет, 3-том), «...ауыр қайғы, улы 

жас к�ріп тұрса да» (171-бет, 4-том). 
«Абай Құнанбаев» монографиясын-

дағы – «У». 8уезовтің «Абай жолындағы» 

жазықсыз жалаға қарсы күресінің іздері 

ғұламаның зерттеу еңбегінде де сай-

рап жатыр: «...Лермонтовты сүйіп: «Бұл 

махаббатқа уланған шын ақын, махаб-

батын улаған ашу» деген сияқты с�здері 

оның әр алуан кең түсініктерге ие бола 

бастағанын к�рсетеді» (53- бет), «...ойына 

жиылған улы зар, үлкен мұң, қалың арман 

бар» (53-бет), «1892 жылы �леңдерінің 

к�бінде Абай Оспанның �лімінен уланып, 

дерттенген жайын к�п жерде сездіреді... 

тіршіліктің бұл сыбағасын ас орнына у 

тартқандай к�реді» (61-бет), «8біштің 

(8бдірахман) �ліміне арнап айтқан 

�леңдері Оспанның �ліміне айтылғаннан 

да зарлы, ауыр қайғылы с�здер болады. Бұл 

аза ақынның сол кездегі басқа �леңдеріне 

де �кініштің уытын жайғандай болады» 

(66-бет), «Сыртқы �мірдің у қосып, тар-

тып жатқан сыбағасы бар» (66-бет), «...�з 

ішіндегі ой толқыны – у толқыны екенін 

танытады» (138-бет), «Бұнда к�п надан 

ортасындағы бір жалғыздың мұңды, улы 

ойлары айтылады» (138-бет). 
Мұхтар 8уезовтің «Абай жолында» осы-

лайша Ұлы ақын қараңғылық қапасындағы, 

отарлық қыспақтағы елінің бейқам халінен 

У ішкендей қапалы, қараңғылыққа қапалы 

болса, «Абай Құнанбаев» монографиялық 

зерттеу еңбегінде тарихи шындықты 

қалпына келтіру жолында ғұламаның 

�зі де У ішкендей халде. Бұлай болуы да, 

�кінішке қарай, диктатура қыспағының 

салдары еді. 8уезовтің монографиясын да, 

басқа ғылыми еңбектерін де қарай отырып, 

Абайтану жолындағы үлкен майданның 

куәсіне айналамыз. 

«1923 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде 

Сәбит Мұқановтың «Қара тақтаға жазылып 

жүрмеңдер, шешендер!» деген мақаласы 

жарық к�рді. Осы мақаладан кейін-ақ 

ұлы ақын мұрасын танып бағалау, таныту 

жолындағы ой-пікірлер бір-біріне қарама-

қарсы бағытта дами бастады... Үлкен ай-

тыс туындап, «Абайтану» екіге жарылды. 

Ілияс Қабылов деген кісі «Абайды қазақ 

қоғамына танытуға болмайды, ол кертарт-

па, к�зқарасы дұрыс емес. Абаизммен бүкіл 

Қазақстанның барлық ұйымдары күресу 

керек» деген ұран  тастады. Екі жақты үлкен 

айтыс орын алды. 1934 жылы Абайдың 

қайтыс болғанына 30 жыл толғаннан 

кейін қаулы шығып, Абайдың кітабы ба-

сылып шықты. Сол жылы Мұхтар 8уезов 

Абайдың толық шығармалар жинағын 

шығарды. Бір журнал түгелдей Абайға 

арналды. Ондағы дені сау мақала Мұхтар 

8уезов пен Құдайберген Жұбановтың 

мақаласы болатын. Басқа мақалалардың 

барлығы «Абай – феодал, буржуазияшыл» 

деген мағынада болған екен» («Абай әлемі» 
сайты, 2017 ж.).

Жалпы У с�зін Абай ізімен оның 

 немере інісі, кемеңгер Шәкәрім қажы (14 

рет) мен ұлы ақын Мағжан Жұмабаев та 

кең қолданады. Мәселен, Мағжан ақын 

бір ғана «Орамал» �леңінде «У» с�зіне 

үш мәрте жүгінеді. Отарлық, оның үстіне 

тоталитарлық жүйеде еркін ойлы, азат 

жанның, ұлжанды тұлғалардың �мір сүруі 

шынында да нағыз азап болатын. Ал, бұл 

енді �з алдына жеке әңгіме. 

Болат ЖҮНІСБЕКОВ,
Абайдың «Жидебай-Б1рілі»

мемлекеттік қорық-музейінің 
директоры

А
Осы орайда «Қансонарда» �леңінде, 

–  д е й д і  М ұ х т а р  8 у е з о в ,  –  о р ы с 

халқының �мірінен, не орыстың клас-

сик поэзиясынан тұп-тура ауысып келіп, 

араласып тұрған еш белгі, дерек жоқ. 

Бұндағы к�ретініміз, қазақ халқы ме-

кен еткен қысы туралы, табиғат, бүркіт 

салуға салт атқа мініп шыққан анық 

қазақтың аңшылар тобы. Ермек үшін 

еңбек еткен ширақ, сергек, қажырлы 

әрекет үстіндегі адамдар. К�пшілік 

елдерде, бұл замандарда қолданбайтын 

бүркіт аңшылығы суреттелген. Осы адам 

тобының мінездері, аңшылықтағы тәсіл-

тәжірибелері, әр алуан динамикалық 

кесек әрекеттері, толып жатқан машық-

мерзімі тұтас қазақтың �зіне тән тіршілігі 

боп шығады... Бұнда натуралдық үлгіде 

екі жайды: «ананы к�р де, мынаны к�р» 

деп ұқсата салу жоқ. Табиғатты, түлкі 

мен бүркітті түгел қосып, бір бейне етіп, 

ақ етті сұлудың динамикалық әрекетіне 

ұқсатуда к�п ассоциация туғызатын 

терең де кең метафора танылады. Шын 

шебер реалистің ғана қаламына ора-

латын �згеше үлгі» (М.$уезов. «Абай 
Құнанбаев», «Санат», 1995 ж, 100,103 
беттер). 

Суреттеуде әлі ешкім жете алмаған 

аттың сыны (1886 ж.) мен �лең с�зге 

қояр талабы (1887 ж.) осы жылдардың 

еншісінде (1886-1887ж.):

 «Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ,/ 
Қой мойынды, қоян жақ, б�кен қабақ,/ 
Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды,/ 
Ой желке, үңірейген болса сағақ.../». 

Одан әрі: «2лең – с�здің патшасы, с�з 
сарасы,/ Қиыннан қиыстырар ер данасы./ 
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,/ Теп-
тегіс, жұмыр келсін айналасы». 

«Абай жолындағы» кестелі �леңге там-

сана отырып, Ұлы ақынның сұлуды сурет-

теген с�здері құлағымызда жаңғырады:

 «Қақтаған ақ күмістей кең маң-
дайлы,/ Аласы аз қара к�зі нұр жай найды. 
Жіңішке қара қасы сызып қойған,/ Бір 
жаңа ұқсатамын туған айды/».

 Киіз  үйдің толық жабылмаған 

сықырлауығынан сығалағандай хәлдегі 

оқырман к�зіне жер үстел жанындағы 

Абай бейнесі оттай басылады. Бұл 

ақынның қырықтың қырқасына енді 

к�терілген, отыздан астам �лең жазып, 

�зі «Арғын, Найман жиылса,/ Таңырқаған 
с�зіме»  демекші, есімі алты Алашқа 

таралған шағы. Ұлы даланың Біржан сал, 

Ақан сері, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса 

секілді сал-серілерімен білісіп, олардың 

ақын �нерін ризашылықпен мойындаған 

шағы. 

«Абай келгеннен бері Тоғжан үлкен 

ағасы Асылбектің отауынан осы үйге 

бірнеше рет келіп кетті... аппақ жүзді, 
қырлы мұрын, қара к�з қыздың жіп-
жіңішке қасы да айдай боп қиылып тұр. 

Қарлығаш қанатының ұшындай үп-үшкір 

боп, самайға қарай тартылған қас жүрекке 

шабар жендеттің жебесіндей» («Абай 
жолы», Алматы, «Жазушы», 2002 ж, 

«СЫРТЫ ДҮРДЕЙ, 
ІШІ У МЕН TРТКЕ ТОЛА»

К
е ң е с  д ә у і р і н д е  Ұ л ы  А б а й 

мұрасы аяусыз бұрмаланды: 

данышпан ақынның еліне 

қарата айтқанымен, барша адам баласына 

арнаған, надандық пен қараңғылықты 

�ткір сынаған �сиет с�здерін әспеттеген 

бола отырып қызыл билік қазақ ұлтын 

�зге жұрттан т�мендетіп к�рсетуге күш 

салды. Тіпті қазақтан �ткен қараңғы 

халық жоқтай, күллі адам баласына 

тән надандықты бетімізге басып, бізді 

мәдениетке бастап жеткізген, с�йтіп, 

к�сегемізді к�герткен Кеңестер Үкіметі 

дәріптелді. Дүниежүзіндегі ұлттар мен 

ұлыстардың �зара қанаттас тірлік кешіп, 

бірін-бірін толықтыра отырып �сіп-

�ркендейтіні есепке алынбады. 

Ал роман-эпопеядағы жер мен жесір 

дауы секілді қазақ қоғамының трагедиясы 

сол кезеңнің ащы шындығы. 8леуметтік 

теңсіздіктердің қазақты ғана емес, барша 

адам баласын �кшелеп қалмай, жанға 

бататыны түсінікті. Жауһар романға жан 

жадырата ден қойып, ықылас танытсаңыз, 

қазақтың жерінің кәусар табиғаты, 

халқымыздың салт-дәстүрі мен тірлік үшін 

табанды күресі к�з алдымызға келеді. Туған 

халқымыздың даналығы мен дарқандығы, 

батырлығы мен мейірімділігі, әрине, 

тіпті пендешілігі де таразыға салынады. 

Сондықтан «Абай жолы» роман-эпопея-

сы мен «Абай Құнанбаев» монографиясы 

8уезовтің, тағы да қайталаймыз, Ұлы 

тұлғаға және туған елге деген ерекше 

махаббатының бір парасы ғана. Олар, 

сонымен қатар қаламгердің тірлікке жат 

ұстаныммен жер астынан жік шығарған 

қияли қоғамға қарсы кемеңгер әрі қайсар 

күресінің айғағы. 

8уезов аталмыш монографиялық 

зерттеуінде қазақ әдебиетінің, тіпті �зіне 

найза кезеген белді �кілдерінің Ұлы ақын 

хақындағы әр жылдардағы шалыс-қалыс 

пікірлерін қайта қопсытпай, олардың 

сіңірген азды-к�пті еңбектерін әділ 

бағалайды. Мәселен, ол Сәбит Мұқановтың 

«Абай Құнанбаев» монографиясы туралы 

«Бірінші – Сәбит бұл кітаптың к�п жерінде 

Абайды тану мәселесіне к�п елеулі, күрделі 

еңбек еткен... к�п құнарлы деректер беріп 

отырған. Онысы еңбегін құнды етеді, кең 

тынысты, шалымды етіп к�рсетеді. Және, 

әсіресе тағы айтамыз (орынды пайдаланған 

жерлерінде) Абай туралы қазақ оқушысына 

білім нәрін береді. Екінші – бұл еңбек �з 

ішіндегі кемшілік, қаталық, керексіз артық 

жерлерінен (оның бәрі т�менде нақтылы 

к�рсетілген), зерттеу олқылықтарынан 

арылғаннан кейін, татымды б�лімдерінің 

негізінде құрылып, басылып шығуы ке-

рек». Бұдан әрі автор монографияға жан-

жақты талдау жасап, оның кемшіліктерін 

санамалай жазып, �зі айтқандай «нақтылы 

к�рсетеді» (М.$уезов. «Абай Құнанбаев», 
монографиялық зерттеу, «Санат», 1995 ж., 
297-298 беттер).
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ЕҢСЕСІ БИІК БІЛІМ ОРДАСЫ

КЕШЕ

Қазақта «тамырын тереңге жай ған» де-

ген ұғым бар. Тура сондай, университеттің 

білім-ғылым сала сындағы жетістіктері, 

еліміздің және шетелдің айтулы біраз оқу 

орындарымен тығыз байланыс жасауы 

абырой-беделін к�теріп, салмағын арт-

тырып тұр. 

 Алпыс жыл бір қарағанда қас-қағым 

сәт. Бірақ жоғары оқу орнының жыл-

намасына к�з салсаңыз �зіндік тарихы, 

даму жолы, �рлеу үрдісі к�з алдыңызға 

қапысыз келе қалады. Мерейлі мерейтой 

құрметіне университеттің бас ғимаратына 

жиналған қонақтар, қоғам қайраткерлері, 

алыс-жақын шетелден келген әріптес 

оқу орын дарының �кілдері, ғалымдар 

мен студенттердің қай-қайсысымен тіл-

80-жылдары дамудың жаңа сатысын-

да - институттың материалдық базасы 

дамып, нығая түсті. Білім ордасының 

�ндірістік және оқу алаңдары екі есе 

ұлғайды. Соның ішінде, базасында 

дәрістер мен ғылыми-зерттеу жұмыстары 

жүргізілетін алғашқы биотехнологиялық 

орталық салынып, қолданысқа берілді. 

Бұл – Мәскеу қаласындағы Тимирязев 

атындағы ауылшаруашылық академиясы 

орталығынан кейінгі екінші орталық бо-

латын» деді Ақылбек Күрішбаев. 

Кеңес Одағы дүрілдеп тұрған кез-

де, �ткен ғасырдың 80-жылдарының 

аяғында институт қазақ тілінде кадрлар 

даярлау үшін студенттер қабылдады. Ал 

1990 жылдың қазан айында қазақ тілі 

кафедрасы құрылды. Сол уақыттарды 

егемендігіміздің іргесін бекітіп, ұлттық 

бәрінің аты-ж�ндерін тәптіштеп айтып 

шығу мүмкін емес, �йткені ондай азамат-

тар тіпті к�п. 

Бір кездері тың к�теру сияқты ау-

қымды тарихи жобаға үлестерін қос қан 

университет түлектері бұл күндері ел 

эко номикасының аграрлық секторының 

дамуында үлкен р�л атқаруда. Олар 

Қазақстанның әлемдік деңгейдегі астық 

экспорттаушы алпауыт елдер қатарынан 

к�рінуі үшін қолдан келгеннің бәрін жа-

сап отыр. 

 

БҮГІН

«Досыңның кім екенін айт, мен 

сенің кім екеніңді айтайын» дегендей, 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротех-

никалық университетінің мерейтой-

ына келген қонақтарға қарап тұрып-

Владимир Иванович Зотиков  Целиноград 

ауыл шаруашылығы институтының 

1969 жылғы түлегі екен. Ресейдің Орел 

 қа ласынан келген ғалым институт мерей-

тойын �з мерейтойындай қабылдайтынын 

жеткізді.

 Бүгінде С.Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеті елімізде 

аграрлық сала бойынша мамандар 

 даярлайтын ең ірі оқу орындарының бірі. 

Университетте 37 мамандық бойынша 

бакалаврлар, 19 мамандық бойынша док-

торанттар даярлайтын 9 факультет бар. 11 

мыңнан астам студент білім алады, оларға 

900-ден астам оқытушы-профессор сабақ 

береді. 

Қаз ірг і  кезде  мұнда  Назарбаев 

 Уни верситеті үлгісіндегі ғылыми-зерттеу 

университетіне ауысу үрдісі жүріп жатыр. 

Мамандықтардың �зі  аграрлық 

ғылымның даму деңгейін к�рсететін 

заманауи атқа ие болды. Бұрынғыдай 

«агроном», «зоотехник» мамандықтары 

«ақылды ауыл шаруашылығы(smart 

agriculture)», «инженер-биотехнолог» 

– «ауылшаруашылығында генетиканы 

басқару» деп аталады.

Қазіргі заманауи білім бағдарла-

масының нег із інде  инновациялық 

контенттер мен сандық технология 

жатқанын ректор Ақылбек Күрішбаев 

тиянақтап түсіндірді. Онысы заңда да. 

Университеттің инновациялық даму 

жолына түсуі бүгінгі туындап отырған 

қажеттіліктерге тығыз байланысты. 

8лемдік тәжірибе к�рсеткендей, аграрлық 

зерттеулер нәтижесінде ашылған ірі-

ірі жаңалықтар фундаментальды және 

қолтаңбалы ғылымдардың жанасқан 

тұсында мүмкін болуда. Сондықтан қазіргі 

заманғы мамандар даярлаудың т�те жолы 

және инновациялық, трансферлік техно-

логияны дамытудың оңтайлы үлгісі зертте-

уге негізделген оқу орны болып табылады. 

Міне, қолданыстағы осы үлгі қысқа 

мерз ім  ішінде  аграрлық секторда 

технологиялық серпінділікке жол ашты. 

Елбасы Н.8.Назарбаевтың тап-

сырмасымен Қазақ агротехникалық 

университетінде жоғары білікті мамандар 

даярлау мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу үшін түбегейлі �згерістер жасауға 

күш салынуда. 

Осы жерде баса к�рсете кеткен ж�н бо-

лар. ҚазАТУ-дың басты әріптесі аграрлық 

білім мен ғылым саласында дүниежүзінде 

алдыңғы қатарда тұрған Калифорниядағы 

Дэвис университеті. Сол универси-

тет ғалымдарының к�мегімен оқу ор-

нын басқарудың жаңа үлгісі жасалып, 

мұғалімдер жұмысының уәждемелік 

жүйесі  енгізілді,  Агро�неркәсіптік 

к е ш е н д е  ж а ң а  б і л і к т і  м а м а н д а р 

қалыптастыратын білім берудің заманауи 

бағдарламасы жасалды. Бұрынғыдай емес, 

оқытудың тәжірибелік бағыты күшейтілді. 

Енді студенттер тәжірибеден 3 ай емес, 

7 ай �тетін болды. Аграрлық мамандар 

бойынша оқу процесі ауылшаруашылығы 

жұмыстарымен үйлестіріліп, жаз айлары-

на к�шірілді. 

Ректордың айтуынша, алға қойған 

міндеттерді табысты орындау үшін 

университеттің интеллектуалдық әлеуеті 

толық жетіп тұр. Мысалы, оқу орнының 

44 мұғалімі – «Болашақтың» түлектері, 

19 ұстаз үздік 50 мұғалімнің қатары-

нан к�рінген. «Жылдың үздік мұғалімі» 

атағына 59 мұғалім ие болды. 

ҚазАТУ-дың ғылыми-зерттеу инфра-

құ рылымында агроинженерия, �ндіріс 

және ауыл шаруашылығы �німдерін 

�ңдеу, мал шаруашылығы мен �сімдік 

шаруашылығы �німдерін �ндіру бойынша 

7 ғылыми-техноло гия лық тәжіри бе лік 

алаң бар. 1200 гектар жерге дала жұмыс-

тарының геоақ параттық және ғылыми-

тәжірибелік орталығы орналастырылды. 

Бірегей зертхана-аудитория-дала 

жүйесіне негізделген зерттеу университеті 

қазіргі заманғы мамандар даярлаудың 

және инновациялық дамудың неғұрлым 

оңтайлы үлгісі  болып табылатыны 

дәлелдеуді қажет етпесе керек. Мамандар 

аграрлық білім мен ғылым саласындағы 

әлемдік к�шбасшылардың бірі Кали-

форниядағы Дэвис университетінде 

және басқа да озық жоғары оқу орын-

дарында даярлықтан �тті. Шетелдік 

профессорлардың к�мегімен 6 жаңа 

магистратуралық бағдарлама жасалып, 

енді 62 бағдарлама енгізу жоспарда тұр.

С о ң ғ ы  ж ы л д а р ы  5 8  б і л і м  б е р у 

бағдарламасы үш тілге ауыстырылған. 

Қазір профессор-оқытушылардың 14 

пайы зы сабақтарын ағылшын тілінде 

�ткізеді. 

Ізденістер нәтижесінде КазАТУ 1,1 

миллиард теңге шетелдік инвестиция 

тартып, білім мен технологияны транс-

ферттеп, бейімдеу үшін 4 халықаралық 

орталық ашқан. 

Айта кету керек, білім беру және 

ғылыми-зерттеу жұмыстары бойын-

ша университет QS рейтингі бойынша 

әлемнің үздік 800 университеті қатарында, 

ал QS EECA рейтингінде Шығыс Еуропа 

мен Орталық Азияның үздік 200 жоғары 

оқу орны сапынан берік орын алған. 

MЛЕУМЕТТІК САЯСАТ – 
ЖАҚСЫ ІСТЕР КЕПІЛІ

Салыстырмалы түрде алып қарайтын 

болсаңыз, ҚазАТУ оқытушы кадрлар 

мен студенттердің әлеуметтік жағдайын 

жасауға ерекше маңыз беріп, к�птеген 

жоғары оқу орындарына қарағанда бұл 

бағыттағы саясатын ойдағыдай жүргізіп 

келеді. Бұл жайында ректор �з баянда-

масында барынша тиянақты айтып �тті. 

«Соңғы жылдары мұғалімдер мен 

студенттердің тұрмыс жағдайын жақсарту 

бағытында к�п жұмыстар атқардық. 

Университет аумағында студенттер 

үшін әлеуметтік дүкен және дәріхана 

ашылды, студенттер емханасы құрылды. 

Мұндай емхана Қазақстанның үш-ақ 

жоғары оқу орнында ұйымдастырылған, 

–деді Ақылбек Күрішбаев. – Биыл оқу 

орны студенттерге арналған заманауи 

800 орындық жатақхана құрылысын 

аяқтап, пайдалануға берді. Яғни уни-

верситет студенттердің 75 пайызын 

жатақханамен қамтамасыз етті деген 

с�з. Бұл Астанадағы жоғары оқу орын-

дары арасындағы ең жоғары к�рсеткіш 

және республика бойынша алдыңғы 

орындардың бірі». 

ҚазАТУ бір жыл бұрын  Мемлекет 

Басшысының тапсырмасымен жас 

мұғалімдер, магистранттар мен докто-

рант тар үшін Есілдің сол жағалауы нан, 

елорданың жаңа к�рікті б�лігінен 3 

тұрғын үй салды. С�йтіп, оқытушыларды 

баспанамен қамтамасыз ету мәселесін 

толық шешті, қазір мұғалімдер пәтермен 

түгел қамтылған. 

Р е к т о р д ы ң  с � з і н е  қ а р а ғ а н д а , 

университеттің дәстүрлі жеңісті жо-

лын жалғастырып, ұжымның жаңа 

белестерді бағындыруына студенттердің 

қоғамдық �мірдегі  алған асулары 

айтарлықтай к�мегін тигізіп келеді. Бір 

ғана мысал, жұртшылыққа жақсы таныс 

«К�ңілділер мен тапқырлар клубының» 

«Жайдарман» республикалық лигасын-

да оқу орнының «Аграрка сарбаздары» 

және «ҚазАТУ құрамасы» командалары 

ұдайы чемпиондық биіктен түскен емес. 

Университет студенттері жылда елорда-

да �ткізіліп жүрген астаналық жоғары 

оқу орындары фестивалінің Гран-приін 

жеңіп алып жүр. Ал к�ркем�нерпаздар 

ұжымы бас қаладағы ең үздік студенттік 

шығармашылық ұжым саналады. 

А г р о т е х н и к а л ы қ  у н и в е р с и -

тет спорт  шыларының қол жеткізген 

та быстары қаншама!? Алпыс жыл-

да оқу орны студенттері қатарынан 

30 әлемдік біріншіліктер жеңімпазы 

мен  Олимпиада чемпионы шыққан 

екен. Мәселен, Рио-де-Жанейрода 

�ткен соңғы Олимпиада ойындарында 

ҚазАТУ-дың түлегі боксшы  Данияр 

Елеусінов еліміздің к�к байрағын 

желбіретіп, чемпион болып оралды. Бұл 

мәртебелі жеңісті спорт жанкүйерлері 

әлі ұмыта қойған жоқ. 

Бұл күндері Калифорнияның  Дэвис 

университеті ғалымдарымен бірге оқу 

орнын дамытудың бес жылға арналған 

бағдарламасы жасалды. Бұл мүдделі 

м и н и с т р л і к т е р  т а р а п ы н а н  ү л к е н 

қолдау тапқан іс болды. Оны жүзеге 

асыру шараларының жоспары Ауыл 

шаруашылығы министрі бұйрығымен 

бекітіліп, университет ұжымы алға 

қойылған межелі жұмыстарды орын дауға 

кірісті. Бағ дар ламаға сәйкес «А.И.Бараев 

атын дағы астық шаруашылығы ғылыми-

�ндірістік орталығы» мен Солтүстік 

Қазақстан ауыл шаруашы лық тәжі-

рибелік-станциясы оқу  орнының 

құрамына берілді. 

Бекітілген жоспарға сәйкес алдағы 

уақытта «С.Сейфуллин атындағы 

ҚазАТУ» АҚ мемлекеттік білім гранты 

құнын ұлттық университеттер дең-

гейіне дейін к�теру туралы мәселе 

қарастырылуда, оқу орнына КБТУ, 

КИМЭП және МУИТ сияқты уни-

верситеттер үлгісінде ерекше мәртебе 

берілуі мүмкін. Осындай бағдарлама 

мен жоспарлы шараларды жүзеге асыру 

ҚазАТУ-ға аграрлық �ндірістік ке-

шен саласындағы халықаралық зерт-

теу университеті деңгейіне айналуға, 

Солтүстік және Орталық Қазақстанның 

аграрлық ғылым-білім кластері орта-

лығы болуына мүмкіндік береді. 

Мерейтойлық жиында бұл жайт-

тардың бәрі айтылды. Жиналған қауым 

атқарылып жатқан және болашаққа 

жоспарланған істерге, ізденістерге тәнті 

болып, ризалықпен қол соқты. 

Ректор Ақылбек Күрішбаев оқу 

орнының қазіргі тарихын және оның 

брендін алға бастыратын мыңдаған 

оқытушылар мен ғалымдар ұжымына, 

университет студенттеріне белсенді 

азаматтық ұстанымдары үшін шынайы 

алғысын жеткізді. 

«Студенттеріміз жақсы оқумен 

қатар, еліміздің қоғамдық �мірінде де 

белсенділік к�рсетіп, �з «Alma Mater»-

інің жағымды имиджін қалыптастыруға 

үлес қосуда.

Қазір қалада, әсіресе университетте 

«Менің сүйікті ҚазАТУ-ыма – 60 жыл!» 

деген с�здерді жиі к�реміз. 

Бұл с�здер оқытушылар мен сту-

денттеріміздің �з университетіне де-

ген сүйіспеншілігін, құрметін және 

ұжымдық бірлігін білдіреді» деді ол. 

Айтулы мереке құрметіне  орай, 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехни-

калық университетін дамытуға үлес қосқан 

және бүгінгі күнде аянбай еңбек етіп 

жатқан к�птеген мамандар оқу орны  ның 

мерекелік медалімен марапатталды. 

***

Сол күні кешкісін С.Сейфуллин 

атындағы Қазақ агротехникалық 

университетінің 60 жылдығы құрметіне 

Астанадағы «Қазақстан» концерт залын-

да мерейтойлық концерт болды.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

дессеңіз, жарты ғасырдан асатын та-

рих беттерін парақтап беруге пейілді. 

Олар С.Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеті – Астанада 

құрылған тұңғыш жоғары оқу орны екенін 

мақтанышпен айтады. 

Экономика ғылымының докторы, 

профессор Жасқайрат Сүндетұлы �зі �мір 

бойы қызмет еткен осы универси теттің 

алғашқы түлектерінің бірі. 

«1958 жылы агрономиялық факультет-

ке 63 адам түстік. Оқу орны – жатаған 3-4 

үй еді. К�ше батпақ, аяғы мызға керзі етік 

киіп жүріп оқыдық. 1960 жылы инсти-

тутты бітіріп, екі-үш жыл елде, Оралдың 

Нарын құмында қызмет етіп, қайтадан 

осында келдім. Содан бері осы оқу орнын-

дамын» деп еске алады ол �ткен күндерді. 

Мерейтойлық салтанатты жиында 

жасаған баяндамасында университет рек-

мәдениетімізді жандандыру үшін Гумани-

тар лық факультеті, сыртқы экономикалық 

байланыстар б�лімі ашылды. 

Оқу орындары нарық талаптарына сай 

�з орын табуға жаппай ұмтылған �тпелі 

кезеңде аграрлық университет те сол 

үрдістен к�рініп, соны ізденістер жасады. 

XXI ғасырдың алғашқы онжылдығында 

оның білім беру жүйесі әрі қарай рефор-

маланды. 

Университет үшдеңгейлі білім беру 

моделін – бакалавр-магистр-доктор 

(PhD) іске асыра бастады. Дәстүрлі 

академиялық жүйе мен жаңа білім беру 

технологиялары еңбек нарығындағы 

сұраныстарға сай жүргізілді. 2004 жыл-

дан бастап ұжым кредиттік оқыту жүйесі 

енгізілді. Құрылымдық �згерістер жаса-

лып, жаңа оқу б�лімшелері ашылды.

Егер қазір Қазақстан астық �ндіріп, 

торы Ақылбек Күрішбаев оқу орынның 

тарихы 1957 жылы 3 қазанда КСРО 

 Министрлер кеңесінің Қаулысымен 

Ақмола ауыл шаруашылығы институ-

ты болып құрылудан бастау алатынын 

жеткізді. Ол кезде тың және тыңайған 

жерлерде ауыл шаруашылығы �ндірісін 

ұйымдастыруға кадрларды даярлау 

қажеттілігі туындап, оны ғылыми негізде 

қамтамасыз ету керек болды. 

Тарихи деректерге қарағанда, 1958 

жылы институттағы профессорлық-

оқытушылар саны небәрі 27 адам, оқу-

к�мекші персоналының саны 12 адам 

болған. Екі адам оқу-�ндірістік маман 

еді. Бір оқытушы ғана ғылым докторы, 7 

оқытушы ғылым кандидаты екен.

Сол жылы күзде институтқа алғаш-

қы талапкерлер қабылданып, барлығы 

3 мамандық бойынша 250 студент оқуға 

түсіпті.

Содан кейінгі жылдар институттың 

сатылап �су кезеңдерін к�рсетеді. 

Мәселен, А.Күрішбаев 1950-1970 

жылдар оқу орнының материалдық-

техникалық базасының, оқытушылар 

ұжымы мен студенттер контингентінің 

қалыптасу жылдары екенін атап �тті. Осы 

жылдары агрономия, сәулет �нері, жерге 

орналастыру және ауыл шаруашылығын 

механикаландыру факультеттерінің оқу 

ғимараттарының құрылысы басталды. 

Сол кездерде Целиноград ауыл шаруа-

шылығы институты аталатын оқу орны 

1970-ші жылдардың басында үш жарым 

мыңнан аса ауыл шаруашылығы маман-

дарын даярлап шығарған екен. 

Бір айта кететін жағдай, сол кезеңдерде 

институт �зге қалаларда да филиалдарын 

ашқан. 

«1966 жылы КСРО бойынша ауыл-

шаруа шылық жоғары оқу орны ның 

алғашқы филиалы Қостанай қаласында 

ашылды. Ол 1978 жылы дербес жоғары 

оқу орны ретінде қайта құрылды. 1979 

жылы Целиноград ауылшаруашылық 

и н с т и т у т ы н ы ң  т а ғ ы  б і р  ф и л и а л ы 

К�кшетау қаласында ашылып, ол да 1991 

жылы жеке жоғары оқу орнына айналды. 

сыртқа шығаратын он ірі елдің бірі де-

сек, бұған С.Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университетінің қосқан 

қомақты үлесі бары анық. Алпыс жылда 65 

мың білікті кадрдың томағасын сыпырып, 

ауыл шаруашылығы саласына аттандыр-

ды. Олардың арасынан 10 Социалистік 

Еңбек Ері, 3 Қазақстанның Еңбек Ері 

шықты. Оқу орнын кезінде білікті ғалым, 

мамандар басқарды. Мәселен, оның 

алғашқы ректоры Т.Г.Духов институттың 

материалдық негізі мен педагогикалық 

құрамын қалыптастырса, М.А.Гендельман 

22 жыл басшылық қызметте жүрген кезде 

институтты КСРО-дағы үздік он аграрлық 

жоғары оқу орнының қатарына қосты. 

Академик К.Сағадиев ректор кезінде 

маман даярлауды сапалық жаңа деңгейге 

к�теріп, жаңа оқу ғимараттары мен 

студенттік жатақханалар салдырды. Ал 

�тпелі қиын кезеңдерде – �ткен ғасырдың 

90-жылдары университетті басқарған 

Я.Я.Мауль, Б.V.8лімжанов сияқты 

білікті басшылар оқу орының ғылыми 

әлеуетін сақтап, білім берудің жоғары 

жауапкершілігін қамтамасыз етті. 2009 

жылы ректор А.Қ.Бұлашев Итальяның 

Болонья қаласында Университеттердің 

ұлы хартиясына қол қойды. Яғни оқу 

орны халықаралық білім беру кеңістігіне 

қадам жасады. 

Университет мамандары арасынан 

еліміздің ауылшаруашылығы саласындағы 

жетекші мамандары, агро�неркәсіптің 

і р і  ұ й ы м д а с т ы р у  ш ы л а р ы  ш ы қ т ы . 

Атап айтқанда, И.И.Шарф, Скрыль, 

Б.Нұртазин, Д.В.Бурбах, А.А.Риммер, 

Г.А.Агафонов, К.К.Карбаев сияқты 

ондаған Социалистік Еңбек Ері Сауэр, 

Тұрсынов, Бұқанов сияқты Қазақ станның 

Еңбек Ерлері есімдері халқымызға 

жақсы таныс. Есімі елге мәлім к�птеген 

қоғам және саяси қайраткерлер, Үкімет 

мүшелері, Парламент депутаттары, түрлі 

деңгейдегі әкімдер, ірі кәсіпорындардың 

басшылары мен тасы �рге домалаған 

кәсіпкерлер – оқу орнының түлектері. 

Олардың қол жеткізген табыстары мен 

жеткен жетістіктерін былай қойғанда, 

ақ оқу орнының бүгінгі бет-бейнесін 

танисың. Болгария, Италия, Ресей, 

 Беларусь, Польша, Германия,  Венгрия, 

Қытай, Моңғолия елдерінен келген 

университеттің әріптес және серіктес 

жоғары оқу орындарының ректорлары, 

АҚШ, Германия, Неидерланд корольдігі, 

Финляндия, Франция, Белорусь, Қытай, 

Ресей, Ұлыбритания елшіліктерінің, 

Қазақстан ғылыми-зерттеу институттары 

мен жоғары оқу орындарының �кілдері 

шынайы ықыластарын жеткізді. Герма-

ниядан келген Юстус Либих атындағы 

Гиссен университетінің академиялық 

директоры Кристиан Бауэер, Қытайдың 

Хэнань ауыл шаруашылығы универси-

тетінің халықаралық байланыстар 

департаментінің директоры Ту Ке, Ресей 

Ғылым академиясының корреспондент-

мүшесі В.И.Зотиков және басқа да 

к�птеген қонақтар Қазақ агротехникалық 

университетінің шын мәнінде үлкен 

ғылым және білім орталығы екенін, бұл 

бағытта байланыстары нығая түсетінін 

жеткізіп, құттықтау лебіздерін білдірді. 
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ҚАЛАМГЕРГЕ 
ҚАЛАМАҚЫ МӘСЕЛЕСІ 

ШЕШІЛДІ

МАМЛЮТТЕН ҚАЛАЙ ҚАЙТТЫМ
немесе қос сауалға кім жауап береді?

Ақын сыры

Анаға – тағзым 

Жақсы сөз – жарым ырыс

Ал жас жазушылар тіршілік қамымен, 

«балапан басына, тұрымтай тұсына» 

кеткен заманға тап болған. Олар жа-

зумен ғана күн к�ріп, бала-шағасын 

асырау мүмкіндігінен айрылып қалған. 

Нәтижесінде қазақ к�ркем әдебиетінің 

деңгейі құлдырай бастаған. Жазушылықты 

мұрат еткен ұрпақ сабақтастығы үзілудің 

алдында еді. 

Шүкір, енді, мінеки, соның бәрі оңы-

нан шешіліп жатқандай. Қазақ стандық 

қалам герлердің к�птен күткен күні жады-

рап шыққандай к�ңіл-күйдеміз. 

Оған себеп – Елбасымыздың «Бола-

шаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 

деп білемін. Осы бағдарламалық мақала 

аясында атқарылып жатқан шаралар 

рухани �мірімізге елеулі серпін бергенін 

біз де нақты сезіп-біліп жатырмыз. 

8неки, «Мәдениет туралы» Заңға оңды 

�згертулер мен толықтырулар енгізілді. 

Сол �згертулердің арқасында «Қоғамдық 

маңызы бар әдебиетті сатып алу, ба-

сып шығару және тарату қағидалары» 

бекітіліпті. Бұл қағиданың маңызы сон-

да, ол к�ркем әдебиеттің болашағын заң 

арқылы реттеп беріп отыр. Қаламгер 

қауымына бұдан артық не керек! 

Қағида бойынша, қоғамның рухани-

білім және зияткерлік-мәдени әлеуетін 

арттыруға бағытталған �зекті шығармалар 

қоғамдық маңызы бар әдебиетке жатқы-

зы лып, мемлекет есебінен басылып шық-

пақшы. Соңынан ол кітаптар мемлекет 

есебінен таратылады. Және, ең бастысы 

– әрбір авторлық бетке кемінде 150 мың 

теңгеден қаламақы т�ленбекші. 

Бұған дейін мемлекеттік тапсырыс-

пен басылған кітаптар тек 2000 данамен 

шығып келсе, ендігі жерде кітап таралымы 

5000 данаға к�терілді. Бұл үлкен жетістік, 

ауылға да кітап баратын болды деген с�з.

Жаңа қағида бойынша, жазушы �з 

шығармасын мемлекетке сатады. Бір кітап 

орта есеппен 20 баспа табақ болатын болса, 

сол кітап үшін алатын қаламақысы 3 мил-

лион теңгенің к�лемінде екен. Жазушының 

мемлекет есебінен шығарылған туындысы 

мемлекет мен ші гінде қалатын болады. 

Демек, жаңа жазылатын шығармалардың 

сапалық құны да арта түседі деген с�з. 

 Бұл тек жазушы қауымы үшін емес, 

жаңа қоғамда рухани түлеу үдерісін бастан 

кешіп жатқан қалың бұқара үшін де зор 

жақсылық болып отыр. 

Несін жасырайық, қоғамда қазіргі 

кезде әдебиеттің әлдебір «эстрадалық» 

бағыт алып, жеңілдеп, құны қалмай 

бара жатқаны туралы әңгіме баршылық. 

Келешекте соның да жолына тосқауыл 

қойылатындай... Vйткені бұдан былайғы 

уақытта  мемлекетт ік  тапсырыспен 

шығатын дүниелер арнайы к�ркемдік 

кеңестің талқысынан �тпек. Дұрыс шешім, 

оны да қуана қолдаймыз! Бұл шешімнің де 

ардың ісі саналатын әдебиеттің тарих ал-

дында таза қалпын сақтап қалуына ықпал 

етері с�зсіз. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев-

тың Мәдениет министрі Арыстанбек 

Мұхамедиұлын қабылдауы кезінде: 

«Кітап шығаруға б�лінген қаржы ба-

рынша тиімді пайдаланылып, ең сапа-

лы әдеби туындылар ғана жарық к�руі 

қажет» деген с�зіне бүкіл ел куә. «Қоғам-

дық маңызы бар әдебиетті сатып алу, 

басып шығару және тарату қағидалары» 

 Елба сымыздың осы тапсырмасының 

ескерусіз қалмағандығының дәлелі болса 

керек. 

Қаламақы мәселесі жолға қойылатын 

болса, тек жазушы ғана емес, суретшілік 

пен сазгерлік сияқты дегдар �нер иелерінің 

арасынан жаңа есімдер шығуына да ық-

палы зор болады деген ойдамыз.

Тиын санап жолына, к�леміне, 

Қаламақы алмаймын �леңіме. 

Жазғандарым жүрекке жетсе болды, 

Басқа маған байлықтың керегі не?

 

...Тоқсан тарау �мірдің торабында, 

Одан �ткен бақытты табамын ба! 

Жырым тегін – жұрағат, халқым үшін, 

Қаламақым – халқымның қабағында, 

– деп жырлаған марқұм Серік  Томанов 

с и я қ т ы  т а л а н т т ы  а қ ы н н ы ң  � м і р і , 

тағдыры – жалаң энтузиазм қалам ұстаған 

қауымның әлеуметтік ахуалын түзеп бере 

алмайтындығын айқындап берді. 

Алайда ақындықтың, жазушылық-

тың, жалпы �нер атаулының ауыр жүгін 

арқалаған талай тағдыр иесі ортамыз-

да жүргені анық. Ал шығармашы лық 

адамдарының еңбегі ескерусіз қалған 

қоғамның рухани жаңғыруы мүмкін емес 

нәрсе. 

Рухани сананы �згерту – бұл ұлттың 

жарқын болашағын қамтамасыз ету, ұрпақ 

сабақтастығын қайта жалғау. Демек, осы 

бағытта жасалып жатқан игі істер ха лық-

тың жарқын болашағына жасалған жана-

шыр лық. Ал жаңа Заң – қолына қалам 

ұстаған �нер иелеріне берілген тамаша 

мүмкіндік, ерекше серпін деп білеміз. 

Mлібек АСҚАРОВ, 
жазушы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

Оны жақсы түсінген Т�леужан әр �леңін әр 

қырынан алып, әр қилы суреттейді. Және �з 

ойын жеткізуге тырысқан.

Т�леужанның үшінші бір қыры ән мәтініне 

с�з жазып, оған қоса �зі де сазгерлігін таныта 

білгендігі. Кітапқа енген «Қазақ жастарының 

әні», «Жетісуым менің», «Жеңімпаздар маршы», 

«Сағыныш сәлемі» әндерінің с�зін жазып, сахна 

т�рінен айтылып жүргені белгілі. Ал сазгерлігін 

дәлелдейтін «Елім менің» республикалық ком-

позиторлар байқауының екі мәрте лауреаты 

атанғанын айтсақ та жеткілікті. Талант осын-

дайда танылады.

Ал үшінші б�лімі «Балаларға базарлық» 

деп аталады екен. 8рине, бала тіліне, бала 

ұғымына арнап жазу �те қиын. Десе де Т�леужан 

бұл жанрдан құр қалмапты. Мен оған мысал 

келтірмей-ақ қояйын. Vздеріңіз Т�леужанның 

кітабын қолдарыңызға алып оқысаңыздар 

болғаны. 

Жалпы Т�леужан Ғұмардың «Ұрпақ үні» 

деп аталған жыр жинағы талабының талмайтын 

қарымын тағы бір байқатқан кітап. Олай дейтінім 

бұл жинағына дейін 2009 жылы «Алға Жасұлан» ән 

жинағы, 2010 жылы облыс әкімінің қолдауымен 

«С�нбес сәуле»  жыр жинағын шығарған екен. 

8рине, жаңа жинаққа енген жырларының дені 

т�рт аяғын тең басқан жорғадай деуден аулақпыз. 

Кейбір �леңдерінде құрғақ баяндауларға бой 

алдырған тұстары баршылық. 8лі де с�з сапта-

уларын ширатып, жан дүниеңді шымырлата-

тын �леңдерге к�бірек орын берсе екен деген 

тілек бар. Бір ғана жинаққа байланысты айтар 

ескерту, ол «Шағын әңгімелерін» бір б�лім ету 

керек-тұғын. Екінші, «8уезді әндерін де» жеке 

бір б�лім етіп б�лу орынды болар еді. Кітапты 

оқып келе жатып, бірден әңгімелерге сүңгіп 

кетесің. Сондықтан оқырмандардың ой орамына 

қарай б�лініп, жалғасын тауып жатса құба-құп. 

«К�ш жүре түзеледі» демекші, Т�леужанның 

ақындығы сарқылмайтын бұлақтай болашағы 

бар дарын иесі екенін әлі де дәлелдейтіні анық. 

Ол болашақтың бағамы.

Олай болса, Т�леужан ақын інімізге талабың 

таудай болып, еліңе, жеріңе ақындық �неріңді 

таныта бер демекпіз.

Сайлаубай ТОЙЛЫБАЕВ, 
ақын, Қазақстан Жазушылар одағы мен 

Журналистер одағының мүшесі

Алматы облысына қарасты Жамбыл ауданы 
Ұзынағаш ауылының Мәдениет үйінде «Анаға – 
тағзым» атты еске алу кеші 1тті.

Ардақты ана Сонымбүбі Құданалықызы Ғайнановаға 

арналған шара барысында аудан әкімі Жандарбек 

Далабаев «Саурық Батыр» ауылының ғана емес, күллі 

ауданның анасы атанған Сонымбүбі ананың ұрпағына 

– Ғайнановтар әулетіне мұндай салтанатты кештің 

Қарттар күніне орай �туіне мұрындық болғаны үшін 

алғыс айтты. Салтанатты рәсімде алғашқылардың бірі 

болып с�з с�йлеген мемлекет және қоғам қайраткері 

Шәмша Беркімбаева бүгінгі шараға сауабы мол, 

тағылымы зор деп бір с�збен тұжырымдап, зор баға 

беру жайдан-жай емес. «8детте біз мұндай шараларды 

танымал азаматтарға арнап, оның үстіне мемлекеттің не-

месе ұйымның атынан �ткізіп дағдыланғанбыз. Бүгінгі 

бұл кешті мен қарапайым қазақ анасын құрметтеудің 

нағыз отбасылық үлгісі деп бағалар едім. Мұндай 

басқосу  «Рухани жаңғыру» аясында еліміздің әр 

түкпірінде жалғасын тауып жатса құба-құп» деді Шәмша 

К�пбайқызы.

 Халықтың сүйікті әншісі Роза Рымбаева ұлы 8ли 

Оқаповтың «Жарасты жанұя» әнін тебірене орындады.  

Анаға құрметтің қандай болатынын �з отбасынан мы-

сал келтіре отырып, ой б�лісті. Жиналған қауым Роза-

мен қосылып «Ана туралы жыр» мен «Анаға сәлемді» 

шырқады.

Vз �мір жолында талай шәкіртті тәрбиелеген 

ұлағатты ұстаз Орынша Қарабалина-Қазыбекова 

Сонымбүбі ананың қолынан дәм татқанын, бүгін ананы 

құрметтеудің нағыз үлгісіне тәнті болғанын жасыра ал-

мады. Халық батыры Бауыржан Момышұлының келіні 

Зейнеп Ахметова: «Біз бүгін осы залда жас демей, кәрі 

демей анамызды еске түсірдік, анамызды сағындық...» 

деп, ризашылық сезімін білдірді.

Осылайша емін-еркін �рбіген қарым-қатынас 

халық алдында жүрген �нерпаздарды жұртшылыққа бір 

табан жақындатып, ел риза болысты. Vйткені бүгінгі 

салтанаттың бас тақырыбы – Ана еді. Халық артисі 

Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз ән соңынан Сонымбүбі 

жеңгесі ж�нінде естелік айтты. Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының депутаты Динар Н�кетаева  бас 

болып, «Анаға тағзым» кітабының тұсауы кесілді.

Нұрлан ҚҰМАР

– Аға, сіздің кітабыңыз кітапханада, 

тіпті жоқ екен. Ұят болады, қайтсеңдер де 

табыңдар деп тапсырма бергесін к�рші 

Қорған облысының кітапханасынан 

бір күнге сұрап алдық. Ресей қазақтары 

кітапты жақсы оқиды ғой. Біз кітап 

таратуды жолға қоя алмай-ақ қойдық, 

– деп біртүрлі �зін кінәлі сезінді. 

Солтүстіктегі қос қазақ оқырманы-

ның сауалы – �мірлік сауал. Соны кім 

іске асырады? Айтуын айтамыз да іске 

келгенде олақпыз. «Тәжірибе жоқ жер-

де теория соқыр» деген емес пе? Біз де 

соқыр күйімізде қалмасақ екен. 

Мамлюттен мерейім �сіп қайттым. 

Ресеймен шекаралас ауылдан балаң 

кезімдегі кітабымды к�ріп, біртүрлі 

алабұрттым. Бір күннен кейін қайтарса 

болар еді. Қазақ баспасы шығарған сол 

кітапты қазақ ауылдарына �зіміз неге 

таратпаймыз? Оқырманның қос сауа-

лына да осы жауап болар еді. Жеңіске 

талпынған жауынгердей бойымызға бір 

қазақтық серпіліс пайда болғандай. Тіл 

мен діл «мені ұмытпаңдар» дегендей 

қасқайып қарап тұр. 

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

Байқауда филология ғылымының 

докторы, Батыс Қазақстан инновация-

лық-технологиялық университетінің 

профессоры Мұрат Сабыр т�рағалық 

е т і п ,  Қ а з а қ  д р а м а  т е а т р ы н ы ң 

артисі Эльмира Мақашева, ақын, 

жұбантанушы Үзілдік  Елеубаева, 

Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

оқытушысы 8лима Дүйісмағанбетова, 

Қ ұ р м а н ғ а з ы  а т ы н д а ғ ы  С а з 

колледжінің оқыту шысы Ербол 

Ғұбайдуллин қазылар алқасының 

мүшесі ретінде үміткерлердің тіл 

біліктілігін, тіл мәдениетін, білімдері 

мен �нерлерін бағалады. 

Байқау қорытындысы бойын-

ш а  о б л ы с т ы қ  Б Қ О  і ш к і  і с т е р 

департа мен тінің «Парасатты по-

лицей» тобы бас жүлде иеленсе, 

облыстық клиникалық аурухананың 

«Жан дауа» тобы бірінші орынды, 

«Қазақтелекомның» «Qazaqtili.com» 

тобы екінші орынды, БҚО денсаулық 

сақтау басқармасының «Денсаулық» 

тобы үшінші орынды иеленіп, бағалы 

сыйлықтармен марапатталды. 

Смайыл БАЗАРБАЙ
ОРАЛ

Соның әсері болар жаңадан жарық к�рген 

ақын-жазушыларымыздың жаңа дүниесі болса 

қолға түсіріп, бас алмай оқып шығуға тырыса-

мыз. Бұл әдетке айналған шаруа. Жақсы шығарма 

болса қуана құптап, рухани азық аласың. Осы 

ниетте бірде талабы таудай ақын інім Т�леужан 

Ғұмардың «Ұрпақ үні» («8дебиет әлемі» ба-

спасы, 2015 жыл) деп аталған жыр жинағы 

қолыма түсті. Кітапты бастан-аяқ жалықпай 

оқып шықтым. Жалықпай дейтінім, кейбір ба-

спадан шыққан кітаптың алғашқы парақтарын 

ақтарып к�з жүгірте бастасаң с�йлем құрау мен 

ой жүйелерінде алшақтық байқалып, кемшін 

тұстары бірден байқалып тұратыны жасырын 

емес. Содан барып кітапты толық оқымай жаба 

саласың. Vйткені сана-сезім мен ой-жүйеңді 

одан әрі жетелей қоймайды. Бұл �кінішті жағдай. 

     Т�леужанның аталмыш кітабы үш б�лімнің 

басын құрайды екен. Бірінші б�лім: «Ұрпақ үні», 

екінші б�лім: «Арнау �леңдер», үшінші б�лім: 

«Балаларға базарлық». 8р б�лім �зінің жүгін �зі 

к�теріп, оқырманын баурап отырады. Алғашқы 

б�лімдегі «Шатырт�бе» деген �леңінің бір 

жерінде былай дейді:

Қыспенен жаз, к�ктем, күзде ат мініп,

Жүретін ек, малды бағып, шат күліп.

Жүрегімде жасырынып кей сәтте,

Ақын болсам деген бірақ жатты үміт, – деп 

балалық арманы мен үмітін жасырмай ақтаруға 

тырысады. Яғни ақындық жолды жастайы-

нан армандап алдына мақсат етіп қоя білгені 

байқалып-ақ тұр. Шатырт�бе жайлауында 

�ткен балалық шағын к�з алдына елестете 

отырып, ондағы қызыққа толы сәттерін жыр 

жолдарына �ре білген. Бұл �лең сюжетке 

құрылған айтар ойы бар дүние. Ал мына бір 

8уелі Петропавлдың облыстық 

кітап ханасында оқырмандармен 

кездестік. Жергілікті ұлт отыз пай-

ызды омыраулап, �з тізгініне �зі ие 

болуға деген құлшынысы байқалады. 

Қазақша газет-журнал молынан, 

кітапханашы қарак�з қыздар қазақша 

с�йлеп зыр жүгіріп жүр. 8бден риза 

болдық. К�пшіліктің назары маған 

қарай ауып кеткеніне әріптесімнің 

к�ңіл күйі болмады. Дегенмен, үсті-

үстіне �леңдерін оқып, поэзиядағы 

орнын к�рсетті. 

Келесі күні Мамлют ауданына 

жол шектік. Бұл �зі шекаралық аудан, 

Ресейдің Қорған облысымен шектесіп 

жатыр екен. Халық саны да тепе-тең. 

8уелі аудандық кітапханаға бардық. 

Людмила Шашкованың 7-8 �лең кітабы 

Байқаудың мақсаты: қоғамның әр 

саласында қызмет етіп жүрген маман-

дарды ынталандыру, тілдерді жетік 

меңгерген қабілетті мамандарды 

анықтау және қолдау. Мемлекеттік 

тіл дің қолданылу аясын кеңейту, 

мемлекеттік тілдің мәртебесі мен 

маңызын кеңінен насихаттау, ме-

кемелер мен кәсіпорындар арасын-

дағы мемлекеттік тілді меңгерген 

қыз меткер лердің санын арттыру, 

қазақстандық патриотизмді дамыту, 

рухани құнды лық тарымызды наси-

хаттау.  

Байқау т�рт бағыт бойынша 

топтық түрде �тті: 

РУХАНИЯТ

БЕЗБЕН ҚҰРМЕТ

САЙЫС

оқиғаға толы «К�кторғай» деп аталған �леңі 

тіптен тартымды. 8кесінің «К�кторғай» деп 

атаған жүйрігі жайлы жақсы суреттей отырып, 

оны к�кпар мен бәйгеге қосатынын, тіптен 

сол жарыстардың алдын бермейтінін астарлы 

тілмен айқындап береді. 8кесі қойшылық ақ 

таяғын тапсырып, жұмыстан босаған сәтте 

сүйікті жануарын үкімет әкесінің қолына 

бермеген к�рінеді. Сонда К�кторғай жануар 

иесінен қашып, әкесінің үйіне �зі келген кез-

де, к�зден жасы ағып тұрды деп суреттейді. 

Яғни жануардың жан сезімін дәл тауып бере 

білгендігі әсерлі. Текті жануар ауылдан шыға 

бере құлап, жан тәсілім етіпті. Ақын осы жерін 

былай жырлайды:

Шуылдастық, естідік те сенбедік,

Қайта-қайта естіртуде ел келіп.

Туған-туыс, бала-шаға жиылып,

К�кторғайды К�ктұмаға жерледік, – деп 

жылқы малына деген қазақ халқының сүйіспен-

ділігін паш етеді. Бұл �леңді жүректен шыққан 

толғау десе де болғандай.  «Сезімдер шеруі» деген 

�леңінде адам бойындағы кездесетін махаббат, 

нәпсі, ұят, ар, бақ, талап, абырой, иман, қанағат, 

байлық, тіптен жалқаулық пен салақтық сияқты 

сезімге толы қасиеттерді даралап, әрқайсысына 

тоқталып, �з ойын ортаға салады. Бұл дегеніңіз 

адам баласын терең ойға шомылдырып, соның 

жақсы жағын ғана алуды алға ұмтылдырады, 

бойыңызға сіңіреді. 

Сонымен бірге осы б�лімдегі Т�леужанның 

«Шағын әңгімелеріне де»  тоқталып кетейін. 

«Петр І», «Мешітке бардың ба?..», «Москвич», 

«Ази», «Ешкінің сүті», «Құран бағыштау», «Едіге 

ұлдар», «Ақ тазының әлегі», «8бен аға әлемі» 

сияқты шағын әңгімелерінің дені �мірде болған 

тұр. Қабағы жазылып, оқырмандарымен 

мамыражай боп қалды. Алып кел-

ген кітаптарына қолтаңба беріп те 

үлгерді. Бұл аймақта ұлт саны елу де 

елу – итжығыс екен. Бажайлап қарасам, 

менің 1980 жылы шыққан, мұқабасы 

сарғылт тарта бастаған, бес баспа табақ 

«Қайың сапты кетпен» деген тұңғыш 

кітабым тұр. Оқырмандармен кездесуге 

сәл қалғанда аудан әкімінің орынбаса-

ры маған сыбырлап:  

– Аға, тек қазақша с�йлеңіз, тек 

қазақ ша с�йлеңізші, – деді �тінгендей 

боп. 

– Мен онсыз да қазақша с�йлеймін. 

Бәрі мәз. Орысша сұрақ болған жоқ. 

Қазақша сұрақты шашына ақ кірген 

азамат ағамыз бастады. 

– Сіздің бір-ақ кітабыңыз тұр, 

 «Менің Отаным – Қазақстан» – 

таныстыру б�лімі. Аталған б�лімде 

қатысушы үміткер �зін ауызша (қара 

с�з не �лең түрінде) таныстырып, 

тіл білу шеберлігін к�рсетеді, �з 

мекемесін таныстырып, тұсаукесерін 

қорғады. 

 « М е м л е к е т т і к  т і л д і  б і л у  – 

 парызым» – жазбаша эссе, сауатты 

жазу мен мазмұны ескерілді. Эссе 

тақырыбында Қазақстандағы қазіргі 

адамдардың ортасында жүріп, әзіл-қалжыңға 

құрылған дүниелер екен. Соның біразын жи-

нақтап оқырманына тарту етіпті. 8рине, күлкіге, 

юморға толы жерлерін оқып отырып с�з жоқ езу 

тартарыңыз с�зсіз. Бұл да болса Т�леужанның 

табан астында суырып салмалық айтыскер 

ақын екенін дәлелдеп тұр. Мысалы, «Ази» 

әңгімесіндегі болған оқиғаны баяндай келе:

Директоры 8ли,

Инспекторы Қази.

Ойнағандары Ази,

Vздері соған мәз-и, – дегені табан астындағы 

тапқырлығы мен айтқыштығын дәлелдейді. 

Ал енді ақын інімнің �зінің ойынан жүрегінің 

түбінен шығарған «Оңаша ойлары» тіптен 

б�лек. Оқып отырсаң, мақал мен мәтелдің 

шебер лігін танытқандай. Оқып к�релік:  «Адам-

ды �сіретін құштарлық, �шіретін іштарлық»,  

«Қарын ды бала к�бейіп, дарынды бала азайды», 

«Құс жүнінде жылылық, қыз тілінде ұлылық», 

«Б�ріге ен салынбас, Шу асауға ер салынбас», 

«Ақылды әйел діңі мықты ағаш секілді, Ақылды 

еркек діні мықты алаш секілді», «Ағасы бар 

елге қарайды, ағашы жоқ жерге қарайды». Бұл 

дегеніңіз Т�леужанның талантының тағы бір 

қыры.  «Талант таптырмайтын құрал» деген 

екен бір данышпан. Сол айтқандай талғамы биік 

ақынның талабына қол соқтым.

Жинақтағы екінші б�лімі «Арнау �лең-

дермен» ашылған. «Жыр дүлдүлі – Ілиясқа», 

«Ұлылыққа тағзым» Сәкен Иманасовқа, «Ел 

еркесі – Есенқұл» Есенқұл Жақыпбековке,  

«Ғажап ақын» 8бен Дәуренбековке, «Ала-

сармас биіктер» Жұматай Жақыпбаевқа және 

т.б. арналған арнау �леңдері жеткілікті екен. 

8р адамның образын ашу оңай шару емес. 

серігіңіздің оншақты кітабы тұр. Неге 

олай? – деді айналасына қайсар к�збен 

қадала қарап. 

– Мен қайдан білем. Бұл сол саланың 

жұмысы. Бұл менің 37 жыл бұрын, 22 

жасымда шыққан тұңғыш кітабым, – деп 

қосып қойдым. 

Тағы бір сұрақ:

– Сіздің 6 томдық шығармалар 

жинағыңыз шыққанын газеттен оқыдық. 

Сол бізге неге жетпейді?

Бұл �зіміздің саланың адамы – 

қаламгер сауалы. Бұған да: «Бұл әкімшілік 

пен кітап тарату мекемелерінің жұмысы» 

деп жауап бердім. 

Үшінші сауал – «Кейіпкерлерді қалай 

таңдайсыз?» деді бір кісі. «Кейіпкерлер – 

сіздер, �мірде кездескен адамдар» дедім 

қысқа қайырып.

Сосынғы с�зді Людмилаға берді. Ол 

аса бір мейіріммен с�йлеп, жыр оқыды. 

К�кірегі ашылды. Оқырмандарға рақмет 

айтты. Сол күні полиция күні екен, 

облыстың мәжіліс залына барып, тәртіп 

сақшыларына арнаған �леңін оқып, 

пойызға әрең үлгерді. 

Отарбаға шығарып салған әкімнің 

орынбасары ағынан жарылды. 

саяси-әлеуметтік �зекті мәселелер 

қамтылып, әсіресе рухани жаңғыру 

мәселесі с�з болды. 

«Vнерліге �ріс кең» – әрбір 

қатысу шы топ �з �нерлерін ортаға 

салды. 8н, күй, би, к�ркем с�з оқу, 

т.б. 

«Жүйріктен жүйрік озар жарыс-

қан да» – жағдаяттық мәселе бойын-

ша топтар арасында пікір алмасу, 

сұраққа жауап беру. 
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Б
ілімқұмар, жан-жақты, озат 

оқушы, шәкірттердің қоғамдық 

ұйымдарының жетекшілігіне 

құрбы-құрдастары ұдайы ықыластана 

сайлап жүретін белсенді комсомол мүшесі 

ретінде танылды. Үздік кәмелеттік аттестат 

иеленген түлек есімін бізге мұғалімдеріміз 

үлгі етіп әлсін-әлсін айтып қоятын (мен 

де сол мектепте, ағадан алты сынып т�мен 

оқыдым). 

8бекеңнің жүріп �ткен белестеріне 

к�з салайық. Ол 1956 жылы С.М.Киров 

атындағы Қазақ мемлекеттік (қазіргі 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық) 

у н и в е р с и т е т і н і ң  ж у р н а л и с т и к а 

факультетіне түсті. Сонда оқи жүріп, 

жастар газетінде, одан еліміздің аға 

газетінде де �ндірістік тәжірибеден �ткен. 

Ізденімпаз, қаламының қарымы бар жас 

журналист ретінде редакциялардағы ересек 

зерттеу музыкалық драманы сол қилы 

кезеңнің аясында кешенді қарастыруға 

мүмкіндік береді дейді.

Еңбекте �збек-қазақ театрларының 

ортақ мәдени шығармашылық бай-

ланыстарына к�ңіл б�лініп, зерттеу-

ле рінде қазақ опера сахнасындағы 

Жамбыл Жабаев бейнесі жан-жақты 

ашылған. Сонымен бірге музыка зерт-

теушісінің 2012 жылы қазақ бұлбұлы 

Күләш Байсейітованың 100-жыл-

дығына арнаған байсалды ізденісі �зі 

құрастырған «Күләш Байсейітова» 

кітабының және қоғам қайраткері 

Зарап Темірбеков пен оның музыка 

зерттеуші қызы, қазақтың тұңғыш 

кәсіби музыкатанушысы Алма Темір-

бековаға арналған (2013) «Тағдырлар» 

кітаптарының алғы с�здері де еніпті.

Кітаптағы мақалалар екі тілде - қазақ 

және орыс тілдерінде ұсынылған әрі әр 

мақалаға ағылшын тілінде түсінік түйін 

берілген. Еңбектің салмағын мәскеулік, 

б ішкектік  және отандық ғылым 

докторларының пікірлері дәйектепті. 

30-жылдардағы мерзімдік басылымға 

автордың қызығушылығына акаде-

мик Ажар Ахметқызы Жұбанованың 

« А . В . З а т а е в и ч т і ң  қ а з а қ  ә н д е р 

жинағымен таныстығым әкем Ахмет 

Қуанұлы Жұбановтың тағдыр жолының 

тоқсан пайызын шешті» деген естелігі 

мен «бұл кітапта деректерді кәсіби 

түрде жеткізу міндеті бірнеше рет ерек-

шеленген. Vткенді зерттейтін жаңа 

мүмкіндіктер к�кжиегінің салынғанын 

құптай, сапар оң болсын деймін!» 

деген �зекжарды тілегі де еңбектің 

құндылығын айқындай түскен. 

Бақыт ТҰРМАҒАМБЕТОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 
оқытушысы, 1нертану  кандидаты

Ол жайында әр кездесуден зор ғибрат 

алған әріптестеріміздің пікірінен біліп 

отырамыз. Кездесулердің бірінде мек-

теп басшылары Шәмша апамызға 

«Білім анасы» деген атақ та берді.

 А л м а т ы  о б л ы с ы  К � к с у  а у -

данынан келген мектеп басшысы 

Айдынгүл Есдәулетованың 2016 

жылдың күзінде болған кездесуден 

кейін жазған пікіріне назар салайық. 

«Адам қаншалықты мәдениетті болған 

сайын, соншалықты қарапайым 

болатындығының тағы бір куәсі 

болдық. Апай отырған бетте: «Сіздер 

кім болып істейсіздер?» деді. Біз 

мектеп басшыларымыз деге ні мізде, 

«Мен қазақ мектебінің басшыла рына 

сенемін!» деді. Алғашқы жүздесуде-ақ, 

тәлімгер Шәмша апайдың үлкен үміт 

артуы ұрпақ тәрбиелеуде артылған 

жауапкершілік жүгінің жеңіл емес 

екендігін тағы бір дәлелдеді. «Мек-

теп директоры қайсар болуы керек!», 

«Мен осы жердің иесімін!», «Не істеуім 

керек?» деген ойларды үнемі сана-

дан шығармауымыз керек екендігін 

айтты. Одан әрі жас ұрпақты к�не 

тарихымызды білуге бағыттап, Ұлы 

Даланың ұландары екендігін сезінуге 

тәрбиелеуде ерекше мәдениетіміз бар 

екенін түсіндіру керекпіз деді». 

Ол кісі «Бір адам қазған құдықтан 

мың адам су ішеді» деген с�зді жиі 

айтады. Ұлы Дала Елінің ұрпақтарына 

ұлағатты тәрбие, тағылымды білім 

беру ісіне үлес қосып келе жатқан 

тұлға – Шәмша К�пбайқызының 

ғұмыры ұзақ болып, ғибрат шуағын 

шаша берсін деп тілеймін.

Айман БИПАЖАНОВА, 
«Назарбаев зияткерлік мектептері» 

Педагогикалық шеберлік 
орталығының қызметкері

АЛМАТЫ

орны болған осы лауазымында т�рт жыл 

істегеннен соң, 1985 жылы К�кшетау 

облыстық партия комитетінің идеоло-

гия ж�ніндегі хатшысы боп сайланды. 

Осында 8бекең �ңірдің экономикалық, 

ә л е у м е т т і к ,  м ә д е н и  ж а ғ д а й ы м е н , 

жергілікті жерлердегі халықтың �мірімен 

тікелей танысты, облыс тыныс-тіршілігі 

тамырының бүлкілін жіті қадағалап, 

белсенді �мірлік позициясы тұрғысынан 

оны жақсарта түсуге �зіндік үлесін 

қосты. Сосын 1990 жылы қайтадан 

астанаға шақырылды. Бұл жолы 8бдеш 

Сәрсенұлына ғылыми-педагогикалық 

саладағы жауапты жұмыс тапсырылды. Ал-

маты Жоғары партия мектебінің ректоры 

лауазымына бекітілді. Республикамыздың 

мемлекеттік тәуелсіздігі жариялануына 

байланысты туған жаңа талаптарға сәйкес, 

ол �зі басқарып отырған партия мектебін 

Саясаттану және басқару академиясы 

етіп қайта құрды, с�йтіп, оқу орнын жаңа 

мәртебесіне лайық етіп қалыптастыруға 

және оның тәуелсіздік кадрларын даяр-

лауда жемісті жұмыс атқаруына к�п күш-

жігері мен қажыр-қайратын жұмсады. 

Осы қызметінде жүріп жазған ғылыми 

диссертациясын 1992 жылы Мәскеуде 

қорғап, философия ғылымының докторы 

атанды, сол жылы профессор атағын алды. 

Академия жұмысына басшылық жасау-

мен, тыңдаушыларға оқу бағдарламасына 

сай дәрістер берумен қатар, елімізде 

тәуелсіздік кезеңінде жүзеге асырылып 

жатқан ірі �згерістерді талдап, сарапта-

малар, проблемалық мақалалар жазып 

тұрды. 

А т а л ғ а н  ж ұ м ы с  о р ы н д а р ы н д а 

 жиырма бес жыл абыройлы еңбек еткен-

нен кейін, 8бекең қайтадан журналис-

тикаға оралды. 1994 жылы ол «Мысль» 

(бұрынғы «Коммунист Казахстана») жур-

налының бас редакторлығына тағайын-

далды. Осы республикалық орыстілді 

қоғамдық-саяси басылымды 2005 жылдың 

соңына дейін басқарды. Осы жылда-

ры оның жетекшілігімен журналдың 

шығармашылық ұжымы ұлттық мемлекет-

тілі гіміздің �зекті мәселелеріне жіті 

 назар аударып тұрды. Қоғамдық-саяси, 

әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, та-

рихи тақырыптарда жүйелі түрде мақалалар 

беріп, біртіндеп егемендік буыны бекіп 

келе жатқан еліміздің даму жолын ұдайы 

назарда ұстады. Мемлекет құрушы қазақ 

халқының ұлттық мүдделерін айқындай 

ашып, елімізде тұрып жатқан басқа этнос-

тар �кілдерімен достық рәуіштегі қарым-

қатынасын, олардың т�л мәдениеттері 

мен озық ұлттық дәстүрлерін насихаттау, 

этносаралық және конфессияаралық тату-

тәтті келісімге негізделген ахуалды нығайта 

түсу, мемлекеттік тілдің қолдану �рісін 

кеңейту және диаспоралар тілдерін дамыту 

мәселелері жайында тұрақты түрде жазып 

тұрды. 2006 жылы ол «Жаңа ғасыр» деген 

атпен қазақ тілінде шығатын қоғамдық-

саяси журналды ашып, басқарды. Мұнда 

да тәуелсіз еліміздің мүддесіне қызмет 

ететін жарияланымдардың жүйелі ба-

сылып тұруына ұйтқы болды. Бұдан 

соң «Қазақ газеттері» Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік бас директорының 

кеңесшісі қызметін атқарып, Серіктестік 

қарамағындағы газет-журналдар мазмұнын 

уақыт талабына сай байыта түсу ісіне ат-

салысты. Мерзімді баспас�з беттерінде 

�з ой-толғамдарын да үзбей жарияла-

ды. 8бдеш Сәрсенұлы �зінің сындар-

әлем ғылыми жұртшылығының наза-

рына ілігіп, 2007 жылы цифрландырыл-

ды (онда «Түпнұсқа иесі Вирджиния 

университеті» деп к�рсетілген). 1984 

жылы «Нация и общественное созна-

ние» («Ұлт және қоғамдық сана») деген 

кітабы жарық к�рді. Қайта құру жылдары 

жазған  «Нация и человек» («Ұлт және 

адам») атты еңбегі  1991 жылы шықты. Ал 

тәуелсіздік жылдары 8бекең оқырманға 

орыс және қазақ тілдеріндегі «Свобода 

не только сладкое слово» («Бостандық 

дегеніміз тәтті с�з ғана емес», 1997), 

«Біз, қазақ, ежелден еркіндік аңсаған» 

(1998), «Казахстанский патриотизм» 

(«Қазақстандық патриотизм», 2003), 

«Заман және біз» (2004), «Зов времени» 

(«Уақыттың шақыруы», 2004), «Ұлттық 

идея» (2007), «Разноликая демокра-

тия. Размышления политолога» («Алуан 

кейіпті демократия. Саясаттанушы пай-

ымдары», 2009), «Уақыт және адамдар» 

(2009), «Тәуелсіздік және демократия» 

(2011) сынды, қоғамдық �міріміздегі 

с а н  а л у а н  � з е к т і  т а қ ы р ы п т а р д ы  

қарастыратын ғылыми-к�пшілік кітаптар 

шоғырын ұсынды. Бұл жұмыстардың 

барлығын біріктіретін алтын �зек – эко-

номика мен саясаттағы еліміз бастан 

кешіп жатқан тарихи �згерістер ахуа-

лында қоғамның тұрақтылығына, оның 

бұдан әрмен де жасампаздықпен дами 

түсуіне қажет жағдай жасау, тәуелсіздікті 

 баянды етуге тиіс жаңа тұрпатты зерделі 

ұрпақ тәрбиелеу ісіне атсалысу. Жалпы 

Қалмырзаев мұрасы қоғамдық ғылым 

қайраткерлеріне, әрбір ойлы азаматқа, 

барша студенттер қауымына зор пай-

дасын тигізері күмәнсіз, ол Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласын терең түсініп, 

оны жүзеге асыру жолдарын мейлінше 

дәлірек айқындаумен шұғылданушыларға 

да елеулі к�мегін тигізе алады. 

8бекең кезінде орыс тіліндегі ту-

ындыларынан үш томдық шығармалар 

жинағын құрастырып, әлеуметтік маңызы 

бар әдебиет санатында шығаруға ұсынған 

еді. Соның бірінші томы автордың к�зі 

тірісінде «Қазығұрт» баспасынан жарық 

к�рді, бірақ содан бері бес жыл �тсе де, 

бұл іс, �кінішке қарай, жалғасын таппады. 

Шығармалар жинағының екінші және 

үшінші томдарын биыл Үрзада жеңгеміз 

бен қарындасымыз Ақмарал 8бдешқызы 

қымбатты да ардақты жар, әке, ата және 

к�рнекті ғалым, журналистикамыздың 

корифейі 8бдеш Қалмырзаевтың аруағын 

ұлықтап �ткізілмек еске алу шарасына 

орай, отбасылық қаржысына «Рух БГ» 

 баспасынан аз ғана таралыммен шығартып 

отыр. 

Ғылыми және қоғамдық �мірде елеулі 

орны болған, мемлекетіміздің нығаюына 

�зіндік үлес қосқан философия ғылымының 

докторы, профессор, «Парасат», «Құрмет» 

ордендерінің иегері, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері 8бдеш Қалмырзаев 

сынды асыл тұлғаның, үлкен ойшылдың 

екінші ғұмырын қоғам болып жандандыру 

қажеттігін еске салғымыз келеді. Бұл ретте 

оның еңбектерін мемлекеттік тапсыры-

спен бастырып, оқу орындарына, қалың 

жұртшылыққа жеткізген ж�н болар еді. 

Қаламгердің рухани тыныс-тіршілігімізге 

аса құнарлы нәр беретін ойға бай мұрасы 

мұндай құрметке әбден лайық. 

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

ҚАЗАҚ МУЗЫКАСЫНЫҢ 
ТАРИХЫНА АРНАЛҒАН 

«БІЛІМ 
АНАСЫ» 

ӨНЕР

лы публицистикалық мақалаларында 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 

шынайы жақтасы ретінде, мемлекет 

басшысының саясатын, жарыққа шыққан 

еңбектерін біліктілікпен талдап, жетістік-

кемшіліктерін саралады. «Нұр Отан» 

партиясының белсенді мүшесі есебінде де 

байсалды ойлар айтып тұрды. К�п жыл-

дар бойы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 

журналистика факультетінде Мемлекеттік 

емтихан комиссиясына т�рағалық етіп, 

университет бітірушілердің дипломдық 

жұмысы мен оны қорғау сапасын бағалап 

о т ы р д ы .  У н и в е р с и т е т  ж а н ы н д а ғ ы 

Диссертациялық кеңестің мүшесі  болып, 

жас ғалымдардың аяқ алысын да ұдайы 

 назарда ұстады, талантты түлектерге 

әрдайым қолдау к�рсетіп жүрді. 

Ф и л о с о ф ,  с а я с а т т а н у ш ы , 

қоғам қайраткері 8бдеш Сәрсенұлы 

Қалмырзаев әр салада атқарған ұзақ 

жылдарғы жауапты қызметтерін белсенді 

шығармашылықпен астастыра келе, 

қалың жұртшылыққа пайдалы, руханият 

қазынасына елеулі үлес боп қосылған 

сүбелі ғылыми кітаптар жазды. Оның 

ғылымдағы алғашқы қадамы қазақ ой-

шылдарын зерттеуден басталған еді. 

Бұл ретте ұлы Абай шығармашылығын 

терең зерттеп, 1979 жылы «Қазақстан» 

баспасынан «Эстетическое в творчестве 

Абая» («Абай шығармашылығындағы 

эстетикалық сипат») атты кітабын 

шығарғанын атап айту ләзім. Кітап 

Vзекті мәселелерді к�теріп жүрген 

талай ғылыми-теориялық, ғылыми-

танымдық мақалалардың авторы, 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясының ұстазы Ақлима 

Қайырденқызы соңғы жылдардағы 

ізденістерінде �з пікірін мұрағаттық 

мәліметтерге сүйеніп, мүлдем белгісіз 

боп келген материалдармен дәйектеп 

ұсынуда. Жаңа пайымдауларға толы 

кітапты оқып отырғанда он жыл 

әріптес болған академик С.Қирабаев-

тың: «Мұрағатта жұмыс жасамай, тари-

хи деректер түпнұсқасын қолмен ұстап, 

оқып, үңілмей зерттеуші ғалым бола 

алмайсыңдар» деп айтқан с�зі еріксіз 

ойға оралады.   

Елбасының қайта жаңғыру бағдар-

ламасы ұлттық руханиятымызды 

жаңаша к�зқараспен зерделеп, тың 

деңгейге к�теруге бағыт берсе, атал-

мыш еңбектегі біраз мақалалар осы 

мақсатқа сай келгендей. Ғалым �ткен 

ғасырдың 30-жылдарында «Социалды 

Қазақстан», «Казахстанская правда», 

«Социалды Алма-Ата» газеттеріндегі 

музыкалық сыни, к�пшілік-танымдық 

мақалалардағы деректерге сүйене оты-

рып, отандық музыкатану саласындағы 

ә д е б и е т т е р д е  к е ң  т а р а п  к е т к е н 

композиторлық шығармашылықтың 

б ұ л ы ң ғ ы р  т ұ с т а р ы н  а ш ы п ,  т ы ң 

м ә л і м е т т е р м е н  т а р и х т а ғ ы  б і р а з 

ақтаңдақтардың орнын толтырған. 

М ә с е л е н ,  қ а з а қ  о п е р а с ы н ы ң 

шығармашылық үрдістері мен ондағы 

тарихи ақтаңдақтарға арналған мақалада 

музыкатанушы В.П.Дернованың «1936 

жылғы Мәскеу декадасындағы қазақ 

�нері мен әдебиетінің онкүндігіндегі 

қазақ операсының салтанатты жетіс-

тігі Затаевичтің к�п жылғы қазақ 

әнімен жасаған еңбегін біраз уақытқа 

ұмытуға мәжбүр етті, Қазақстан ның 

Менің қалам алып, апайымыз 

жайлы ой қозғауымның ең үлкен екі 

себебі бар. Біріншіден, халқымыздың 

ардақты қызы үшін биылғы жыл 

мерейлі жыл. Екіншіден, соңғы 

т�рт жылда Шәмша апаймен жиі 

жүздесіп, бірге, бір мақсатта еңбек ету 

бақытының бұйырғандығы. 

М е н  А л м а т ы  қ а л а с ы н д а ғ ы 

Педагогикалық шеберлік орталығында 

Қазақстан Республикасы жалпы білім 

беретін мектеп басшыларының кәсіби 

біліктілігін к�теру бағдарламасы 

б о й ы н  ш а  қ ы з м е т  е т е м і н .  2 0 1 3 

жылдан бері жұмыс жасап жатқан 

бағдарлама бойын ша т�рт жылдың 

ішінде еліміздің Оңтүстік Қазақстан, 

Жамбыл, Алматы облыстарынан 

және Алматы қаласынан келген мек-

теп бас шылары білім алуда. Олар 

Шәмша К�пбайқызымен кездесу бұл 

бағдар ламаның дәстүріне айналғанын 

естігенде тағатсыздана күтеді. Апай-

мен болатын кездесуді біз де, орталық 

тренерлері де асыға күтеміз. 8р кез-

десуге ерекше толғаныспен дайында-

ламыз. Бұл жолы апайымыз қандай 

мәселе қозғайды екен, кездесуден тағы 

қандай кеңестер мен тағылым алады 

екенбіз деп жүреміз. Кездесу бір-

біріне ұқсамайтын ерекше деңгейде 

�теді. Шәмша апайдың аудиторияға 

кіргенінің �зі ерекше сәнді, салтанат-

ты болып тұрады. Күннің шуағындай 

жарқын жүзі мен мейірімді күлкісі 

бірден  баурап алады. 8детте апай 

алдымен жиналғандардың қай ау-

дандардан, қай ауылдан келгендерін 

сұрастырудан бас тайды. Кең байтақ 

Қазақстанымыздың барлық �лкесін 

ж а қ с ы  б і л е т і н  о л  к і с і ,  а т а л ғ а н 

�ңірлердің ерекшеліктеріне сәйкес 

сауалдарын да қойып жатады. Кездесу 

барысында халқымыздың салт-дәстүрі 

мен тарихына терең бойлап, ұлттық 

құндылықтарымызды сақтап қалудың 

композиторлық мектебі оның ықпа-

лынсыз қалыптасты» деген жаңсақ 

пікіріне Е.Брусиловскийдің ««Қыз 

Жібекке» мен Затаевич жинаған 

музыка лық материалдарды қолдандым» 

д е п  ж а з ғ а н  е с т е л і г і н  к е л т і р е д і . 

Яғни  Затаевич еңбегі музыкалық-

этнографиялық ғылыммен бірге 

кәсіби композиторлық жанрлардың 

қалыптасуына да септігін тигізгендігінің 

к � л е ң к е д е  қ а л ы п  қ о й ғ а н д ы ғ ы , 

этнографтың толық шығармашылық 

келбетін осындай мәліметтерді жүйелі 

зерттеп, оның қазақ музыкасының 

�ркендеуіне қосқан шынайы үлесін 

кеңірек қарастырғанда ғана толық 

түсінуге болатынын алға тартады. 

Сонымен бірге зерттеуші алғашқы 

қазақ операсының тұсаукесер күні 

туралы шындықтан алшақтап кеткен 

мәліметті ұсынады. Ол – «Қыз Жібек» 

операсының 1934 жылы 13 қаңтар емес, 

1934 жылы 7 қарашада қойылғандығы 

ж�нінде бұлжымайтын деректер-

мен ұлттық классикалық шығарма 

мәртебесіне ие болған туындылардың 

тұсаукесер күнін шындыққа сай қайта 

түзетуді ұсынады.  

Ғалым А.Омарова Б.Майлиннің 

«Шұға» музыкалық-сахналық қойы-

лымына да назар аударып,  жете 

зерттеген. «Айман-Шолпан» мен 

«Шұға» қойылымдары тұңғыш қазақ 

операсы «Қыз Жібекке» дейінгі  те-

атр сахнасында елеулі орын алған 

дүниелер. Vкінішке орай, ғасырға жуық 

уақыт �тсе де, бұл қойылымдардың 

маңыздылығына �з деңгейінде к�ңіл 

б�лінбеді және музыкалық талдаулар 

жасалынбады, ал оның драматургия 

желісінің сан рет �згеріске түскендігі 

туралы мүлдем айтылмай келеді. Му-

зыкатанушы «Шұғаның» бірнеше 

қойылым нұсқасын салыстыра отырып 

маңызы мен жолдарын ұсынады. 

Кездесудің бірінде айтылған тамаша 

бір �сиеті бүгінгі күнге дейін осы 

бағдарламаның бір б�лшегіне айналып, 

тыңдаушыларымызға жиі қайталап 

отыратын болдық. Мектеп басшылары 

тек �з мектебінің аясында ғана еңбек 

етумен шектелмей, сол ауылдың, 

сол қаланың әлеуметтік, мәдени 

�міріне белсенді араласып, ұлттық 

құндылықтарымыздың сақталуына 

аянбай еңбек ететін қайраткер болуы 

керек деген еді. Бүгінгі күні біздің 

қоғамда жанашыр қайраткерлердің 

азайып кеткені алаңдататынын айтты. 

«Сол �ңірдің мәде ниетінің �ркендеуі 

мен салауаттылығына әр мектеп бас-

шысы тікелей жауапты екенін сезінуі 

тиіс» деген. 8р мектепте оркестр, 

қазақ баласында домбыра болса, әр 

қазақ мектебінде ұлттық �німдерімізді 

жасайтын шеберханалар жұмыс істесе 

деген ұсыныстарын айтқан. Келесі бір 

кездесуді «Ел болам десең, бесігіңді 

түзе» деген 8уезовтің с�зімен ба-

стап, қыздарымыздың тәрбиесіне 

к�ңіл б�луге шақырып, халқымыздың 

сүйегіне таңба болып жатқан та-

станды балалар мәселесін к�терді. 

Статистикалық мәліметтерді келтіріп, 

соңғы жылдары жетімдер үйіндегі 

қарак�з балаларымыздың санының 

�сіп бара жатқанына алаңдайтынын 

айтып, мектептегі қыздар тәрбиесіне 

қатысты кеңестер берді. Мектептер ата-

аналармен жұмысты жақсартып, ежел-

ден келе жатқан қазақ қыздарының 

әдебі мен мәдениетін жаңғыртатын 

іс-шаралар ұйымдастырып, «8желер 

�сиеті», «Болашақ аналар», «Жас 

аналар» клубтары жұмыс істесе деген 

пікірін білдірді. Бағдарлама аясында 

директорлар  заманауи талаптарға сай 

жаңаша технологияларды меңгерумен 

қатар, оларды кездесуден алған та-

маша кеңестерімен де толықтырады. 

буын назарын �зіне студент шағынан-

ақ бірден аударған. Болашағынан үлкен 

үміт күттіретін жас түлек 1961 жылы, 

университет  дипломын алысымен, 

республикамыздың басты басылымы 

«Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Еге-

мен Қазақстан») газеті редакциясының 

ауылшаруашылық б�ліміне жұмысқа 

орналасып, партиялық журналистика 

айдынына түсті. Vте байсалды газетте 

жауапкершілігі мол қызмет атқаруға кірісуі 

арқылы қалам қайраткерінің кәсіби ескегін 

есу мүмкіндігіне жастай жетті де, үлкен 

журналистика к�рігінде шыңдала берді. 

Республикалық аға газет қабырғасында 

ол б�лім меңгерушісі лауазымына дейін 

к�теріліп, сегіз жыл жұмыс істеді. «СҚ» 

(бас газетімізді жұртшылық қысқаша осы-

лай атайтын) оның қаламын да, ойын да 

шыңдаған �те іргелі мектеп болды. Осында 

істеген жылдары 8бекең елдегі қоғамдық 

�мірдің, халық шаруашылығының әр са-

ласын қамтитын к�птеген тақырыптарда 

қалам тербеді. Редакцияның қоғамдық 

тыныс-тіршілігіне де белсене атсалысты. 

8дебиет, �нер, мәдениет саласындағы 

белгілі тұлғаларды редакцияға шақырып, 

газет қызметкерлерімен тартымды да 

мазмұнды кездесулер ұйымдастырып 

тұрды. 

Сол шақта 8бекең к�ркем әңгімелері 

топтастырылған «Қарлығаш» атты 

прозалық кітапшасын шығарған бола-

тын. Оның �мір жолы содан әрі біржола 

жазушылық даңғылға түсіп, с�з �нерін 

қууға ұласатын шығар деген ой туған 

еді, алайда тірлікте бәрі басқаша боп 

шықты. 8бдеш Сәрсенұлы еліміздің және 

дүниежүзінің с�з �нері шеберлері жасаған 

әдебиет әлемінің жетістіктерін, сондай-ақ 

дүниежүзілік фәлсафалық мұраны мұқият 

оқып, арнайы зерттеді, терең игерді, терең 

игеріп қана қоймай, олардың сомдаған 

бейнелерін, тұжырымдаған келелі ой-

ларын �зінің заманауи тақырыптарды 

қарастыратын еңбектеріне ұтымды түрде 

кестелеп кірістіріп, жаңа саяси ойды 

дәйектеп отыратын заңғар ойшылға 

айналды. Ал оны бұл сапалық �згеріске 

апарған жол ел билігіндегі коммунистік 

партияның республика тыныс-тіршілігін 

іс жүзінде басқарып-бағыттап отыратын 

бас штабында қызмет істеуінен басталған 

еді. Қазақстан Компартиясының Орталық 

Комитетіне ол 1969 жылы шақырылып, 

алғашында үгіт және насихат б�лімінің 

нұсқаушысы, содан соң шетелдермен 

байланыс, баспас�з секторларының 

меңгерушісі, одан үгіт және насихат б�лімі 

меңгерушісінің орынбасары қызметтерін 

атқарды. Ал 1978 жылы Мәскеудегі Совет 

Одағы Коммунистік партиясы Орталық 

Комитетінің Қоғамдық ғылымдар акаде-

миясына оқуға түсті. Осында ұлы ойшыл-

дар қалдырған білім мұхитына терең бой-

лау арқылы �зінің іргелі дүниетанымының 

тұғырын тұрғызды, айналасындағы қоғам 

құбылыстарын ғалым к�зімен зерт-

теп, ғылыми ізденістермен түбегейлі 

шұғылдана бастады. Академияда 1981 

жылы диссертация қорғап, филосо-

фия ғылымының кандидаты ғылыми 

дәрежесіне ие болды. Сол жылы Алматыға 

оралды да, ҚКП Орталық Комитеті үгіт 

және насихат б�лімі меңгерушісінің 

бірінші орынбасары қызметін атқаруға 

кірісті. Республикадағы саяси тыныс-

тіршіліктің дамуын идеологиялық тұрғыда 

қамсыздандыру жұмыстарында елеулі 
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айырмау ұлттығын сақтау деп есеп-

теп, дінімізді ұстауға батыл қызмет 

жасаған. Патшаның қабылдауында 

миссионерлердің қазақ еліне қаптай кіріп, 

іргелей шіркеу тұрғызып, хрис тиан дініне 

енгізуге бағытталған ауқымды жұмысын 

тоқтатуды сұраған. Мұсылмандықтан 

айырылған халық қазақ болмайды деген 

қағиданы берік ұстап, жан аямай қызмет 

жасаған. Халқына зорлық жасамаған, 

жайлы болған. 8леуметтік теңсіздікке 

жол бермеуді �мірінің мұраты санаған 

әділ басшы. Бұған Нұрым жыраудың: 

«Дария жолдас сеңменен, Тәуекел жолдас 

ерменен.Шатысқан Мақаш жерің жоқ, 

Vзіңнен кіші кемменен»  деген с�зі дәлел 

болғандай.

Ұлы күйші Құрманғазыға ерекше 

қамқорлық жасап, Астрахань губернато-

рынан заң жүзінде қудалауды тоқтатып 

ақ билет бергізеді. Сақыма деген аралға 

қоныстандырып, қайырымды қарттығын 

�ткізуге жағдай жасаған. Ол халық �нерін, 

оның бастаушылары мен шеберлерін 

1996 жылы Алматы технологиялық институты болып 

қайта құрылды. Бүгінгі күні аталмыш университет 

ұжымы ЖОО-ны заманауи инновациялық типтегі 

оқу орнына айналдыру жолында табысты еңбек етуде. 

Орталық Азиядағы беделді ғылыми орталық санала-

тын білім ошағы жақын және алыс шетелдің 90-нан 

астам университеттерімен, ғылыми орталықтарымен 

тиімді байланыс орнатқан. «Бұл біздің студент-

терге, оқытушыларға �здерінің кәсіби біліктілігін 

арттыруға, тәжірибе алмасуға, жаңа кәсіптерді игеруге 

және серіктестерімен бірлескен ғылыми зерттеулер 

жүргізуге мүмкіндік береді» деп атап �тті �з с�зінде 

Алматы технологиялық университетінің ректоры 

Т.Құлажанов.

Студенттерге сапалы білім беріп, еліміздің 

индустриалды-инновациялық дамуын қамтамасыз 

ететін білікті кадрлар даярлап отырған универси-

тет елімізде  оқу үдерісіне дуальды оқытуды алғаш 

алғанын айтып, күйшімен бірігіп «Құс 

қайтару», «Адай» күйлерін орындады. 

С�з алған Ақт�бе гуманитарлық 

кол леджінің оқытушылары  Момын 

 Байға  ниннің шәкірттері Айнұр Жүсіпова, 

Индира Кенжеғалиева Момын ұстаз да-

рынан білім алып, қазіргі таңда �здері 

шәкірт тәрбиелеп жүргендіктерін айтып, 

домбырашыға ұзақ ғұмыр тіледі.

Кеш соңында Ақт�бе  облыстық 

мәдениет, архивтер және құжаттама 

бас қар масы басшысының орынбасары 

Қыдырғали Ермұқан күйшіні мерейлі 

жасымен құттықтап, естелік сыйлықтар 

тарту етті. 

Ақерке САҒИДОЛЛАҚЫЗЫ
АҚТVБЕ

ақынның туындылары қырғыз, �збек, 

орыс, украин, литва, тіпті болгар, чех 

тілдеріне дейін аударылғаны қай қазақ 

үшін де мақтаныш-мерей екені мәлім.

 Есенғали Раушанов лирикасында 

ұлттық болмыс суреткерлік шеберлікпен 

дараланған, ұлттық психология, эт-

нография ақын �леңдерінің ішкі 

иіріміне образдық бояу болып сіңген 

(«Қозының бүйіріндей тойып емген 

т�белер», «Қатар ланған қара нардай 

азайған қариялар», «Тұлыпқа кеп иіген 

аруанадай сенің суық ерніңнен іздедім 

«Өнерім – өмірім» Технологтар ұстаханасы

Мектепті бірге аяқтаған Ниязов 

Жүсіп, Мұхамбет-Салық Бабажанов, 

Жант�рин Сұлтанмахмұт, Б�кейханов 

Арыстангерей,  Шалабаев Сұлтан, 

Саңғырықов Мырзағали, Нұрлыханов 

Зұлхарнайлармен Орынбордағы  Неплюев 

кадет корпусында білімін жалғастырып, 

1852 жылы тәмамдаған.

Б�кей ордасының уақытша кеңесінде 

тілмаштық қызметін атқарып, 1855 жылы 

2 теңіз жағалық округінің правительдігіне 

тағайындалады Екі округті қосып, 

кейіннен жекелеп 1894 жылға дейін 

басқарған. Үш жыл ордаға кеңесшілік 

жұмысын атқарып, зейнетке шығады. 

1904 жылы мұз қатқан қыс айының баста-

масында дүние салған.

Мақаш әкім – іскерлігімен ерек-

шеленген аса талантты адам. Vзінің 

қарамағындағы елдің иығын теңестіріп, 

кең жүруіне жағдай жасаған басшы. 

Қазақтардың бітіспейтін жер дауын 

реттеген билеуші.Білімді, мәселені 

шешудегі алымдылығымен к�зге түскен. 

8р істі тындырымды атқарып, халқына 

жайлы болған. 1881 жылы импера-

тор ІІІ Александрдың таққа отыруын 

ұлықтау рәсіміне қатысып, патшаның 

қабылдауында киіз үйдің таза саф ал-

тыннан жасалған макетін шимай қызыл 

барқытпен жауып сыйлаған.  Қыр 

қазағының сәулетті де бай, сәнді, қымбат 

тартуына риза болған император Мақаш 

әкімнің айтқан бұйымтайларын назарға 

алып, шешу ж�нінде әдейі тапсырған. 

Шаруа баққан елдің малына жайылымдық 

жер мен шабындық мәселесін шешуге, 

к�шпенді халықтың отырықшылдық 

салтқа еніп, Теңіз жағалығына еркін 

қоныстануына ерік беруді сұраған тілегі 

орындалған.

Мақаш Бекмұхамбетов қыр қазағын 

отырықшылыққа айналдырып, балық 

аулау кәсіпшілігін игеруге, су жолымен 

кеме жүздіріп Еділ �зенін �рлеп балық 

тасымалдауға, ішкі бойдан халқына 

қажетті тұрмыстық заттарды алдырып, 

сауда-саттықтың қырын меңгертті. 

Кейіннен Танашев, Шынтаев сияқты 

талай ауқатты жандар, басқа да белгілі 

кәсіпкерлер қалыптасып шықты. Сулы 

алқапта егін шаруашылығын меңгеріп, 

күн к�рістің к�зіне айналдырды.

А ғ а р т у ш ы ,  ғ а л ы м  т ұ р ғ ы с ы н д а 

халықтың сауатын аштыру үшін барлық 

старшыннан мұсылманша медреселер 

ашып, Қазан қаласынан ұстаздар алды-

рып, балаларын оқытқан. Жекеленген 

ауылдарда молда ұстау күнделікті �мір 

дәстүріне енген. Округ орталығынан 

екі кластық мектеп ашып, қазақ бала-

ларын Еуропа біліміне тартқан. Жалпы 

халықты сауаттандыруға жұмылдырған. 

Ұлтын сүйіп қызмет жасау �мірлік мұраты 

болған азамат. Қазақты мұсылмандықтан 

Алматы технологиялық университетінде осы білім 
ордасының 60 жылдық мерейтойына арналған 
«Тағам, жеңіл 1неркәсібі және қонақжайлылық 
 ин дус триясының инновациялық дамуы» атты 
 ха  лық  аралық ғылыми-тәжірибелік конференция 1тті. 

Салтанатты жиында Елбасы Н.Назарбаевтың 

құттықтау с�зін  ҚР Президенті әкімшілігінің б�лім 

бастығы әрі осы университеттің түлегі Ж.Үсенбаева 

оқып берді. Президент республикамыздың тағам, 

жеңіл �неркәсіп, бизнес және қызмет к�рсету салала-

рына арнап мыңдаған білікті мамандар даярлап келе 

жатқан іргелі білім ұясын мерейтойымен құттықтап, 

табыс тіледі.  Алматы технология университеті – 

Қазақстандағы тағам және жеңіл �неркәсіп салалары, 

сондай-ақ қонақүй бизнесі үшін мамандар даярлай-

тын іргелі оқу орны. Алғашқыда Бүкілодақтық тағам 

�неркәсібі институтының филиалы болған оқу орны 

С.Бәйішев атындағы облыстық 
әмбебап-ғылыми кітапхана мен 
облыстық тарихи-1лкетану 
музейі бірлесіп «Tнерім – 1мірім» 
тақырыбында профессор, ҚР-ның еңбек 
сіңірген қайраткері Момын Байғаниннің 
80 жасқа толуына арналған кездесу 
кешін ұйымдастырды.

Шараға М.Байғанинмен кезінде бірге 

қызмет еткен әріптестері Қайырғали 

Қожанбаев, Vтеғали Бекмұханбетов 

қатысып, күйшінің шабытты шақтағы 

кезеңдерін еске алды. Қожанбаев:  «Момын 

аталарың ның �нерге еңбегі сіңді, да-

рынды, республикаға белгілі шәкірттер 

тәрбиеледі» десе, белгілі күйші Жайлау 

Асылханов М.Байғаниннен тәлім-тәрбие 

1979 жылы Алматыдағы Киров 

атындағы Қазақ мемлекеттік уни-

верси тетінің (қазіргі әл-Фараби атын-

дағы Қазақ ұлттық университеті) жур-

налистика факультетіне бірге оқуға 

түстік. Арамызда Жұмабек Мұқанов, 

Жетіскен Мәкенәлиев, Манарбек 

Ізбасаров, Үсен Vмірзақов сынды 

ақын жігіттер болды.

Студент кездің �зінде ақ, яғни 1980 

жылы Алматыдағы «Жалын» баспасы-

нан «Бастау» атты тұңғыш жыр жинағы 

жарық к�рді. 1983 жылы «Бердәулет пен 

 Жоламан» атты поэмасы Қазақ КСР 

Баспа, полиграфия және кітап саудасы 

істері ж�ніндегі мемлекеттік комитетінің, 

Қазақстан Жазушылар одағы, Қазақстан 

ЛКЖО Орталық Комитеті мен «Жа-

лын» баспасының озық шығармаларға 

жариялаған бәйгесінде бірінші орынды 

жеңіп алған болатын. 

 Оның ұлт бостандығы, туған дала 

тарихы туралы жазылған «Келінт�бе» 

(1984), «Шолпан жұлдыз туғанша» 

(1986)  атты жыр жинақтары к�зі 

қарақты оқырманның ыстық ықыласына 

б�ленді. Кейінгі туындысы үшін 1990 

жылы Қазақстан Ленин комсомолы 

сыйлығының лауреаты атанды. 

Республикалық «Жалын» және 

«Арай» журналдарында б�лім мең-

ге рушісі, жауапты хатшысы ретінде 

әбден ысылған «Білім және еңбек» 

журналының бас редакторлығына дейін 

к�терілді. Соңғы жылдары «Жазушы» 

баспасының директоры қызметін абы-

роймен атқаруда.

О р ы с т ы ң  ұ л ы  а қ ы н ы  С е р г е й 

 Александрович Есенинге еліктеп ерте 

есейген Есенғали уақыт еткен сайын 

барынша кемелденіп келеді. Соның 

бәрі к�з алдымызда. Vйткені �зге 

жырсүйер қауым секілді оның баспас�з 

бетінде жарияланған әрбір �леңі мен 

мақаласын, жарық к�рген кітабын асыға 

күтіп, зерделеп оқып жүретін жанның 

бірімін. Vзбек әдебиетінің классигі 

Хамза  Хаким-заде Ниязидің �леңдерін 

туған тілімізге аударып, «Жазушы» бас-

пасынан «Күрес жыры» деген атпен 

жеке кітап етіп шығарды. Ортағасырлық 

тарихи-танымдық жәдігер саналатын 

«8мір Темір жарғылары» да тұңғыш 

рет қазақ тілінде оның тәржімасымен 

с�йлеген. Vзі де бірнеше тіл білетін 

түспей Ресей Ғылым Академиясының 

Шығыстану институтында профес-

сор И.Н.Березин қорында сақтаулы. 

Абайдың даналығы мен Мақаш әкімнің 

іскерлігі бір-бірімен үндесіп, бір мақсатқа 

арналған. Халықтың мінезіндегі кертарт-

па тоғышарлық, күншілдік, бақталас, 

� ш п е н д і л і к ,  қ а с т а н д ы қ  п е н  б і р -

біріне жау болған қасіретті тағдырына 

қынжылып күйзелді .  Одан шығар 

жолда бірі даналық с�зімен, екіншісі 

ісімен бастады. Міне, мұрат үндестігінің 

айқын к�рінісі. Абай аңсаған, Мақаш 

жүзеге асырған әділеттілік, қазақ елін 

революциялық сілкініссіз эволюциялық 

даму арқылы жайлы қоғам жасауға 

болатындығының бастауы. Ғылыми 

тұрғыда талдау жасаған Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында к�рсеткен «Біріншіден, 

ұлттық дамудың ықылым заманнан 

жалғасып келе жатқан �зімізге ғана тән 

жолы біржола күйретіліп, қоғамдық 

құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз та-

енгізген білім ордаларының бірінен саналады. 

Мұнда ғылыми зерттеулер нәтижелерін коммер-

циялау мақса тында ғылыми-�ндірістік орталықтар 

құрылған. Атап айтқанда, нан �німдері, ет �ңдеу, 

сүт �ңдеу, макарон �німдері, биологиялық белсенді 

қоспалар орталық та ры, азық-түлік �німдеріне талдау 

жасайтын зертхана табысты жұмыс істеуде. ЖОО 

зертханаларында оқы тушы-ғалымдар магистранттар-

мен, докторанттармен бірлесіп, жаңа �нім түрлерін 

жасап шығарып келеді. Салтанатты жиынға ҚР 

Жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті 

Р.Алшанов, Қазақ стан дық салалық білім және ғылым 

кәсіподақтарының т�райымы М.Амантаева, «Бек-

кер және К» ЖШС бас директоры А.8бдіқадырова, 

белгілі сәнгер А.Қауменова, сондай-ақ отандық және 

шетелдік ЖОО �кілдері қатысты. 

Дина ИМАМБАЕВА

қосқанаттылар табиғатын с�з еткен 

этнографиялық новеллалары енген.

Ол, сонымен қатар Мәскеуде �ткен 

жас ақын-жазушылар және Қазақ КСР 

шығармашылық жастардың «Жігер» 

фестивальдерінің тұңғыш лауреа-

ты. Бірнеше рет еліміздің мәртебелі 

сыйлықтарын иеленген. «Құрмет» 

орденімен, «Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 10 жылдығы» мерейтой-

лық медалімен марапатталған.

Қайбір жылдары, тіпті «Енді �лең 

жазбаймын» деп таза жазушылыққа бет 

бұрғаны да бар. С�йтіп, оның қаламынан 

«Нұрдан жаралған» атты роман да туды. 

Онысы «Таң-Шолпан» журналында жа-

рияланды.

Е р е к ш е  р и з а  б о л а т ы н ы м ы з  – 

Есенғали үшін жұрттың бәрі жерлес, дос, 

бауыр болып есептелетіні. Оған қарақал-

пақ стандық та, қызылордалық та, 

жылақтық та, жетісайлық та, ташкенттік 

т е ,  ш ы м к е н т т і к  т е ,  а л м а т ы л ы қ 

т а ,  а с т а н а л ы қ  т а ,  О ң т ү с т і к  п е н 

Солтүстіктің, Батыс пен Шығыстың 

қазақтары да, 

тіпті т�рткүл 

д ү н и е д е н 

А т а м е  к е  н і -

міз бен қайта қауышқан 

қандас та ры мыз да тү гелдей бір 

ет жақын жан іспеттес.  8сі ресе 

ұлты мыздың ұйыт қы сы болып 

саналатын күн шуақты Оңтүстікке 

деген сүйіс пеншілігі алаб�тен. 

Сон дықтан да ол: «Еліміздің 

Б

БІЛІМКЕШ

СЫР ПЕРНЕ

әрбір қаламгері  ең алдымен �зін 

оңтүстікқазақстандықпын деп есептеу 

керек. Күншуақты Оңтүстік – керемет 

�лке!» деп айтудан еш танбайды.

Құстарды айрықша жақсы к�ретін 

ақын бүгінде қосқанаттылар жайлы 

«Періштелер мен құстар» атты кітабының 

екінші томын жазу үстінде. Қайраткер 

азамат Алтынбек Сәрсенбаев туралы 

қалам тарту да ойында бар к�рінеді. 

Мәңгілік тақырып – махаббат жайлы 

«Саған арнадым» атты �леңдер жинағын 

шығармақ. 

Ақындар – Есенғали Раушанов 

пен Аманхан 8лімұлы екеуі айрықша 

жақсы к�ретін арқалы ақын Тоқаш 

Бердияровтың қайтыс болғанына келесі 

2018 жылы 29 шілдеде отыз жыл толмақ. 

8дебиеттанушы ретінде қолымда айту-

лы ақынның еш жерде жарияланбаған 

туындылары мен ол жайлы 200-ден 

астам адамның (оған Есенғали мен 

Аманхан да кіреді) естелік, эссе, �лең, 

мақалалары бар. Тоқаш Бердияровтың 

он томдық классикалық тандамалы 

шығармалар жинағын шығаруды қолға 

алу керектігін де айттым. Vйткені к�зі 

тірісінде отыз шақты кітап шығарған 

оның бірде-бір туындысын бүгінде еш 

жерден емге таба алмайтынымыз анық. 

Осыларды және жеке �зімнің жыр 

жинағым мен белгілі тұлғалардан алған 

сыр-сұхбаттарымды баспадан шығарып 

беруді �тініп, к�мек сұрағанымда 

Есенғалидың жауабы қысқа ғана: 

«Жасаймын!» болды. Бұған к�л-к�сір 

алғыстан басқа не айтасың.

Бүгінде айтулы ақын, Мемлекеттік 

ж ә н е  Х а л ы қ а р а л ы қ  « А л а ш » 

әдеби сыйлықтарының  лауреаты, 

 Қазақ станға еңбегі сіңген  баспа 

қайраткері, Шахимардан  Есенов 

а т ы н д а ғ ы  А қ т а у  т е х н и к а л ы қ 

университетінің Құрметті профессоры 

Есенғали Раушанов асқаралы алпыс 

жасқа толып отыр. Жауһар жазушы, 

саңлақ суреткер Шерхан Мұртаза 

айтқандай, оны осы «Алпысы – тал 

түсімен» шын жүректен құттықтап, 

ғұмыр жасың жүзге жетсін, жазар 

к�бейсін деп тілейміз! 

Mбдісаттар MЛІП,
журналист-ақын

ШЫМКЕНТ

от», т.б.) қара �лең үлгісі  Есен ғали 

поэзиясының тірлік желісіне айналған. 

А қ ы н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н д а  ж а ң а 

формалық ізденістер жетерлік, бірақ 

қаламгердің ерекшелігі дәстүрлі үлгіні 

қайта жаңғыртуында. Шығыстық са-

рында жазылған �леңдері («Сағдише 

сүю», «Vзбек қызына») мен жыраулық 

поэзия дәстүріндегі дүниелері («Қарға 

бойлы Қазтуған», «Азау, саған не дейін», 

«Абылайдың асында айтылмаған с�з») 

замана ақиқатын к�ркемдік тұрғыда 

ашып к�рсетуде азаматтық үнімен 

айшықталады. Есенғалидың халықтық 

аңыз, мифологиялық негізде жазылған 

«Ғайша бибі», «Түн деген К�рұғлы», 

«Нұқ Пайғамбардың кемесі», тағы басқа 

туындылары бар. «Ғайша бибі» драмалық 

дастаны халықтық поэзия қайнарынан 

нәр алған, жаңалық �рісімен, кемел 

к�ркемдігімен ерекшеленген құнды 

шығарма. 

Б ы л а й  қ а р а п  о т ы р с а ң ы з д а р , 

Есенғалидың жүлде алмаған кітабы жоқ 

сияқты. 8рине, олардың бәрі де соған 

әбден лайықты деп есептейміз. 1991 

жылы «Жазушы» баспасынан жарық 

керген «Ғайша-бибі» атты жыр жинағы 

үшін Қазақстан Жазушылар одағының 

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығын 

иеленді. Араға үш жыл салып «Жалын» 

баспасынан «Қара бауыр қасқалдақ» 

атты �леңдер мен поэмалар жинағы 

баспа бетін к�рген. Халқымыздың ара-

сына лаң салған Геннадий Васильевич 

Колбинді келемеждеп, қазақтың арда 

ұлы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты 

қадірлеп, құрметтеуге үндейтін осы 

аттас әнді бүгінде жұрттың бәрі жақсы 

біледі. Оның Есенғали Раушанов, 

ал әнін сазгер жерлесіміз Ілесбек 

Аманов жазған. «Періштелер мен 

құстар» атты �леңдер мен поэмалар 

жинағы  («Жазушы баспасы, 2005ж.) 

үшін Қазақстан Республикасының 

2006 жылғы әдебиет, мәдениет пен 

�нер саласындағы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты атанды. Бұл 

туындысында ұят, иман, обал-сауап 

сияқты қазақтың «т�рт қабырғасын» 

түгендеуді  басты мақсат тұтқан. 

«Бозаңға біткен бозжусан» («Рари-

тет» баспасы, 2006), «Құстар – біздің 

 досымыз» («Жазушы» баспасы, 2007) 

кітаптарына жауһар жырларымен бірге 

дәріптеген. Елдегі дүлдүл домбырашы, 

жезтаңдай әнші, суырыпсалма ақын, 

от ауызды билердің ортасында болып 

үнемі қолдап, қолпаштап отырған. Vзі 

де �нерлі болған. Шығармашылықпен 

шұғылданған «Шандоз қыз» дастанын 

жазса, Крыловтың «Есек пен бұлбұл» мы-

салын аударған. Ел арасында орындалып 

жүрген бірнеше күйлері де бар. Соның 

бірі Мақаштың «Байжұмасы». 

Қолданыстағы заң аясында Абай 

атындағы екі мектептің бірі �згертілетіні 

с�зсіз. Оның Мақаш Бекмұхамбетовке 

бұйыруы да  кездейсоқтықтан,  б із 

білмейтін заңдылыққа жақындау сияқты. 

Екі ұлының арасында үндестік бар. Бір 

кезеңде �мір сүрген, заманның қыспағы 

мен талабын бірдей к�рген жандар. 

Мақаш Бекмұхамбетов әкімшілік 

билігінің қазанында қайнап, халқына 

тура жол к�рсеткен, олардың тұрмыс-

тірлігін бір арнаға түсірген, әділдікті ту 

еткен жан. Елінің жарлысы мен байы 

тең болған. Vзі ешкімге артықшылық, 

астамшылық жасамаған. Vзгеге де жол 

бермеген.

Қарауындағы халқын �згенің �к-

темдігінен қорғаған. Басқа аймақ тағыдай 

жағалық округінің қазақтары Мақаш 

тұсында орыс халқынан, оның жандай-

шаптарынан зәбір, жапа шеккен жоқ. 

Тамыр болып араласып отырды. Билік 

басындағы ұлықтар да астамшылық 

жасағанын естіген жоқпыз. Беделіміздің 

кем болмағаны ел арасындағы бізге жет-

кен с�зден белгілі. Бала кезімізден ірілеу 

с�йлеген қазақ жігіттеріне орыстардың 

«Ты Макаш что ли» деген жаттанды с�зі, 

сол тұстағы бабамыздың айбарының 

қандай дәрежеде болғандығын білдіреді. 

Мақаш әкімнің ұтымды с�зі, ұлағатты 

әңгімелері мен жазған еңбектері жария-

ланып жүр. К�пшілігі біздің қолымызға 

нылды» деген тұжырымы бабалар ісімен 

үндестік тауып тұрғандай. Екіншіден, 

Мақаш салдырған мектеп бүгінгі күні 

аудандағы ең ірі республикалық базалық 

Абай атындағы жалпы орта мектеп. Ал-

дында Қазақстан Парламенті Сенатының 

депутаты, Мақаш бабаның жетінші 

ұрпағы Сәрсенбай Еңсегеновтің �з 

қаражатына жасатып қондырған ұлы 

Абайдың мүсіні тұр. 

Бүгінгі күні Абай есімін иеленген 

мектепке Мақаш Бекмұхамбетов атауы 

берілуі даналардың бірін-бірі қолдап, 

қайтарылған қарымтадай болған үндестігі 

деп қорытамыз. 

Үшіншіден, дана Абай дара, бірақ 

жалғыз емес. Vзіндей ойшыл тұстастары 

бар. Қызыл тілді безеген артында с�з 

қалдырған ақындар мен жыраулардың 

үлкен шоғыры атаусыз қалып жатыр. 

Осы ескерілуі тиіс. Т�ртіншіден, ұлағатты 

жұмысымыз Елбасының Болашаққа 

бағдар сілтеген үшінші жаңғыруды 

бастаған ниетпен тұспа-тұс келді. К�зге 

к�рінбейтін тылсым күштің әсерінен 

дей аламыз. «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында отаншылдық пен 

жершілдігімізге түскен селкеуді жойып, 

«Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, 

�скен ауылыңа, қалаң мен �ңіріңе, яғни 

туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 

басталады» дегені Туған жеріміздің та-

рихи атауларын қайтаруға, жаңадан 

ашылған нысандарға Қазақ елінің тари-

хын жеткізетіндей атау лар беруге меңзеді. 

Мектепке Мақаш Бекмұхамбетов ата-

уы берілуі де сол басшылыққа алар 

қағиданың құдірет күшімен үндестік 

тапқандығы. 

Tмірзақ ҚАЖЫМҒАЛИЕВ, 
жазушы , «Мақаш әкім» қоғамдық 

қорының т1рағасы
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Сыр ақтарған көркем көрме

ЖАМБЫЛДАҒЫ 
ЖҮЗДЕСУ

екіншіден, әлемдік деңгейде бәсекеге 

қабілетті болу. Елімізге тек теориялық 

білімді меңгеріп қана қоймай, кез кел-

ген жағдайда шешім қабылдай алатын 

берік практикалық дағдыларды меңгерген 

жоғары білікті мамандар қажет.

С . Б ә й і ш е в  а т ы н д а ғ ы  А қ т � б е 

университеті 1996 жылдан бері елімізде 

аса қажет мамандықтар бойынша, соның 

ішінде техникалық бағыттағы бакалавр 

мен магистрлерді дайындауда �з үлесін 

қосып келеді. Қазақстан Республикасының 

білім беру саясатындағы негізгі бағыттар 

ескеріле отырып, С.Бәйішев атындағы 

Ақт�бе университетінің 2010-2020 жылдарға 

арналған Стратегиялық даму жоспары 

жасалды. Білім ордасының жуық арадағы 

келешек жоспарын сол құжат негізінде 

елестетуге болады. Университет ұжымы 

тәжірибелі менеджерлердің жетекшілігімен 

білім саласында заман талаптарына сәйкес 

болу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауда. 

Университеттің жұмысы кампус принципі 

бойынша іске асырылады, яғни оның 

құрамында оқу ғимараттары, тест орталығы, 

технопарк, жатақхана, кітапхана, оқу залы, 

мультимедиалық, компьютерлік және 

интернет-кластар, асхана, спорт кешені, 

теннистік корт және �ндіріс ғимараттары 

бар. 

Университеттік білім адами ресурстар-

дың дамуы мен білімге  негізделген 

бәсекеге қабілетті экономиканың негізі 

ретінде �з сапасы бойынша халықаралық 

стандарттарға жауап беруі тиіс. Мұндай 

сәйкестіктің объективті к�рсеткіші – 

халықаралық аккредитация және әлемнің 

үздік университеттерінің қатарына ену 

екені белгілі. С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 

университеті институционалдық, бірнеше 

мамандықтар бойынша халықаралық акре-

диттеуден �тті. Қазақстан жоғары оқу 

орындары Ассоциациясының, БҰҰ-ның 

академиялық бағыттағы Халықаралық 

одағының мүшесі. 

Білім, ғылым және �ндіріс интегра-

циясын қамтамасыз ету мақсатында 

және мамандарды даярлау сапасын арт-

тыру үшін С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 

және тау-металлургия кешеніндегі электр 

желілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін құрылғылар жасау, наноматериал-

дар негізінде т�зімді құрылыс материал-

дарын сынақтан �ткізіп, нарыққа шығару 

к�зделуде. 

Халықаралық қатынас университеттің 

дамуында айрықша орын алады, сол себепті 

білім ордасының басшылығы шетелдік 

ғылыми-педагогикалық ұйымдармен 

арадағы ынтымақтастыққа әрдайым  назар 

аударып отырамыз.  Vзінің 20 жылдық 

тарихында С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 

университеті жан-жақты ынтымақтастықты 

дамытуға бағытталған саясатын ұстану 

нәтижесінде жылдам дамушы және ғылыми 

потенциалы жоғары университетке айналып 

келеді. Оқу орнының шетелдік мекемелер-

мен белсенді ынтымақтастық орнатуының 

�зі қазақстандық білім жүйесіне қосқан 

үлес, әрі сол арқылы әлемдік білім беру 

кеңістігіне нық қадам басқандығымыздың 

белгісі. 

 – Ертеңгі тағдырларын Сіздің ұжымға тап-
сырып отырған жастардың жалпы біліктілігі 
мен азаматтық тұлғасын қалыптастырудағы 
оқу орнының маңызы туралы ой б1ліссеңіз?

– 1996 жылдан бері университетіміз 

білім нарығына қажетті  экономика, 

басқару, қаржы, ақпараттық технология-

лар саласындағы жоғары білікті мамандар 

 даярлау ісінде аймақтағы к�шбасшылардың 

бірі болып келеді. Жоғары оқу орнының 

20 жылдық қалыптасу үрдісі жас тәуелсіз 

мемлекеттің дамуы мен қалыптасуындағы 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларында  

түрлі ұйымдық-құрылымдық �згерістермен 

ілесіп жүрді.

Бұл үрдістер білім беру жүйесіндегі 

к�птеген реформаларға, жаңа экономи-

калық жағдайларда жұмыс жасау қажет-

тілігіне, нарыққа икемделуге және еш 

нәрсеге қарамастан әлемдік стандартпен 

бірге заманауи білім берудің қатаң талапта-

рына жауап бере алатын бәсекеге қабілетті 

жоғары оқу орны болып қалуға негізделген.

Университет мемлекеттік жоғары оқу 

орындарының айрықша құзыретін де болған 

Кеңес дәуіріндегі стереотиптерді толық 

«Тоққожа Мұқажанұлы Қазақстан 

сурет �неріне 80-жылдардың орта-

сында келген кескіндемеші. Бейнелеу 

�нері жанрында ең қиыны – порт-

рет десек, суретші �зінің алғашқы 

жұмыстарын портрет салудан бастаған. 

Портрет к�птеген факторлар әсер 

ететін аса күрделі шығармашылық акт. 

Суретші �з туындыларында адамдар 

образының к�пқырлылығын, олардың 

жан дүниесінің байлығын және 

 интелектуалды �мірін ашып к�рсетеді. 

Оның шығармашылық галереясын-

да қазақ халқының біртуар ұлылары 

– Абай, Жамбыл, Мұхтар 8уезов, 

Мұқағали Мақатаевтың және т.б. 

бейнелері бар. Бұл шығармаларында 

автор қазақтың ұлы тұлғаларының 

адамгершілік, жан жылуы мен абырой-

ын паш етті» деді.

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

жеңіп шықты деп нық сеніммен айта ала-

мын. Бұл – жоғары ұйымдастырылған 

менеджментті, жүздеген адамның қажырлы 

еңбегін,  креативті  амалын, жылдам 

шешімдерді талап ететін сындарлы үрдістің 

нәтижесі. Университеттен осы уақытқа 

дейін он мыңдаған түлек қанат қақты. 

Қазіргі таңда университетте 5 мыңдай сту-

дент оқуда.Еліміздің білім беру жүйесін 

модернизациялаудың ең маңызды аспектісі 

болып табылатын профессор-оқытушылар 

құрамы мен студенттердің академиялық 

мобильдігін күшейту мақсатында шет 

елдердің  жоғары оқу  орындарымен 

келісімшарт жасалды. Біздің студент-

тер әртүрлі жақын және алыс шет ел-

дерде білім алуда, ал оқытушыларымыз 

шет елдерде орыс, ағылшын және қытай 

тілдерінде біліктіліктерін жетілдіріп қана 

қоймай, �здері де әлемнің түрлі елдерінде 

дәрістер оқып, �здерінің жоғары біліктілігі 

мен бәсекеге қабілетті екендігін дәлелдеп 

жүр. Профессор-оқытушылар құрамының 

жоғары білікті к�рсеткіштері пәндердің 

барлық циклы бойынша оқу үрдісін 

толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Оқытудың тиімділігін бағалау студенттердің 

б і л і м  с а п а с ы н а  қ а н а ғ а т т а н а т ы н ы н 

к�рсеткен сауалнама арқылы жүзеге асы-

рылады.Білім мекемесінің толыққанды 

жұмыс атқаруы жалпы қызмет к�рсететін 

жұмысшылардың – үлкен ұжымының 

күшімен қамтамасыз етіледі. Профессор-

оқытушылар құрамы заман талабына сай 

жаңа ақпараттық технологияға негізделген 

оқыту формасын белсенді түрде енгізу 

арқылы білім берудің интерактивтік 

әдісін жүзеге асыруда. Мамандарымыз 

орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының 

х а л ы қ а р а л ы қ  а с с о ц и а ц и я с ы н ы ң , 

«Болашақ» түлектері Ассоциациясының 

мүшелері. Университетіміздің мыңдаған 

түлектері еліміздің түрлі салаларында та-

бысты еңбек етуде, олардың ішінде жоғары 

басқару орындарында жүрген жетекшілер 

мен бизнес �кілдері де жеткілікті. Біз олар-

ды мақтан тұтамыз. 

– Соңғы кездері қоғамымызда рухани 
жаңғыру турасында маңызды шаралар қолға 

алынуда. Осы бағыттағы атқарылған істер 
туралы не айтасыз?

– Қай заманда да білімді адамның 

маңдайы жарық. Кертартпалар артта 

қалады, �нер-білім бар жұрттар алға озады. 

Қазіргі кездің талабы қатал. Ол – бәсекеге 

қабілетті болу.Ол қолыңнан келмесе, 

�згелердің жетегінде жүріп, тарих сахнасы-

нан мүлде жойылып кету қаупінің ауылы 

алыс емес. 

Осыдан ширек ғасыр бұрын жас мем-

лекет ретінде жаңадан құрылған еліміз 

ауқымды жаңғыруларды іске асырды. 

Солардың бірі «Болашақ» бағдарламасы 

арқылы адами капиталға инвестиция жа-

сау болды. Он мыңнан астам стипендия 

иегерлері тарихы мыңдаған жылдарды 

қамтитын әлемнің маңдайалды білім 

ордалары мен ғылыми орталықтарына 

барып, білім алды. Сол түлектердің 

бірқатары біздің арамызда да жемісті 

жұмыстар атқаруда.

8рине, Қазақстан ешуақытта Амери-

ка да, Еуропа да болып кетпейді. Мақсат 

�зіміздің ұлттық бет-бейнемізді сақтау 

арқылы �ркениетті елдердің озығын алып, 

тозығын қалдыруда. Vйткені бұқаралық 

сананың жаңғыруы елдің ұлттық-рухани 

тамырынан нәр алуы тиіс. Осыған орай 

рухани басымдылықты басты назарға алу 

мақсатында университет жанынан «Ұлы 

Жібек Жолының Рухани Мұрасы» ғылыми-

зерттеу орталығы бой к�терді. Аталмыш 

орталықтың бастамасымен Президенттің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласындағы ұлттық сана 

хақындағы басым бағыттарды жүзеге асыру 

мақсатында 2018 жылдың мамыр айында 

«Ер Едіге тұлғасы – түркітекті ұлттардың 

символы ретінде» атты халықаралық кон-

ференция �ткізу күн тәртібіне қойылды. 

Табиғи байлық, қара алтынға ғана арқа 

сүйеп иек артудың �ткінші екендігін, 

стратегиялық жоспарлау саясатына сай 

келмейтіндігін �мірдің �зі к�рсетті. Білім 

мен технологияның трансфері нәтижесінде 

тақыр жерде тығырықтан шығып, әлемге 

сапалы жеміс-жидектен экспорт жасап 

отырған  Израиль, топырақ пен  тастан 

басқа байлығы жоқ Оңтүстік  Корея 

интеллектуалдық әлеуетінің арқасында даму 

қарқыны жағынан алдыңғы орынға шығады 

деп кім ойлаған?! Немесе 1950 жылдары 

Азияның артта қалған елдерінің бірі – Син-

гапур шығыстың бизнес және инновациялық 

драйверіне айналып, одан Ұлыбритания үлгі 

алады деп кім пайымдаған?!

 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында Елбасы ағылшын тілін 

үйренуді ұлттық сананы жаңғыртумен 

тікелей байланыстырды. Vйткені ғаламдық 

білімнің кілті – ағылшын тілі болады деп 

алпауыт елдер бейнебір келісіп қойғандай. 

8лемдік мәліметтің 75 пайызға жуығы, 

техникалық білімнің 90 пайызы ағылшын 

тілінде болса, секунд сайын жаңғырып 

отырған жаңалықтарды, толқындай 

тасыған ақпаратты біздің тілімізге ешкім 

аударып бермейді, ол мүмкін де емес. 

Пушкин тілі деп келген орыс тілі де, На-

полеон мен Бальзактың ана тілі – француз 

тілі де жаһандану тіліне айналған ағылшын 

тілімен бәсекелесуі екіталай болып тұр. 

Жапония мен Қытай ғалымдарының 

�зі ғылыми жаңалықтарын ана тілінде 

емес, ғылым тіліне айналған ағылшын 

тілінде жарияласа, сол жаңалықтардан 

бейхабар болып отыру біз үшін, зиялы 

қауым үшін үлкен сын. Жаңа оқу жылында 

бірнеше техникалық және экономикалық 

бағдарламалар бойынша ағылшынтілді топ-

тар ашылмақшы. Оған ағылшын тілін орта 

деңгейден жоғары сатыда меңгерген сту-

денттер топтастырылып, тілдік даярлықтан 

�ткен оқытушылар дәріс береді.

Сұхбаттасқан
Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

АҚТVБЕ

Форумның ашылу рәсімінде Жамбыл ауданының әкімі 

Жандарбек Далабаев форумға қатысушы делегаттарға та-

быс тілеп, �ңірде атқарылып жатқан игі істерге тоқталды. 

«Киелі Жамбыл жерінде, ақындар мен батырлар елінде, 

Қазақстанның қаржы орталығы Алматы қаласының 

маңында орналасқан, келешекке деген мүмкіндігі 

зор Жамбыл �ңірінің т�рінде, бүгін тағы бір жарқын 

бастаманы қолға алып отырмыз. «Жамбыл  Инвест 

– 2017» инвестициялық форумы – бұл халықаралық 

деңгейде алғаш рет �ткізіліп отырған игі іс-шара. Аталған 

форумның болашағы зор екендігіне күмән жоқ. Себебі 

бұл әлем елдерінің маңдайалды мамандары, кәсіпкерлер 

мен бизнес �кілдері, банк басшылары мен қаржы ин-

ституты жетекшілері бас қосқан әмбебап жиын. Форум 

жұмысына табыс пен сәтті іскерлік келісімдер тілеймін» 

деді  Жандарбек Ермекұлы. 

Алматы қаласы «Дипломатиялық корпусқа қызмет 

к�рсету басқармасы» АҚ филиалының басшысы Бақыт 

Оспанов, Венгрия Республикасы Бас Консулдығының 

�кілі Дёрдь Тар, Австрия Республикасы Бас Елшілігінің 

сауда ж�ніндегі кеңесшісі Михаэлю Мюллер және т.б. 

дипломатиялық корпус �кілдіктері мен кәсіпкерлер с�з 

с�йлеп, экономикалық инвестицияны дамыту жайлы �з 

ойларымен б�лісті. 

Форум барысында қонақтар Жамбыл ауданындағы 

Сүйінбай Аронұлы атындағы музейді, «Табыс» сүт фер-

масын, «Тексан Казахстан Инвест» ЖШС-нің ламп зауы-

тын, «Сұңқар» Алматы құс фабрикасын аралап, аталмыш 

�ңірдің �неркәсіп жұмыстарымен етене танысты. 8сіресе 

шетелдік қонақтар зауыт жұмысына жоғары бағасын 

берді. 

Ұйымдастырушылардың басты мақсаты – шағын 

және орта бизнес субъектілері мен бизнесмендер үшін 

аймақтың инвестициялық тартымдылығын к�рсету бол-

ды. Форумға келген лауазымды тұлғалар да �з �ңірлері 

мен салаларына инвестиция тартудағы серіктестік 

мәселесі жайлы баяндады. 

Алматы облысының географиялық жағынан қолайлы 

орналасуы заманауи технологияны қолданса азық-түлік 

�німдерін молайтуға мүмкіндік мол екенін айта кету керек. 

Сонымен қатар облыс басшысы облыстың инвестициялық 

мүмкіндіктері туралы кеңінен әңгімелей келе, облыстың 

аграрлық-индустриалдық бағытын ескере отырып, ауыл 

шаруашылығы �ндірісін интенсивтендіру мен ауыл 

шаруашылығы �німдерін тереңнен �ңдеуге мамандану 

негізгі бағыттар ретінде белгіленіп отырғанын тілге тиек 

етті. Облыста жүгері �ндірісіне, сүт-тауарлы фермалар 

мен �ңдеу кәсіпорындарын құруға, туризм саласына, 

әлеуметтік нысандарды салуға, оның ішінде мемлекеттік-

жекеменшік серіктестік негізінде балабақшалар салуға, 

оған қоса жел және күн электр станцияларын салуға ин-

вестиция тартуға резервтер бар. 

Н.БАҚДMУЛЕТҰЛЫ

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК – 
БАСТЫ ТАЛАП

университетінде облыс бойынша тұңғыш 

рет «ZEREK» технопаркі салынды. Оның 

құрамында «Ақпараттық-�лшеу жүйелері 

ғылыми зертханасы»,  «Техногендік 

қалдықтарды тиімді пайдалану ғылыми 

зертханасы», «Инженерлік профильді 

ғылыми зертхана» және «Vсімдіктер гене-

тикасы ғылыми зертханасы» жұмыс жа-

сайды. Аталған технопарк университеттің 

ғылыми-техникалық әлеуетін арттырады 

деп күтілуде. Технопарк базасында уни-

верситет білім алушылары практикадан 

�тіп, маман даярлаушы кафедралар �з 

зертханасын жасақтайтын болады. Келе-

шекте жаңармалы балама энергия �ндіру, 

соның ішінде Tesla Energy моделінің ашық 

патентін пайдалану арқылы күн сәулесінен 

қуат алу мәселесі жоспарлануда. Жаңадан 

жасалған және жаңартылған ғылыми-

зерттеу жобалары жалғасын тауып, зерттеу 

нәтижелері ретінде автоматтандырудың 

– Еліміздегі жоғары білім беру жүйесінде 
1зіндік орынға ие, 1зіңіз басқарып отырған 
у н и в е р с и т е т т і ң  қ ұ р ы л у  т а р и х ы  м е н 
құрылымына, материалдық-техникалық ба-
засы мен халықаралық қатынастары жайлы 
қысқаша тоқтала кетсеңіз?

– Жоғары білім кез келген елдің 

қарыштап дамуында ерекше р�л атқарады. 

ХХІ ғасырдағы зияткерлік ресурстарға 

сүйенген технологияның дамуы, сондай-

ақ алдыңғы қатарлы дамыған елдердің 

сол ресурстарға ұмтылуы тек қана эко-

номика емес, тұтастай алғанда қоғамдық 

трансформацияның дамуындағы айрықша 

фактор болып табылады. Жаңа заман 

біздің алдымызға әлемдік білім беру 

кеңістігіне ену мақсатына байланысты жаңа 

міндеттер қойып отыр. Қазіргі заманның 

университеті екі жақты мәселенің шешімін 

табуға мәжбүр: біріншіден, сол оқу орны 

орналасқан елдің ішкі қажеттіктерін �теу, 

ҚЫЛҚАЛАМ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

педагогикалық университетінің про-

ректоры, тарих ғылымының докторы, 

профессор Ғабит Кенжебаев суретші 

Тоққожа Қожағұловтың қат-қабат 

ғылыми-педагогикалық жұмысты 

шығармашылық қызметпен тығыз 

ұштастырып, дүниеге ұлы тұлғалардың 

қайталанбас портреттерін салған та-

лантына құрметпен қарайтынын 

білдірді. Сондай-ақ ол суретшінің 

бұл к�рмесі Абай атындағы ҚазҰПУ-

дың 90 жылдығына арналуының 

символдық мәні бар екенін атап 

к�рсетіп, қыл қалам шеберіне уни-

верситет ректоры Т.Балықбаевтың 

құттықтау хатын тапсырды.

Қазақстан Жазушылар одағы 

басқармасының т�рағасы, ҚР Еңбек 

сіңірген қайраткері, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты, ақын-драматург 

Нұрлан Оразалин, ҚР Еңбек сіңірген 

қайраткері ,  Ресей к�ркемсурет 

академиясының академигі,  про-

ф е с с о р  Б а й т ұ р с ы н  О м а р б е к о в , 

�нертанушы, философия ғылымының 

кандидаты, Т.Жүргенов атындағы 

Vнер академиясының профессоры 

Қалдыгүл Оразқұлова, ҚР к�ркем 

 сурет академиясының вице-президенті 

академик Анарбек Нақысбеков, Алма-

ты облысы Жамбыл ауылының әкімі 

Жанат Беркінбаев, ҚР Мәдениет 

қайраткері,  Жамбыл ауданының 

Құрметті азаматы Ерлік 8лімқұлов 

с�з алып, бейнелеу �нерінде, оның 

ішінде портрет жанрында еңбек етіп 

жүрген к�рнекті қыл қалам шеберінің 

шығармаларына талдау жасап, жоғары 

бағаларын берді .  «Тоққожаның 

портреттік шығармалары қатып 

қалған фотография емес, оларда 

кейіпкердің жан дүниесі, жүрек жы-

луы, к�з нұры �те нәзіктікпен және 

шынайы шеберлікпен беріліп, тірі 

бейнеге айналады» десті с�йлегендер. 

Республикалық ән байқауларының 

жүлдегері, әнші Тілеулес Құрманғалиев 

әннен шашу шашты. 

К�рменің ашылуына жиналғандар 

к � п  б о л д ы .  О л а р д ы ң  і ш і н д е 

� н е р т а н у ш ы л а р ,  қ а л а м г е р л е р , 

 Алматы қаласындағы жоғары оқу 

орындарының ұстаздары, студент-

тер, автордың туған туыстары және 

 достары болды. К�рмені тамашалауға 

келгендер суретшінің талантына 

тәнті болып, оның к�рмеге қойылған 

еңбектеріне қызығушылық танытты.

К�рмеге автордың 50-ден астам 

 туындылары қойылды. Аталмыш 

к�рме жұмысы 16-шы қазанға дейін 

жалғасатын болады. 

Т о қ қ о ж а  М ұ қ а ж а н ұ л ы  1 9 8 4 

жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық 

 пе дагогикалық институтының к�р-

кемсурет-графика факультетінің 

«Сызу, сурет және еңбек» мамандығын 

бітірген.  Еңбек жолын Жамбыл 

қаласындағы Жамбыл педагогикалық 

институтының жалпытехникалық 

тәртіп пен еңбекке баулу факультетінде 

оқытушы болып бастады. 1987 жылдан 

бастап Абай атындағы ҚазҰПУ-де 

әртүрлі қызмет етіп келеді. 

Қылқалам шебері к�пшілікке 

негізінен портретші ретінде та-

нымал. Портрет жанрымен қатар 

Қазақстанның керемет табиғатын, 

� з і  т у ы п - � с к е н  Х а н - Т ә ң і р і 

аймағын бейнелеген.  Шебердің 

шығармашылығында философияға 

толы тақырыптық картиналар да 

ерекше орын алады. Олардың ішінде 

«Жалғыздық», «Тыныштық», «Жан 

дауысы. 1937 ж.» және т.б. еңбектері 

ерекше әсер береді. 

Т.Қожағұлов облыстық, респуб-

ликалық және халықаралық к�р-

мелерге ұдайы қатысып тұрады. Жам-

был атындағы, М.Мақатаев атындағы 

халықаралық сыйлықтардың лауреа-

ты. Суретшінің шығармалары біздің 

елден басқа Ресей, Қырғызстан, АҚШ, 

Түркия, Германия, Жапония және 

Балтық теңізі жағалауы елдерінің 

музейлері мен жеке коллекцияларын-

да сақтаулы. 

Нұрлан ҚҰМАР
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САҒАТ – СЫНШЫ, 
САҒАТ – ҚАЙРАТКЕР... Т ү р к и я н ы ң  А Қ Ш - т а ғ ы 

елшіл і г і  америкалықтарға 
мигра циялық емес виза беруді 
тоқ татты. Жақында Вашингтон 
тура осындай қадамға барған 
болатын. Сондықтан бұл шара 
жауап ретінде қабылданып 
отыр. 

Бұған дейін АҚШ-тың 

Ыстамбұлдағы бас консул-

ды ғының қызметкері  Метин Топуз  қамауға 

алынғандығын айта кеткен ж�н. Оған Түркияның 

конституциялық құрылымын бұзды, тыңшылық 

әрекет жүргізіп, жергілікті үкіметті құлатпақ болды 

деген айып тағылған. Алайда аме рикалықтар Топузға 

тағылған айыптардың негізсіз екенін айтып, бұл 

жағдай екі елдің қарым-қатынасына сызат түсіретінін 

жеткізді.

А Қ Ш - т ы ң  М и с с и с и п и 
штатына жақындап қалған 
Нейт дауылы басылды. Ма-
ман дардың болжауынша, енді 
оның екпіні бәсеңдей түспек. 

Қазір дүлей жел Алабама 

мен Миссисипи штаттары 

арқылы құрлықтың ортасына 

қарай бағыт алып, сағатына 37 

шақырымдық жылдамдықпен 

соғуда.  Бұған дейін Луизиана, Алабама, Миссисипи 

және Флорида штаттарында т�тенше жағдай жария-

ланып, тұрғындар қауіпсіз жерге к�шірілген.

Айта кететін жайт, «Нейт» дауылы – соңғы екі 

айда Құрама Штаттардың аумағына соққан т�ртінші 

дүлей жел. Алайда мамандар аталған аймақтарға 

«Харви», «Ирма» және «Мария» дауылы сияқты апат 

әкелмейтінін айтады. 

Еске сала кетсек, елдің есін шығарған желден 

Орталық Америкада 30 адам опат болды.

Мысырлық Гиза қаласының криминалды соты 13 
адамды дарға асу жазасына кесті. Оларға 2013 жылдан 
бастап 2015 жылдың мамыр айына дейін Гиза және 
Каир қалаларына шабуыл жасады деген айып тағылып 
отыр. 

Белгілі болғандай, Гиза ұлттық қауіпсіздігі дирек-

торын, полиция офицерін және генералды �лтірген, 

сондай-ақ пирамидалар маңында орналасқан по-

лиция б�лімшесіне шабуыл жасап, құқық қорғау 

органдарының қызметкерлерін �лтірген. 

Бұдан б�лек, олар жарылғыш заттар дайындау-

мен айналысқан. Рұқсатсыз қару қолданып, поли-

ция к�ліктері мен меншігін жойған. Vлім жазасына 

кесу үкімі мүфти кеңесіне қарауға жіберілді. Жауын-

герлер ісі бойынша шешуші үкімді 7 желтоқсан күні 

сот шығарады.

Италия парламентінің депу-
таттары жаппай аштық жария-
лады. «Босқындардың балала-
ры азаматтық алсын» деп талап 
қойған 90 халық қалаулысы ас 
пен судан бас тартты. 

Айта кетейік, азаматтық 

туралы жаңа заң жобасы Ита-

лия парламенті сенатында бір 

жарым жылдан бері қараусыз 

жатыр. Егер бұл реформа қабылданатын болса, ел 

аумағында дүниеге келген әр сәби Италия азаматы 

атанады.  Депутаттардың наразылық акциясын 800-

ге жуық мұғалім де қолдап отыр. Тіпті Италияның 

инфрақұрылым және к�лік министрі Грациа-

но Дельрио да аштық жариялағандар қатарына 

қосылды.

 «Шекарадан тыс» Ұлттық қауымдастығының 

вице-президенті Мария Илена Роша: «Италияда 

дүниеге келіп, ел азаматы атанып жүргенмен, заң 

жүзінде олай еместігін, сондықтан бұл мәселенің 

басын ашып алатын уақыт келгендігін айтып, бұл 

заң жобасы Италияға ағылған босқын санын одан 

сайын к�бейтеді» деген пікірін білдірді.

Испанияның бірқатар қаласында каталондық 
референдумға  наразы халық шеруге  шықты. 
Жиналғандар Каталония 1ткізген саяси шараның 
шешіміне қарсы. Олар Испания іргесінің с1гілмей, 
біртұтас мемлекет болғанын қалайды. Мадрид 
к1шелеріне осы пікірді ұстанған 950 мың ереуілші 
шыққан. Ал Барселонадағы шерушілер жергілікті 
билікті Испаниямен бір мәмілеге келуге шақырды. 

1 қазанда Каталонияда тәуелсіздік туралы 

референдум �ткендігін еске сала кетейік. Оның 

қорытындысы бойынша, дауыс беруге қатысқан 

жұрттың 90%-дан астамы автономиялық �ңірдің 

егемендігін қолдап дауыс берген. Алайда ресми 

Мадрид «бұл конституцияға қайшы» деп, саяси 

шараға қарсы болды. Испанияның орталық билігі 

референдумды �ткізуге кедергі ету үшін �ңірге 

полицейлерді жіберген. Олар бюллетеньдер мен 

арнайы жәшіктерді күштеп тартып алды. Сондай-

ақ сайлау б�лімшелерінің маңында тұрғындар мен 

тәртіп сақшылары арасында қақтығыстар болып, 

мыңнан аса адам жараланған еді.

 Mзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТҮРКИЯ

АҚШ

МЫСЫР

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

Жауап ретіндегі қадам

Нейт дауылы

Кеңеске қарауға жіберілді

Депутаттар аштық жариялады

Каталониядағы шерулер

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

«ЖОЛДАСТЫҚ ТОЙ» 
қуаныш сыйлады

ҚАЙСАР ҰЛЫ 
ҚАЗАҚТЫҢ

ның Сағат 8шімбаев жайлы айтқан 

есте ліктері, сыншының алтын 

қорда сақ талған байламды ойлары 

бейнетаспа арқылы халық наза-

рына ұсынылып, к�рермені қалам-

ге рімен тағы бір мәрте қауышты. 

К е ш  с о ң ы н д а  с ы н ш ы н ы ң 

ұлы Қазақстан Республикасы 

Парламенті Мәжілісінің депута-

ты Мәулен 8шімбаев пен Сағат 

ағаның жары, белгілі жазушы, 

журналист Шәрбану Бейсенова 

ұйымдастырушыларға алғыс айтып, 

ізгі ниет білдірді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

8л-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінде Сағат 

8шімбаевтың туғанына 70 жыл 

толуына орай «Ұлттық интелли-

генция: Қарыз бен Парыз» атты ха-

лықаралық ғылыми-прак тикалық 

кон ференция �тті. 

 Оған Алматы қаласының әкімі 

Бауыржан Байбек, ҚР Парламент 

Мәжілісінің депутаты Қуаныш 

Сұлтанов, Қазақстан Жазушылар 

одағы басқармасының т�рағасы 

Нұрлан Оразалин, 8зербайжан 

ғылым академиясының вице-

президенті академик Габиббейли 

Иса, М.8уезов атындағы әдебиет 

және �нер институтының дирек-

торы, ҚР ҰҒА академигі Уәлихан 

Қалижан және т.б. зиялы қауым 

�кілдері, алыс-жақын шет елдер-

ден келген ғалымдар мен қоғам 

қайраткерлері қатысты. 

Аудан әкімі Н.Шамұратов: «Ерлік 

істері �негеге толы, �р мінезді бабала-

рымызды ардақтап, есімдерін барша 

жұрттың жадына сіңіре түсу – перзенттік 

парызымыз» дей келе, теңіз тарланының 

тектілігіне тоқталды.

Шамша АЙТУҒАНОВ, 
журналист:

– Талант $митжанұлы Б<ріқұлақовтың 70 жылдығына арналған 
шара жақсы ұйымдастырылған. Себебі ол елге, халыққа, жас ұрпаққа 
<негелі із қалдыратындай үлкен ерлік жасаған адам. Қаһарман еріміз Ре-
сейде жүріп, атом сүңгуір кемесінде <зінің ақырғы деміне дейін міндетін 
адал атқарып, жолдастарын құтқаруда <з <мірін құрбан еткен жан. 

Сондықтан да қазақстандықтар, қазалылықтар осындай батыры-
мызды құрметтеуіміз керек. Уақытында оның ерлігі ж<нінде аудандық 
«Қазалы» газетінде к<лемді мақала да жарияланды. Міне, соның 
жалғасы іспеттес 70 жылдығы аталып, халыққа тәрбиелік мәні бар 
құнды дүниелер енгізілген кітабы шығарылды.

Шаттық БTРІҚҰЛАҚОВ, 
Оңтүстік Қазақстан облысы қорғаныс істері ж1ніндегі 
департаментінің қызмет бастығы, заңгер-кеңесші:

– Талант Б<ріқұлақов 1989 жылы атом кемесінде қаза тапқан. Ол 
<зінің жанын пида етіп, <рт шыққанда қарамағындағы жауынгерлерді 
құтқарып, қолынан келгенше олардың тірі қалуына септігін тигізді. 
Алдағы уақытта да <скелең ұрпаққа оның есімін дәріптеп, ерлігін паш 
етуге дайынбыз. Асқаралы ағамызды тұлға тұтып, бүгінде бауырым 
Жасұлан Талайлыұлы екеуміз Қазақстан Республикасы қарулы күштері 
қатарында қызмет атқарудамыз.

«Шын батыр сын үстінде танылады» деген бар. Сол сындарлы 
сағатта сынбаған батыр ағамды мақтан етемін. Cткізілген шара 
аясында Т.Б<ріқұлақовтың <мірі, <шпес қайсарлығы жан-жақты наси-
хатталды. Халқымыздың бүгінгі ұрпағы батырларымыздың жанқиярлық 
ерлік істерімен бой түзеп, ұлттық рухты оятса, келешегіміздің кемел 
болатыны с<зсіз. Осындай ер есімі – ел есінде қалады деген сенімдемін.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  С а ғ а т 

8шімбаев тың қаламдасы, за-

мандасы, досы Нұрлан Ораза-

лин: «...Сағатты бізден екі дүние 

қағида сы мен алыстатқан жиырма 

алты жыл оның бейнесін мына 

жалған дүниеден алып кеткенімен, 

шын дүние – рух дүниесі әлемінен 

к�ші ре де, �шіре де алмағанын 

сезіне міз. Осының �зі Сағат қиялы 

мен ойын тербеген ұстанымдары-

ның дәйектілігін, мақсат-мұраты-

ның �міршеңдігін танытар, халық 

санасындағы тұлға тұғырын уақыт 

�ткен сайын биіктетіп, бекіте түсер 

�мір �лшемі мен мәңгілік кес-

кінінің к�рінісі екені шүбәсіз. Бұл 

�лшем, бұл кескінге ие болу – 

қолына қалам ұстап, уақыт дейтін 

безбүйрек, қатал кеңістікпен жа-

рысып с�з оздырған, таласып ой 

түлеткен кез келген к�ркемс�з 

– Тумысынан болмысы б�лек Та-

лант Б�ріқұлақовтың есімі Қазалы 

жұртшылығына кеңінен мәлім. Қоғам 

�мірінде ғасырлар құпиясы болып 

шегенделіп қалған оқиғалар аз болған 

жоқ. Мұндай оқиғалардың бірі 28 жыл 

70 жасқа келуіне арналған әдеби-

танымдық кеш �тті.

Кеште Қазақстан Жазушылар 

одағы басқармасының т�рағасы 

Нұрлан Оразалин С.8шімбаевтың 

жары Ш.Бейсенованың елге сіңірген 

еңбегі жайында баяндап, �зінің 

ізгі ықыласын білдірді. Алматы 

қаласының әкімі Б.Байбек пен Ал-

маты облысының әкімі А.Баталов 

Шәрбану Бейсенованың иығына 

шапан жауып, гүл шоқтары мен 

алғыс хаттарын ұсынды. 

Мерекелік кеште 8.Кекілбаев, 

З . Қ а б д о л о в ,  8 . С ы ғ а й , 

М.Жолдасбеков секілді ел ағалары-

жаратушысының түпкі арманы, 

түбегейлі мұраты.

Біз білетін дос, замандас, қа-

ламдас Сағат �зін осындай қатал 

талап пен уақыт атты қатыгез сын-

шының қайрауына салудай-ақ 

салған әрі осы жолда алған бе-

тінен еш қайтпай жүріп, ұлтқа, ұлт 

әдебиеті мен руханиятына ұлан-

асыр еңбек сіңірген санаулы саң-

лақ тарымыздың бірі еді» деп, жүрек 

тебірентер с�з айтты.

Тәуелсіздік кезеңіндегі  ұлт 

зиялысының болмыс-бітімін ба-

ғам дап, ұлттық интеллигенция-

ның ұлт алдындағы парызы мен 

қарызы талқыланған конферен-

цияда «С.8шімбаевтың әдеби-

п у б л и ц и с т и к а л ы қ  м ұ р а с ы » , 

«С.8шімбаев және әдеби сынның 

к�кейкесті мәселелері», «ЖОО 

ә д е б и е т т і  о қ ы т у  м ә с е л е л е р і » 

тақы рыптары да қалыс қалмады. 

Қаламгерді �мір жолы, шығарма шы-

лығы қақында с�з болды. 

Аталған шараның жалғасы іспетті 

күннің екінші жартысында М.8уезов 

а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  м е м л е к е т т і к 

академиялық драма театрында Сағат 

8шімбаевтың туғанына 70 жыл то-

луына және оның жары танымал 

жазушы Шәрбану Бейсенованың 

бұрын Солтүстік теңізде орын алды. 

8скери-теңіз оқу-жаттығу жиынын-

да Отан алдындағы міндетін атқарып 

жүрген 69 жауынгері бар №1 атом 

сүңгуір кемесі Норвегияның Медвежий 

аралының маңында 105 метр тереңдікте 

теңіз шыңырауына батып кеткен бо-

латын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында: «Туған жердің әрбір 

сайы мен қырқасы, тауы мен �зені та-

рихтан сыр шертеді. 8рбір жер атауының 

т�ркіні туралы талай-талай аңыздар мен 

әңгімелер бар. 8рбір �лкенің халқына 

суықта пана, ыстықта сая болған, 

есімдері ел есінде сақталған біртуар 

перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ 

біліп �суге тиіс» деген еді. Мемлекет бас-

шысы айтқандай, Талант Б�ріқұлақов 

секілді ерен жүректі �р батырларымыз 

жаһандану заманындағы Алаш баласы 

үшін үлгі қылуға бірден-бір лайықты 

тұлға, – деді аудан басшысы.

Профессор, философия ғылымының 

докторы Б.Қожамберлиев Талант 

Б�ріқұлақовтың �мірі мен ерлігі жайлы 

құнды деректер келтірді. Vз мәлім-

демесінде, қазақтың қайсар ұланы Та-

лант 8митжанұлы және оның қарулас-

тарының ерлігі туралы сол кездегі одақ-

тық және республикалық баспас�з құрал-

дарында кеңінен жазылғандығын және 

Отан үшін жасалған ерлік ешқашан 

ұмытылмайтындығын жеткізді. 

Еңбек ардагері Ш.Алтын баев, Қазалы 

ауданы жастары ның �кілі Ж.Жұбанғанов 

естеліктер айтып, ұсыныстарымен 

б�лісті. 

Бұдан соң мінберге шыққан  Талант 

Б�ріқұлақовтың бауыры  Талайлы 

Б � р і қ ұ л а қ о в  у а қ ы т  б � л і п  к е л г е н 

тыңдаушыларға алғысын білдіріп, батыр 

ағасының ерлігі мен �рлігі к�рініс тапқан 

«Қайсар ұлы қазақтың» атты кітаптың 

мазмұнымен таныстырып �тті. Құнды 

туындының тұсаукесер рәсімін аудан 

әкімі Н.Шамұратов жүргізді. Кітап кешке 

жиналғандарға таратылды. 

Айта кетейік,  бұл күні  Қазалы 

 ау дандық тарихи-�лкетану музейінде 

Талант 8митжанұлының �мір-дерегіне 

арналған жәдігерлік бұрыш ашылды. 

Онда жерлесіміздің әскери және жұмыс 

киімдері, кітаптары мен суреттері, �зі 

ойнаған шахматы қойылды. Тарихи 

сәтті аудан әкімінің аппарат басшысы 

А.Ешниязов құттықтау с�збен ашты. 

Естелік жәдігерлерді музейдің ғылыми 

қызметкері Қ.Ерболатов таныстырды.

Айнұр ҚАЗМАҒАМБЕТОВА

Қызылорда облысы

Үлкен қазанда піскен тағамдар дәм татуға 

келгендерге тегін таратылды. Сондай-ақ 

шара барысында атшабыстан, түйе жарыс-

тан, қазақша күрестен, кір тасын к�теруден 

жарыстар �тіп, жәрмеңке ұйымдастыры-

лып, жергілікті �нерпаздар қазақша әндер 

шырқап, ұлттық билерімізді биледі. Шетте 

тұрса да мұндағы бауырларымыз �здерінің 

салт-дәстүрін жақсы сақтайтынын істерімен 

дәлелдеді.

Бұл шараға аталған облыстың Ахтуба, Во-

лодар, Енотаев, Икряный, Камызяк, Крас-

ный Яр, Лиман, Нариманов, Приволжск, 

Харабали, Чернояр аудандарынан және Ресей 

құрамындағы �зге де ұлттық республикалар-

дан келген қандастарымыз бен басқа да ұлт 

�кілдері, ауданымыздан аудан әкімінің орын-

басарлары Vркен Тәжібаев бастаған делегация 

қатысты. Нариманов ауданының басшылары 

тойға арнайы түрде Қазақстанның халық 

артисі, «Құрмет» және «Парасат» ордендерінің 

иегері Роза Рымбаеваны да шақырыпты.

Біздің ауданнан барған делегацияны 

Нариманов ауданының басшылары �з киіз 

үйлеріне түсіріп, құрметтеді. Үлкен киіз 

үйдің іші әсем безен діріліп, ішіне үстелдер 

қойылыпты. Қазақ станнан келген қонақтарға 

қандастарымыз бен Нариманов ауданының 

басшылығы қолдарынан келген құрметін 

к�рсетуден тартынып қалған жоқ. 

Астрахань облысы Нариманов  ауданы 

әкімінің бірінші орынбасары Владимир  Снопко: 

«К�ршілес екі ел ежелден іргесі жарасып, 

тату-тәтті �мір сүріп келеді.  Ауданымызда 47 

мыңнан аса халық бар болса, оның 24 пайыздан 

астамы қазақ ұлтының �кілдері. Саны жағынан 

екінші орында. 8рине, бізде ұлтқа б�ліну деген 

жоқ. Бүгінгі шараға облысымыздағы барлық 

аудандардан, Ресейдің �зге де �ңірлерінен 

қазақтар қатысып отыр. Шақырғанымызды 

қабыл алып, уақыт тауып арнайы келгендеріңіз 

үшін сіздерге ризашылығымды білдіремін. 

Қазақстан Ресейдің сенімді к�ршісі, одақтасы. 

Достығымыз жалғасын тапсын, еліміз аман 

болып, бірлесе дами берейік» деді. Одан әрі На-

риманов ауданы әкімінің орынбасары Зүлфия 

Шүкірғалиева, аудандық муниципальдық 

білім б�лімінің басшысы Валерий Аль-

джанов, «Жолдастық» қоғамы Нариманов 

аудандық ұйымының т�рағасы Шапхат Ка-

зикенов және т.б. адамдар ақ тілектерін ар-

нады. Аудан әкімінің орынбасары Vркен 

Тәжібаев құрманғазылықтар атынан мере-

кемен құттықтап, Қазақстан мен Ресейдің 

арасындағы достық, екі жақты меморандумда 

к�рсетілген �зара қарым-қатынастарымыз 

жалғасын таба берсін деген тілегін жеткізіп, 

«Жолдастық» қоғамы Нариманов аудандық 

б�лімінің т�рағасы Шапхат Казикеновке  аудан 

әкімінің Құттықтау хатын табыс етті. 

Қанат ҒҰМАРОВ
Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ

ТАҒЫЛЫМ
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Олай болса қазақ топырағындағы қай 

азаматтың қолына тиді екен? Ол неге 

үндемейді? Тағы бір ойланатынымыз: 

Г.К.Жуков к�птің бірі емес, ол елге белгілі 

атақты адам ғой, одан алған дүниеге 

кім де болса жауаптылықпен қарауы 

керек емес пе? Бір жауабын бермес бо-

лар ма? Он жыл бойы қалам тербетіп, 

бойдың қуатын, к�здің майын тауысып 

жүрек қылымен жазған аяулы азаматтың 

баға жетпес мұрасы дерексіз қалмасын, 

белгісіз біреудің қолында кетпесін не-

месе �лі дүние болып елеусіз архивтердің 

бірінде сарсаң т�секте сарғайып, қараңғы 

түнекте жатып қалмағай деген үмітпен 

іздеу салып отырмыз.

Сол бір дастан қайда екен?..

8бдәзім к�зінің тірі кезінде �зінің 

шығармалары арқылы баспа бетін 

к�рмесе де, кейінгі ұрпақтың қажетіне 

жарарлық творчестволық мол дүние 

қалдырған қаламы киелі қарымды ақын. 

Г.К.Жуковқа жіберген «Георгий мен 

Зиямат» атты поэмадан басқа бірнеше 

к�лемді дастан, хикаялар жазған. Түрлі 

тақырыпта жазылған �леңдер топтама-

сы бар: жоқтау, беташар, айтыс, терме 

оқып, Сарыкемердегі Қарат�бе мазарына 

алып барып жерледі...»

Мұны отбасының альбомы неме-

се күнделік жазба деп қарауға бол-

майды, бұл қыңыр заманның қиқар 

қылығын бажайлап к�рсеткен шы-

найы шындығымен к�рінген соны 

шығарма деуіміз ж�н. 8бдәзім еңбегінде 

осы тәріздес қилы-қилы кезеңдерді 

к�з алдыңа келтіретін шытырман 

оқиғалардың легі тізіліп жатады.

V л е ң і н  � з і м с і н і п ,  қ а р а  с � з і н 

тосырқай алмассың: олар бір-бірімен 

сырласып, бірінің бірі қыбын тауып, 

бірін-бірі анықтап, айқындап, керегінде 

жымдасып, түбінде түйі  нін тауып, 

ақыры бір арнаға түсіп кете барады.

«Жамандық деген жанған от,

Жандырып кетер арыңды...

...Арам сана – �мірсіз,

Vмірі болар сенімсіз...

...Қара құйқа бейнелес,

Сабындап жусаң ағармас...»  деп 

жаманның сиқын �леңмен тілгі лесе, 

«...жаңа редактор жүрген жерін қуыра 

келді. Мен ондай әділетсіздікке шыдай 

алмаймын. Онымен ісім де, с�зім де 

лып табылған сол бір сұрапыл соғыстың 

қанқұйлы шытырман оқиғаларын еске 

салуды автор мақсат тұтпаған екен. 

Ақынның алға тартқан діті – адам жанын 

тебіренту болыпты.

«Сандалдым-ау, сандалдым,

Зиямат, қалқай, аяулым,

Vлігіңе бара алмай,

Сүйегіңді таба алмай...

Сандалдым-ау, сандалдым,

Қайдасың, қалқам, қайдасың?..»

Осы жолдарды оқығанда тұла бойың 

ду еткендей болады, денеңнің ыстығы 

к�теріліп, т�бе құйқаң шымырлайды. 

Жақынынан, жалғызынан айырылып, аһ 

ұрып отырғаны ма, ең  болмаса жатқан 

жерін к�ріп к�ңілі к�ншімеді-ау – азалы 

күннің айғағы ғой бұл; жан жарасы – 

аяныш, елжіреген жүректен сағыныш, 

сарсаң қайғы, тұңғиық мұң – бәрі осын-

да. Поэманың ұзын ырғағына ой жүгіртіп, 

талдау жасап, тұжырымға келу емес біздің 

мақсатымыз, оның сүбелі шығарма, 

құнды дүние екендігіне к�ңіл б�лу, назар 

аудару – бағыт сол.

Поэманы жазуда автор он жылдай 

уақытын сарп еткен, әрі оны жастықтың 

желк�кірек шағында баянсыз қиял 

үстінде жазған емес, бергі, �мірден ала-

рын алып болған, ақыл тоқтатып, жігіт 

ағасы болған кезде шығарған. Дастанның 

жазылған жерлері «Жамбыл-Шымкент-

Новгород», жылдары «1941-1950 жылда-

ры» делінген.

«Кең жайдым құлашымды дүниеге,

Білдім мен қайғыра да, сүйіне де.

8йтеуір әрі-сәрі болғаным жоқ,

Ұқтым мен �мірімнің күйі неде...

Дүние жалт-жұлт еткен кең мекенім,

К�ре алмай к�п жеріңді мен кетемін...

Басымнан шалқып �скен күнім – 

дәурен...

Тоқтамас �мірімнің сағатындай,

Жүрегім енді қанша соғар тынбай?..»

...Иә, жалған дүниеден алғанын 

алған адам, �ткен �міріне �кінбесе де, 

�ксігі ме... Поэма осы тәріздес баянды 

ой, тұрлаулы с�збен жазылған.

Сондықтан да ақын 8бдәзім Ахметов-

тың бұдан 30 жыл бұрын �з қолымен 

ж�нелтілген он жыл бойы жазған еңбегі 

«Георгий мен Зиямат» поэмасы туралы 

бүгін с�з қозғап отырмыз. Мына бір 

жапырақ қағазды сол поэманың куәгері 

санап келген жайымыз бар.

«Квитанция №835.

Заказная бандероль.

куда. Г.Москва. Кремль.

Министру   обороны   СССР.

Кому. Маршалу Жукову Г.К.

Оплачено почтовыми марками

два руб. 25 коп.

гор. Газалкент, 18/VIII-1954 г.»

Поэма жыраққа кеткен, жауапсыз 

кетті, сұраусыз қалды. Міне, енді іздеу 

салып отырмыз. Москвадағы Орталық  

немесе Қорғаныс министрлігінің Бас 

штабының әскери архивін қарау керек. 

8бдәзім Жуковқа жазған хатында былай 

депті: «Я высылаю поэму лично Вам в 

знак глубокого уважения и признатель-

ности. Если Вам не составит особого 

труда, то прошу поспособствовать появ-

ление поэмы в свет, то есть печатать как 

отдельно книгу, а если нет, то оставьте её 

у себя на память».

8рине, поэма із-түзсіз кеткенімен 

жоғалмаған болар, бірақ ол қай жерде, қай 

архивте жатыр, осы жағы бізді ойланды-

рады. Кезінде Г.К.Жуков та жұмысбасты 

болған адам, бұл туралы хат иесіне жауап 

бере алмаған шығар, ол �зінде сақтап 

не қылады, қазақ тілінде жазылған 

шығарманы Қазақстанға жібермей ме? 

қоштасу, тағысын тағылар. 8бдәзім бір 

топтамасын «Бес кітап» деп атапты, 

бұнысы бес дастан «Бидайшы-білеген» 

(аңыз-дастан), «Кенже-елбегі» (тарихи 

аңыз-дастан), «Жалқау жарымайды» (мы-

сал-дастан), «Сандалбай» (�мір-дастан).

Ақынның әрбір дастаны �зіндік 

мазмұн ерекшелігімен бір-бірінен 

о қ ш а у  т ұ р а д ы .  Б у ы н  ү н д е с т і г і , 

шумақ желісі, �лең жолдары, тізбегі, 

қайырымы құрылысына қарай бір-

бірімен үйлесіп, жымдасып келіп, 

белгілі бір ой түйініне әкеп матайды.

8бдәзім Ахметовтың сол замандағы 

творчестволық кезеңі мен жалпы дәуір 

тынысы әдебиеттің «партиялылығы» 

дейтін қатал қағиданың құрсауында бола-

тын. Ақын 8бдәзімнің творчестволық да-

рыны ол саясатқа онша бағына да, табына 

да қоймаған сияқты. Ол �зін еркін ұстап, 

кең тыныстап, шығармасын ешкімнен 

қаймықпастан жалтақсыз жазған, құрғақ 

саясат қуалаудан аулақ. Шығарма адам 

туралы болатын болса, 8бдәзім сол 

адамның жан күйін тербете де, тебіренте 

де білген, «партиялық» болсын деп тау 

жаңғырығына салмаған, уралап кетпеген.

«Сыйла мені, ағажан, гүліңменен,

Шыдармысың мен саған күлім-

десем...» деп с�з кестесін құбылта, 

құлпырта қайырғанда тыңдаушының 

жан дүниесін арбап әкетпей ме, тіпті ол 

бір сәт елтіп бара жатқанын сезе ме екен... 

8бдәзім Ахметов �леңдерінде осындай 

жан сезімін сергітер тұстары баршылық. 

Ақын құбылмалы к�ңіл күйінің екінші 

қырынан келіп, кейде жүректі сыздатып 

та кетеді.

«Азатжаннан айырылып,

Қанатым сынды-ау қайырылып...

...Енесінен айрылған,

Шырқырадым құлындай...

...Бақшадағы қызыл гүл,

Мезгілсіз қурап солар ма...

...Мұндай да күн болар ма,

Мұның да орны толар ма...»

8бдәзім Ахметовтың туынды-

лары �лең кестесімен де, қара с�з 

жүйесімен де жазылған. К�п жері жыр, 

терме тәртібімен берілген, қара �лең 

шумақтары да жетерлік.

Шығармасының �н бойында �зінше 

бір кесте бар, онысы ақынның твор-

честволық тәсілі болса керек. «Екі кітап» 

деп аталатын б�лек бір топтамы поэзия 

мен проза жанрлары аралас жазылған: 

бастан-аяқ �мірбаяндық очерктермен 

к�мкерілген, бірақ ол әлеуметтік тыны-

сын жоғалтпайды, адамилық тұғырынан 

түспейді.

Бұл халық заманның қилы-қилы 

шақтарын басынан �ткерді ғой. Бір кезде 

жоғарының мәзіріне табынғандықтан 

партия мүшесі адам �лген азалы жерге 

жуы майтын болған. Ол жерде құран 

оқылады, содан ат-тонын ала қашатын. 

Vмірдің осы бір  кірбіңін 8бдәзім 

шығармасынан кездестірдік. Vз қолымен 

былай деп жазады: «18 март күні  Болат 

дейтін үш жасар балам қайтыс бол-

ды. Оны к�муге бірде-бір комму нист 

қатыспады, келмеді. Сол Михайловка 

поселкесіндегі қазақтың қарттарынан 

оншақтысы жиылып келіп, «мүрдені 

к�муге коммунистерің келмейді, оны 

бізге бер, біз к�меміз» деді. Сондықтан 

мүрдені соларға бердім. Олар оны жаназа 

Жалған дүние... Біреу ерте, біреу 

кеш дегендей әлемнен �тіп жатады... 

Қолымызда 1954 жылдың 17 тамызында 

жазылған хат. Бұл күнде ол хаттың ав-

торы да, арналған адамы да �мірде жоқ, 

тіршіліктен �ткен. Артындағы ұрпақ к�з 

жүгіртіп хатты қайта-қайта оқиды, оқыған 

сайын ойға шомып, �ткенді еске алады, 

толқиды. Мирасқор ұрпағының қолында 

атадан балаға қалған мұра бар, арттағыны 

ойландырып, толғандырып отырған да 

сол мұра. Атадан �ткен жәдігердің барын 

пайдалану, жоғын іздеп табу – кейінгі 

ұрпақтың аруақ алдындағы борышы бол-

са, халыққа деген ұлттық үрдісі, рухани 

міндеті болмақ. Ол енді заңдылық.

Мұражатнама мазмұнында жазылған 

хат былай басталыпты. Қаз қалпында 

жазуды ж�н к�рдік. «Многоуважаемый 

Георгий Константинович! Прежде всего 

шлю Вам свой пламенный коммуни-

стический привет и желаю самых наи-

лучших успехов в вашем боевом созида-

тельном труде. С большим опозданием 

я закончил свою поэму в стихотворной 

форме «Георгий и Зиямат», посвящен-

ную Вам и высылаю её в виде подарка...» 

Хат ары қарай желі тартып кетеді. Хат 

иесі – 8бдәзім  Ахметов. Бес жүз алпыс 

т�рт беттік (дәптерге жазылған) үлкен 

дастан 1941-1950 жылдар аралығында 

жазылып, ал 1954 жылы 18 тамызда 

Ұлы Отан соғысының даңқты жауын-

гер батыры Маршал Жуков  Георгий 

 Константиновичке  почта  арқылы 

бандерольмен жіберілген. Vкініштісі 

сол, Г.К.Жуков жіберілген поэманың 

қолжазбасын не хатты «алдым» де-

ген бірауыз с�з жазбағанға ұқсайды. 

Сондықтан болар, ақынның артындағы 

ұрпақтары бүгін әкесін еске түсіріп, оның 

жоғын жоқтап отыр.

8бдәзім Ахметов кім? 8бдәзім – 

бірнеше поэма-дастанды қолжазба 

күйінде жазып қалдырған ақын. Ескіше 

қырағаты мол сауатты да,  жаңаша 

саяси-әлеуметтік жағынан болсын, 

шығарушылық-ақындық тұрғыдан бол-

сын рухани тынысы кең, зерделі, білікті 

адам болған. Оның бастан кешірген �мір 

�ткелдерінің �зі де соны дәлелдейді.

Г.К.Жуковке жазған хатында былай 

дейді: «Я родился в 1901 году, в ауле 

Паргосе Бостандыкского района Южно-

Казахстанской области в семье бедного 

крестьянина. С 1928 года член КПСС. 

Около 17 лет работал редактором газеты 

политотдела, районных, областных газет, 

завотделом, лет 7-8 работал завотделом, 

секретарем райкома партии, инструкто-

ром обкома партии. В связи с болезнью 

последних два года работал учителем, 

работаю и сейчас. Окончил я в 1933 году 

Средне-Азиатскую Высшую Коммунис-

тическую сельско-хозяйствнную школу. 

На этом кончаю...»

Vз қолымен жазып, аз ғана с�збен 

баян еткен �мір жолы ақын жайында к�п 

нәрсені аңғартқандай. Қаламы жүйрік, 

с�зге сараң ақынның шығармасының да 

әрлі болары даусыз. 8бдәзім Ахметовтың 

«Георгий мен Зиямат» атты поэмасы 

к�лемді шығарма, қазақ тілінде жазылған. 

Он б�лімнен тұрады: «Арнау», «Бета-

шар орнына», «Бейбітшілікті бұзған 

кім?», «Москваның маңында», «Ста-

линград «қазаны», «Vлімнен ұят күшті», 

«8лсіретті он соққы», «Майдан мен тыл 

тілектес», «Жеңіс туы тігілді», «Жеңіс – 

деген ұлы еңбек»...

Vзінде қалған поэманың қолжазбасын 

оқып шыққаннан кейін, одан алған 

әсердің түрткісі осы мақаланы жазуға 

мәжбүр етті. Қазіргі ұрпаққа жаттанды бо-

«Туған жерге тағзым» акциясы 

ая сында 2,8 млрд теңгеге абаттанды-

ру, құрылыс, әлеуметтік жобаларды 

қалпына келтіру бойынша қосымша 

555 жоба жүзеге асырылуда. Бүгінде 

1,3 млрд теңгеге 379 жоба жүзеге 

асырыл ған. Қаланың іші қаптаған 

гүлзарларға толы. Форум аясын-

да 80 млрд теңгеден астам сомаға 

ірі әлеуметтік-экономикалық жо-

баларды жүзеге асыру туралы 20 

меморандумға қол қойылғанын атап 

�ту керек.

Салтанатты жиналыста с�з алған 

облыс әкімі Б.Сапарбаев жинал-

ған дарды Мемлекет басшысының 

тапсырмаларының орындалу ба-

рысымен, аймақтың әлеуметтік-

экономикалық жетістіктерімен 

таныс тырды. Сонымен қатар осы 

жиын барысында «Облысқа сіңірген 

еңбегі үшін» т�сбелгісімен бірнеше 

азаматтарды марапаттады. Олардың 

қатарында белгілі кәсіпкерлер «Ал-

тын Қыран» компаниялар тобының 

басшысы Исламбек Салжанов, 

«Нектар» �ндірістік кооперативінің 

т�рағасы Шамиль Каспранов және 

Қайрат Мәйтеков бар. 

Иә,  облыс әкімі  салтанат-

ты жиналыс т�рінде не себепті 

кәсіпкерлердің т�сіне құрмет 

белгісін қадады. Қазір дүниежүзінің 

к�птеген елінде қаржы дағдарысы 

б е л е ң  а л д ы .  К е ш е г і  ш а й қ а п 

ішіп, үріп т�гіп жүрген к�птеген 

кәсіпкерлер етек-жеңін  жинай ба-

стады. Жұмыс к�лемі де азайып, 

күні ертең не  болатыны белгісіз 

бұлыңғырлау мезетте Ақт�белік 

кәсіпкерлердің туған жерінен 

әлеуметтік нысан салуға қаржылай 

к�мек қолдарын созуы – қай 

жағынан болса да құптарлық шаруа. 

Мәселен, Исламбек Салжанов осы-

дан бірнеше жыл бұрын туған жері 

Қобда ауылынан құны 3  миллион 

долларға бағаланған балабақша са-

лып беріп, халыққа тарту етті. Енді 

міне, облыс орталығынан тарихи-

�лкетану мұражайы ғимаратының 

құрылысына қомақты қаржы құйды. 

Жиналыс үстінде с�з алған Ислам-

бек Салжанов: «Бүгін «Аналарға 

тағзым» атты музейдің құрылысы 

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

естідім. Осынау бастаманы қолдап, 

10 миллион теңге к�лемінде к�мек 

беремін» деп, басқа әріптестерін 

о с ы  и г і  б а с т а м а н ы  қ о л д а у ғ а 

шақыруы – үлкен азаматтық. «Не-

ктар» �ндірістік кооперативінің 

т�рағасы Шамиль Каспранов 

Қазақтың белгілі ақыны, сатирик, 

сазгер, атбегі Қажытай Ілиясұлының 

Руда Зайкенқызына арнаған «Ынты-

зар» атты ән-�леңіне орай �ткізіл ген 

кеш ақынның жарына деген ын ты-

зарлығы ғана емес, ұстаз-ананың 

�мірге, �нерге, ғылымға, ұстаздыққа 

деген ынтызарлығының бір белгісі 

іспетті. 

Р.Зайкенова 1982-1986 жылдары 

М.8уезов атындағы 8дебиет және 

�нер институтының аспирантурасын-

да оқып, «Қажым Жұмалиев еңбек-

те ріндегі әдебиеттану мәселелері» 

деген тақырыпта кандидаттық, 2010 

жылы «Қабдеш Жұмаділов шығар ма-

шылығы: тарихилық, деректілік және 

к�ркемдік шешім» деген тақырыпта 

докторлық диссертация қорғады. 

Бүгінгі күнге дейін ғалым 200-ден 

астам мақала мен 30 шақты мек-

теп және жоғары оқу орындарының 

оқулықтары мен оқу құралдарын 

жазыпты. Жас ұрпақты оқыту және 

тәрбиелеу ісін дегі зор еңбегі елеусіз 

қалмады. «Ы.Алтынсарин» атындағы 

т�сбел гінің, «ЖОО-ның үздік оқы-

тушысы» мемлекеттік грантының 

иегері. 

шамамен 1 миллиард, 500 мил-

лион теңгеге Ақт�бе қаласынан 

«Жекпе-жек» сарайын толықтай 

бітіріп берді. Форум аясында дзю-

додан Қазақстан Республикасының 

Президенті атын дағы халықаралық 

турнирдің жалауы осы сарайда 

к�терілді. Шамиль �ткен к�ктемдегі 

су тасқыны кезінде зардап шеккен-

дерге қаладан 3 жайлы пәтер сый-

лап, атымтай жомарт тықтың үлгісін 

к�рсетіп еді. Қайрат Мәйтеков 

«Жұбановтар әлемі» орталығының 

құрылысын �з қаржысына салып 

берді. Всеволод Щегельский атты 

кәсіпкер болса «Хокей модулін» 

сыйға тартты. Қазақтың тарихында 

атымтай жомарт атанған азаматтар 

жетерлік. Оған мысалды к�птеп 

келтіруге болады. Кәсіпкерлік – 

Тәуелсіздігімізбен бірге табалдырық 

аттаған тың мамандық десек бола-

ды. Кезінде ала қапшық арқалап, 

бала-шағасын асыраймын деп 

уайым жеген азаматтардың к�бі 

бүгіндері ірі  компаниялардың 

қожасы. Жүздеген, мыңдаған адам-

ды жұмыспен қамта масыз етіп, ел 

қазынасына салық т�леп отырған да 

солар. Елбасы Н.8.Назарбаевтың 

« н а р ы қ  т ы қ  к е з е ң н і ң  т ү й і н і н 

түсініп, сол түйінді иінін тауып, 

ақылмен,  шеберлікпен шеше 

білген адамды іскер азамат, қазіргі 

қоғамның нағыз майталманы деу-

ге болады» деген с�зі кәсіпкерлер 

қауымына берілген шынайы баға. 

Елім, жерім деген озық ойлы 

Исламбек Салжанов секілді кей 

кәсіпкерлер жұмыс орнын ашумен 

бірге, ірі қалалардан мәдени ошақ-

тар салуға атсалысуда. Маңдай 

терін сорғалатып жүріп тапқан 

қаржысын елдің игілігіне жұмсаған 

осы азаматтар қандай құрметке де 

лайықты. Ақшаны қуанып жүріп та-

уып, айналаңа, еліңнің келешегіне 

қуанып тұрып жұмсау үшін де, 

қандай жүрек керек десеңізші. 

Міне, біз екі күнге созылған фо-

рум барысында осындай мәрт аза-

маттарды к�ріп, шүкіршілік еттік. 

Желкілдеп �сіп келе жатқан  жастар 

кәсіпкерліктің тек қана шалқып 

�мір сүру емес, оның мойнында ел 

мен жердің келешегіне деген зілдей 

жауапкершілік жатуы керектігін 

осы бастан сезініп, жүрегіне құйып 

�ссе екен. Ал олар еліктейтін, үлгі 

алатын азаматтардың қатары күн 

санап, к�бейе түскей. 

Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

Кешті аталған оқу орнының ректо-

ры, педагогика ғылымының докторы, 

профессор Гауһар  Алдамбергенова 

ашып, құттықтау с�з с�йледі. 

Жазушы Берік Шаханов Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасы аты-

нан лебіз білдіріп, сый-сияпат жаса-

ды. Қажытай Ілиясұлының шәкірті 

Қайым-Мұнар Табеев естеліктерімен 

б�лісті. 

Алмалы аудандық ардагерлер 

кеңе  сінің т�рағасы Жақсылық Нұр-

таза ұлы, Руда апайдың ұстазы,  рухани 

ақылшысы Клара Жағыпарқызы, 

Абай елінен елдің сәлемін жеткізген, 

ұ с т а з д ы ң  т у ғ а н  а ғ а с ы  М а н а р 

 Құрман беков, белгілі ақын Ұлықбек 

Есдәулет, күйші Секен Тұрысбек, 

сазгер Ержан Белғозиев, «Інжу-

маржан» үйірмесінің жетекшісі  Береке 

Жұмақаева және т.б. с�з с�йлеп, кеш 

иесінің адамгершілік қырларына, 

�мірдегі жетістіктеріне тоқталды. 

Кеш барысында Қажытай Ілияс-

ұлы ның әндері орындалып, �лең -

дері оқылды. Ұстаздың еңбектері нен 

к�рме ұйымдастырылды.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Кәсіпкерлік салмағы

Ғалымға құрмет көрсетілді

келіспеді. Істесе алмайтын болған соң, 

1937 жылы 22 сентябрьде 8улие-Ата 

(қазіргі Жамбыл) қаласында шығатын 

«Колхозшы» газетіне редактор болып 

ауысып кеттім...» деп, бәледен машайық 

қашыпты дегендей жамандықтың 

кесірінен сақтанып, �зінің адалдығын, 

қарапайымдылығын паш етеді.

8бдәзім Ахметов халықтың рухани 

қазынасынан хабардар болған адам; ол 

ел аузынан адамдардан біршама шежіре 

жинаған. Осы күндегі қолда бар архивінде 

шежіресінің  шағындау нұсқасы бар. 

Естуімізше, ол к�зінің тірісінде бір жақын 

туысқанына �зі жинап-топтаған шежіре 

жинағын беріп кеткен екен. Арттағы 

ұрпақ ата мұрасын шашау шығармай, 

аяқ асты етпей сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа 

жеткізіп отырса, қанеки. Туысқандарында 

жүрген әлгі  шежіре жинағының не 

�зін, не к�шірмесін ақынның негізгі 

архивіне әкеліп, басқа шығармаларына 

қосып қойса, ата мирасына иелік етіп, 

әкенің аруағын сыйлағандық болар 

еді. Шүкіршілі, 8бдәзім Ахметовтың 

шаңырағанда ұрпақтары – ұл-қыздары, 

немере, ш�берелері бар. 8кеден қалған 

мұраны қадіріне жетіп ардақтай білу, 

ретін тауып жарыққа шығару, келешекте 

халықтың кәдесіне жарату – соларға әм 

қарыз, әм парыз.

Vзінен-�зі бір сауал туады. Айтар-

лықтай еңбек етіп, бірнеше шығарма 

жазған ақын неғып баспа бетін к�рмей 

�тті? Ол ауыл-үйді айналсоқтап, ошақ 

басында отырған адам емес, к�п жерде 

жұмыс жасаған, талай елдің дәм-тұзын 

татқан, саналы �мірін газетке жұмсап, 

ұзақ жылдар редакторлық еткен білімдар 

жан еді. Шығармаларын қалайынша 

баспаға ұсына алмады екен? Біз солай 

дейміз ғой, ал ақынның �зі былай деп 

�кініш айтады:

«Істедім жиырма жылдай редактор боп,

Архивте сол газеттер болды бір топ.

Менде де болған екен бір кемшілік,

Сандары газеттердің қолымда жоқ».

Кім біледі, �леңдерін �зі істеген газет-

те рінде бастырған болар... Ол жағы да ой-

ландырады.

«Істедім Ташкентте де, Кенимықта,

Қалмады Шымкент пенен 

Жамбылың да.

Қартайып, ауру әбден жүдектен соң,

Vткіздім соңғы �мірді Бостандықта...»

Ақын 8бдәзім Ахметовтың �мір баяны 

�з алдына бір т�бе, ол жағын кейінге 

қалдырып отырмыз. 8бдәзімнің кіндік 

қаны тамған топырағы, �сіп-�ніп ержеткен 

�ңірі – осы Бостандық. Оның �мір жолы да 

Бостандықтан басталған. Ол Бостандық ау-

данынан шыққан «Бостандық большевигі» 

газетінің ең алғашқы редакторы еді. Оған 

кейінірек тағы бірде оралармыз.

Иә, 8бдәзім Ахметов шын мәнінде 

ақын еді. Тынысқа дауа ауасы мен суы 

шипасын Бостандық бауырынан талай-

талай дарын иелері: суырыпсалма ақын-

жыраулар, орамды тілді шешендер, с�з 

зергері жазушылар, �мір сейісі ғалымдар 

қауырсын қатырып, қанат қағып ұшқан 

ғой. Солардың бірі – осы 8бдәзім Ахметов 

болар.

Шоғай ШАЛҚАРОВ

Оңтүстік Қазақстан облысы
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«Құс жолы» деп түнгі 
аспан т1рінде к1кжиектен 
бастау алып, ұзыннан со-
зылып жатқан газ бен тозаң 
тұмандықтарынан және 
құрамына Күн жүйесі енетін, 
шамамен ек і  жүз  трил-
лионға жуық ғаламшар және 
жұлдыздардан тұратын га-
лактиканы айтады. 

Құс жолы галактикасының диаметрі 100 мың 

жарық жолынан астам, ал оның қалыңдығы 1000 

жарық жолы шамасындай болып келеді. Бір 

жарық жолы 10 триллион шақырым екендігін 

ескерсек, біздің галактикамыз қаншалықты 

үлкен екендігін елестетуге болады. 

Галактиканың массасы Күн массасынан 

100 миллиард есе артық. Күн жүйесі сияқты 

мыңдаған жұлдыздар шоғырынан тұрады. 

Күн секундына 100 шақырым жылдамдықпен 

галактика нүктесін қозғала отырып, �з осі бой-

ынша секундына 240 шақырым жылдамдықпен 

айналуда. Күн, галактикадағы барлық жұлдыздар 

және ғаламшарлар да осылай қозғалыс үстінде. 

Олимпиада дәстүрі бойынша ашылу салтана-
тында алаңға бірінші болып гректер кіреді. Tйткені 
ежелгі Антикалық олимпиада ойындары Эллада 
мемлекетінде 1ткізілгендіктен, әрдайымда грек-
терге құрмет к1рсетіледі. 

Ал олимпиада ойыны �ткізетін мемлекет, 

яғни алаң қожайындары алаңға ең соңынан 

кіреді. Ең алғашқы заманауи олимпиадада тек ер 

адамдар сайысқа түсті. Ал 1908 жылы Лондонда 

�ткен олимпиада ойындарына, спорттың барлық 

түріне тұңғыш рет әйелдер қатысты. 

Ұшады қанатсыз,

Зырлайды аяқсыз.

Таудан түсіп келеді тау ұлдары,

Тау ұлдары сүйеді қауымдарын.

Тау ұлдары сүйеді ауылдарын,

Тамашалап жүреді тауын, бағын.

(Зымыран)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Құс жолы галактикасы

Олимпиада ойындары

ҒАРЫШ 

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

Адамның денесінде артық 
жаратылған ештеңе жоқ. Mр 
ағза, әр мүшенің 1з орны, 1з 
қызметі бар. 

Бұл тіске де қатысты. 

Адам ның аузындағы 20-30 

шақты тістің әрқайсысының 

�з міндеті бар. Олардың 

д а  е ш қ а й с ы с ы  б о с қ а 

жара тылмаған. Алайда, 

күнделікті �мірден к�ріп жүргеніміздей барлық 

тістің қатары бұзылмай, қаз қалпында тұруына 

к�ңіл б�летіндер сирек. Тіпті к�зге к�рінетін 

алдыңғы тістері аман тұрса, азу тістерінің қаусап 

тұрғанына, әйтпесе шіріп, түсіп қалғанына 

мән бермейтіндердің қатары к�п. Олар бір-

екі азу тістің жоқтығынан бет әлпетіме де, 

денсаулығыма да зиян келе қоймас деп ойлайды. 

Сондықтан ауруын асқындырып алатын адамдар 

жиі кездесіп жатады. 

Тіс күтімі – денсаулық кепілі 
АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Mзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Дельфин  жайындағы 
жұм бақтар ғалымдардың 
назарын ертеден аударуда. 
Зерттеулерге қарағанда, 
дельфиннің миы бізге белгілі 
жануарлар дүниесіндег і 
аңдардың миының бәрінен 
жақсы жетілген. 

Салмағы жағынан адам 

миымен шамалас, ал ми 

қыр тысының дамуы, ондағы шым-шытырық 

тамырлардың саны және ішкі құрылысы жағынан 

адам миынан да асып түседі. Дельфин миында 

қандай қызмет атқаратындығы түсініксіз, адамда 

жоқ жүйке орталықтары бар екендігі байқалады. 

Дельфиндер қолға тез үйренеді. Ғалымдар 

жа нуарлардың «ақылдылық дәрежесін» салыс-

тырмалы түрде зерттегенде дельфин-афалинннің 

«ақылдылық дәрежесі» 190 балға жеткен. Бұл 

қасиет адамға ұқсас маймыл «ақылдылығынан» 

д а  а с ы п  т ү с к е н .  А д а м  т ә р і з д і  м а й м ы л 

«ақылдылығы» 150 балл. 

Қан қысымы, жүрек дерттері, тіпті бүйрек 
аурулары да сабыр сақтай алмай ашуды тежей 
алмағандықтан басталады. 

Басына қиындық түскенде адам сабыр сақтай 

алмай күйгелектенеді, күйзеліске түседі. Бүгінде 

дәрігерлер адам баласындағы аурудың 70-80 пай-

ызы жүйкеден келетіндігін дәлелдеп отыр. 

Дельфиннің құпиясы ашылмаған 

Сабыр түбі – сары алтын 

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

«Заман талабына қарай адам да бейімделеді, 

қазір әскери билетсіз жұмысқа тұру қиын. 

Күзетші болу үшін де әскери билет талап етеді. 

Сондықтан 1990-шы жылдарға қарағанда қазір 

жастар белсенді. Мерзімді әскери қызмет міндетін 

�теп, ары қарай келісімшарт арқылы қалғысы 

келетіндер, �мірін әскери қызметпен байла-

ныстыратын сарбаздардың қатары жыл �ткен 

сайын к�бейіп келеді. Алматы қаласы бойын-

ша к�ктемде бір мың, күзде бір мыңға жуық, 

жалпы алғанда жылына екі мыңға жуық азамат 

әскер қатарына қабылданады» дейді полковник 

Ф.Құрманғажинов. 

8скерге қабылдау қатаң талап бойынша 

жүргізіледі. Алдымен ауданнан, одан �ткендер 

қалалық б�лімшеден медициналық тексеріс 

пен әртүрлі психологиялық тесттен �туі тиіс. 

8рі қарай әскери б�лімнен, мәселен, Ақтаудан, 

Vскеменнен, Отардан, т.б. арнайы �кілдер 

келіп, баламен, ата-анасымен әңгімелесіп, 

іс-қағаздарын тексеріп, �здері іріктеп алатын 

к�рінеді. К�п жағдайда денсаулығы жарамды 

болғанымен, психологиялық тестерден �те ал-

май қалатындардың қатары к�п екенін білдік. 

300-ге тарта сұрағы бар психологиялық тестің 

сауалдары біз үшін құпия болып қалды. Шама-

лауымызша, «Бала кезіңізде ұрлық жасадыңыз 

ба немесе ұрлыққа барғанда неше жаста едіңіз?», 

«Жаяу жүргіншілер жолынан �тесіз бе әлде жолды 

кесіп �те саласыз ба?» деген мазмұндағы сұрақ 

бір емес, бірнеше мәрте келуі мүмкін. Осылай-

ша бір жауаптың екіншісімен сәйкес келуін, 

жас�спірімнің �тірік немесе шын айтып тұрғанын 

тексеруге болады-мыс. Бұдан �зге, мәселен, 

жоғары қабаттан т�мен қарағанда секіргіңіз келе 

ме деген тәрізді сұрақтар да кездесетін к�рінеді. 

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комите тінің Ше-

кара қызметінен арнайы келген психолог ма-

ман әскерге шақыры лушылардан тест алып 

жатқандығын байқадық. Жас�спі рім дердің 

айтуынша, әсіресе Шекара қызметіне барғысы 

келетіндер үшін психологиялық тестен екінің бірі 

�те алмайды, сұрақтары күрделі. 

Алматы қалалық қорғаныс істері ж�ніндегі 

департаменттің Медицина қызметінің бастығы, 

майор Қабылбек Манапов әскерге шақырылған 

жастардың денсаулығы �ткен жылдармен 

салыстырғанда анағұрлым жақсы екендігін, жыл 

сайын әскерге шақырылу кезеңі аяқталған соң 

жарты жылдық, бір жылдық есеп беру жұмыстары 

жүргізілетінін жеткізді. 

Сол жұмыстардың қорытын ды сына сүйенсек, 

2015-2016 жылдармен салыстырғанда май табан, 

қуық безі тамырының кеңеюі, кеуде қуысының, 

омыртқа бағанының қисаюы, асқазан, �кпе ау-

рулары біршама азайған. Ал бас тамырларының 

кеңеюі және тарылуы сияқты неврологиялық 

аурулардың к�рсеткіші сол деңгейде сақталған.

«Салмақ т�мендігі к�п белең алып, 1994-1995 

жылдары әскерге ша қырылған азаматтардың 

ішінде дұрыс тамақтанбау салдарынан және 

эн докриндік ауруларға байланысты семіздік 

пен дене салмағының т�мен к�рсеткіштерімен 

к�пшілігі әскерге бара алмайтын. Қазір семіздіктің 

деңгейі сақталуда. №37 бұйрық бойынша дене 

салмағының к�рсеткіші �те т�мен болса, оларға 

да шектеу қойылатын. Бұл жағдайлар азайды. К�з 

ауруларын да аса к�п деп айта алмаймыз. Жастар 

компьютерде к�п отырады, соның салдарынан 

к�здің к�руінің сәл т�мендеуі байқалады. Де-

генмен, баланың �зі Отаныма қызмет етемін деп 

құлшынып тұрса, денсаулығына байланысты шек-

теу қойылғанымен, әскерге қызмет етуге жарамды 

болып табылады» дейді майор Қ.Манапов.

Медициналық тексерістен �тіп жүрген 

жігіттерді с�зді тарттық. Мадияр Нұржанұлының 

жасы 20-да, Данияр Жұмаділұлы 23 жаста. Мадияр 

Орталық Азия университетін бітірген, Оңтүстік 

Қазақстан облысының тумасы. Мадиярдың ай-

туынша, мектепте бірге оқыған 10 жолдасының 

ішінде әскерге әлі бармағандар жетерлік, яғни 

жоғары оқу орнында оқып жүрген студенттер 

әскерге баруға аса құлшыныс білдіре қоймаған. 

«Отан алдындағы борышымызды �теп қайту – әр 

азаматтың міндеті ғой» деген Мадиярдың кезегі 

келіп, терапевттің қабылдауына енді.

Ал Талғардан келген Данияр 2-3 жылдан 

бері денсаулығына байланысты әскер қатарына 

алынбай жүргеніне �кінішін білдіріп, «Амандық 

болса осы күзде әскер қатарына аттана-

мын. Денсаулықты түзедік, май табаннан да, 

басқасынан да құтылдық» деп, тезірек Отан 

қорғауға аттанғысы келетінін тілге тиек етті. 

Айтпақшы, қала бойынша тікелей әскерге 

шақыруға жауапты Фархад Қа ли бекұлының 

кабинетінен шыққанда, �зін таныстырып, әскери 

оқу орнын бітіргендігін айтып, �мірін әскер 

саласымен байланыстырғысы келетінін, әскери 

қызмет міндетін �теуге құл шынып тұрған, жүріс-

тұрысынан, с�з саптауынан, �зін-�зі ұстауынан 

нағыз әскер маманы екендігі сезіліп тұрған 

бозбалаға қарап сүйсініп, ішіміз жылып қалды. 

Қақпадан шыға бере, қарсы алдымыздан жо-

лыққан әскери киімді жігітті әңгімеге тарттық. 

– Сіздің ойыңызша, қазір жастар әскерге 

баруға дайын ба? 

– Жүз пайыз дайын деп айта алмаймын. Бізде 

жастарға рух беретін үгіт-насихат жұмыстары 

кемшін. Менің ойымша, 60 пайызы әлі дайын 

емес. 

– Мектепте алғашқы әскери даяр лық сабағы, 

т.б. шаралар �тіп жатады емес пе? 

– Ашығын айтсақ, мектепте біз тек саппен 

жүруді ғана үйрендік. Негізінде тек мектепте ғана 

емес, білім ордаларының барлығында әскери 

дайындық жағын талдап айтып, қару-жарақ, 

т.б. қажетті құрал-жабдықтарды теория жүзінде 

ғана емес, іс жүзінде қалай қолданудың әдіс-

тәсілдерін к�рсетіп, бағыттап, жастар қай жағынан 

шыңдалуы қажеттігі туралы ақпараттармен толық 

қамтамасыз етсе, әскерге барғысы келетіндердің 

қатары әлдеқайда к�п болар еді. 

– 8скердегі әлімжеттік ж�нінде не айтасың?

– Қазір Заң бар. Жарғылар бар. Сарбаздың 

Алматыда  «Алматы туры – 2017» атты V халықаралық 
к1пкүндік кәсіби велоспорт» атты Орталық Азиядағы ең 
ірі велосипед спорты бойынша жарыс 1тті.  Аталмыш шара 
осы жылы Халықаралық Велосипедшілер Одағы (UCI) 
регламентіне сәйкес, алғаш рет к1пкүндік тасжолдағы веложа-
рыс атағына ие болды. 

Дүбірлі додаға әлемнің 17 елінен 20 команда қатысты. Биылғы 

жылы �ткізілген турдың ерекшелігі – бұл к�п күндік веложарыс 

мәртебесінде алғаш рет �ткізілді. Жарыс екі кезеңнен тұрды. 

Сонымен қатар, жарыстың екі күндік форматы спортшыларға 

Азия чемпионатында және Олимпиада ойындарында одан әрі 

біліктілігін алу үшін к�п ұпай жинауға мүмкіндік берді. 

Бұған дейін халықаралық жарыс «критериум» жүйесінде �тіп 

келді. Бұл жүйе бойынша қатысушылар айналма жол арқылы 

сынға түсетін. Ал биыл велошабандоздар с�реден мәреге дейінгі 

қашықтықты басып �тті. 

Кәсіби халықаралық веложарыстың жалпы есебі бойын-

ша Алексей Луценко «Алматы туры – 2017» веложарысының 

чемпионы атанды. Оның жалпы уақыты – 07:47:43. Айтулы 

доданың күміс жүлдесі Алексейден 55 секундқа қалып қойған 

Реми Ди Григори иеленді. Ал қоланы веложарыстың екінші 

ДҮБІРЛІ ДОДА

ЖАСТАРЫМЫЗ
әскерге дайын ба?

�ткізіліп келген аталған шара үстімізден жылдан 

бастап халықаралық деңгейде ұйымдастырылуда. 

Еліміздің қауіпсіздігін қорғау мақсатында кез 

келген ер азамат Отанын қорғауға дайын тұруға 

міндетті. Сол себепті әскери мектептер, әскери 

тегін курстардың ашылуы да қамқорлықтың 

бір парасы. Мәселен, әскери мектепті алайық. 

Алдымен жасы 24-ке толған, отбасылы, бала-

шағасы бар азаматтар бұл мектепке бірінші 

кезекте қабылданады. 40 күннің ішінде 3-4 рет 

болса да полигонға барып, мылтық ұстаудың 

техникасын, қалай қолданатынын біліп, хабардар 

болып шығады. Оқу ақысына 263 мың теңге т�леп, 

әскери билетін алады. Нәтижесінде, кез келген 

жағдайда елін қорғай алуға қауқары бар, әскери 

қарудың қыр-сырын меңгерген азаматтың �мірге 

к�зқарасы �згерері анық. 

Ал әскери тегін курстарда байланысшы, 

жүргізуші, әскердегі радиошы, дәнекерлеуші және 

т.б. мамандыққа үш ай тегін оқытып, бітіргеннен 

үст інен қарайтын жауапты адамдар бар. 

Сондықтан біздің әке-ағаларымыз айтатындай 

таяқ жейтін, жұдырық ала жүгіретін заман емес. 

Ара-тұра с�збен қорқытып, психологиялық 

қысым жасалатынын жоққа шығармаймын. 

– 8скерге барудан қашқақтайтын, барғысы 

кел мейтін жастар да бар. Себебі неде деп 

ойлайсың? 

– Себебі, қазір жастар оңай ақша тапқысы ке-

леді. Адамның пікірі толық қалыптас па ғандықтан 

к�пшілігі банкте, ұлттық компанияларда, т.б. 

жеңіл-желпі жұмыс істеп, қаламның ұшымен ғана 

жылы кеңседе отырғанды қалайды. Бұл – бір.

Екіншіден, жастардың бойында қорқыныш, 

үрей басым. Vйткені біздің аға буын �кілдері «біз 

әскерде болғанда, таяқ жегенде» деген әңгімелерін 

жиі айтады. Оны естіп алған жас�спірімнің бойын 

қорқыныш билеп жүреді

– 8скери міндетін �теуге барғысы келетіндер-

дің к�пшілігінің денсаулығы жарамсыз болып, 

бара алмай қалады екен. Бұл ж�нінде айтарың 

бар ма?

– Мен дәрігер маман емеспін, сондықтан 

денсаулыққа қатысты ештеңе айта алмай-

мын. Ал жастардың арасында жүргендіктен, 

мына бір мәселені ата-аналарға құлаққағыс 

ретінде айта кеткенді ж�н деп есептеймін. Қазір 

жас�спірімдердің арасында клей, бензин, т.б. 

заттарға үйір, токсикоман, яғни уытқұмарлар 

қатары к�бейіп кетті. Соны иіскеп, содан ләззат 

алады, бір с�збен айтқанда уақытша болса да 

құмарын қандырады. К�п жағдайда осындай 

уытқұмарлар мен наша шегетіндер әскерге жарам-

сыз болып жатады. 

Медициналық тексерістен �те алмағандардың, 

яғни әскерге жарамсыз жас�спірімдердің  жайын 

біл мекке Алмалы және 8уезов аудан да рының 

қорғаныс істері ж�ніндегі басқармаларына 

хабарласқан едік. Алмалы ауданының қорғаныс 

істері ж�ніндегі басқарма басшысы Қанат 

Жексенбаев ауданда әскерге шақырылуы тиіс 

азаматтардың саны шамамен 9422 екендігін, 

к�ктемгі  және күзгі  шақырылымдардағы 

әскерге жарамсыз жастар туралы жоғарыдағы 

басшылықтың рұқсатынсыз ешқандай мәлімет 

бере алмайтынын, бұл әскери құпия екендігін 

жеткізді. 8уезов ауданының қорғаныс істері 

ж�ніндегі басқарма басшысының телефон 

тұтқасын к�терген қыз кезекшіге қосты. Vзін 

Медет Тәңірбергеновпен деп таныстырған азамат 

мұндай мәліметтердің ашық түрде айтылмайты-

нын айтып, басқарма басшысының атына сауал 

жолдау қажеттігін алға тартты. 

Қазір жастарға мемлекет тарапынан к�п 

к�ңіл б�лініп жатыр. Салауатты �мір салтын 

насихаттайтын «Саламатты Қазақстан», т.б. 

бірнеше бағдарлама да бар. 8сіресе жастардың 

отансүйгіштік қасиеттерін дамытуға аса мән 

берілетін халықаралық «Айбын» әскери-

патриоттық жастар жиынын ерекше атап �туге 

болады. Бұған дейін республикалық деңгейде 

кезеңінің жеңімпазы Якоб Фульсанг қанағат тұтты – 01:04. 

Сонымен қатар қазақстандық Алексей Луценко «Спринтерлік 

классификация жеңімпазы», «Жалпы классификация 

жеңімпазы» және «Үздік қазақстандық велошабандоз» но-

минацияларын жеңді. Ал «Тау кәсіби классификациясының 

жеңімпазы» атағына ұлыбританиялық Таунсенд Рори 

кейін бір жыл әскери міндетін �теп қайтады. 

«Мемлекетке ешқандай ақша т�лемейді, бірақ 

оқып шық қаннан кейін маман ретінде бір жыл 

әскерге баруға міндетті. Жақында 60 адам оқыды, 

енді 20 баланы оқытып жатырмыз. Жататын 

жері тегін, күніне үш мезгіл тегін тамақ беріледі. 

Тегін білім алып, маман иесі болып шығады, әрі 

тәжі рибе жинайды» дейді полковник Фархад 

Қалибекұлы. 

Оның айтуынша, оқуға түсе алмаған жас�с-

пірім уақытын құр �ткізбей, бір жылға әскерге 

барып келгені дұрыс. 18-дегі бала әскерге барсам 

ба, бармасам деп әрі-сәрі болып жүргенде теріс 

ағым дағылардың қатарына қосылып кетуі әбден 

мүмкін екендігін жасырмады. 8скери комис-

са риатқа «Балам бұзылып бара жатыр, әскерге 

жі берейік» деп �тініш айтып келетін ата-аналар 

кез деседі екен. Vкінішке қарай, тәрбие отбасы-

нан басталатынын, әскер тек баланың бойындағы 

тәрбиені әрі қарай шыңдайтын орын екенін к�п-

шілік түсіне бермейді. 8скер бұзық, тентек баланы 

да тәрбиелеп шығарады деп ойлайтын сияқты. 

Жоғарыда аталған қалалық басқармада 

Алғашқы әскери даярлық б�лімі бар. Ол б�лім 

қаладағы мектептермен тығыз қарым-қатынаста 

жұмыс істейді. Мектептегі Алғашқы әскери 

даярлық сабақтарында оқушылар қару-жарақтың 

жалпы ережелерімен танысып, тиісінше мағлұмат 

алып шығады. Яғни әскерге баруға ынта-жігерімен 

кіріскен жас�спірімге кез келген уақытта �зін 

дамытуға, шыңдауға мүмкіндіктер қарастырылған. 

«Бес саусақ бірдей емес». Дегенмен, ата-

ана – бала тәрбиесіндегі басты тұлға екендігін, 

отбасындағы тәрбие тәрбиенің бастауы екендігін 

ұмытпайық. Қазақ жігіті шаңырақтың иесі, ата-

ананың отын тұтатушы, ертеңгі абыройлы әке, 

қадірлі отағасы. Ол елді қорғайтын ер, ұлттың на-

мысты азаматы ретінде тәрбиеленгенде ғана қазақ 

елінің болашағы жарқын болмақ. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ие болды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау 

рәсіміне қала әкімі Бауыржан Байбек қатысып, велододаны 

қорытындылады.

Алматы қаласында велосипед тебу мәдениеті қалыптасып 

келеді. Қалада қазір 63 шақырым веложол бар. «Almatybike» жалға 

алу жүйесін  3 000 адам пайдаланады. Ал қала бойынша олар 215 

мың шақырым жер жүрді. Болашақта алып шаһар Қытай, Жапо-

ния, Голландия сынды велосипед тебу мәдениеті қалыптасқан 

мемлекеттен кем түспесі анық. 

«Алматы туры – 2017» велок�пкүндігі �з мәресіне жетті. Осы-

мен бесінші рет ұйымдастырылып отырған дәстүрлі жарысқа 20 

команда қатысты. Ұтыс қоры 40 мың еуроны құрайтын доданы 

«ЕуроСпорт», «QazSport» арналары тікелей эфирде к�рсетті.

Биыл велододаға 20 команда тіркелген,  �ткен жылмен 

салыстырғанда, 6 командаға  артқан.  Осы жылы дәстүр бойынша  

қазақстандық «Astana Pro Team» кәсіби командасы да бақ сына-

ды. Оның құрамындағы «Алматы Турының» үш дүркін жеңімпазы 

Алексей Луценко да ел намысын қорғады. Жерлесіміз  Испанияда 

жақсы нәтижелер к�рсеткен соң, күш жинап, айтулы додаға шет 

елдерде дайындығын жалғастыруда. 

С.ҚАЖЫКЕН

Дәстүрлі жарыс жалғасын тапты 



16 №41 (1403)
12 – 18 қазан

2017 жыл

АНА ТІЛІ ANA TILI

Киіздің де киесі бар

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ШАРА

ӨНЕР

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Қарулы Күштеріне 30 жыл», «Ұлы Отан 

соғысындағы жеңіске жиырма жыл», 

Ұлы Отан соғысындағы жеңіске отыз 

жыл», «В.И.Лениннің туғанына 100 

жыл» медальдарымен марапатталды.

С о ғ ы с т а н  к е й і н г і  ж ы л д а р ы 

8.Мәмиев Жамбыл ауылындағы 

орта мектепте мұғалімдік қызметін 

жалғастырып, жас шәкірттерді білімге 

баулыды. 1953 жылы Қызыләскер 

ауылындағы бастауыш мектептің ди-

ректоры болып тағайындалды. 1977 

жылы �мірден �ткенге дейін ұстаздың 

еңбегін адал аткарып, ел құрметіне 

б�ленді.

2004 жылы Қызыләскер ауылындағы 

мектептің ғимараты қайта салынып, 

Казақстан Республикасы Үкіметінің 

2005 жылғы 3 наурыздағы қаулысымен 

«Жамбыл ауданының Қызыләскер 

 бастауыш мектебіне, педагог 8бдіразақ 

Мәмидің есімі» берілді.

Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері ,  Алматы облысының 

Құрметті азаматы Тоққожа  Естенов: 

« 8 б д і р а з а қ  М ә м и е в  а ғ а м ы з д ы ң 

ұстаздық тағылымы әлі күнге дейін 

санама сәуле түсіріп, қандай қызметте 

болсын, жадымда жаңғырып, жолбас-

шы болып, ізгі істерге нұсқап тұрғандай 

болады. «Жақсының жақ сылығын айт – 

нұры тасысын» дегенде дана халқымыз 

осындай абзал жандардың ісі �мірдің 

мәні мен маңызы екенін аңғартса керек. 

Артына �лмейтұғын мұра қалдырған 

асыл жандар салған арналы істердің 

желісі үзілмей, керісінше, жаңа, тың 

серпін алғандығының арқасында 

бүгінде еліміз ата-бабаларымыздың 

асыл арманы тәуелсіздікке қол жеткізіп, 

бақуатты ғұмыр кешіп келеді. Жүз 

жылдығын бұрын ойлаған жандардың 

ұлағатты тағылымы тамырын тереңге 

тарта беретініне сеніміміз мол» десе, 

ал алғашқы ұстазы жайлы Нұрихан 

Сейдақұлова былай ой �рбітеді: 

«Иә, соғысқа бір аяғын қалдырып, 

елге оралды. Еңбек және соғыс ардагері, 

қаһарман қала Брест қорғаушысы – 

ұлағатты ұстаз 8бдіразақ ағаның есімі 

елге елеулі, қадірлі. Майданда ерлік, 

еңбекте екпінділік танытқан 8бдіразақ 

Мәмиев 1977 жылы дүниеден �тті. 

Артында тәрбиелі де, білімді ұрпағы 

қалды. Арман қуалап шартарапқа кет-

кен шәкірттері қалды. Еселі еңбегін, 

арлы игілігін ұмытпас ел-жұрты қалды. 

Алғашқы ұстаздың мейірім-шапағаты 

жүрегіміздің т�рінен орын алды.

8лі күнге дейін сол мейірім шуағы 

алақандай ауылымыздан жан-жаққа 

тарап жатқандай к�рінеді маған».

Жақсының аты ұмытылмайды деген 

осы.

Нұркен ЖАНДMУЛЕТҰЛЫ

шы, этнограф атанды. Фильмде осы 

туралы баяндалады. Сонымен қатар 

Ақшиде қол�нері мен мәдениетті на-

сихаттау мақсатында ашылған «Ұста 

Дәркембай атындағы қол�нер музейі» 

сырт қалмаған. Естеліктер айтылып, 

ауыл табиғатының к�рінісі мен �нер 

туындылары айшықты берілген.

Едіге MЛИАСҚАРҰЛЫ
АЛМАТЫ

Кітапқа ардагердің к�зін к�ргендер, 

қ ы з м е т т е с  б о л ғ а н  ә р і п т е с т е р , 

тағылымын алған шәкірттер және 

Мәми әулетін жақсы білетін азаматтар 

мен туған-туыс, ағайын, жұрағаттардың 

естеліктері, белгілі қаламгерлердің, 

зерттеушілердің туын дылары, соңғы 

жылдар бедерінде табылған мұрағаттық 

деректер молынан пайдаланылған.

Кітап жастарды фашизммен қасық 

қаны қалғанша арпалысып, елін-жерін 

жаудан қорғаған аға ұрпақтың ерлігін 

қастерлеуге, әкелер рухына тағзым 

етуге үндейді.

Енді кітап кейіпкерінің �мір жолда-

рына кеңінен тоқталып �телік.

8бдіразақ Мәмиев 1917 жылы туған. 

1937 жылы Түрген педагогикалық 

училищесін үздік  б іт ір іп,  Жам-

был  ауылында мұғалімдік қызметін 

атқарды.

1 9 3 8  ж ы л ы  О т а н  а л д ы н д а ғ ы 

әскери борышын Белоруссияның 

Брест қамалында �тейді. Онда 1941 

жылға дейін әскери қызметін 123-ші 

атқыштар полкінің 2-ші батальоны 

4-ші ротасының 3-ші снайпер взводын-

да �теді. 1941 жылы 22 маусымда елге 

қайтамыз деген күні таңғы сағат т�ртте 

неміс-фашистері тұтқиылдан жасаған 

шабуылға қарсы тұрып, Брест қамалын 

ерлікпен қорғады.

Кескілескен қанқұйлы соғыста 

жауға �ліспей беріспеуді серт еткен 

Брест қамалын қорғаушылар жаумен 

айға жуық ерлікпен, соңғы демдері 

қалғанша шайқасты.  8.Мәмиев 

шайқаста ауыр жарақат алған командирі 

Григорий Ландышевті сұрапыл от-

жалыннан аман алып шығады. Бірақ 

бәрібір анталаған жаудың қармағына 

ілінеді. К�птеген солдаттармен бірге 

Польшадағы «Бяла-Подляска» де-

ген неміс концлагеріне түседі, оны 

тұтқыннан поляк партизандары 

құтқарады.

Кеңес жауынгерлерінің қатарына 

қайта қосылғаннан кейін ол 3-май-

дан құрамында Украинаны азат ету 

жолындағы соғысқа қатысты. 1944 

жылы Одесса қаласын азат етудегі жан 

алып, жан беріскен шайқаста ауыр 

жараланады. Тбилиси қаласындағы 

әскери госпитальда оң аяғына ампу-

тация жасалып, емделгеннен кейін 

1944 жылы қараша айында �зі мұғалім 

болған Кызыләскер ауылына оралады.

8бдіразақ Мәмиев – Брест қамалын 

қорғаған 112 кеңес жауынгерінің 

қата рында есімі аталған қаһарман. 

Фото бейнесі, жеке құжаты сондағы 

мұражайға қойылған.  Ұлы Отан 

соғысының ардагері.

Майданда к�рсеткен ерліктері үшін: 

Украинаны азат етуге қатысқаны үшін 

«Қызыл Жұлдыз» орденімен, «СССР 

ҚР Ұлттық кітапханасында «Ұста» 

деректі фильмінің тұсаукесері �тті.

Фильм қазақ �нерінің, оның ішін-

де қол�нер мен мәдениет саласына 

к�п жылдар еңбек етіп, талай шәкірт 

тәрбиелеп, халық �нерінің біл гірі 

атанған Дәркембай Шоқпар ұлының 

шығармашылығына арналады.

Дәркембай Шоқпарұлы 1946 жылы 

23 мамырда Ақши ауылында дүниеге 

келген. 8кесі Шоқпардан ұсталық 

�нері дарыған, қол�нер бұйымдарын 

жасап қана қоймай, оны жинап, кол-

лекция жинаушы және ақын, жазу-

халықтың ұлттық бұйымдарына там-

сана таңғалды. Бірлесе күн кешуді 

жақсы меңгерген халықтың әрбір 

атқарар жұмысы да к�п қолды 

қажет етеді. Сол секілді текемет пен 

киіз басуға да жас демей, кәрі де-

мей, бір адамдай кірісетін болған. 

8сіресе жастардың білек күшінің 

сыналар сәті осы кез. Тіпті тәжірибелі 

білектілері ауыл жұртшылығының 

к�зіне түсіп, күні бойы текеметтің 

соңынан жүретін-ді.

Киелі �нерге кіріспес бұрын 

алдымен дайындық жасайды. Ол 

үшін жүннің сапалы болғаны аб-

зал. 8сіресе қойдың күзем жүні.  

Қырқылған жүн бірден пайдаға 

аспайды, оны тулақтың үстіне үйіп 

әбден қопсытады. Сабау жүнді шаң-

тозаңнан ажыратады. Жүн сабау ер-

теректе бозбала мен бойжеткендерге 

таптырмас ойын алаңына айналған. 

8ңгіме-дүкен құрып, артынан «тулақ 

шашу» деген салт бойынша дастарқан 

жайып, сауық �ткізген. 

Табиғат байлығын �з керегіне жа-

рата алған адам оның қадір-қасиетіне 

терең бойлай алары с�зсіз. Киіз 

басқанда ең керектісі – ши. Ши 

�спейтін мекен ұлан-ғайыр дала-

да кемде-кем. Сол себепті ши тоқу 

�нерінен де қазақ халқы алдына 

жан салмайды. Киіздің к�леміне 

қарай тоқылған шиге сабалған жүнді 

аса ыжда һаттықпен салып, біркелкі 

етіп тегістейді. Содан соң қайнаған 

суды жүннің бетіне себелейді. Ал 

ЕЛ АРДАҚТЫСЫНА 
АЙНАЛҒАН

«ҰСТА» КӨРЕРМЕНГЕ ЖОЛ ТАРТТЫ

енді қолының қуаты тәжі рибесімен 

ұштасқан әйелдер жүн салынған 

шиді домалатып орайды. Үш жерден 

мықтап арқанмен байлап, ши сы-

нып қалмауы үшін екі басына дорба 

кигізеді. 

Шаңырақ иесі салт бойынша ал-

дымен шиге ақ тамызып, кейін соған 

қатысатын адамдарға дәм татқызған. 

Т а м ы р ы  т е р е ң г е  т а р т қ а н  б ұ л 

дәстүрден алар тағылым да аз емес. 

Бұл «татуластық, бауырластығымыз 

сүттей ақ болсын» дегенді аңғартады. 

Буулы шидің ортасынан екі арқанды 

�ткізіп, иін қандырғанша тепкінің 

астына алып, домалатады.  

Осы орайда �ткен күнге шегініп, 

ұмытыл мастай есте қалған сәттерге 

тоқ тал ғанымыз артық болмас. Бала 

ке зімізде бұл әрекетті тамашалау бізге 

қы зық болатын. Құдды біреуге ашу-

ланып, соның �шін осы шиден алып 

жатқандай к�рінетін. Бар күшімізді 

салып   біз де тебетінбіз. Риза болған 

үлкендер жағы: «мынау атасының 

баласы екен ғой» деп арқамыздан 

қақса болды, одан әрмен �ршеленіп 

кетеміз.  

«Темірді қызған кезінде соқ» де-

гендей, білік пен машықтың нағыз 

сыналар сәті де туды. Тепкіден 

нағыз киізге айналған жүнді шиден 

босатып әйелдер үш рет білектеп, 

үш рет алақандайды. Киіз басу 

қызығы енді басталғандай. Қыз-

келіншектің сыңғырлаған күлкілері 

сап тыйылып, оның орнын жүрегіңді 

елжіретер әсем ән басады. «Алма 

ағаштың гүліндей-ау, Текеметтің 

түріндей-ау. Vтіп дәурен бара жатыр, 

Сіз бен бізге білінбей-ау» деген ән 

құлағыңнан кіріп, бойыңды балбы-

ратады. «Тоқтамаса екен, бітпесе 

екен» деген тілегің орындалып, 

әндер аспанда қалықтаған тізбек-

тізбек қаздай қиқулап шығатын 

еді. Ойынның қызығынан ары-

лып, шаршаған балалардың талайы 

әжелерінің етегінде жатып-ақ тәтті 

ұйқының құшағына еніп кетер еді. 

Содан кейін екі бүктеп, екі шетін 

қосып, шуда жіппен к�ктеп, бір 

сағаттық қарпудан соң оянатын-

быз. Оның себебі, киіздің басы-

лып, дайын болғанын аңғартады. 

Жүннің қалайша киізге айналғанына 

таңырқап қарап қалатынбыз.

Таңғалатын жайттың к�кесі әлі 

алда. Дайын киізден енді к�здің жа-

уын алар текемет жасалады. Онымен 

тәжірибесі мол шеберлер айналы-

сады. Түрлі-түске боялған жүндерді 

оюлап, рет-ретімен орналастырады да 

қайтадан шиге орап, киіз бен ою бір-

біріне қабысқанша қайтадан піседі. 

Осы үдеріс іске асқанша жоғарыдағы 

әндердің бірнешеуі орындалып, 

бозбаланың бойжеткенді баурап 

 алуына жол ашады. Текеметке сән 

берер оюдың бояуы таза табиғи. Қына 

мен әртүрлі гүлдерден алынған түс 

қанықтығымен бірден к�зге шалына-

ды. Киіз үйдің ішіне әр беріп, кірсе-

шыққысыз кейіпке енеді. Ал кейде 

толайым табыстар, оқушылардың 

қолынан шыққан әртүрлі материал-

дардан жасалған бұйымдар, �нер 

туындылары к�рмеден орын алды. 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к � р м е с і ,  � ң і р і м і з д е н  ш ы қ қ а н 

Ескелді, Балпық, Қарымбай секілді 

әулиелер, Алаш арыстары жайындағы 

жергіл ікт і  �лкетанушылардың 

іргелі еңбектері, тұңғыш Президент 

Н.Назарбаев жайлы кітаптар мен 

к�рнекі құралдар с�реге қойылды.

Ұстаздар қауымы «Ғарышкер 

Қазақстаным» әнін хормен орындап, 

к�пшіліктің алғысына б�ленді. Ақын 

Құмдәулет Құрсабаев ана тілінің 

абыройы туралы �з �леңін оқып, 

Шәкәрім Құдайбердіұлының «Бұл ән 

бұрынғы әннен �згерек» атты дәстүрлі 

текеметті киізбен қатар жасайтын 

тәсіл де бар. Ол үшін киіздің жүніне 

түрлі-түсті жүнді де бірге орналасты-

рып дайындайды. Алайда алдымен 

киіз, содан кейін барып текемет 

басқанның артықшылығы к�п.  

«Алма ағаштың гүліндей-ау, 

Текеметтің түріндей-ау» – бұл менің 

құлағыма мәңгі ұмытылмастай орнаған 

ән. Алыстан жаңғырып жетіп, к�з ал-

дыма қызығы к�п балдәурен шағымды 

әкеледі. 8жемнің қоңыр дауысы мен 

қылықты қыздардың сыңғыр күлкісі 

жадымда жатталып қалыпты. Осы-

лайша текемет десе ауыл, ауыл десе 

жаныма жақын ағайын бір-бірін бай-

ланыстырып, үзілмес жіпті одан әрі 

қалыңдата түседі. 

Иә, қазақ елінің қабырғасын 

қайыстырар жайттар жетіп арты-

лады. Тауқыметтің кермек дәмін 

татып, талай рет зардаптың запыра-

нын да құстық. Қол жетпес арманға 

айналып, сағымның шымылдығына 

тығылған тәуеліздікке анасына 

ұмтылған сәбидей қол создық. Айы-

мыз оңынан туып, сан мәрте оқталып, 

оған да қолымыз жетті. Керей мен 

Жәнібек к�терген шаңырақ қайтадан 

қалыпқа келіп, жыртығымыз жамал-

ды. Ендігі кезек осындай қанымызға 

сіңген атадәстүрімізді жаңғыртып, 

баба мұрасын бала санасына сіңіру 

болмақ.

Мәулен MНЕРБАЙ 
Алматы облысы

әнін қос ішекті домбыраға салып, 

қоңыр дауысымен құйқылжытты. 

Қымбат Жершілбаева орындаған 

«К�шбасшы», Балғын Жолдыбаева 

әуелеткен «Шіркін-ай», ерлер во-

калды тобы шырқаған «Жетісуым 

– Қараталым» әндері тыңдарманның 

құлақ құрышын қандырды. Тал 

шыбықтай бұралған биші қыздар 

«Қазақ биі» мен «Қамажайды» мың 

бұрала биледі. Балалар фольклорлық 

а н с а м б л і  « С а л  к ү р е ң »  к ү й і н 

күмбірлетті. Ақсұлтан Бақытқызы, 

Жанель Кеңесбек салған «Отаным», 

ұстаздар қауымы шырқаған «Нұр аға» 

әндері к�птің к�ңілінен шықты. 

Шара соңында аудан әкімі 

Қ.Бисембаев Елбасының ма қа ла-

сына орай �ңірімізде руха ният сала-

сына айрықша к�ңіл б� лі ніп, қала, 

ауылдық округ тердің, аудандық 

б � л і м д е р  м е н  м е  к е м е л е р д і ң 

мәдениет күндері �тіп, халық ән 

мен жырға бір сусындап қалғанына 

ризашы лық білдіріп, №13 мек-

теп ұжымына алғысын айтты. 

Аталған мектеп директоры  Шынар 

Шәріпбаева Мәдениет күнінің эста-

фетасын Фрунзе атындағы орта 

мектебінің директоры Ғалымжан 

Диқанбаевқа салтанатты жағдайда 

табыс етті. 
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Жақында Үшт1бе қаласының 
орталық саябағында  «Бабалардың 
ұлы жолы – ұрпаққа аманат» атты 
№13 орта мектебінің Мәдениет 
күндері 1тті. Мереке аталған мек-
теп ұстаздарының «Үш би» атты 
к1рінісімен ашылды. Қойылымда 
халқына пана болып Қаратал 
жерін мекен еткен әулие, билердің 
ерен ерлігі әспеттелді.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Бола-

шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласы аясын-

да �ңірімізде �зге салалармен 

бірге мәдениетімізді де дамыту 

ісі жанданып келе жатқандығын 

айта кеткен ж�н. Аудан к�лемінде 

�тіп жатқан Мәдениет күндерінде 

жергілікті ақын-жазушылардың, 

композиторлардың ән-жырлары 

орындалып, қылқалам және қол�нер 

шеберлерінің тамаша туындыла-

рымен танысуымыз осыған айқын 

дәлел. Мектеп білім ордасы ғана 

емес, сонымен қатар дарынды �нер 

иелерінің де ұстаханасы. Мерекеде 

ұстаздар қауымы мен оқушылардың 

бойындағы талантын ұштауға, 

�зінің қарым-қабілетін жарқырата 

к�рсетуге мүмкіндік туды. 

Аудан әкімі Қайрат Бисембаев 

Мәдениет күні аясында №13 орта 

мектебі әзірлеген к�рмені тамаша-

лады. Мектептің білім саласындағы 

жетістіктерімен қатар спорттағы 

МЕКТЕПТІҢ МӘДЕНИЕТ КҮНІ
Алматы қаласында ұлттық қоғамдық 
қайырымдылық аясындағы «Алтын 
жүрек» сыйлығының үздік номинант-
тары анықталды. Биыл «Алтын жүрек» 
сыйлығы 1зінің 10-шы мерейтойын 
атап 1ткелі отыр.

Бұл жайлы ұлттық сыйлық ұйым-

дас тырушылары «Бауыржан» қайы рым-

дылық қоры мәлім етті. «Алтын жүрек» 

сыйлығына биыл 450 �тініш келіп түсті. 

Үміткерлердің қатарында танымал са-

ясаттанушы Досым Сатпаев,  «Алматы 

марафон» жыл сайынғы қайырымдылық 

шарасы, кәсіпкерлер  Бауыржан Оспанов, 

Нұрлан Смағұлов, «28 петель» клубы, 

сондай-ақ АҚШ-тан келген еріктілер 

Виктория Шарбону и Элизабет Турнок 

бар.

«Алтын жүрек» ұлттық сыйлығының 

ұйымдастырушылары 11 жыл қатарынан 

еліміз бойынша нағыз мейірбан, жаны 

жомарт жандарды іздеп келеді. «Қайы-

рымдылық» сынды асыл қасиетті бой-

ларына сіңірген алтын жүректерге алғыс 

айтып ел алдында мадақтап, марапаттап 

жүр. 

А т а л м ы ш  ш а р а  ж ы л  с а й ы н 

 «Бауыржан» қайырымдылық қорының 

бастамасымен, «Нұр Отан» партиясы, 

«Алтын Қыран» компаниялар тобы, 

 «ПетроКазахстан» АҚ Алматы қаласының 

әкімдігінің қолдауымен �ткізіледі.

Сәкен ИГЕМБЕРДИЕВ

«АЛТЫН ЖҮРЕК» 
үміткерлерді анықтады

«Малым – жанымның садағасы, 

жаным – арымның садағасы» деген 

қазақ т�рт  түлік малды керегіне жа-

ратты. Етін талғажау  қылып, терісінен 

киім тігіп, сүтінен таңдай үйірер небір 

тағамдар жасады. Тіпті жүнінің �зін 

пайдаға асырып, �нер туындысы-

на айналдырды. Кейіннен мұны 

шетел дің ғалымдары жарыса жазып, 


