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Бүгінгі санда:

Көк теңіздегі «көкжал» 
келіндер-ай!

Қоғамдық 
өмірдің айнасы

Асылай

10-бет

6-7-бет

12-бет

Елбасы Н.Назарбаев білім ор-
дасына келген сапарында «Ең 
алдымен, біз  қыздарымыздың 
тәрбиесіне к�п к�ңіл б�луіміз ке-
рек. Олар – болашақ жар, болашақ 
ана, шаңырақтың шырақшылары. 
Бір қызды тәрбиелеу – бір ұлтты 
тәрбиелеумен тең» деп атап �ткен.

Осы қағиданы берік ұстанған 
білім ордасының алты факульте тін-
дегі 28 кафедра бакалавр бойынша 

Алматы облысына қарасты 
 Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылын-
да жыр алыбы Жамбыл Жабаевқа 
арналған дәстүрлі  «Жамбыл күні» 
�тті.

Аталмыш шараның басты мақсаты 
– �скелең ұрпақты с�з мәйегін кие 
тұт қан Жамбыл бабамыздың шы ғар-
маларымен сусындату, мол мұрасын 
насихаттау. Салтанатты жиынға  зиялы 
қауым �кілдері, еліміздің түкпір-
түкпірінен келген ақын-жазушылар, 
жамбылтанушы ғалымдар және аудан 
жұртшылығы қатысты. Жиылған жұрт 
зират басына барып, Жамбыл рухына 
тағзым етті.

Бұдан кейін шара Мәдениет үйінде 
жалғасын тапты. Алматы облыстық 
мәслихатының хатшысы Сұлтан 
 Дүй сен бинов с�з алып, Жамбыл 
айлығына байланысты атқарылған 

– 42, магистратура бойынша – 23 
және PhD докторантура бойынша  
– 4 мамандық негізінде мұғалімдер 
дайындайды. Сонымен қатар сырт-
тай оқу б�лімінің студенттері 20 
мамандық бойынша қашықтықтан 
оқыту технологиясын пайдаланып, 
білім алады. Бүгінде оқу орнында 

жұмыстарға тоқталды. Мұнан кейін с�з 
с�йлеген «Жұлдыз» журналының бас 
редакторы, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, Ұлықбек Есдәулет ақын 
мұрасы хақында �з пікірін білдірді.

Қ а з а қ т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы 
 Алматы облыстық филиалының 
директоры, Халықаралық «Алаш» 
сый  лы ғының лауреаты Нағашыбек 
Қапалбекұлы Қазақстан Жазушы-
лар одағы басқармасының т�рағасы 
Нұрлан Оразалиннің құттықтау ха-
тын оқып берді. Сонымен қатар ол 
Жамбыл жырлары – отаншылдыққа, 
бірлікке үндеудің асқақ үлгісі екенін, 
бұл Елбасы айтқан Мәңгілік Ел идея-
сымен жалғасып жатқандығын,  қазақ 
елі барда Жамбыл жасай беретінін 
атап �тті. 

Нұрлан ҚҰМАР
Алматы облысы

Аналар мен арулар 
мерекесі құтты болсын!

МӘДЕНИЕТ 

жалпы саны 7 мыңға жуық сту-
дент, магистрлер мен докторанттар 
оқиды. Оларға 55 ғылым докторы, 
230-дан астам ғылым кандидаты мен 
90-ға жуық PhD докторанты және 
ғылым магистрі дәріс береді. 

(Жалғасы 3-бетте)
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Биылғы жылға жазылған оқыр-
мандарымызға шынайы риза шы-
лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-
сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 
жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 
келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 
Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 
– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-
ғанымен, к�теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 
жағ дай, 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» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

Жамбыл мұрасы – өнеге

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

ЕЛДІҢ БІРЛІГІ – ҚАЗАҚТЫҢ БІРЛІГІ
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа Үндеуі

Құрметті қазақстандықтар! 
Наурыз айының еліміздің Тәуел-

сіз дік күнтізбесінде ерекше орны бар. 
Біз к�ктемнің алғашқы күнінде 

Алғыс айту күнін атап �теміз.
 Сонымен бірге бұл – Қазақстан 

халқы Ассамблеясы құрылған күн. 
Ұлыстың ұлы күні Наурыз мей-

р а м ы  ш у а қ т ы  к � к т е м  а й ы н ы ң 
 ен шісінде. 

Қ ы м б а т т ы  ә й е л д е р і м і з д і  д е 

 ме ре  кесімен наурыз айында құттық-
таймыз. 

О с ы  і з г і  о қ и ғ а л а р д ы ң  б ә р і 
 Қазақ стан халқын біріктіре түседі.

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
да осыған бағытталған. 

Біз елдің бірлігі мен мемлекеттің 
сындарлы саясатының арқасында 
барлық сынақтардан абыроймен 
�ттік. 

Ел иесі қазақ халқының маңына 

ұйысқан барша этностар оны жоғары 
бағалайды. 

Бүгінде Алматы, Батыс Қазақстан, 
Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан об-
лыстарында «Қазақ еліне мың алғыс» 
атты монументтер бой к�терген. 

Бұл ескерткіштерді еліміздегі түрлі 
этностық топтар бастарына күн туған 
кезде бауырына басқан қазақтың жері 
мен еліне алғыс ретінде �з бастамала-
рымен тұрғызды. 

Қазақ халқы да оларға ұлттық 
тарихымызға к�рсеткен зор құрметі 
үшін алғысын білдіреді. 

Осындай �зара құрмет пен сенім 
мызғымас ел бірлігіне негіз бол-
са, ізгі шаралар халқымыздың кең 
пейілі мен дарқан к�ңілінің айқын 
к�рінісіне айналуда. 

Жақсылықты жадында сақтай 
білген елдің рухы қашан да биік. 

Заманауи Қазақстанның �сіп-

�ркендеуіне әрбір отандасымыз �з 
үлесін қосты.

 Мен этно-мәдени бірлестіктерге 
де айрықша ризашылық білдіремін. 

Біз, бәріміз бірге �те күрделі, қилы 
замандардан �ттік.

 Тәуелсіздіктің ең тағдыршешті 
сәттерінде мені әрдайым қолдаған 
халқыма да алғыс айтамын. 

Bткен сайлаулардың бәрінде хал-
қымыз мені бірауыздан қолдап, сай-
лады. 

Мен үшін ең үлкен марапат – осы. 
Елімнің қолдауы маған жұмыс 

 барысында зор күш-жігер берді. 
 Мен халқымның �з келешегіне 

сеніммен қарауы үшін еңбек еттім, 
қазір де, болашақта да осы мақсат 
жолында жұмыс істей беремін. 

Сол себепті, мен бүгін Қазақстан 
Рес публикасы Парламентінің қабыр-
ғасынан жаңа әлеуметтік бастамалар 
к�теріп, халқыма Үндеу жариялағалы 
отырмын. 

 Бұл қадам талайдан бері менің 
к�кейімде жүр. 

Бірақ Қазақстан алдымен бойы-
на күш, қазынасына қаржы жинап, 
қуатты елге айналуы керек еді. 

 Міне, сол күн де туды! 
Бұл – біздің қоғамның әлеуметтік 

бірлігін нығайту үшін жігерімізді жа-
нып, нақты іске кірісетін сәт. 

Біз оны ауқымды әлеуметтік жо-
балар арқылы жүзеге асырамыз. 

Мемлекет осындай түбегейлі ша-
раларды қолға алады.  

«Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» 
деген идея жаңа мағынамен толыға 
түсуге тиіс. 

(Жалғасы 2-бетте)
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Мемлекет басшысы ресейлік телеарна 
тілшісімен әңгімелесу кезінде Еуразиялық 
экономикалық одақ аясында Қазақстан 
мен Ресей арасындағы ынтымақтастықты 
дамытудың негізгі аспектілері ж�нінде айтты.

Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев «Бір 
белдеу, бір жол» бағдарламасының іске асы-
рылу нәтижелеріне және  перспективаларына 
т оқ та л ы п, Қ а за қста н н ы ң сы р т қ ы  са яси 
қ ызметінің негізг і мәселелеріне қатысты 
сауалдарға жауап берді.

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына 
арналған «Президенттің бес әлеуметтік бастама-
сы» атты үндеуінің мәнін түсіндіріп, оны сапалы 
түрде орындаудың маңызды екенін айтты.

– Бес әлеуметтік бастаманы іске асыру 
 барысында мұғалімдердің жалақылары да �сетін 
болады. Қазір біз мектептерде білім берудің жаңа 
мазмұнына к�штік, бұл мұғалімдердің жалақысын 
30 пайызға арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-
ақ орта білім беру жүйесінде біліктілік санаттары 
к�зделген. Санаты к�терілген мұғалімдердің 
жалақысы қосымша 50 пайызға к�бейетін 
 болады, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстан халқының 
және жеке �зінің атынан 
 Армен Саркисянды Армения 
Республикасының Президенті 
болып сайлануымен құттықтады. 

«Сіздің кәсіби біліктілігіңіз 
бен �мірлік тәжірибеңіз  достас 
Арменияның қарқынды даму 
жолында жаңа табыстарға қол 
ж е т к і з у і н е  м ү м к і н д і к  б е р е д і 
деп сенемін.  Сіздің белсенді 
қолдауыңыздың арқасында Астана 
мен Ереван арасындағы достық 
пен �зара тиімді ынтымақтастыққа 
негізделген қарым-қатынастар 
алдағы уақытта да елдеріміздің 
игілігі үшін дами береді деп ойлай-
мын. Сізге зор денсаулық, жауапты 
қызметіңізде табыс, ал Армения 
халқына бейбітшілік пен бақ-береке 
тілеймін» делінген жеделхатта. 

Ресейлік телеарна 
тілшісіне сұхбат берді

Латын әліпбиіне көшу – 
заманымыздың заңдылығы

Құттықтау 
жеделхатын 

жолдады

ЕЛДІҢ БІРЛІГІ – ҚАЗАҚТЫҢ БІРЛІГІ
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа Үндеуі

тұрғын-үй құрылысына зор серпін 
береді. 

Н ә т и ж е с і н д е  м и л л и о н д а ғ а н 
 қа зақ стандық үшін баспана алудың 
қолжетімділігі артады. 

Сонымен қатар бұл экономиканың, 
шағын және орта бизнестің �рістеуіне 
жұмыс істейді, жаңа жұмыс орында-
рын ашады. 

К�птеген азаматтардың арманы 
ақиқатқа айналады!

Е к і н ш і  б а с т а м а :  «Ж а л а қ ы с ы 
т�мен жұмысшылардың еңбекақысын 
к � б е й т у  ү ш і н  о л а р д ы ң  с а л ы қ 
жүктемесін  азайту». 

Салыстырмалы түрде жалақысы 
т�мен қазақстандықтарды қолдау үшін 
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
олардың салық жүктемесін 10 есеге 
азайтып, 1 процент қана салық салуды 
ұсынамын. 

Ай сайын ең т�менгі есептік к�р-
сет кіштің 25 еселенген к�лемінен аз 
жа лақы алатын дарға салынатын жеке 
табыс салығын азайту арқылы олар  дың 
салық жүктемесін жеңілдету керек. 

Ал осылайша салықты азайтудан 
шығатын қаржы олардың жалақысын 
к�бейтуге жұмсалуы қажет. 

Нәтижесінде, еліміздегі барша 
жалдамалы жұмыскерлердің кемінде 
үштен бірінің, бұл 2 миллионнан 
астам адам, жалақысы жұмыс берушіге 
салмақ салмай-ақ к�бейетін болады. 

Iрі қарай Үкімет табыс салығы ның 
прогрес сивті шкаласын енгізу мүм-
кіндігін зерделеуі керек.

Үшінші бастама: «Жоғары білім 
алудың қолжетімділіг і  мен сапа-
сын арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын жақсарту». 

Қазір еліміздің жоғары оқу орын-
дарында 530 мыңнан астам жас оқып 
жатыр, олардың 30 процентке жуығы 
мемлекет б�лген грантпен білім алуда. 

Жоғары білім алудың қолжетімділігі 
мен сапасын арттыру үшін т�мен-
дегідей шараларды ұсынамын. 

Қазір жыл сайын б�лінетін 54 мың 
грантқа қосымша 2018-2019 оқу жы-
лында тағы 20 мың грант б�лу керек. 

Оның 11 мыңы техникалық маман-
дықтар бойынша бакалаврлық білім 
беруге тиесілі болады. 

Бұл т�ртінші �неркәсіптік револю-
ция жағдайындағы жаңа экономикада 
зор сұранысқа ие болатын сан мың 
жаңа маманды даярлауға мүмкіндік 
береді. 

Мұнда ең алдымен инженерлер, 
ақпарат тық технология, робот тех-
никасы, нанотехнология саласының 
мамандары туралы с�з болып отыр. 

Бұл да жастарға мемлекет қамқор-
лығының айқын к�рінісі. 

Сонымен бірге техникалық және 
ауыл шаруашылығы мамандықтары 
бойынша барлық жоғары оқу орын-
дары гранттарының құнын ұлттық 
жоғары оқу орындарының гранттары 
деңгейіне дейін к�теру керек. 

Аталған шаралар орта мектеп 
түлектерін жоғары біліммен неғұрлым 
к�бірек қамтуға мүмкіндік береді, бұл 
– жалпы әлемдік тренд. 

Сонымен бірге адам ресурстарына 
салынатын үлкен салым. 

Біз әлемдік стандарттарға сай білім 
беру жүйесін қалыптастыра отырып, 
студенттердің білім алуына және 
тұратын жеріне жағдай жасауға тиісті 
назар аударуымыз қажет. 

Қазір жоғары оқу орындары мен 
колледждердің студенттерін жатақ-
ха намен қамтамасыз ету мәселесі �те 
�зекті. 

Бұл міндетті шешу үшін жоғары 
оқу орындары, колледждер мен деве-
лоперлік компаниялар мемлекет пен 
жеке меншіктің серіктестігі қағи-
дасымен жатақхана салуды бастауы 
керек. 

Мемлекет �з тарапынан Білім 
және ғылым министрлігі арқылы 
жа  тақ хана құрылысына жұмсалған 
инвестициялардың белгілі бір б�лігі 
біртіндеп қайтарылуына кепілдік 
береді. 

2022 жылдың соңына дейін студент-
терге арнап кемінде 75 мың орындық 
жаңа жатақхана салуды тапсырамын. 

Бұл алдағы жылдарда �се түсетін 

сұра нысты ескергеннің �зінде жатақ-
хана тапшылығын біржола шешеді.

 Т�ртінші бастама: «Шағын несие 
беруді к�бейту». 

Bзін-�зі еңбекпен қамтыған және 
жұмыссыз тұрғындардың арасында 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін 
атқарылып жатқан жұмыстардың ая-
сында жеңілдетілген шағын несие беру 
неғұрлым тиімді тетік саналады. 

2017 жылы жалпы сомасы 32 мил-
лиард теңге болатын 7200 шағын несие 
берілді. Алайда «Бастау Бизнес» жоба-
сы бойынша білім алған тағы 5 мың 
адам �з ісін бастауға қажетті шағын 
несиелерді ала алмады. 

Сондықтан 2018 жылы қосымша 
20 миллиард теңге б�ліп, шағын 
несиелердің жалпы сомасын 62 мил-
лиард теңгеге жеткізуді тапсырамын. 

Нәтижесінде шағын несие ала-
тын дардың саны 2017 жылмен салыс-
тырғанда 2 есеге артып, 14 мың 
адамға жететін болады. Бұл жұмысты 
одан кейінгі жылдарда да белсенді 
жалғастыру керек. 

Бастама мыңдаған адамға  �з 
ісін ашуға мүмкіндік беретіндігімен 
маңыз ды. 

Бұл, әсіресе ауыл-аймақтар үшін, 
ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту үшін 
айрықша маңызды екенін атап �ткім 
келеді.

Бесінші бастама: «Елді газбен қам-
тамасыз етуді жалғастыру». 

Елімізде газ �ндіру Тәуелсіздік 
кезеңінде жылына 8-ден 52 миллиард 
текшеметрге дейін артты, әрі қарай да 
�се түседі. 

Қазір еліміздегі тұрғындардың 50 
процентке жуығы газбен қамтамасыз 
етілген. 

9 облысқа газ тартылған. 
Дегенмен, орталық және солтүстік 

�ңірлер әлі де газсыз отыр. 
Біз Қара�зек (Қызылорда облысы) 

– Жезқазған – Қарағанды –Теміртау 
– Астана бағытында магистральді 
газ құбырын салу жобасын жүзеге 
асыруы мыз керек. 

Оған тиісінше қаражат тарту қажет 

болады, соның ішінде халықаралық 
қаржы институттарынан да. 

Бұл 2,7 миллион адамды газбен 
қам тама сыз етумен қатар, шағын 
және орта бизнестің жаңа �ндірістерін 
ашуға мүмкіндік береді. 

С о н ы м е н  б і р г е  э к о л о г и я 
 жақ сарады. 

Газға к�шу тек Астананың �зінде 
зиянды қалдықтардың ауаға таралуын 
6 есеге немесе жылына 35 мың тоннаға 
азайтады. 

Бұл жобаны жүзеге асыру әрі қарай 
�зге �ңірлерді де газбен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. 

Президенттің бес бастамасы – осы. 
Оларды іске асыру жаңа жұмыс 

орындарын құруға, сол арқылы ел 
экономикасының әрі қарай дами 
түсуіне жол ашады. 

Үкімет пен Ұлттық Банкке бастама-
ларды іске асырудың егжей-тегжейлі 
тетіктерін жасауды тапсырамын. 

Парламент депутаттарынан заң-
намаға қажет �згерістерді уақтылы 
енгізуді �тінемін. 

Бастамалардың айрықша маңызды 
екенін ескерсек,  оларды тиімді 
жүзеге асырудың жолдары кеңінен 
талқылауды қажет етеді. 

Халық пен бизнес �кілдерінің ара-
сында түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
де маңызды. 

«Нұр Отан» партиясы халқымыз 
үшін айрықша маңызы бар осы 
шаралардың тиянақты орындалуын 
бақылауға алады. 

Құрметті отандастар! 
Мемлекеттің жаңа қадамдары бүкіл 

қазақстандықтарға, еліміздің барша 
азаматтарына игі әсер етеді. 

Қоғам �з тағдырын Қазақстанмен 
тығыз байланыстырып, болашағын 
жос парлаудың тың мүмкіндігіне ие 
болады. 

Бағдарламаны заңдық тұрғыдан 
бекіту қажет деп санаймын. 

Оны іске асыру «әлеуметтік мем-
лекет» туралы конституциялық нор-
маны жаңа, нақты мазмұнмен байыта 
түспек. 

Заманауи жаһандық ахуалда ұлттық 
бірлік – әлеуметтік бірлік, ал қалып-
тасқан мемлекет – әлеуметтік мемле-
кет. 

Біз �ткенге салауат айтып, келе-
шекке к�з тіккен елміз. 

Біз әлеуметтік мемлекет пен ұлттық 
�ркендеудің шынайы, әрі сындарлы 
қазақстандық моделін міндетті түрде 
бірге жасайтынымызға сенімдімін. 

Ардақты ағайын! 
Бүгінгі бастамалар еліміз тұтас, 

қоғамымыз тұрақты болса ғана табы-
сты жүзеге асады. 

Ал ел бірлігі – ең бірінші, қазақтың 
бірлігі. 

Жаһандық к�штің басында жүретін 
мерейлі ел болу үшін бірлік пен ын-
тымақ алдымен �зімізге, қазаққа ке-
рек. 

Тарихтың �зі  дәлелдеген бір 
ақиқат бар – халқымыз бірлікте болса 
күшейген, бірлігі қашса әлсіреген. 

Қасқа жолды Қасым хан жұртын 
жұды рықтай жұмылдыра білгенінің 
арқасында қазіргі қазақ жерінің негізгі 
аумағын біріктірді. 

«Ел бірлігі – ел теңдігі» деген – осы! 
«Қазақ ордасының Ликургы» 

– Iз Тәуке елін татулыққа ұйыта 
біл ген діктен қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған заман орнатты. 

«Байлық – байлық емес, бірлік – 
байлық» деген с�з сол заманнан қалған 
қағида. 

Ел басына күн туған кезде барша 
қазақ Абылай ханның ақ туының асты-
на жиналған соң ғана жерін жаудан 
тазарта алды. 

«Біріккен жүз бытыраңқы мыңды 
алады» деп бабаларымыз осыны 
айтқан. 

Қазақтың осынау үш ханы – ел 
тарихындағы үш асқар тау, оларды 
асқақтатқан – ел бірлігі. 

Сонымен бірге алтыбақан алауыз-
дық тың кесірінен еліміз аңырап, же-
ріміз қаңырап қалған кездер де аз емес. 

Бұл да – тарихтың ащы сабағы. 
«Bткенге қарап, ертеңіңді түзе» де-

ген �сиет бар, себебі, �ткеннің �негесі 
– бүгінгі күннің баға жетпес байлығы. 

Осыны жадында тұтып, тарих-
тан тағылым ала білген халқымыз 
Тәуелсіздік дәуірінде татулық пен 
бір ліктің, тыныштық пен т ұрақ-
т ы л ы қ т ы ң  а р қ а с ы н д а  т а л а й 
табыстарға кенелуде. 

Табысымызды еселеп, Тәуел сіз-
дігімізді баянды ете түсу үшін бізге 
бал таласа да бұзылмайтын берік 
ауызбіршілік керек. 

Б е р е к е л і  б і р л і г і м і з д і  к � з д і ң 
қарашығындай сақтай алсақ, мерекелі 
тірлігімізге т�нетін қауіп жоқ. 

Е л  м е н  ж е р д і ң  и е с і  р е т і н д е 
 Қазақ стандағы жақсы мен жаманның 
бәріне қазақ жауапты. 

Осы ұлы жауапкершілікті сезініп, 
барша ұлыстардың ұйытқысы болып, 
�згеге �неге к�рсете білейік. 

Сонда ғана, халқымыздың атын 
иеленген қасиетті Қазақстанымыз 
к�ркейіп, дами береді. 

Еліміздің к�ңілі жайлы, тұрмысы 
майлы болады. 

Осыны үнемі есте тұтып, тың 
міндеттерді тындырымды жұмысқа 
ұластырайық.

Іске сәт! 

(Басы 1-бетте)

Жаңа ұсыныстардың маңыз ды-
лығын ескеріп, мен әрбір қазақ стан-
дықтың әл-ауқатын әрі қарай жақ-
сарта түсуге бағытталған жаңа әлеу -
меттік бастамаларымды �здеріңіз бен 
талқылау үшін бүгінгі Парламент 
Па ла талары мен Үкіметтің бірлескен 
оты рысын шақырттым.

 Бірден айтайын: бүгін айтылатын 
ұсыныстың бәрі – есеп-қисабы мұқият 
жасалған бағдарлама. 

Бұл – елдің игілігіне арналған 
ұтымды, сонымен қатар оптимистік 
жоба. 

Мен �ркендеген Қазақстан – 
ең алдымен мемлекеті �зін қорғап, 
қолдайтынын, қамқорлық жасай-
тынын сезінетін, тиісінше елін жан 
жүрегімен сүйетін, �здеріне сенімді 
адамдар деп санаймын. 

Сол себепті, біз бүгін жаңа, ау қым-
ды әлеуметтік жобаларға жол ашамыз.

Қымбатты достар! 
Біз бүгін әлеуметтік жаңғыру жо-

лында жаңа, ауқымды қадам жасауға 
дайынбыз. 

Мен Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасын ұсынамын. 

Бірінші бастама: «6рбір отбасына 
баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін 
беру». 

Біз соңғы жылдары қазақстан-
дықтардың баспана алу мүмкіндіктерін 
кеңейту үшін к�п нәрсе жасадық. 

2017 жылы 11,2 миллион шаршы 
метр тұрғын-үй пайдалануға берілді. 

Бұл – рекордтық к�рсеткіш. 
Дегенмен, оның �зі жеткіліксіз, әлі 

күнге дейін к�птеген отбасы баспана-
сыз жүр. 

Бұл – айрықша әлеуметтік маңызы 
бар мәселе.

Оның шешімін тұрғын-үй ипо-
текасының қалың к�пшілікке жап-
пай қолжетімділігін арттыру арқылы 
табуға барлық жағдай жасау керек. 

Жұмыс істейтін әрбір адам несиеге 
пәтер сатып алып, оны отбасылық 
бюджетінің мүмкіндіктері аясында 
т�лей алатындай болуы үшін арзан 
 ресурстар ұсынатын тетіктер қажет. 

Сондықтан, мен «7 – 20 – 25» 
бағдар ламасын ұсынамын. 

Жұмыс істейтін әрбір қазақстан-
дық т�мендегідей шарттар бойынша 
теңгемен несие алу мүмкіндігіне ие 
болады. 

Несие �сімінің м�лшерлемесі 
қазіргідей 14-16 емес, жылына 7 про-
центтен аспайтын болады. 

Қазір банктер бастапқы жарнаға 
баспана құнының 30 процентіне дейін, 
кейде тіпті 50 процентін салуды талап 
етсе, бұл бағдарлама бойынша ол 20 
проценттен аспауға тиіс. 

Несие алушының ай сайынғы 
т�лемін азайту үшін оның мерзімі 10-
15 емес, 25 жылға дейін болады. 

Ол үшін Ұлттық банктің, екінші 
деңгейлі банктер мен қор нарығының 
мүмкіндіктерін іске қосу керек. 

Ұлттық банк кемінде 1 триллион 
теңге қаржы тартатын арнайы компа-
ния құрып, ол қаржыны банктердің 
жоғарыда айтылған шарттар бойынша 
беретін жаңа ипотекалық несиелерін 
сатып алуға жұмсауы қажет. 

Б а ғ д а р л а м а н ы  ж ү з е г е  а с ы р у 

Латын қарпіне негізделген жаңа 
қазақ әліпбиіне қатысты Нұрсұлтан 
Назарбаевтың атына еліміздің тұрғындары 
мен түрлі ұжымдарынан қолдау білдірген 
хаттар мен жеделхаттар келіп түсті.

Сондай-ақ Iзербайжан Республикасының 
Жазушылар бірлестігі Ақсақалдар кеңесінің 
т�рағасы, Iзербайжанның халық ақыны 
 Нариман Гасанзаде қазақ тілін латын қарпіне 
к�шіру туралы шешімге �зінің қолдауын 
білдірді. Ол �зінің хатында Қазақстанның 
әліпбиге қатысты шешімін тарихи оқиға деп 
бағалап, Iзербайжанның латын графикасына 
к�шуінің ел үшін маңызы зор болғанын атап 
�ткен.

А л  Қ а з а қ с т а н  қ а л а м г е р л е р і  а т ы-
нан жол данған Жазу шы лар одағының 
басқарма т�рағасы Нұрлан Оразалиннің 
жеделхатында «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» – ұлттық мұраттарымызды келер 
дәуірлерге алып баратын тарихи бағдарлама 
екені және Елбасы латын қарпіне к�шуге 
тікелей пәрмен беру арқылы мемлекеттік 

тілдің кеңістігіне қанат бітіргені ж�нінде 
айтылған.

Жаңа әліпбиге байланысты хаттар мен 
жеделхаттар Бейбітшілік және келісім 
м у з е й і ,  А б а й д ы ң  « Ж и д е б а й - Б � р і л і » 
мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-
мемориалдық қорық-мұражайы, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық академиялық 
кітапханасы, «Астана балет» театры, «Астана 
Опера» мемлекеттік опера және балет театры, 
«Таңбалы» қорық-мұражайы, Абай атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық  опера 
және балет театры, Құрманғазы атындағы 
мемлекеттік академиялық халық аспаптары 
оркестрі, Мемлекеттік академиялық би теат-
ры, «Қазақстан камератасы» классикалық му-
зыка ансамблі, «Iзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-мұражайы, «Отырар» 
мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы 
ұжымдарынан және басқа да жекелеген 
тұлғалар мен еліміздің жастарынан келді.

«Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік 
ұ й ы м ы н ы ң қ ызмет керлері Қ а за қста н 
Прези ден т і не арнап ж а з ған х ат ы н да: 

«Iлемнің алпауыт елдерімен иық тіресіп, 
к�к туымызды желбіретіп, қазақ тілінің абы-
ройын асқақтату – әрбір қазақстандықтың 
асыл арманы.  Латын әліпбиінің негізінде 
халықтың ғасырлар бойы игерген барлық 
жетістіг і, мәдениеті мен �нері, ру хани 
қазынасы енді жаңа бағытта жаңғырмақ» 
деп жаңа әліпбидің келешегіне қатысты 
к�зқарастарын білдірген.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының академигі Карл Байпақов 
� з і  б а с ш ы л ы қ  е т е т і н  М ә д е н и е т т е р д і 
жақындастыру орталығы латынға негізделген 
қазақ тілін түркі әлемінің ақпараттық 
кеңістігіне кеңінен таныстыруға күш салаты-
нын жеткізген.  Сонымен қатар Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ тағамтану 
академиясының президенті,  академик 
Т�регелді  Шарманов латын әліпбиіне 
к�шуді заманымыздың заңдылығы ретінде 
қабылдайтынын атап �ткен.

Елбасы келіп түскен барлық хаттармен 
 танысып шығып, хат иелеріне жылы лебіздері 
мен қолдау білдіргендері үшін алғыс айтты.



ANA TILI 3№10 (1424)
7 – 15 наурыз
2018 жыл

Жаңа жыл қарсаңында Алматы қаласында «Қазақ хандығы» атты жаңа зияткерлік ойынның тұсаукесер рәсімі �тті. Шара бары-сында қатысушылар ойын ережесімен танысып, жеңімпаздар сыйлыққа ие болды. Елімізде қазақша танымдағы үстел үсті ойыны жоққа тән екені белгілі. Ойын авторы Қобыланды Жәнібекұлы осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында ұлттық негіздегі тарихи-танымдық әрі интеллектуалдық үстел үсті ойны идеясының келгенін жеткізді. Bзі де бұрыннан осындай стратегиялық ойлауды талап ететін, ақыл-ойды дамытатын спорт ойындарын жақсы к�ретін Қобыланды бұл ойынды «Қазақ хандығы» деп атауды ж�н к�ріпті. «Қазір кез келген ересек адамның күніне кем дегенде 1,5-2 сағат бос уақыты болады. Ойынның мақсаты – сол уақытты пайдалы �ткізу, ақыл-ойын шыңдау болса, балалар үшін бұл нағыз тарихи-танымдық дүние. Ойынның негізгі идеясы – бірлік, ынтымақ. «Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады» дегендей, ойын тақтасында қазақ халқының бүкіл руларының таңбалары белгіленген, сол арқылы біздің күшіміз ортақ шаңырақ астында біріге қимылдап жетістікке жету екенін білдіргім келді» дейді ол. «Қазақ хандығы» үстел үсті ойынында ойыншы-ларды жеңімпазды ақ киізге к�теріп хан сайлауға дейін қызықтыру арқылы халықтың қолдауына ие болуға және барлығы бір тудың астына бірігуге жетелейді. Iрбір ойыншы қарсыласынан неғұрлым жылдамырақ қимылдап жеңіске жетуге ұмтылады. Ойынға 2 не 4 адам қатысады. «Билік» белгісін немесе «Киіз үйді» ұяшығына бірінші болып орналастырған, к�пшіліктің қолдауын алған ойыншы жеңімпаз атана-ды. Iзірге ойын ережелері қазақ және орыс тілдерінде берілген. Қобыланды Жәнібекұлы алдағы уақытты ағылшын тілінде де ойын тақтасын шығарып, әлемдік деңгейде насихаттау ниеттері бар екенін жеткізді. «Бұл ойынды мектептегі тарих сабақтарына қосымша ретінде �ткізуге де болады. Сол арқылы балалардың �з елінің тарихына қызығушылықтары арта түседі» дейді ойын авторы. Дана ХАЛЫҚ

ТҰСАУКЕСЕР

БАЙҚАУ

КЕЗДЕСУ

ТЕЛЕДИДАР ТАРИХЫНАН
СЫР ШЕРТЕДІ

ҚОЛӨНЕР – СЫРЛЫ ӨНЕР

АЗИЗЖАННЫҢ 
ӘСЕРЛІ ӘҢГІМЕСІ

Қазақстан  Республикасының Ұлттық 
кітап ханасында отандық теледидар 
саласының майталман маманы Ғаділбек 
Шалахметовтың «Шолпан – утренняя 
звезда» атты кітабының тұсаукесері �тті. 

М ә д е н и е т т а н у ш ы - ғ а л ы м ,  қ о ғ а м 
қайраткері Мұрат Iуезов жүргізген жиынға 
белгілі журналистер, жазушылар, зиялы 
қауым �кілдері қатысты. 

Кезінде Қазақ теледидарының құрылуы 
ел �міріндегі айтулы оқиғаның бірі болғаны 
белгілі. «Қазақстан» ұлттық арнасы әрдайым 
мемлекеттік деңгейдегі ұлы оқиғалардың 
бел ортасынан табылды.  Биыл Қазақ 
теледидарының құрылғанына 60 жыл толып 
отыр. Осынау мерейлі оқиға қарсаңында 
белгілі қоғам қайраткері Ғ.Шалахметовтың 
«Шолпан – утренняя звезда» атты кітабы 
жарық к�рді.  Кітапта автор теледидар 
саласының бастауында тұрған әріптестерінің 
еңбегін нақты деректер  арқылы келтіре 
отырып, жылы леппен баяндайды. Негізгі 
к е й і п к е р ,  к ә с і б и  р е ж и с с е р  Ш о л п а н 
Баймолдинаның �мір жолдарынан сыр шерте 
отырып, телесаланың алғашқы қалыптасу 
кезеңдеріне кеңінен шолу жасайды.  

Кітаптың тілі жеңіл, аса тартымды оқы-
лады, к�пшілік оқырманға арналған.

Алматы музейінде «Шебер  қолдар» 
тақырыбында гобелен, кесте және киіз 
бұйымдары байқауы �тті. 

Байқау жаңа таланттарды ашуға,  сәндік-
қолданбалы �нерді сүйетін жас жет кін-
шектердің кәсіби шеберлігін шыңдауына 
қосымша мүмкіндіктер туғызу, олардың 
интеллектуалдық деңгейлерін жетілдіру, 
отандық және әлемдік �нер мен мәдениетке 
деген қызығушылығын арттыру мақсатында 
ұйымдастырылды.

Қазақ халқының  қол�нері – халық 
тұрмысымен бірге жасасып келе жатқан, ұзақ 
тарихы бар  ежелгі �нер. Халық қол�нерінің  
бай мұралары бүгінгі күннің алтын қорына 
айналып отыр. К�не дәстүрлерді  к�здің 
қарашығындай сақтап және байыта оты-
рып, халықтың к�ркем қ�л�нер кәсібі 
қазіргі мәдениеттің айқын құбылысы болып, 
үй тұрмысының маңызды және б�лінбес 
құрамына айналды. Халықтың мәдени 
дәрежесі �скен сайын ұлттық қол�нердің 
озық үлгілері әлемдік мәдениеттен де �з ор-
нын алды.

Байқауға к�ркемсурет колледж студенттері 
қатысты. Жүлделі орын алған жұмыстар ма-
рапаталды. Қатысушылардың жұмыстарын 
әділқазы мүшелері жабық дауыс беру арқылы 
бағалады. Байқаудың қорытындысы бойын-
ша каталог шығарылады.

К�ктемнің алғашқы күнін Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық �нер академиясы 
мектеп-интернат, колледж ұстаздары мен 
студенттері игілікті шарамен бастады.  

М е к т е п - и н т е р н а т ,  к о л л е д ж д е 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық �нер 
акаде миясының түлегі, жеке шығар ма шыл 
тұлға, жыл сайын �тетін қайырымдылық 
жобасының белсендісі, режиссер-сценарист, 
Халықаралық «Бастау» кино фес тивалінің ди-
пломанты және «Жүз жаңа есім» жобасының 
қатысушысы Азизжан Заировпен  кездесу 
болып �тті.  

Аталған кездесу Елбасымыз Н.Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында �тті. «Жүз жаңа есім» 
бағыты бойынша ұйымдастырылған бұл 
шараның жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызы 
зор. 

Ыстық ықыласта �ткен кездесуде Азизжан 
Ханзатұлы жас жеткіншектерге �з �мірінен 
естеліктер айтып, жастарға бақыттың кілтін 
табу �з қолдарында екендігін, арманға қол 
жеткізу үшін тынымсыз еңбек, к�п оқу,  алға 
мақсат қоя білу мен алдағы күнге деген сенім 
елеулі р�л атқаратындығын тілге тиек етті. 

2014 жылы Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен  Франция 
Республикасының Президенті Франсуа 
Олландтың қатысуымен Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің базасында 
Сорбонна-Қазақстан институтының ашылуы қазақ 
елінің �міріндегі айтулы оқиға болғаны с�зсіз. 

Бұл оқу орны әлемге әйгілі «Париж Сорбонна 
сити» университетінің әлемдегі екінші, ал Орталық 
Азиядағы бірінші филиалы. Сорбонна-Қазақстан 
институты бүгінде қазақстандық студенттерге 
Еуропалық үлгіде білім берумен қатар Франция мен 
Қазақстан арасындағы мәдени және гуманитарлық 
байланысты нығайту орталығына айналып отыр. 
Арадан �ткен 4 жылда бұл шаңырақта Францияның 
жүздеген белгілі ғалымдары, мемлекет және қоғам 
қайраткерлерінің қатысуымен к�птеген мәдени-
гуманитарлық іс-шаралар болып �тті. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің Сорбонна-Қазақстан институтында 
«Француз мәдениеті мен гуманитарлық мұралары 
– Қазақстан мен Орталық Азия ғалымдарының 
еңбектерінде» тақырыбында �ткен халықаралық 
конференция осы игілікті істің жалғасы деуге бо-
лады. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 90 жылдығына 
арналған бұл іс-шара Францияның Қазақстандағы 
елшілігі мен француз тілі университеттік агенттігінің 
(AUF) қолдауымен ұйымдастырылды.

Конференцияның тұжырымдамасы Фран-
ция мен Орталық Азия ғалымдары арасындағы 
диалогты нығайту, ұрпақтардың аймақта француз 
гуманитарлық ой-пікірін рецепциялау үдерісінде 
�зара ықпалдастық пен жалғастықты дамыту 
мақсатын к�здейді. Оның жұмысына Францияның 
Қазақстандағы  Елшілігінің �кілдері, к�рнекті фран-
цуз және қазақ ғалымдары қатысты.

Сондай-ақ осы конференцияда «Қазақстан 
мен Орталық Азияда білім беру бағдарламаларын 
жасаудағы мәдени к�пқырлылық туралы» баяндама 
жасаған саяси ғылымдар докторы Оливье  Феррандо 
(Франция) Франция мен Орталық Азиядағы білім 
беру жүйесіндегі жаңашыл үрдістер, әсіресе тіл 
ж�ніндегі мәселелер  туралы �з зерттеулерінің 
түйіндерін ортаға салды.

Конференцияның келесі б�лімінде француз 
және қазақ ғалымдарының арнайы баяндамала-
ры тыңдалып, пікір алысулар �тті. Қорытынды 
б�лімі поэзия кешіне ұласып Абайдың және басқа 
да ақындарымыздың француз тіліндегі �леңдері 
оқылды.

Жахан ЕЛЕУОВ

ДОСТЫҚҚА 
ДӘНЕКЕР 

Білікті маманға – жол ашық
БІЛІМ КӨКЖИЕГІЫНТЫМАҚ

– Елбасының осы бастамасына бай-
ланысты «Астана медицина университеті» 
а к ц и о н е р л і к  қ о ғ а м ы н ы ң  Б а с қ а р м а 
т�рағасы – ректоры Мәжит Зейноллаұлы 
Шайдаровтың ой-пікірі қандай екен?

– Мемлекет басшысы еліміздің білім 
беру жүйесінің дамуын ұдайы қадағалап, 
қамқорлық жасап келеді. Елбасының бұл 
бастамасы осы с�зімнің тағы бір айқын 
айғағы. Бір мезетте мемлекеттік грантты 
20 мыңға к�бейту – елдің келешегін ойлау 
деген с�з. Iсіресе Елбасының биылғы 
Жолдауындағы қадау-қадау міндеттерді 
жүзеге асыратын, Қазақстанды озық 
отыз елдің қатарына қосатын білімді де 
білікті мамандардың қатары қазірден 
бастап қалыптаса беруі керек. Бірінші 
кезекте  заманауи технологияларды жетік 
меңгерген мамандар ауадай қажет екені ай-
дан анық. Соны Нұрсұлтан Iбішұлы тағы 
да баса айтты. Жиырма мың мемлекеттік 
гранттың басым б�лігін осы бағыттағы 
мамандарды даярлауға б�лу қажеттігін 
қаперге салды. Елдің болашағын ойлаған 
адамның қам-қарекеті осындай болса 
керек.

–Елбасының игілікті ісін ел-жұрт 
қолдап, алғысын жаудырып отырғаны 
айдан анық. Бірақ есіңізде болса, осы-
дан бірнеше жыл бұрын «Медициналық 
мамандықтарға мемлекеттік гранттың к�п 
б�лінгені студенттердің сапалық құрамына 
әсер етеді» деп алаңдаушылық білдіргендер 
де болған еді.

– Иә, ондай алаңдаушылық болғаны 
рас. Bйткені мектеп түлектерінің к�бі, 
к�ңілі қаласын-қаламасын, мемлекеттік 
грант к�п б�лінген мамандықтар бойынша 
оқуға түсу үшін құжат тапсырған жоқ па? 
Олар «К�птің бірі болып �тіп кетсем бол-
ды» деген ойдың жетегінде жүрді. Қалайда 
мемлекеттік грантқа ілігуді, әйтеуір бір 
диплом алуды ойлады. Ертеңгі күні сол 
дипломы бойынша жұмыс істей ме, жоқ 
па, оған бас ауырта қойған жоқ. Ал бұл 
есіл қаржы мен асыл уақыт желге ұшты 
деген с�з емес пе? Осындай жағдайды 
байқаған профессор-оқытушылардың 
алаңдаушылық білдіргені рас.

– Жаңа технологиялық мамандықтар 

бойынша б�лінетін гранттарға байланысты 
да осы жағдай қайталанып жүрмес пе екен, 
қалай ойлайсыз?

– Жоқ, олай бола қоймас.Тиісті орын-
дар бұл мәселені қатаң қадағалайтынына 
күмәнім жоқ. Заманауи технологияларға 
қызығушылығы басым жастарға жол 
ашқан ж�н. «Диплом алсам болды, бұл са-
лада жұмыс істемеймін» деген түсініктегі 
түлектерге дұрыс бағыт-бағдар, жол 
к�рсеткен ж�н.

– Сіздер қалай шештіңіздер бұл 
мәселені?

– Біздің университет жыл  сайын бірінші 
курсқа қабылданатын студенттердің 
сапалық құрамын жақсарту үшін түрлі іс-
шараларды �ткізеді. Тіпті олармен құжат 
тапсырмас бұрын алдын-ала жеке-жеке 
с�йлесеміз. Ой-пікірін, мақсатын білеміз. 
Bзіміз кезінде мектеп қабырғасында 
жүргенде алдымызда толған арман болған 
жоқ па? Жоғары сынып оқушылары 
келешекте қандай мамандық иесі бола-
тынын білуші еді ғой? Бүгінгі жастар да 
сондай арманшыл. Тіпті қазір біздің оқу 
орнында бірінші курсқа келетіндер ара-
сында шағын анкета да жүргізіле бастады. 
Келешегін болашақ мамандығымен бай-
ланыстыратын жігіттер мен қыздар к�п. 
Олармен ашық с�йлесудің еш артықтығы 
жоқ. 

 Мынадай бір дерек айтайын. 2016 
жылы біздің университетке келген 
талапкерлердің әрбір үшіншісі «Алтын 
белгі» иегері немесе республикалық және 
халықаралық пән олимпиадаларының 
жүлдегері болды. Олардың барлығы да 
мектеп қабырғасында жүрген уақыттың 
�зінде медицина мамандығын таңдағанын 
білдік. Осындай нақты мақсатпен оқуға 
түскен жастар бар күш-жігерін терең 
білім алуға жұмсайды. Оған университет 
қызметкерлері жүргізген мониторинг 
кезінде к�з жетті. Оның қорытындысы 
Басқарманың, Ғылыми Кеңестің отыры-
сында кең талқыланды. Университеттің 
барлық факультетінде �з кеңесі бар, олар 
да сырт қалған жоқ. Сондағы к�з жеткені 
– талапкер болашақ мамандығына іштей 
дайындалып келіп оқуға түсетін болса, 

(Басы 1-бетте)

Университеттің 30 ұстазы «Қазақстан 
Республикасының Жоғары оқу орны-
ның үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантының иегері. Бұдан б�лек Шәмшә 
Беркімбаева (1966),  Оразгүл Асанғазы 
(1973), оқу орнының бүгінгі басшы-
сы Гауһар Алдамбергенова және т.б. 
к�птеген түлектер ұшырып шығарған 
білім ордасы қашанда �з шәкірттерін 
мақтан тұтады.

оның үлгерімі де, білімі де, тәртібі де – бәрі 
жақсы болады. Одан білікті маман шығады.

– Адам баласы ұдайы білімін жетілдіріп 
отыруы керек ғой. Сонда ғана к�штен 
қалмайды. Мұның медицина саласындағы 
мамандарға тікелей қатысы бар екенін 
мойын дайтын шығарсыз?

– Iрине, бұл ойыңызбен, с�з жоқ, 
келісемін. Мәселен, медициналық кәсіби 
білімде үзіліс болмауы керек. Bйткені бұл 
сала күн сайын жаңарып, жаңа технология 
енгізіледі. Мамандар оны білуі тиіс. Соған 
машықтануы керек. Оны оқу-білімсіз 
меңгеру мүмкін емес. Біздің универси-
тетте үздіксіз кәсіби даму және қосымша 
білім беру факультетінің ашылғанына 15 
жыл болды. Осы факультет арқылы ұдайы 
білімін жетілдіретін мамандар аз емес.

Қазіргі білім беру жүйесі күннен-күнге 
дамып келеді. Интернет дендеп енді. 
E-learning үлгісіндегі электронды білім 
беру түрлері қолданыла бастады. Мұның 
дәрігерлерді қайта оқыту мен даярлау-
да, білімін жетілдіруде алар орны ерек-
ше. Қашықтықтан оқытуда LMS Moodle 
жүйесі тиімді екенін к�рсетіп отыр. Ал 3D 
оқыту кезінде студенттер лекторды ғана 
тыңдаумен шектелмейді, адам ағзасындағы 
патологиялық процестерді, ота жасау ба-
рысын да �з к�зімен к�реді. Медициналық 
білім беруді жаңғырту дегеніміз осы.

Ғалым ОМАРХАН
АСТАНА

атты курс оқу үдерісіне енгізілген. 
Бүгінгі күннің талабына сай тұлғаны 
қалыптастырудың �лшемдері басқаша. 
Құндылықтар да �згеріп барады. Ақыл 
да анадан дариды, дана да әйелден 
туады. Қыз бала тәрбиесін ұрпақ 
тәрбиесі деп қараған ләзім. Бүгінгі 
қазақ бойжеткендері ертеңгі еріне адал 
жар, перзенттерінің салиқалы анасы. 
Олардың бойында тағылымды тәрбие 
болғанын қалайтынымыз белгілі. Ұлт 
болашағын тәрбиелеуге сүбелі үлес 
қосатын болашақ мұғалімдердің сан 
қырлы болуына, олардың қоғамдағы 
ә л е у м е т т і к  ж ә н е  о т б а с ы н д а ғ ы 
этноәлеуметтік р�лдерді мүлтіксіз 
атқаруына себепкер болуына «Қазақ 
аруы» курсының тигізер септігі зор деп 

тан хабардар етсе керек. Бұл тұрғыда 
«Тұлғатану», «Зияткерлік», т.б. бірнеше 
жоба �зінің жемісін беріп келе жатыр.

 «Қыз Жібек» клубының сту денттік 
т�райымы Марина Мұх тар қызымен 
арадағы әңгімеден байқағанымыз, қазақ 
отбасындағы құндылықтарды әр қыз 
бала �з бойына сіңіріп, ұлтжанды ұрпақ 
�сіруге, ата-ананың қадірін білуге, 
үлкенді құрметтеп, кішіге қамқор 
бола білетін, бір с�збен айтқанда 
аналарымыздың ізін жалғар білімді 
қыздарымыз �сіп келеді.    

Аталған университеттің Кәсіптік 
білім кафедрасында болып, қыздардың 
жұмыстарымен танысып қайттық. Тігін 
цехын к�рдік. Қаз-қатар тізілген тігін 
машиналарында жұмыс қызу жүріп жа-
тыр. Студенттерге ұлттық салт-дәстүр, 
қол�нерді: ши, гобелен, кілем тоқу, кесте 
тігу, тоқыма тоқу, түрлі ұлттық киімдер 
үлгісін тігуді үйрететін осы – «Кәсіптік 
білім» кафедрасы. Мұнда кәсіптік оқыту 
мамандығы және бейнелеу �нері мен 
сызу бойынша маман даярланады. 
Кәсіптік білім кафедрасының кафедра 
меңгерушісі, педагогика ғылымының 
кандидаты, 25 жылға жуық ұстаздық 
етіп келе жатқан Рахия Дарменованың 
айтуынша, шәкірттері шетінен ісмер. 
«Біз негізінен технология пәнінің 
мұғалімдерін даярлап шығарамыз. Бірақ 
олар тек мұғалім болып қана қоймайды, 
ертеңгі ана, тәрбиеші, сондықтан 
жан-жақты үйретіп, тіпті кейбіреуі 

Қазіргі күнде мұнда студенттердің 
сапалы білім алып, ғылыммен, �нер-
мен, спортпен айналысуы үшін, олар-
дың бойында халқымыздың ұлттық 
құндылықтарын дарыту орайын да 
бірқатар жұмыстар жасалып, универси-
тет отандық жоғары оқу орын дары ара-
сында үлкен беделге ие болып отырғаны 
к�ңілге қуаныш ұялатады.

 Бұл жайында Қазақ мемлекеттік 
Қыздар педагогикалық универси-
тетінің ректоры, педагогика ғылы-
м ы н ы ң  д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р , 
«Құрмет» орденінің иегері Гауһар 
Алдамбергенова: «Қыздар универси-
тетінің �зге жоғары оқу орындары-
нан басты ерекшелігі – білім беруде 
халқымыздың ұлттық құндылықтарын 
басшылыққа ала білуінде. Қазақтың 
«Ұлтыңды тәрбиелеймін десең – 
қызыңды тәрбиеле» деген с�зінің 
астарында үлкен мән-мағына жатыр. 
Қыз – болашақ ана, қыз – отбасының 
ұйытқысы, қыз – асыл жар. Бүгінде 
ұрпақ тәрбиешісі ретінде әспеттелер 
болашақ мұғалімдерді ата-анасынан 
алған тәрбиесін оқу ордасындағы 
тәрбиемен шебер сабақтастыра білуді 
кез келген білім ордасынан кездестіре 
бермейсіз. Ұжым �з қызметінде ғұлама 
ғалым әл-Фарабидің: «Тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың қас жауы» 
деген дана с�зін басты ұстаным ретінде 
пайдаланады. 

У н и в е р с и т е т т е  « Қ а з а қ  а р у ы » 

ойлаймын» дей келе, ұжымның тыныс-
тіршілігінен хабардар етті.

Бүгінгі қыздарымыз – ертеңгі иба-
лы да инабатты келін, болашақ ана, 
салиқалы әже болары табиғат жолы-
нан белгілі. Тәрбиелі, білімді қыз – 
қоғамымыздың баға жетпес байлығы. 

Осы орайда 2013 жылдың  4-наурыз 
к ү н і   Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Президенті жанындағы Ұлттық комис-
сия т�райымы Гүлшара Наушақызы 
Iбдіқалықова мен Қазақстан Дін істер 
агенттігінің т�рағасы Қайрат Лама 
Шәріптің бастамасымен республикалық 
«Дін және әйел» форумы аясында «Қыз 
Жібек» клубы ашылды. Бұл ұлт тәрбиесін 
б а с т ы  н а з а р д а  ұ с т а й т ы н  Қ ы з д а р 
университетіне к�рсетілген үлкен 
жауапкершілік пен сенімді білдіреді. 
«Ұлтыңды тәрбиелеймін десең, қызыңды 
тәрбиеле» идеясын басшылыққа ала 
отырып, сырласу, пікірлесу, талдау, 
д�ңгелек үстел (ой-айна), шеберлік 
 сыныптары, тақырыптық кештер �ткізу, 
мәселелерді шешу және т.б. үшін «Қыз 
Жібек» клубы таптырмас орын. 

«Қыз Жібек» клубының б�лмесіне біз 
де бас сұқтық. Б�лменің іші қыздардың 
парасатты, ұлттық салт-дәстүр мен 
әдемілікті дәріптейтін стендтермен 
жабдықталған.  Ерекше жылылық 
сезіледі.

Қазіргі қоғамдық ортада азаматтық 
ұ с т а н ы м д а р ы  б а р ,  ж е к е  � м і р д е 
отбасылық міндеттерді алған білімімен 

ұштастыра алатын ұлтжанды, парасат-
ты, ұлттық салт-дәстүр мен мәдениетті 
дәріптейтін қазақ қызының бейнесін 
қ а л ы п т а с т ы р у д ы  к � з д е г е н  к л у б 
мүшелерінің алға қойған �з мақсат-
міндеттері бар. 

Қазақ қызы дегенде, әрине, ойыңа 
ең алдымен инабатты, ибалы, сы-
пайы қазақтың нәзік те аяулы ару 
қызы елестейді. Халқымыздың ырыс-
ты ынты мағын, береке-бірлігін, 
туыс тық татулығын іске асыратын 
да, ұйымдастыратын да әйел-ана. 
Сондықтан, бұл жолда «Қыз Жібек» 
 клу бы ның атқаратын қызметі �те 
зор. Бұл ұйым қазақ қыздарының 
адал, пәк, шешен, парасатты, ина-
батты, ұлтжанды да патриот және 
 сонымен қоса заманға сай іскер болып 
қалыптасуына ықпал етеді.

Тарихта ақыл-парасатымен, тап-
қырлығымен, батылдығымен, дуалы 
с�зімен, дара �нерімен к�зге түсіп, бүгінгі 
күнге дейін ел жадында қалған асыл ана-
ларымыз бен дана қыздарымыз жетерлік. 
Солардың асыл қасиеттерін үлгі ете оты-
рып, қоғамдағы білім беру және тәрбие 
мәселелерін ұлттық құндылықтармен 
сабақтастыру, болашақ ұлт анасы ретінде 
қыздарды отбасы �міріне даярлау, салт-
дәстүрді дәріптеп, жүзеге асыруға баулу, 
үй  шаруашылығына  қатысты �мірлік 
қажеттілік дағдысын қалыптастыру және 
т.б. бүгінгі күннің �зекті мәселелері 
алдыңғы орында тұруы біраз жайт-

мамандығымен жұмыс табылмаған 
жағдайда кәсіпкерлікпен айналысады. 
Шағын тігін цех немесе фирма ашып, 
кәсібін д�ңгелетіп отырғандар бар. 
Сондай-ақ университеттің қол�нер 
шеберлері, тігінші, дизайнер болам 
деген студенттер бүгінде түрлі ісмерлік 
байқаулардың жеңімпаздары» дейді 
Р.Дәрменова.

Дәл осы кафедраның бастамасы-
мен жыл сайын 8-наурыз қарсаңында 
жәрмеңке ұйымдас тырылады. Бұл 
жәрмеңкеде қыздар �з қолдарынан 
шыққан ұлттық бұйымдарын сатылымға 
қ о я д ы .  М ә с е л е н ,  б ы л т ы р  о с ы 
жәрмеңкеден түскен қаражатқа бір тігін 
машинасын алған. Биыл да жәрмеңкеден 
түс кен қаражатқа ақылдасып,  кесте лей-
тін тігін машинасын алуды ұйғарған. 

Қазақ қыз бала дүниеге келгенде «Ұл 
туса – ұрпағым �седі, қыз туса – ұлтым 
�седі» деп қуанған. «Қыз қылығымен 
тәтті», «Қыз �ріс», «Қызға қырық үйден 
тыйым», «Қыз қырық шырақты», «Қыз 
�ссе – елдің к�ркі» деген мақалдарда  
қыз тәрбие сіне ерекше к�ңіл б�лген 
қазақ отбасының психологиясы жатыр. 

Олай болса, осы қасиеттерді қазақ 
қызының бойына сіңіріп, заманға 
сай ұрпақ тәрбиелеп отырған Қыздар 
университетінің алдағы уақытта да 
�негелі істерімен қуанта беретініне сенім 
мол.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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келеміз. Iртүрлі шаралар, байқаулар 
ұйымдастырудағы мақсатымыз да 
осы. 

– Қазақ тілінің латын әліпбиіне 
к�шуі жайында ойыңыз қандай? 

– Қазақ тілінің латын әліпбиіне 
к�шуі – тіліміздің бәсекеге қабілет ті-
лігін арттыратыны с�зсіз. Bркениетті 
елдердің барлығы дерлік осы әліп-
бидің негізінде �з жазуларын қалып-
тас тырды. Іс-қағаз жүзінде де, ком-
пьютерде де қолдануға да қолайлы. 
Кирилл әліпбиіне к�шкен уақытта 
қазақ тілінің үндестік заңдылықтары 
к�п ескеріле бермеді. Енді осындай 
олқы лықтардың орнын толтыруға 
ж а қ с ы  м ү м к і н д і к  т у ы п  о т ы р . 
Елбасының салиқалы саясатының 
а р қ а с ы н д а  л а т ы н  ә л і п б и і н е 
кезең-кезеңімен к�шеміз. Iрине, 
асығыстыққа баруға болмайды. 
Жұртшылықтың пікірлері де орын-
ды ескерілуде. Жуырда Елбасының 
Жарлығымен қабылданған әліпбиге 
�згерістер енгізілді. Жаңа әліпбиіміз 
мемлекеттік тіліміздің дамуына 
айтарлықтай серпін береді деп ой-
лаймыз. 

– Жуырда Мемлекет басшысы Пар-
ламент пен Үкімет қызметі қазақ тілінде 
жүргізілуі тиіс деген мәселені айтты. 
Содан кейін  Парламентте бірқатар �зге 
ұлттың депутаттары қазақша с�йлей 
бастады. Бұл қуанышты жайтқа алып 
қосарыңыз бар ма? 

– Иә, әлбетте, Парламент пен 
Үкімет қызметі қазақ тілінде жүргізіле 
бастағаны қуанарлық жағдай. Бұл бар-
шамыз к�птен күткен шешім болды. 
Халық қалаулыларының депутаттық 
сауалдарын қазақ тілінде қойғаны 
қандай жарасымды. Кеудеңді �з тілің 
үшін мақтаныш сезімі кернейді. Бұл 
еліміздегі тіл саясатының жемісі деп 
айтар едім. Ең бастысы Елбасының 
қазақ тіліне деген қамқорлығы ерек-
ше екенін к�ріп отырмыз. Қаншама 
нәтижелі жұмыстар атқарылып жатыр. 
Оның барлығы мемлекеттік тіліміздің 
мерейін �сіріп, абыройын арттыра-
тыны с�зсіз. Қазақстанның әрбір 
азаматы қазақ тілін жетік меңгерсе, 
тіліміздің мәртебесі де асқақтары 
с�зсіз.  С�з соңында айтарым, ата-
бабамыздан қалған саф алтындай 
тілімізді сақтау – баршамыз үшін 
үлкен парыз.

– 6ңгімеңізге рақмет! 

6ңгімелескен
Оразалы ЖАҚСАНОВ 

орталықтары жайлы �те орынды 
айттыңыз. Сол ұйымдарға жетекшілік 
етіп, бауырларымыздың арасында 
ерекше құрметке б�леніп жүрген аза-
маттар ж�нінде не айтар едіңіз? 

–  B з і м  Р е с е й д е  ж и і  б о л ы п 
тұратын дық тан ондағы ұлтжанды, 
�зінің ана тілі мен дініне, салт-
д ә с т ү р і н е  а й р ы қ ш а  қ ұ р м е т п е н 
қарайтын кісілерді де к�зіммен к�ріп, 
айтқандарын жадыма тоқыдым. 
Мәселен, «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» демекші, «Азамат» 
және «Жақсылық» қазақ қоғамдық 
орталықтарының жетекшілері Қанат 
Ситіков пен Үміт Байдәулетовалар 
сондағы қандастарымыздың арасын-
да �те беделді. Қашанда �згелерге 
к�мек қолын созып, игі істердің 
басы-қасында жүреді. Сондай-ақ 
бұрын Челябі облысындағы Ноғайбақ 
ауданының әкімі болған ағамыз 
Қайырбек Сейіловтың де еңбегі ерек-
ше. Ол кісі әлі күнге дейін осындағы 
ағайындардың басын қосып, �зінің 
с�зі мен ісінің арасында алшақтық 
жоқ азамат екендігін айқын байқатты. 

– Былтыр Елбасының «Болашаққа 
б а ғ д а р :  р у х а н и  ж а ң ғ ы р у »  а т т ы 
бағдарла малық мақаласы оқырманға 
жол тартты. Биыл Қазақстан халқына 
арнаған кезекті Жолдауы жариялан-
ды. Екі маңызды құжаттан қандай ой 
түйдіңіз? 

– Бұл қос құжат біз үшін �те 
маңызды. Оны менің әріптестерім де 
толығымен қолдайды. Тұжырымды 
мәселелерді күнделікті қызметімізде 
б а с ш ы л ы қ қ а  а л ы п  о т ы р а м ы з . 
Тілдің �зі түсінген адамға рухани 
жаңғыру емес пе?! Мәселен, мем-
лекет басшысының үш тұғырлы тіл 
яғни қазақ, орыс және ағылшын 
тілдеріне байланысты қағидаларын 
жүзеге асыру мақсатында қаншама 
жұмыстар жүзеге асырылып жатыр. 
Бұл жайында басқарма басшысы 
үнемі айтып отырады. Біз Қазақстан 
халқы облыстық Ассамблеясымен 
тығыз байланыстамыз. Қазіргі таңда 
�ңірде 17 ұлттық мәдени орталықтар 
бар. Олар да мемелекеттік тіл саяса-
тына ерекше к�ңіл б�леді. 

Iсіресе, үш тұғырлы тіл мәселесі 
басты назарда. Осы с�зіміздің нақты 
айғағы ретінде бұл күндері 8 топ 
нақты жұмыстар атқаруда. Атап ай-
тар болсақ, басқарманың мұрындық 
б о л у ы м е н  « М м л е к е т т і к  т і л  – 
мемлекеттік қызметте», «Тіл шебері» 
секілді байқаулар �ткізіліп тұрады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

OQYRMAN OIYОҚЫРМАН ОЙЫ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Тілдік жаңғыру негізі

Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру»  атты бағдарламалық 
мақаласында қазақ тілін латын әліпбиіне 
к�шіру 2025 жылдан басталатынын айтты. 
Демек, әлі уақыт бар. Осы кезең ішінде біз 
әліпбидің барлық мәселелерін шешіп алу-
ымыз керек. Iрине, тәжірибе барысында, 
қолданыс кезінде к�птеген сауалдар да туын-
дауы мүмкін. Латын әліпбиінің жаңа ережелері 
әзірленеді, грамматикалық негіздері түзіледі. 
Бұл бағытта жұмыс топтары да құрылды. 
Олар т�рт бағытты жүзеге асырады. Яғни 
орфографиялық, техникалық-сараптамалық, 
терминологиялық, лингвистикалық. Елбасы 
�з с�зінде: «Біз алдағы уақытта да мемлекеттік 
тілді дамыту бағытындағы кешенді жобаларды 
жүзеге асыруды табандылықпен жалғастыра 
береміз. Қазақ әліпбиін 2025 жылға қарай 
латын графикасына к�шіруге дайындық 
жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл 
қазақ тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы 
заманғы ақпараттың тіліне айналдырады» де-
ген болатын. 

Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз екенін 
де Президентіміз тілге тиек еткен болатын. 

Тіліміздің халықаралық мәртебесін к�теру – 
әлемдік �ркениетке жетуіміздің айқын жолы 
деп білемін. Iлемдегі басқа ұлттармен бәсекеге 
түсуде қазақ ұлтына қажетті нәрсе әлемдік 
деңгейдегі білім. Ал бұларға бастар қадам 
жақын уақытта латын әліпбиіне к�шуді қолға 
алу. Олай болса, латын әліпбиіне к�шсек, қазақ 
тілінің буын үндестік заңы, дыбыс  үндестік 
заңы, ерін үндестік заңы бұзылудан сақталады.

Ғаламтор желісінде де латын әліпбиіне 
аударатын транскрипция орнатылған. Латын 
тіліне к�шу арқылы ғылым саласы бойын-
ша да әлемдік кеңістікке шығуға мүмкіндік 
аламыз. Техниканың тілін еркін меңгерген 
мамандарымыз к�п болады. Жалпы айтқанда, 
елімізде латын әліпбиіне к�шуге байланысты 
кешенді жұмыстар басталып та кетті. Барлық 
іс-шараларды оңтайлы үйлестіре білсек, 
ұтарымыз к�п, әрине. Бір с�збен айтқанда, 
латын әліпбиі – тілдік жаңғыру негізі. 

Бейсен МҮФТАНҰЛЫ, 
ардагер ұстаз

Павлодар облысы
К�кт�бе ауылы

,

АПОСТРОФТЫ 
ПАЙДАЛАНБАУ – 

МАҢЫЗДЫ ШЕШІМ

Болашақтың алтын кілті

Елбасының да, тілші мамандардың да 
негізгі мақсаты – қазақ тілінің ерекшеліктері 
мен заңдылықтарына сайкес келетін, 
пайдалануға қолайлы, жас буынға үйретуге 
оңай болатын қазақ-латын әліпбиіне ауысу 
екендігін баса айтқым келеді. 

2017 жылдың 11 қыркүйегінде жұмыс 
тобы (комиссия) қазақ-латын графикасына 
қатысты �з жобасын парламентке ұсынды. 
Онда ұлттық т�л дыбыстарымыз AE (ә),OE 
(�),UE (ү),GH (ғ),NG (ң) деген диграфтармен 
белгіленген болатын. Бұл тәсіл қазақ тілінің 
т�л дыбыстарын ерекшелеп бере алмайтын 
еді. Сондықтан мамандар оған байланысты 
�з қарсылықтарын білдірді. 2017 жылдың 
26 қазанында Президентіміз �зінің  №569 
Жарлығымен латын графикасына негізделген 
қазақ тілі әліпбиінің апострофты нұсқасын 
бекітіп берді. 

Қазақ тілінде с�йлеу, �з ойын еркін 
жеткізе білу мемлекеттік тілдің қоғамдық 
санада толық қалыптасуына негіз қалайды. 
Ұлт к�ш басшысы Н.I.Назарбаевтың «Қазақ 
қазақ пен қазақша с�йлессін», «Ұлтты күшей-
тудің бірінші тетігі – тіл», «Ана тілін білмеу – 
қазақ азаматы үшін ұят саналуы тиіс», «Тілге 
де ген к�зқарас – шындап келгенде, елге 
деген к�зқарас», «Қазақтың тілі – ғажап тіл. 
Оның болашағы да ғажап. Тек оны насихат-
тай білуіміз керек, оқыта білуіміз керек» де-
ген ұлағатты с�здері қазіргі уақытта қанатты 
ұғым дарға және әрбір қазақстандықтың 
айтып жүретін нақыл с�здеріне айналды. 
(«Елба сы және мемлекеттік тіл» кітабынан 
алынды.)

Елбасының Үкімет пен Парламент қазақ 
тілінде с�йлеуі керек деген нұсқауы да осын-
дай бір келелі ойдан туған деп есептеймін 
және оны толық қолдаймын. Себебі бұл 
тақырыпта қазақ қоғамындағы азаматтарда, 

БАУЫРЛАСТЫҚ ТІЛДІ 
ҚҰРМЕТТЕУДЕН БАСТАЛАДЫ

Бұл байқаулар �зге ұлт �кілдеріне 
арналған. Сонымен қатар «Тіл пара-
сат» сайысы да ұйымдастырылады.

Bңірімізде қазақ тілін �те жетік 
меңгерген Татьяна Ситникова, Ольга 
Тихова, Дима Ромашенко есімді �зге 
ұлт �кілдері бар. Бір с�збен айтқанда, 
қазақ тілін үйренуге талпынып 
жүрген азаматтар аз емес. Мысалы, 
осыдан жеті жыл бұрын облыстық 
Тілдерді дамыту басқармасының 
жанынан «Тіл дарын» деп аталатын 
клуб құрылған еді. Клубтың мүшелері 
�зге ұлт �кілдерінен құралған. Оған 
негізінен аудандық, облыстық және 
республикалық байқауларда топ жа-
рып, �здерін жан-жақты к�рсеткен 
жастар қабылданған. Біз қашанда 
қазақ тілін үйренуге талпынып жүрген 
�зге ұлт �кілдеріне қолдау танытып 

Б і р  қ у а н ы ш т ы с ы ,  е л і м і з 
Тәуелсіздік алғалы бері Ресейдегі 
туысқандарымыз да атамекенге қарай 
бетбұрыс жасады. Бәрі де үй ішіндегі 
тәрбиеге байланысты ғой. Бұл �ңірдегі 
ата-аналар отбасында перзенттерімен 
қазақша с�йлеседі. Iке-шешелерінің 
а қ ы л - к е ң е с т е р і н  б а с ш ы л ы қ қ а 
алған жігерлі жігіттер мен инабатты 
бойжеткендердің  Қазақстанға келіп 
жатқандары да аз емес. Олар, әсіресе 
бас қаламыз Астанада тұруға құштар. 
Bйткені, бұл шаһар қазіргі таңда 
әлемге танымал к�рікті қалалардың 
бірі. Осында біржола қоныс аударып, 
түрлі мекемелерде қызмет атқарып, 
жоғары оқу орындарында білім алып 
жатқан қандастарымыз да жеткілікті. 

– Сіз жаңа к�рші елдегі «Азамат» 
және «Жақсылық» қазақ қоғамдық 

– Бақытгүл Зарлыққызы, облыстық 
Тілдерді дамыту басқармасы к�ршілес 
жатқан Ресейдің Челябі облысындағы 
«Азамат» және «Жақсылық» қазақ 
қоғамдық орталықтары арасында 
тығыз байланыс орнаған. Осы ж�нінде 
айтып �тсеңіз...

– Дұрыс айтасыз. Bзім б�лім 
басшысы болып қызмет атқаратын 
о б л ы с т ы қ  Т і л д е р д і  д а м ы т у 
басқармасы Челябі облысындағы 
қандастарымызбен тонның ішкі 
бауындай араласа жұмыс істейді. 
К � р ш і л е с  м е м л е к е т т е р д е г і 
 бауыр ла рымызбен арадағы байланыс 
2009 жылдан  басталды.  Жылына екі 
рет жүздесіп, оларды толған дырған 
мәселелерді  шешуге  талпынып 
келеміз. Былтыр басқарма  басшысы 
Гүлжан Ермашқызы Мендеки нова-
ның ұйытқы болуы мен Қостанайда 
д�ңгелек үстел �ткіздік.  Ол �те 
жоғары деңгейде ұйымдастрылды. 
Ресейден ат  басын бұрған ағайындар 
к�п жайды к�ңілдеріне түйді. 

– Сонда сіздер к�рші елдегі ана 
тілімізді оқытатын ұстаздармен қандай 
мәселелерді талқылайсыздар? Осы 
ж�нінде де қысқаша айтып берсеңіз. 

– Ресейдің Челябі облысында 
200-ден астам ұлты қазақ мұғалімдер 
бар. Мәселен, жоғарыда аталған 
Қостанайдағы басқосуға Ресейдегі 
Магнитогорск қаласы Уйский, 
 Брединский, Кизильский, Чесмен-
ский, Агаповский, Верхнеураль-
ский,  Карталинский және Ноғайбақ 
 аудандарынан мектеп  директорлары, 
клуб меңгерушілері қатысты. Ана 
т ілдеріне құштарлық таныт қан 
сондағы қандастарымызға әдіс темелік 
к�мек ретінде оқыту бағдарламалары, 
электрондық оқулықтар таратылды. 

– Менің байқауымша, �зіңіз де 
Челябі облы сында іс-сапарда жиі бо-
ласыз. Ол жақ та қазақ тіліне деген 
бетбұрыс қалай екен? 

– Қазақ тіліне деген бетбұрыс 
жақсы. Салт-дәстүрлерін, әдет-
ғұрыптарын берік сақтауға әрдайым 
құлшыныс танытады. Біздің байла-
ныс орнатудағы басты мақсатымыз 
–  к � р ш і л е с  м е м л е к е т т е  ғ ұ м ы р 
кешіп жатқан бауырларымызды 
толғандыратын мәселелерге назар 
аудару. Ол жақтағы қазақтардың 
 басты арманы – ұлтымыздың барлық 
асыл қасиеттерін бойларына сіңіріп, 
�з ұлтының �кілдерімен шаңырақ 
к�теру. Сонымен қатар қазақ елінде 
білім алуды да мақсат етеді. 

Б ұ л  н ұ с қ а  а л д ы ң ғ ы   н ұ с қ а м е н 
салыстырғанда, әрине, тәуі рірек. Бірақ 
мұның да кемшіліктері аз емес еді: 1) Т�л 
ды быс тарымыз с�з құрамында �те жиі 
қолданылатындықтан апострофтар дың да 
саны тым к�бейіп кетті де, жазуымыз к�зге 
тым оғаш к�рінді. 2) Апострофтар с�зді 
бірнеше б�лікке б�ліп жі берді де, «с�здің 
�зі қайсы, қосымшасы қайсы, келесі с�збен 
ара жігі қайсы?» деген мәселелерді ажырату 
қиынға соқты. 3)Апостроф тардың салдары-
нан с�здің жазылу тұрқы тым ұзарып кетті. 

 Бұл нұсқаға байланысты ғалымдар �з 
пікірлерін ауызша да, жазбаша түрде де айтты. 
Елбасына рақмет. Мамандардың пікірлерімен 
санасып 2018 жылдың 19 ақпанында бұрын 
қабылданған қазақ-латын әліпбиіне кейбір 
толықтырулар енгізіп берді. Атап айтсақ, 
бұрын әріптің қасында тұрған шартты таңба 
оның үстіне шығарылып,  с�здің жазылу 
к�ріктілігі мен ықшамдылығына жағдай 
жасалды.

Bздеріңіз к�ріп жүргендеріңіздей, жаңа 
қазақ-латын графикасында латынның А, О, 
U, Ү дауыстыларының үстіне (жанына емес) 
шартты белгі қою арқылы қазақ тіліндегі I, 
B, Ү, У деген жіңішке дыбыстардың латынша 
таңбасы, ал латынның G, N дауыссыз дыбыс-
тарының үстіне  тағы сол белгіні қою арқылы 
олардың жуын сыңарларының (Ғ, Ң) латын-
ша таңбасы жасалынды. Бұл соңғы нұсқаны 
біз қуаттаймыз және қолдаймыз. Оны жүзеге 
асыру үшін бар күшімізді салуға әзірміз.

Сауатты, білімді елге бір графикадан 

екінші графикаға ауысудың ешқандай 
қиындығы жоқ. Сол баяғы қазақ тілі; сол 
с�здер, сол дыбыстар. Тек жазуымыз ғана 
басқа графикамен �рнек те леді. Солай бола 
тұрса да, жаңа графикаға к�шу оңай емес. 
Ол үшін бәріміз бір кісідей атсалысып ең-
бектенсек, с�з жоқ, ол �з жемісін береді.                     

Ешбір графика идеалды бола бер мейді. 
Соны ескере келіп, «әліпбиіміз жақ сарған 
үстіне жақсара берсе екен» деген ниетпен мен 
мына нәрселерді еске сала кеткім келеді.

Жаңа  қазақ-латын графикасында 
қазақ тың І/і дыбысының таңбасы ретінде 
латынның [і] әрпі алыныпты. Біздің ойы-
мызша, бұлай етуге болмайтын сияқты. Неге 
десеңіз, сыртқы тұлғасы жағынан қазақтың 
І/і әрпі (дыбысы) латынның [і] әрпіне сай 
келгенімен, оның жуан сыңары – Ы-ның 
қазақ-латын әліпбиіндегі таңбасы (әрпі) 
мүлде басқа әріппен белгіленген. Сондықтан 
жуанды-жіңішкелі қос дыбысты бір-бірінен 
ажыратпай, оларды латынның бір ғана Y 
таңбасымен белгілеп, жіңішкесінің үстіне 
әлгі шартты белгіні қойсақ, ол әлгі дыбыстың 
жіңішке сыңарының таңбасын білдірер еді.

 Сондай-ақ қазақ тіліндегі дауыссыз 
У-ға латынның W әрпін балама еткен 
ж�н еді. Айта кететін тағы бір ой – латын 
графикасында Х, H деген екі әріп бар. 
Екеуі де к�мей дыбыстары. Жаңа қазақ 
әліпбиіне бұл әріптердің Х  деген біреуінің 
ғана алынғаны дұрыс еді. Ол ах, ох, ех де-
гендер сияқты одағай с�здерді жазу үшін 
қажет. Iрі ол математика пәніндегі икс 
с�зінің шартты таңбасы ретінде де тілімізде  
бұрынғысынша қолданыла берер еді. Оның 
үстіне  латынның H әрпі қазақтың Ш, Ч ды-
быстарын таңбалауға (Sh, Ch) да пайдаланы-
лып тұр ғой. Бұлай ету тіл үйренушілерімізді  
шатастырады әрі ол дыбыстарды балаларға 
үйрету қиынға соғады.

қазіргі оқырман да �з ойын толыққанды етіп 
айта алады. Мен �зім еңбек ететін Сақтаған 
Бәйішев атындағы Ақт�бе университетінде 
к�п ұлттың �кілдері жұмыс жасайды. Бір 
шаңырақтың астында бір отбасының 
адамдарындай тірлік етуде. Университет 
басшысы, профессор Бекежан Аханұлы 
әруақытта ұлтаралық татулықты, ұжымның 
бірлігін және мемлекеттік тілдің университет 
қабырғасында қолдануын қадағалап оты-
рады. Университеттің барлық ісқағаздары 
мемлекеттік тілде жүргізіледі. Мемлекеттік 
тілдің қоғамдағы р�лінің артуының және 
оның билік пен заң шығарушы орындар-
да қолдану аясын кеңейтіп, ана тілімізде 
с�йлеу қажеттілігі біздің ұжымда да қолдау 
табуда. Жоғары оқу орнының ұстаздары 
бұл мәселені іс жүзінде дәлелдеп келеді. 
Атап айтқанда, халықаралық байланыс 
жұмыстар ж�ніндегі  проректор Ольга 
 Лыгина, кітапхана меңгерушісі Ирина  Магай, 

 проректор  Анатолий Усов, оқытушылар 
Гүлфия  Яппарова, Танзила Вахитова, Сергей 
Сулима,  Зулпа Абакаева және басқа да �зге 
ұлт �кілдері сабақты қазақ тілінде жүргізіп 
қана қоймай, мемлекеттік тілдің дамуына 
ерекше үлес қосып келе жатқан ұстаздар. 

Мемлекеттік тілде с�йлеу басқа ұлт 
�кілдерінің тіліне, дәстүріне, мәдениетіне 
ешқандай нұқсан келтірмейді, қайта ұлттар 
достығын нығайтудың бір кілті. ХХІ ғасыр – 
ақпараттық технологияның, киберне ти каның, 
ғаламданудың, интеграцияның  заманы. Осы 
жаңа дүниеде адамға білім беру мен рухани 
қазынасын толықтыруда, оның қазіргі за-
ман жүйесіне бейімділігін қалыптастыруда, 
�ткенімізді пайымдап, тарихымызды тара-
зылайтын, егемен еліміздің жаңа тарихын 
бедерлейтін алтын тұтқа – тіл. С�з соңында 
айтарым, қазақ тілінің мәртебесін к�теріп, 
к�се гесін к�гертіп, осы бағытта жұмыс жасау-
ды ойлаған әрбір қазақ азаматының к�кейінде 
Тәуелсіз Қазақстанның тұғыры берік, еңсесі 
биік болса екен деген арманмен бірге �сер 
елдің ұланына лайық, �зінің ана тіліне деген 
мақтаныш, қазақ баласына тән азамат тық 
құндылық пен парасаттылық болуы керек.

Нұрдәулет АЛДАШЕВ,
С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 

университетінің оқытушысы, филология 
ғылымының кандидаты, доцент
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Мен қашанғы жүйрігің
Топ ішінде толғаған.
Шыныменен шырқасам, 
Бабам Қадыр қолдаған. 

Осылайша с'йлесем, 
С'з қала ма ұртымнан?!
К'ре алмаған біреулер 
С'з айтады сыртымнан. 

Қас жүйріктің белгісі – 
Дауды к'рсе, жұлқынған. 
Айтулы жүйрік мен едім
Салдырмай қамшы, ұмтылған. 

***
Ұсынсам, қолым жетер ме?
Қырдан асқан түлкідей
Қырмызы қызыл заманға,
Айтсам, с'зім 'тер ме? 
Ақылсыз туған жаманға,
Қайыра қамшы сермеме,
Сүйекке біткен шабанға.
Екі жақсы дос болса, 
Бірін-бірі қия алмас. 
Екі жаман дос болса,
Бір мекенге сия алмас. 

Қас жаманға мал бітсе, 
Ебіменен жидым дер. 
Қас жаманнан ұл туса, 
Қатарымнан оздым дер, 
Бұ күнде 'зім болдым дер. 

«Айтулы жүйрік 
мен едім...»

АТАДАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӨЗ 

Нұрым ШЫРШЫҒҰЛҰЛЫ
(1831-1908)

ТАҒЗЫМ

ЖОЛДАУ – 2018

рі нен байқалады. Себебі дәстүрді халық жа-
сайды. Басқаша айтсақ, салт-дәстүр – халықтың 
әлеуметтік, тұрмыстық, мәдени, дүниетаным-
дық жағдайларына байланысты қалыптасады. 
Демек, мұны дәстүр – жалпыхалықтық құбылыс 
деп бағалауымызға болады. 

Біз жоғарыда айтып �ткен бай ауылы ның 
қоныстану жүйесі де сол тұстағы қоғамдас-
тықтың салты, дәстүрі ретінде қалыптасқан. 
Салт-дәстүрлердің ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп 
жүргендігінің �зі оның тарихилығында. Оны 
жеткізетін – тіл . Олай болса, тіл – рухтың 
к�рінісі деген қағидада шындық жоқ деп ешкім 
таласа алмайды. Мысалы, романдағы халықтың 
шаруашылық тәжірибесін бейнелеген дерек-
терге назар аударсақ, малшылар �здерінің �мір 
сүріп, тіршілік етуінің бірден-бір к�зі – малды 

болған кейбір атаулардың бүгінгі тілдік ұжымның 
санасында к�мескі іздері ғана қалып қойғанын 
байқаймыз. 

Ұлттың әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлерін, т.б. 
мәдени-әлеуметтік ақпараттарды таңбалайтын 
тілдік бірліктерге жасырынған кодтардан тілден 
тыс аялық білімдер жүйесін тануға болады. Мы-
салы, М.Iуезовтің «Абай жолы» романындағы 
Құнанбай ауылының жайлауға к�шіп келген 
кезіндегі ерулікке әкелген ауыл жұртының 
сыйын автор былайша суреттейді: «Үлкен ауыл 
жайлауға к'шіп келісімен «Алғаш үлкен ауылдың 
ерулігі» деген табақ-табақ еттер, саба-саба 
қымыздар к'п-к'п қыдырушы қатындармен 
ілесе келіп-келіп қалды, ежелгі салт-машық 
бойынша бұл 'ңірдегі ағайын Зере отырған үйді 
жатсынған жоқ... сыбаға мен ерулік әкелушілер 
к'п болса да... келіп жатқанның барлығы момын 
ағайын». Осындағы әдет-ғұрыпқа байланысты 
сыбаға, ерулік с�здері бүгінге дейін қолданылып 
жүргенімен, «үлкен ауылдың ерулігі» тіркесі 
қазіргі таңда тілдік қоғамдастық арасында 
қолданыла бермейтіні анық. Сонымен бірге ро-
манда жиі кездесетін сауын беру, ерікті тартулар 
тіркестерінің де қолданыс аясы мен мәні к�мескі 
тартып, ондағы мәдени ақпараттар бүгінгі 
тілдік ұжым үшін «жабық кодқа» айналған. 
Осындай тұрмыстық �мірде �з үйлесімін тауып 
жатқан заттық атаулардың рухани �мірге тікелей 
қатыстығын және бұл құбылыстардың барлығы 
тілде сақталып, ұлттық �мірдің ерекшелігін 
байқататынын тілші В.Виноградов былайша 
к�рсетеді: «социокультурный уклад опреде-
ленной национальной общности имеет свои 
особенности отличающие его от других нацио-
нальных укладов. Эти особенности отражаются 
в лексике и составляют в ней фоновую инфор-
мацию, передающую сведения о националь-
ных формах, видах и проявлениях духовной и 
материальной культуры». Бұл дегеніміз ұлттық 
тілді этностың ерекшеліктері тұрғысынан, тіл 
мәселелерін сол тілді қолданушы қауымның 
тарихымен, ұлттық мәдениетімен, рухани 
байлығымен, �мір тіршілігімен байланыстыра, 
халықтың бай мұраларын, болмысын, салт-сана 
мен әдет-ғұрыптарын таным түсініктерін зерт-
теу деген с�з. Бірақ бұлардың бәрі тіл арқылы, 
тілдік материалдар мен тілдік деректер, тілдік 
фактілер арқылы ашылуы шарт. М.Iуезовтың 
де шеберлігі сол романның мазмұнын осындай 
ұлттық мәдениет пен шаруашылық тәжірибесіне 
байланысты бай материалдарды тілдік фактілер 
арқылы ұлттық таным негізінде бере білуінде. 
Бұған дәлел ретінде қаламгердің «Абай жолы» 
романындағы: «Қазақтар қазынаға берілетін 
ресми салықтардан тыс жергілікті болыстардың 
қалтасына келіп түсетін «қарашығын» дейтінді де 
т'леп тұрады. Шынына келгенде мұның 'зі пара еді, 
мұны управитель қазыналық жалақыға қосымша 
ретінде халықтан сығып алады. Бұл алымдардың 
белгіленген к'лемі де, белгілі бір мерзімі де болма-
ды. Халық бұған «қарашығын» деп ат тақты» 
деген мәтіндегі «қарашығын» с�зін алуға болады. 
Қазіргі тілімізде түрлі салық т�леу, жарна т�леуге 
қатысты қолданылып жүрген атаулардың біріне 
бұрыннан ұлттық тілімізде бар, әсіресе М.Iуезов 
сынды дана қаламгердің тілдік қолданысында 
болған осы с�зді қайтадан тілдік айналымға, 
нормаға енгізуге әдбен болатыны даусыз.

Эльмира ОРЫНБЕТОВА, 
филология ғылымының кандидаты

Оңтүстік Қазақстан облысы

«АБАЙ ЖОЛЫНДАҒЫ»
лингвомәдени атаулар

байқатады. Осы бейнелеудің Абайдың «Қараша, 
желтоқсанмен сол бір екі ай» �леңіндегі: 

 Қараша, желтоқсанмен сол бір екі ай,
Қыстың басы, бірде ерте, біреуі жай,
Ерте барсам жерімді жеп қоям деп,
Ықтырмамен күзеуде отырар бай, – деген 

күзгі ауылды суреттеу мазмұнымен үндестігін де 
байқаймыз. Бұл тек суреттеу емес – бұл ұлттық 
тарих, ұлттық мәдениет. Мәтінде суреттелгендей 
күн салқындағанда ауыл үйлерінің бір-біріне 
жақын орналасуы, үйлердің арасына ықтырма 
жасауы, қатты суық болғанша күзекті мекендеп, 
қысқы жайылымды сақтап ұстауы – этностың 
шаруашылық-материалдық мәдениетінің бір 
к�рінісі. Мұндай лингвомәдени деректерді 
к�ркем әдебиетте ұлттың болмысымен, таны-
мымен тығыз байланысты бейнелеу жазушының 

аман сақтап қалу үшін еңбектеген баладан 
еңкейген кәріге дейінгі бүкіл үй-ішімен түгелдей 
жұмыла еңбек етуге мәжбүр болатынын, әсіресе 
жұт кезінде ерекше күш-жігер жұмсайтынын 
байқаймыз. Мәселен, романда жайылымды жай-
пап үш тәулік бойына бұрқаған боран былайша 
суреттеледі: Сол кезде «ышқынып кеп, шуылдай 
түсіп, терезені дүбірлетіп, үскірік соққан жел 
ұйқыны қуған. Кәрі-құртаң жалбарынуда, шаруа 
иелері күрсінуде. Ер-азамат, қатын-қалаш, бел 
шешуден қалған. Күндіз-түні дамыл алмай, мал 
қораның ішін шарлайтын. Бұл жерде автор тек 
ұлттық болмысты беріп тұрған жоқ, сонымен 
бірге оны тіл арқылы суреттеудің шебер үлгісіне 
салады. Себебі тілдік фактілер сол тілде с�йлеуші 
этностың ұғым-түсінігіне, ой-санасына, салт-
дәстүріне байланысты болған сайын, соғұрлым 
мол мағлұмат бере алады. Bйткені тіл этносқа 
тән асыл қазыналардың бәрін бойына сіңіріп, 
оларды ата-мұра ретінде сақтайды. 

 Тіл мәдениетінде сақталған әдет-ғұрыптар 
мен салт-саналар іздері фразеологизмдер мен 
белгілі бір атаулар арқылы да к�рініс тапқан. 
Халықтың ұрпақтан-ұрпаққа архисемалық 
код ретінде жалғасып келе жатқан ұлттық 
құндылықтарының тілдік формасы мен бүгінгі 
күнге дейін сақталған әдет ғұрып атаулары-
нан уәжділік іздерін айқындауға болады. Бұл 
тұрғыда профессор Ж.Манкеева былай дейді: 
«Қазақ тілінің лексикасы қат-қабат, сарқылмас 
мол қазына. Онда мағынасы күңгірттеніп, 
қолданыстан шығып қалған, �ткен �мір мен 
ескірген әдет-ғұрыпты бейнелейтін, әртүрлі 
кәсіпке байланысты ұмыт болған атаулар мен 
с�з тіркестері к�птеп кездеседі». Ғалымның 
осы пікірінен белгілі бір кезеңдегі тілдік 
қоғамдастықтың күнделікті қолданысында 

Адами капиталға аса  мән беру нәтижесінде, 
биылғы Жолдау білім саласына да жаңаша к�зқарас 
қалыптастырады деп сенеміз. Мәселен, мұғалімдердің 
лауазымдық еңбекақысы 30 пайызға, ал біліктілігін растаған 
жағдайда 50 пайызға жоғарылауы да – жұртшылықтың 
жанына жаққан жағымды жаңалық. Себебі қоғамда 
мұғалімнің мәртебесін к�термейінше, құндылықтардың 
қасиетін арттыру қиын. Бүгінгі мұғалімнің беделі – ертеңгі 
кемел келешектің кепілі. Білім-білігі жоғары, тәжірибесі 
мол ұстаздардың алдынан ел болашағына адал қызмет 
атқара алатын талай танымал азаматтар �сіп шығары 
кәміл. Сондықтан Жолдауда мұғалімдердің басты назарға 
ілігуі – қоғамға айтарлықтай серпіліс әкеліп отыр.

Бұл ретте баса ескерер жайт, қазір мемлекеттік тіл 
мәртебесін мектеп қабырғасынан бастап арттыруға 
айрықша мән берілуде. Bзім аудандық орыс орта 
мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
ретінде айтар болсам, біздің сабақ �ткізу кестемізде 
бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік 
тілді оқытудың сапасын жақсартуға баса мән берілген. 
Жаңаша оқыту арқылы біз оқушылардың сабаққа деген 
ынтасын арттырып, �з-�зін еркін ұстауға, ойын қысылмай 
жеткізуге, топпен жұмыс істеуге, қазақ тілін �з ана тіліндей 
меңгеруге үйретеміз.

Бүгінде елімізде оқытудың жаңа әдістерінің бірі «Би-
лингвалды оқыту жүйесі» қолға алынды.  Билингвалды 
оқытуда қазақ тілі тек қана пән ретінде емес, кейбір 
пәндерді қазақ тілінде оқыту кұралы ретінде қолданылады. 
Яғни осы әдіс бойынша оқытуда әрі оқу мазмұнын 
меңгеруде екі тіл қатар қолданылады.Мұғалім ұйымдастыру 
кезеңін екі тілде немесе ана тілінде бастайды да, үй тап-
сырмасын екі тілде сұрап, пысық тайды. Сонда қандай 
пән болсын, ондағы термин с�здердің қазақша балама-
сын кез келген оқушы түсініп, ұғып отырады. Болашақта 
ешқандай қиындық тумайды. Тест тапсырмасын орындап, 
жаттығу жұмысын жазу үшін с�здік кітаптарын іздестіріп, 
ондағы с�здің баламасын табуға уақыт кетпейді. Міне, 
осының бәрі оқушы үшін тиімді.

Билингвалды оқыту жүйесін кез келген сыныптан 
 бастап пайдалануға болады. Бастысы, бір жүйеде әрі 
мақсатты түрде болса болғаны. Осы жүйеде оқыған 
 балалар қазақ тілін тез үйреніп, тіпті қазақ мектептерінде 
оқитын замандастарымен бәсекелестікке де дайын 
 болады.

Бізде қазақ тілінде оқуға ықыласты балалар тек 
қана ұлты қазақ оқушылар емес, сонымен қатар �зге 
ұлт �кілдерінің де балалары бар. Сондықтан да орыс 
мектептері мен сыныптарында қазақ тілін сапалы оқыту 
қажет. Елбасы жүктеген міндетке сәйкес, 2010 жылдан 
бері орыс сыныптарындағы қазақ тілі пәнінің сағаттар 
саны артып келеді. Соның арқасында орыс сыныптарын-
да білім алып жатқан балаларға мемлекеттік тілді тиісті 
деңгейде меңгертуге мүмкіндік бар. Енді мемлекет тара-
пынан қолға алынған бұл игі бастаманың қаншалықты 
нәтижелі болатынына уақыт т�реші.

Гүлзира БЕЙСЕНБАЕВА,
Аршалы ауданының №1 орта мектеп мұғалімі

Ақмола облысы

Қазірг і  кезде  лингвостилистикалық 
з е р т т е у л е р д і  ж а з у ш ы н ы ң  т а з а  т і л д і к 
ерекшеліктері, яғни стильдік, с�з қолдану, 
к�ріктеу құралдарын қолдану ерекшеліктері т.б. 
сипатта қарастырумен ғана  шектеуге болмайды. 
Жазушы шығармаларындағы ұлттық, танымдық 
белгілерді анықтаудың маңызы зор. Себебі 
 жазушы �з кейіпкерінің танымы,  болмысы 
мен психологиясы арқылы тұтас ұлттың 
дүниетанымы мен мәдени �мірін бейнелейді. 
Тілдік ұжым мүшелерінің дүниетанымы адамзат 
пен мәдениеттің даму кезеңдерінің сатысынан 
�ткен сайын ақиқат дүниені тек логикалық-
позитивтік қана емес, этикалық-моральдық, 
ментальдық тұрғыдан да таныта алады. Осыған 
сай, тіл білімінде к�ркем шығарма тілін зертте-
уде тілдік бірліктерді ұлттық таныммен, тілдік 
ұжымның дүниетанымымен тығыз байланысты 
қарастыру бүгінгі күннің �зекті мәселелерінің 
бірі. Осы тұрғыда, біз мақаламызда М.Iуезовтің 
«Абай жолы» эпопеясындағы кейбір тілдік 
бірліктерге «байланған» ұлттық-мәдени 
ақпараттарды талдап к�рсетуге тырыстық. 

М.Iуезов ұлт тарихы мен психологиясын, 
салт-дәстүрі мен болмысын, тіл байлығын шебер 
меңгерген тұлға ретінде �з к�ркем дүниелерінде 
осының барлығын бір-бірімен сабақтастыра 
білген. «Абай жолы» эпопеясындағы: «Жазды 
күнгідей емес, ауыл үйлері біріне-бірі сығылысып 
жақын қонған, үйлер арасына шиден ықтырма 
жасалыпты. Түнгі малдың жатысына, 'здерінің 
қонысына бейімдеп отырған шаруақор ауыл. 
Ауыл сырты тозған, сары жұрт болса да бай 
ауыл, қарашаның қатты суық қара желіне жо-
нын т'сеп, күзекті тақырлап біткенше к'шпей, 
тыртысып отыр»,«Боқырау 'тіп, күзектегі ел 
күземін де алып болды. Қыстауға қайта к'шетін 
күндер жақын. Бірақ күз суық болмай, күзек 
оты әлі де мол болғандықтан, жұрт іркіліп 
отыр» деген мәтіндердегі қаламгер сол тұстағы 
күзекте отырған ауыл бейнесін ұлттық бол-
мыс тұрғысынан дәл бере білсе, осындағы 
қарашаның қатты суық қара желіне жонын т'сеп 
тіркесі автордың ешкімге ұқсамайтын стилдік 
ерекшелігі мен тіл байлығының молдығын 

ұлт мәдениетін жетік меңгергендігін байқатады. 
Ал оны бай тілдік фактілер арқылы жеткізу 
шығарманың стиль ерекшелігін танытады. 
Себебі мәдени құндылықтар әр халықтың сана-
лы еңбегінің жемісін, жетістігін анықтайды. 

Этностың тарихи, мәдени �мірінің негізгі 
к�рінісі болып табылатын мұндай мәдени 
ақпараттар тұрмыстағы зат, дүние атауларымен 
тығыз байланыста қаралады. Bйткені әр зат 
дүниеге адамның ойлаған ойы мен еңбегінің 
нәтижесінде ғана келеді. Сонымен қатар сол 
қоғамның этикалық, эстетикалық, символдық 
тәжірибесін де к�рсетеді. Мысалы: Ауылдың 
иесінің үлкен үйі шеткерілеу тігіледі де, оған 
жалғаса, отау үйлер – оның үйленген ұлдарының 
үйлері, ең жақын туған-туыстарының үйлері, 
келім-кетім меймандарға арналған «қонақ үйлер» 
д'ңгелене жалғасып кете барады, содан кейін 
барып ауылға қызмет ететін «к'ршілердің» 
үйлері тігілетін. Ауылдың осы жақ шетінде қойға 
арналған қотан – ашық қора, құлын байлай-
тын желі керілетін, ірімшік, құрт қайнататын 
қараша үйлер жайғасатын» деген мәтінде 
қазақ ауылына тән қоныстану жүйесі, тәртібі 
айқын к�рсетілген. Яғни ол сол тұстағы ауыл 
саясатының, материалдық мәдениетінің бір 
к�рінісі. Бірақ білгілі бір кезеңдегі этностың 
болмысын танытатын мұндай мәдени ақпарат-
тарды М.Iуезовтің осы романы арқылы та-
нып білмесек, қазіргі тілдік ұжымның таным 
к�кжиегінен к�мескіленіп бара жатқаны анық. 
Бұл тұрғыда белгiлi ғалым Қ.Bмiрәлиевтiң: «Егер 
бiз �ткеннiң рухани қазыналарын �з дәуiрiнiң 
материалдық жағдайларынан б�лiп және ол 
мәдени мұралардың мазмұнын, қызметiн жалаң 
ғана алып қарайтын болсақ, сол сияқты олардың 
мәнi мен маңызын бiздiң �з түсiнiгiмiзге сәйкес 
келетiндiгi не сәйкес келмейтiндiгi тұрғысынан 
алып қарайтын болсақ, онда бiз ол мәдени 
мұралардың �з кезiндегi тарихи сипаты мен 
сырын түсiнбей кетемiз. Сондықтан да таным 
мәселесiне баса назар аудару керек» деген 
пiкiрiне ерекше мән беру қажет деп білеміз.

Iдетте ұлттық ерекшелік к�бінесе халық-
тың әдет-ғұрпынан, салт-санасынан, дәстү-

ТІЛІ БІРДІҢ – 
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ұстай алмайсың, сынаптай сусып шығып кетеді». 
Міне Сейтжан (Сейтмұхамет) Тәбәрікұлы осы 
істі қолға алып, �мір бойы ізденумен �тті. Осы 
жылдардың ішінде ұстаздың қаламынан «Жанақ 
ақын», «Замана ағысы»,«Мәннан Тұрғанбаев», 
«Қайран Мәннан», «Алаш арыстары», «Жүрегім 
неге тулайсың», «Жүрек с�йлейді», «Тауқымет», 
«Судьба», «Тұлпардың ізі �шпейді», «Алаштың 
алтын к�пірлері» және тағы басқа кітаптар 
жарық к�рді. 

Ұстаздың бір еңбегі республика к�лемін дегі 
аса ірі қайраткер Мәннан Тұрғанбаевқа арналды. 
Бұл қайраткер туралы к�птеген деректер белгісіз 
болып келді. Сейтжан Тәбәрікұлы Мәннанның 
«Қазақ» газетінің тұңғыш редакторы болғанын 
дәлелдеді. Ұстаз аталған кітабына академик 
Манаш Қозыбаевтың мына бір дана с�зін сәтті 
келтірген: «Ұлт �зінің ұлттық намысына мінбесе 
– тобыр. Намысы бар қазақ – ұлт, намысы жоқ 
қазақ ыға береді, бұға береді, бар пәле оған жұға 
береді. Намысы бар ұлт айбынды келеді». 

М ә н н а н  а ғ а м ы з  А л а ш  п а р т и я с ы н ы ң 
уығын тігіп, шаңырағын к�теріскендердің 
бірі. Қиырдағы Абыралы �ңірінде туғанмен 
Каир мен Ыстамбұлда білім алуға қолы жет-
кен. Ел �міріне ерте араласқан Мәннан қазақ 
халқының қайраткер ұлдары I.Б�кейханов, 

А.Байтұрсынов, М.Iуезовтермен тізе қосып 
еңбек етті. 1937 жыыл сотсыз, үкімсіз үштіктің 
айыптауымен атылды.

Ұстазымның тағы бір еңбегі «Жүрегім неге 
тулайды» деп аталады. Бұл Шығыс Қазақстан 
облысының шежіресі дерлік еңбек. Шын мәнінде 
кітапта құт мекен, тағдыр дауы, Сейтжан әні, 
ағалық ақыл, Шұбартау елі, шалғайдағы Ақсуатқа 
арналған тараулары �те қызықты берілген. 
Бүгінгі жастарға үлгі болатын естеліктер. 

«Тауқымет» атты кітабында кеңес �кіметі кезінде 
Абай ұрпағының бастан кешкен азаптарын 
мұрағат деректерімен оқырмандарға түсінікті 
жатық тілмен жеткізе білді. Құнанбай ұрпағы оны 
«Сәке» деп сыйлады. Абай елінің де ықыласы 
ерекше. 

Аталған кітаптың «Кемелдік» атты тара-
уында Жанақ Сағындықұлы туралы ешбір 
ғалымдар білмейтін тың деректер берілген. 
Жанақ ақын 1770 жылы Сарыарқа т�сінде Абра-
лы жері Кент бойында дүниеге келген. Жанақтың 
ақындық қуатын, оның айтыс �леңдерінің 
дүлдүлі, к�кдауыл ақын екендігін ғылыми 
түрде жұртшылыққа жария еткен білімділердің 
алды Шоқан Уәлиханов, Мұхтар Iуезов, 
Iлкей Марғұлан, Сәкен Сейфуллин сияқты 
қаламгерлер еді. Оның тапқырлық, сыншылдық, 
турашылдық қасиеттері кейінгі к�п адамдарға 
үлгі болған. «Жанақ жақсылықты дәріптеп, 
кемшілікті сынаушы, тарыққанда ақылшысы, 
қуанғанда сайраушысы болыпты халқының» деп 
қазақ әдебиетінің классигі Сәбит Мұқановтың 
жазуы тегін болмас. Аса қадірлі ұстазымның 
еңбектерін осылайша тізбектей беруге болар еді, 
бірақ оны газет беті к�термейді.

Сейтжан ұстаз туралы айтқанда оның жары, 
жүрегі сүттен таза ақк�ңіл жан Күнтай шешемізді 
айтпай кетпеуге болмас. Ол бүкіл �мірін оқу ісіне 
арнай жүріп, ағамызға нағыз серік бола білді. 
Қуанышына қуанды, ренішіне күйінді. Екеуі 5 
баланы тәрбиелеп �сірді, барлығы да жоғары 
дәрежелі білім алды. Ағамыз тірі болғанда алдағы 
17 наурызда 90 жасқа толар еді. Амал не, бұл 
күнге жете алмай кетті. 

Iрине, бір мақаламен ұстазымның елімізге, 
Отанына сіңірген еңбегін толық жеткізу мүмкін 
емес. Ағаның ортамыздан кеткеніне бір жыл 
болды. Бала-шағасы оны қандай сағынса, 
менің сағынышым олардан кем емес. Мен 
ақылшымнан айрылдым. Күн сайын с�йлесіп 
тұратын әкемдей болған асыл, ақжарқын, жүрегі 
аппақ арманшыл, қайраткер ұстазымнан айры-
лып, жетім қалған сәбидей болып жүрмін. 

Сүйікті ұстаз, ақылман әкедей болған ар-
дақты Сейтжан Тәбәрікұлының асыл бейнесі 
менің жадымда мәңгілік сақтала бермек. 

Болатбек Н6СЕНОВ,
Тарих ғылымының докторы, 

профессор  

Екі бірдей жоғары дәрежелі білімі 
бар (Владивостоктың педагогикалық 
 институтын, Семей зооветеринарлық 

институтын) жас жігітті кеңес заманында тез 
байқап, аудандық партия, кеңес салаларына 
хатшылық, т�рағалық қызметтерге жоғарылатты. 
Семей облысының Абай, Ақсуат, Аяг�з, 
Шұбартау, Бородулиха, Ново-Шульба ауданда-
рында қажырлы еңбек етті. 

Ұстазым Абай, Шәкәрім, Мағжан тағы басқа 
да алыптардың кітаптарын жастанып жатып 
оқитын. Одан алған әсерлерін әр жиындарда 
нақыл с�з ретінде айтып отыратын. Соның 
бірі Шәкәрім атамыздың «Алты әңгіме» деген 
 тарауын жатқа айтушы еді. Онда:

Орыс-қазақ адамның бәрі бірдей,
Ешкімді алалама оны білмей,
Кем-кетікке болысу ар міндеті,
Халқыңа пайда тигіз босқа жүрмей.
Ұстазым жауапты қызметтер атқара жүріп 

жергілікті газеттерге әртүрлі тақырыптағы 
мақалаларын беріп тұратын. Тарихты, әдебиетті 
жақсы к�рді. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін 
Семей қаласындағы мұрағаттардан бұрын 
белгісіз болып келген к�п деректерді тап-
ты. Аттары аталмай келе жатқан дарынды 
қайраткерлерді, ақын-жазушыларды еске алып, 
олардың еңбектерін жарыққа шығарды. Осы 
жылдары шаршау-шалдығуды білген жоқ. Жасы 
89-ға аяқ басып, �мірден озарынан бірер ай 
бұрын соңғы кітабын аяқтап кетті. 

Сейтжан ағамыз уақытты ерекше бағалайтын. 
Барам деген жеріне 5-10 минут ерте келетін. 
Қадыр Мырза Iлінің мына бір с�зіне сүйсінуші 
еді: «Шығармашылық процесс – сау адамның 
�зі үшін түсініп болмайтын аса күрделі құбылыс. 
Оны тек байқайсың, сезінесің, бірақ талдап бере 
алмайсың. Бұл �зі ақыл аумағына сыя бермейтін 
құпия құбылыс, үңіле алмайсың, ұстағың келеді, 

ШӘКӘРІМ 
ӨЛЕҢІН ЖАТҚА 
АЙТУШЫ ЕДІ...

« Т а у қ ы м е т »  а т т ы  к і т а б ы  А б а й ұ л ы 
Мағауияның отбасы, тағдыры жайлы де ректі 
роман десе болады. Бұл кітапта Құнанбай қажы 
ұрпақтарының зұлмат жылдардағы тағдыр та-
лайларын паш етерлік деректер,зерделі зерттеу-
лер енгізілген. Осы кітаптың «Мұхтар сүйген 
бір сұлу» деген тарауы Мұхтар Iуезовтың ай-
нымас асыл махаббатынан сыр шертеді. Мұнда 
Абайдың пемересі Кәмилә Мағауияқызы 
мен Мұхтардың сонау бала шақтан басталған 
таныстығы жайында к�п деректер келтірілген. 
Bзі жан-тәнімен сүйген Мұхтарының оқуына 
б�гет болмай, жалғыздыққа да, тұрмыстағы 
қиыншылыққа да қайыспай т�зіп баққан 
Кәмилә «ұлтшыл» деген айдар тағылған 
Мұхтарды енді «шынжырбалақ шұбарт�с 
Құнанбайдың ш�бересіне үйленген» деген жа-
ладан сақтап қалудың жалғыз жолы ажырасу 
екенін сезіп, соңғы байлауын �зі шешті. Мұхтар 
қаншама жалынып, жалбарынғанмен Кәмиләні 
райынан қайтара алмады. Екеуі де аһ ұра күрсіне 
отырып, зобалаң замандағы зорлықшыл сая-
сат пен үстемдікке лағынет айтты. К�п ұзамай 
Кәмилә дүние салды. Ал Мұхтар бұл шер-
қайғыны арқалаған бойы әлі де 29 жыл бойы 
ғұмыр кешкен еді.

Міне, осылайша Сейтмұхамет Тәбәрікұлы 
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– Алпыс жыл аз уақыт емес. Алдымен телевизия 
тарихына тоқтала кетсеңіз. К�рермен үшін оның 
бастауында кімдер тұрғаны, сол кезде қандай бағыт 
ұстанғаны, алғашқы хабарлар туралы деректер 
қызықтырақ к�рінер.

– Рас, «елу жылда ел жаңарар» деген. Аз уақыт 
емес. Негізі 1958 жылы қазақ телеви зиясы эфир-
ге шығардың алдында Телевидение және радио 
комитеті құрылған болатын. Соған сәйкес үлкен 
жұмыстар атқарылды. Осы жерде бір нәрсеге 
тоқталғым келіп отыр. Қазақ телевизиясында 
әр жылдары әртүрлі тұлғалар жұмыс істеді. Iр 
кездің �зіндік бір ерекшеліктері болды. Біз қазақ 
телевидениесінің тарихын шамалап бес кезеңге 
б�леміз. 

Біріншіден, елуінші жылдардың аяғы мен 
алпысыншы жылдардың басындағы құрылу 
кезеңі. Екінші ден, алпысыншы мен жетпісінші 
жылдардағы қазақ телевизиясының қалыптасуы 
мен сексенінші жыл дардағы қазақ мәдениетінің 
ошағы ретінде дамуы. Үшіншіден, тоқсаныншы 
жылдарда тәуелсіздік алған кезде, жаңадан мем-
лекет құрылып, жаңадан ішкі және сыртқы 
саясатымыз айқындалып жатқан уақытта ел 
тарихымен бірге жаңа бағыт ұстанған даму 
кезеңі. Т�ртіншіден, 90 жылдар аяғы мен 2000 
жылдардың басындағы қазақ телевизиясының 
жетілу кезеңі. Бесіншіден, Қазақстандық замана-
уи телеиндустрияның пайда болуы. Елбасының 
бастамасымен Қазақстанның телеарналары, 
оның ішінде «Қазақстан» телерадиокорпораци-
ясы Астанаға к�шіріліп, қайтадан жаңа сипатта 
техникалық-ұйымдастырушылық мәселелер қолға 
алынды. Бұл оқиға отандық телевизияның жаңа 
парағын ашқандай болды. 

Қазір жұмысымызды заманауи телевидениенің 
әлемдік  кеңіст іктег і  р�ліне  байланысты 
ұйымдастырудамыз. Заман ағымына байланысты 
телевидение әр кезеңде әртүрлі р�л атқарып келді. 
Қашан да, қай кезде де қазақ телевидениесі �зінің 
негізгі міндетін орындап, қазақ қоғамының негізгі 
мәдени ошақтарының біріне айналды. Кезінде мек-
тепте жүрген кезімізде «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті» 
сияқты басылымдарды алып, оқып жүрдік. Сол 
кезде, мысалы 1990 жылдардың басында осы 
газеттер халықтың сана-сезімін қалыптастыруда 
қандай үлкен р�л атқарған болса, телевидение де 
сондай миссияны жауапкершілікпен жүзеге асыр-
ды. Яғни халық танитын тұлғалар осы жерде топ-
тасты, мәдени орта қалыптастырды. Қазақ зиялы 
қауымы ел газеттерімен, қазақ телевидениесімен 
тағдырлас болды. Олардың шығарма шы лық 
жұмыстары газет, телевидение арқылы таратылып, 
халыққа жеткізілді. Сағат Iшімбаевтың, Шерхан 
Мұртазаның, Ғалым Доскеннің тұсын алатын 
болсақ, олар �з маңайына зиялы қауымды жинап, 
қазақ қоғамының дамуы тарихында �зіндік мәдени 
үлкен із қалдырды. Бүгінгі әріптестеріме осыны 
жиі айтамын. 

Корпорацияға телевидениемен қатар радио 
да кіреді. Радиода да бірқатар �згерістер болып, 
Қалқаман Сарин, Нәзира Бердәлі, «Balapan» 
арнасына Мақпал Жұмабай сияқты журналист 
мамандар шақырылды. Бәрі де шығармашылығы 
үлкен талантты жастар. Мен оларға, «басқару 
бір б�лек, орта қалыптастыруларыңыз керек» 
деп Шерағаңдардың қызметін үлгі етемін. 
Радио болсын, телевидение болсын, қазақ 
мәдениетінің ошағы ретінде халыққа қызмет 
етуі тиіс. Осы тұрғыда қатты ойлануымыз керек. 
Қазір менеджмент пен басқарудың замана-
уи тәсілдеріне еліктейміз де, іс барысы жан-
сыз критерийлермен есепке алынады. Белгілі 
бір к�рсеткіштерді орындауға ұмтыламыз да, 
гуманитарлық �лшемдерді есепке алмаймыз. Қазақ 
телевидениесінің тарихы ұлттық мәдениеттің, 
ұлттық сана-сезімнің қалыптасуымен сәйкес 
келеді.  

Биыл мерейлі мерекеге байланысты бірнеше 
іс-шара жоспарлап отырмыз. Мәселен, Ақпарат 
және коммуникациялар министрлігінің баста-
масымен қазақ телевизиясының 60 жылдығына 
орай салтанатты жиын �теді. Дәл сол күні «Тұмар» 
телевизиялық байқауы қорытындыланады. Жыл-
да аталған сала мамандарының осылай жина-
лып, атқарған жұмыстарын бағалап отыруына 
мүмкіндік туады.

– Тәуелсіздік кезеңі – еліміздің жаңаша даму 
кезеңі. Осы уақыт ішінде қазақ телевидениесі 
қаншалықты �сіп, жетіле алды? Халықтың ұлттық 
рухын, таным болмысын оятуға ол қалай үлес қосты 
деп ойлайсыз? 

–  Т ә у е л с і з д і к  к е з е ң і н д е г і  қ а з а қ 
телевидениесінің тарихы бұл �з алдына б�лек 
әңгіме. Тәуелсіздік кезеңін еліміз егемендік 
алған тоқсан бірінші жылдан бастасақ, шын 
мәнісінде ұлттық санадағы �згерістер одан бұрын 
басталды. Оның бір айқын к�рінісі – осы қазақ 
телевидениесінің дамуы. Телевидение әрқашан да 
қоғамдық �мірдің айнасы болып келді. Қоғамда 
қандай �згерістер болып жатқанын телевидение 
арқылы байқауға болады. Қазақ қоғамындағы, 
қазақ дүниетанымындағы, ұлттық сананы 
сезінудегі �згерістер тәуелсіздік алған кезеңнен 
бұрын пісіп жетілді. Айталық, Сағат Iшімбаевтың 
«Қарыз бен парыз» бағдарламасы қандай еді? 
Сол кезде-ақ ұлт пен ұлт тілі мәселелері к�гілдір 
экранда ашық талқылаудан �тті. Зиялы қауым 
�кілдері, қайраткер азаматтар бағдарламаларға 
қатысып, �зекті мәселелерді жария түрде ұсына 
алды. Сондықтан да қазақ телевидениесі егемендік 
алуға, тәуелсіздік таңын атыруға үлкен үлес қосты 
деуге болады. Ұлттық сана-сезімнің, мемлекеттілік 
сана сезімнің қалыптасуына әсер етті. 

ҚАЗАҚ ТЕЛЕВИЗИЯСЫНА –

Қазақ телевизиясын жаңа бағытқа бұруда 
Шерхан Мұртазаның орны б�лек. Ол кісі 
ұйымдастырушылық мәселелерімен ғана ай-
налысып қоймай, эфирде «Ұлт пен сана» 
атты бағдарлама жүргізіп отырды. Бағдарлама 
атының бұлайша қойылуында да үлкен сыр бар. 
Себебі Қазақстанды жас тәуелсіз мемлекет деп 
жариялағаннан кейін ол тәуелсіз мемлекеттің 
негізі –ұлт, ұлттың негізі – ұлттық сана екені 
түсінікті. Осыған байланысты ой-сананы ояту 
қажеттігі айқын еді. Ол қазақ аудиториясында 
пікірталас арқылы осындай тың тақырыптарды 
к�теріп отырды. 

 Сол екі  аралықтағы жиырма жылдан 
астам уақыт ішінде хабарларды былай қойып, 
жаңалықтардың қалай �згергенін саралап к�рдік. 
Осы тұрғыда шағын бейнетаспа да шығардық. 
 Салыстыра отырып, аға буын журналистердің 
қазақы болмысты к�рсетуге деген ұмтылысын 
байқауға болады. Эфирден қазақ әуендерін беру 
немесе графиканы пайдалану сол кездегі ұмтылыс 
пен талпыныстың айқын бір к�рінісі. 

 Негізі тоқсаныншы жылдардың ортасында 
қазақ телевидениесінің басшылығы мен істің 
 ортасында жүрген азаматтарға ұйымдастырушылық 
жұмыстарымен бірге идеологиялық мәселелерді 
қатар алып жүруге тура келсе, екі мыңыншы жылда-
ры қызмет атқарған азаматтар телевидениені ұлттық 
мүддеге бұруға, мемлекеттік тілді дамытуға бар күшін 
салды. Тоқсаныншы жылдар – нарықтық процестер 
енді дамып жатқан кез. Ол кезде к�пшілік телеар-
налар рейтинг қуып, нарық �згерістерінің соңынан 
кетті. Жекеменшік телеарналар пайда болды. 
Олар к�рерменнің к�ңілінен шығу үшін талғамсыз 
фильмдерді, не болса соны к�рсетіп, ақпарат беруде 
де, хабарлар жүргізуде де сенсацияға әуес болды. 
К�пшілік телеарналар нарық заңдылықтарына 
бағынып, к�пшіліктің қалауына еріп кетті. Демокра-
тия деген бір б�лек, жұрт к�ргісі келеді деп қайдағы 
бір сериалдарды қоя берді. Барлық арналар �зге 
тілде с�йлеп тұрды. Тек қазақ телевидениесі �зінің 
ұстанымына берік болып, сол кездегі тенденцияларға 
ілеспей, дүниетанымдық позицияға к�шті. Ғалым 
Доскен болсын, Нұртілеу Иманғалиұлы болсын 
және басқа да азаматтар басқарған кезде қазақ 
телевидениесі қазақ тілінде �зекті тақырыптарды 
ашуға, қоғамдық маңызы бар хабарлар таратуға 
ұмтылып отырды. Осының бәрі тиісінше алғышарт 
жасап, Елбасының шешімімен «Qazaqstan» ұлттық 
арнасының қазақ тіліне толық к�шуіне жол ашты. 
Қазір еліміздегі ондаған телеарналардың ішінде 
қазақ тілінде жүз пайыз хабар тарататын «Qazaqstan» 
ұлттық арнасы мен балаларға арналған «Balapan» 
арнасы ғана. Қазақ телевидениесі арқылы қазақ 
қоғамында қандай �згерістер болғанын байқауға 
болады. Кеше ғана Елбасы Н.Назарбаевтың Үкімет 
пен Парламент мәжілістері қазақ тілінде �туі керек 
дегенінің �зі мемлекеттік тілді қолдану аясындағы 
жаңа бір кезеңді аша түседі. 

– Қазір ұлттық идеологияға қатысты түрлі 
к�зқарас, пікір бар. Біреулер оң, біреулер теріс та-
нымда. Біз қазақ телевидениесі ұлттық идеологияның 
маңдай алдында тұруы тиіс дейміз. Осы орайда не 
айтар едіңіз? 

– Телевидение кез келген елде тек ұлттық 
идеология ғана емес қоғамның жалпы бағыттарын 
айқындайды. Осы корпорацияға басшылық 
қызметке келгеннен кейін бірқатар шетелдік 
әріптестермен байланыс орнатып, сапарға 
шығып, к�збен к�ргенімде, әңгімелескенімде бір 
байқағаным, әр елде телевидение сол елдің дамуы-
на қатысты мәселелерді шешуге күш салады. Мы-
салы, Жапониядағы атақты NHK телекомпания-
сын алайық. Егер кез келген елде телевидениенің 
негізгі жұмысы ақпарат тарату, жаңалықтарды 
жеткізу деп түсінсек, олар басты бағыттарын бы-
лай деп жазып қойған: «Біздің телевидениенің ең 
басты мақсаты – адамның �мірі мен денсаулығын 

қорғау». Осы слайдты к�ргенде бұл с�здің мәнісін 
сұрауыма тура келді. «Телевидение қалайша 
адамның �мірі мен денсаулығын қорғай алады?» 
деймін.

«Біздің ойымызша, телевидение алдымен адамға 
пайдалы қызмет атқаруы керек. Шындығында, 
біздің бірінші миссиямыз осындай. Жапония 
аралда орналасқандықтан түрлі табиғат апат-
тары, жер сілкінісі, цунами жиі болады. Біз 
телевидениені неғұрлым тартымды етіп, адамдардың 
қызығушылығын арттырып, к�бірек тартуға тыры-
самыз. Егер қандай да бір т�тенше апатты жағдай 
бола қалса, дер кезінде ақпарат беріп, хабардар 
етіп адамдардың �мірі мен денсаулығын сақтап 
қалуымыз керек. Егер қауіпті жер сілкінісі бо-
лып жатса үкімет басқа бір жерге ауысуы мүмкін, 
әуежайлар жабылады, оқу орындары, дүкендер 
жабылады. Ал біз �з жұмысымызды тоқтатпаймыз. 
Т�тенше жағдай болып, барлығы эвакуациялан-
са да біз �з орнымызда қаламыз, соңына дейін 
азаматтарға қызмет к�рсетуіміз керек» деді олар.

Ал кореялық әріптестермен кездескенімізде 
айтқандары мынадай:

«Тоқсаныншы жылдары еліміз экономикалық 
тұрақты даму жолына түскенде корей азаматтары 
к�п еңбек етті. Бүкіл халық күн демей, түн демей 
жұмыс істеді. Сонда біз ойладық, корей азаматта-
ры күні бойы маңдай терін т�гіп, еңбек етеді. Олар 

Дегенмен, бұл тұйыққа тірелу деген с�з емес, 
тақырыптарды кеңейтуіміз қажет. 

Біз таяуда сараптама жасайтын кеңес құрдық. 
Оған бірнеше білікті азамат шақырылды. Қазіргі 
қазақ әдебиетінің алдында қандай мәселелер 
тұрса, қазіргі қазақ телевидениесі мен киносының 
алдында да сондай мәселелер тұр. 

 –Қазақ  телевидениес і  бүг інг і  замана-
уи талаптарға қаншалықты жауап бере алады? 
Ақпараттар заманында жаңа техникамен, техно-
логиямен жарақтанған телевидениенің ақпарат 
майданындағы орны қандай? Алыс-жақын 
к�ршілермен осы бағытта бәсекеге түсе алып отыр 
ма? Оны былай қойғанда, Қазақстанның барлық елді 
мекендері түгел қамтыла ма?

– Бүгінгі таңда телевидение мүмкіндігінше 
барлық тиісті техникамен жабдықталған. Деген-
мен, әлі де болса қосымша қолдауды қажет етеді. 
Үнемі айтып жатамыз, жылжымалы техникалық 
станция керек,  студияларды әлі  де болса 
жарықтандырып, жетілдіру керек деп. Мәселен, 
біздегі ең үлкен жақсы жабдықталған студияларда 
30-40 жарық қондырғысы қойылған болса, Корея, 
Түркия, Қытай елдерінің студияларында сондай 
600-800 қондырғы бар. Біз НD форматқа енді 
к�шіп жатырмыз, ал шетелдік телевидениелер 
баяғыдан сондай форматпен жұмыс істейді. Біз 
фильмдерді 2К стандартымен енді-енді түсіруді 

арнаның Youtube-тегі к�рсетілімі жеті күнде 77 
миллионға жетті. Ал жалпы корпорацияныкі 277 
миллион болды. Осыдан-ақ қаншама адамның 
ақпаратты Youtube арқылы алуға әуестігін к�руге 
болады. 

 Біздің тағы бір үлкен жаңалығымыз – 
жуырда смартфондарға арнайы дайындаған 
қосымшамызды іске қосамыз. Кез келген 
қолданушы оны осы жерден жүктеп алады, осы 
арадан жаңалықтарды оқып отырады. Бейнетаспа-
сы да, жазуы да бар. Жазуларды қазақша оқытқалы 
отырмыз. Bйткені бейнетаспаны к�руге мүмкіндік 
болмаған кезде, мысалы адам машинада келе 
жатқанда, дауысын естіп отырады, к�зі к�рмейтін 
жандар үшін �те қолайлы. 

Бұл жерден телебағдарламаларды қарауға бо-
лады. Немесе �тіп кеткен бағдарламаны қарағысы 
келсе, сол күнді тауып, ашуына болады. Оны да 
к�ре алады. Егер белгілі бір уақытта белгілі бір 
бағдарламаны к�ру керек болса, уақытын қоясыз, 
бес минут қалғанда сол бағдарламаның баста-
латынын ескертеді. Телеарналардың барлығын 
тікелей эфир режімінде к�руге болады. Яғни 
қазіргі заманның талабы сондай, телевидение 
осындай жаңа тенденцияларды ескеруі керек. 
Барлық күшімізді телевидениеге салғанымызбен 
жастар телеарнаны қарамайтын болса пайдасы 
не? Қандай дұрыс әңгіме айтылса да ол ауаға 

ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРДІҢ АЙНАСЫ

кешкісін үйлеріне келгенде лайықты дем алуы 
керек. Телевидение осы бағытқа күш салуы тиіс».

 Бұл мысалдарды не үшін келтіріп отырмын. 
Iр елде телевидениенің �зіндік бір атқаратын 
миссиясы болады. Біздің жағдайымыз �згешелеу. 
Тәуелсіздік үшін күрес әлі де жүріп жатыр. Күрес 
�ткен ғасырдың тоқсаныншы жылы тәуелсіздікті 
жариялаумен аяқталмайды ғой. Тәуелсіздіктің 
негізін бекіту керек. Ол, ең алдымен, ұлттық сана 
үшін күрес. Дегенмен, бұл жерде мен телевидениені 
б�лек қарастырғым келмейді. Мен бұрыннан 
айтып жүрмін, тәуелсіздік жылдары қазақ журна-
листикасы ұлттық партияның р�лін атқарды деп. 
Ұлттық тақырыптарды, тіл, діл, жер, тәрбие, ұлттық 
құндылықтар, ұлттық салт-дәстүр мәселелерін әр 
кезеңде тұрақты түрде к�теріп келген, осы �зекті 
мәселелерді, қазақ қоғамына қажетті дүниелерді 
күн тәртібінен түсірмей келген қазақ журналис-
тикасы болды. Ұлттық бағыттағы қоғамдық 
қозғалысты, партиялар жоқ кезде қазақ бұқаралық 
ақпарат құралдары атқарды. Сондықтан да мен 
телевидениені б�ліп айтқым келмейді, себебі, жал-
пы қазақ баспас�зі бұл тұрғыда үлкен р�л атқарды. 
Қазақ журналистикасы үнемі дүниетанымдық 
мәселелерді алға тартты. 2002 жылдары қазақ 
тілді басылымдар мен орыс тілді басылымдарда 
к�терілген тақырыптарды салыстырып, зерттеу 
жасаған едім. Сонда байқағаным, сол кездері 
орыс тілді ақпарат құралдары экономикалық 
жағдайларды, саяси оқиғаларды к�бірек жазатын 
болса, қазақ тілді басылымдар тұрақты түрде ұлтқа 
қатысты мәселелерді үзбей жазып отырған. Күні 
бүгінге дейін солай. Ең үлкен тақырып – ұлт, ұлттық 
идеология. Бұл жерде әрине, телевидениенің р�лі де 
орасан зор болды.

 Қазіргі  кездегі  негізг і  мақсатымыз – 
мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту. 
Біз толықтай қазақ тілінде қаншама хабарлар 
жүргізіп, ақпарат таратып жатсақ та, �зге салалар-
да экономикалық, саяси, қоғамдық мәселелер �зге 
тілде жүргізіледі. Жақында бір блогер азамат әзіл 
ретінде «жұртқа танымал болу үшін �леңді қазақ 
тілінде шығарып, кино түсірсең орыс тілінде түсіру 
керек екен» деп жазыпты. Iзіл де болса, ащы 
шындық. Осыдан да к�п нәрсе аңғаруға болады. 

Бұл жерде аудиторияның сұранысына сәйкес 
келетін сапалы дүниелер шығару мәселесі тұр. Біз 
тақырыптар ауанын кеңейтуіміз керек. Тарихи сю-
жеттер, тарихи драмалар түсіруді қымбатсынамыз, 
бюджет аз. Қаржы- қаражат жағы жетісе бермейді. 

бастасақ, �ткен жылы Жапонияға барғанда к�рдік, 
олар 8К стандартымен түсіреді. Техникалық стан-
дарттар соңғы жылдары тез қарқынмен дамып ба-
рады. Оларға ілесіп кету мүмкін емес. Бір жағынан 
қазір бірден 8К стандартының қажеті де жоқ. 
Алдымен қолданыстағы стандартты игеріп алайық.

Рас жаңа техникамен жабдықталу к�п 
мәселелерді шешеді. «Qazsport» арнасын қалай 
НD форматқа к�шірдік, солай біраз азаматтар 
осы арнаға ауысты. Себебі спорт сүйер қауым 
картинаның, экрандағы бейненің түзелгенін, 
үлкен дәлдікпен берілетінін айтып жатыр. 
Сондықтан қазір HD форматқа к�шіп, техникалық 
мәселелерді шешіп жатырмыз.

Мәселе онда да емес. «Qazaqstan» ұлттық ар-
насы еліміздегі елді мекендерді 99 пайыз қамтып, 
хабар таратып отыр. Bзге бірде-бір арна ондай 
мүмкіндікке ие емес. Үлкен телеарналар об-
лыс орталықтарын ғана қамтиды. Бұл жерде де 
сәйкессіздіктер бар. Бізде рейтингті �лшейтін, 
арналардың қаралуын саралайтын компания бар. 
Ол 100 мыңнан астам тұрғыны бар елді мекендерде 
ғана �лшем жүргізеді. Соның салдарынан теле-
арналарды ынталандыра алмайды. Ал арналар 100 
мыңнан т�мен тұрғыны бар елді мекендерге хабар 
таратуға ешқашан ұмтылмайды. 

Қазіргі  заманда технологиялардың тез 
�згеретіні сонша, біз бұл мәселені шешеміз, 
игереміз деп жатқан кезде жағдайдың �згеріп кетуі 
мүмкін. Себебі ел интернетке ауысып жатыр, бізде 
болсын, шетелде болсын жұрт ақпаратты интернет-
тен жылдам ала қояды. Бұл әлем бойынша ортақ 
тенденция. Қай елдегі әріптесімізбен с�йлессек 
те айтатындары бір-ақ нәрсе, телевидениені 
к�ру деңгейі т�мендеп барады. Яғни азаматтар 
жаңалықтарды к�ру үшін кешкі сегізді немесе 
тоғызды күтіп отырмайды, сол сәтте интернеттен 
қарайды, талқылайды болды. Немесе белгілі бер 
телесериалды к�ру үшін күтіп отырмайды, олар 
�здеріне керектісін интернеттен тауып к�ріп ала-
ды. Біз осындай тенденцияларды міндетті түрде 
ескеруіміз керек. Қазір негізгі жұмысымыздың бірі 
осы бағытта болып отыр. Біз де �з �німдерімізді 
әлеуметтік желі арқылы кеңінен таратуға ұмтылып 
отырмыз. Мысалы,  «Балапан» арнасында шығатын 
«Қалқанқұлақ»  телесериалы апта сайын әлеуметтік 
желіге шығарылып отырады, апта сайын Youtube-
те 2 миллионнан астам к�рсетілімі болады. Яғни 
апта айын 2 миллион бала к�ріп отыр деген 
с�з.  Немесе мынадай мысал келтірейін. Ұлттық 

босқа кетіп жатқанмен бірдей. Сондықтан біз 
бір жағынан телевидениені жастар қарайтындай 
қызықтырақ жасауға ұмтылып жатырмыз, екінші 
жағынан әлеуметтік желі арқылы да жұмысымызды 
к�рсетуге тырысамыз. 

Ал енді ақпарат майданында бәсекеге түсу 
жағына келетін болсақ, бұл бір жағынан қиын. 
Себебі кім-кімнің үйінде де теледидар түрлі 
операторларға қосулы. Кез келген отбасы кабельдік 
операторды пайдаланады. Оның ішінде кем деген-
де 50-60 канал бар. Егер біз бұрын Ресей телеар-
наларымен бәсекеге түсу жайын қозғасақ, қазір 
алпыс немесе одан да к�п телеарнамен бәсекеге 
түсеміз. Мәселен, балаңыз мектептен келіп теле-
дидарды қосқанда, керегін алпыс арнаның ішінен 
таңдайды. Оның үстіне бәрінде қазір интернет 
бар. Енді жастар интернет телевидениені қарайды. 
Оның ішінде қаншама кино немесе басқа түрлі 
бағдарламалар бар. Адам алдымен ақпаратты та-
сымалдаушы құралды таңдайды. 

Бәсекелестік, меніңше, мектептен үйге келген 
баламыздың қандай телеарнаны ашып, қандай 
бағдарламаны к�руіне байланысты. Жасыраты-
ны жоқ, қазақ мектебінде оқитын балалардың 
�здері үйге келгенде «Маша и медведь» дегенді 
қарайды. Бәсекелестік осыдан басталады. Мен 
жаңа айтып отырғандай, «Қалқанқұлақты» 2 мил-
лион бала қарауы біздің �німдерге де, қазақ тіліне 
де сұраныс барын к�рсетеді. Бірақ, бұл жерде тағы 
бір ескеретін мәселе бар. Ақпарат таратуда біз алды-
мен �з �німдеріміздің сапасын арттыруға баса назар 
аударуы мыз керек. Неге к�пшілік Ресей арнасын 
қарайды? Bйткені олар халықаралық деңгейде 
кең тараған, барлық жерде �кілдері бар. Бізде не 
тілшілер қосыны жоқ, не тікелей бейнебаян ала 
алмаймыз. Не сарапшыларымыз жоқ. Сондықтан 
Сириядағы соғыс, Америкадағы сайлау болсын, 
күйіп тұрған басқа мәселелер болсын, солтүстіктегі 
к�ршілеріміз тікелей хабар жүргізеді, жұрт ОРТ, 
НТВ телеарналарын к�реді, солардан ақпарат 
алады. Енді �зіміз шетелдік ақпарат арналарынан 
қажетімізді тікелей алуымыз керек. Біз қазір CNN-
нен, американың �зге ақпарат құралдарынан тікелей 
ақпарат алу үшін келісс�з жүргізіп жатырмыз. 

– Қайда да, қашан да мәселені кадрлар шешеді. 
Осы орайда қазақ телевидениесінде кадр жағдайы 
қалай? Маман тележурналистерді даярлау мәселесі, 
хабарлардың сапалық деңгейі туралы ойыңызды 
білсек. 

– Қазақ журналистикасының ең үлкен 
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Қазақ теледидарын басқарған 4-5 ірі тұлға 
болды. Олардың қатарында Кенжеболат 
 Шалабаев, Камал Смаилов, Сағат Iшімбаев, 
Шерхан Мұртаза бар. Бұлар ірі қаламгер, ірі 
қайраткерлер еді. Сондықтан Қазақ теле-
дидары, радиосы к�кке самғап, қоғамның 
биігіне бірден к�терілді. Шерхан Мұртаза �те 
ұлықты ғой, халықтың тағдырына қатысты 
тақырыптарды �зінің мойнына ала отырып, 
алдыңғы орынға шығарды. Қазақ теледидары 
қазақша сайрады.

К�п ұзамай, ол кісіге «бұл ұлтшыл адам, 
қазақ ұлтының теледидарына айналдырғысы 
келеді» деген жала жабылып, ақырында бір 
үлкен жиында ескерту алған Шер-ағаң: «Қазақ 
теледидары қазақтар үшін болмаса кімге ке-
рек? Онда мені неге әкелдіңіздер? Мен мұндай 
жерден онда кетемін» деп с�з с�йлегенде, ол 
кісінің жүректілігіне �з басым таңғалдым. 

Ол кезде «Арай-Заря» журналының бас 
редакторы кезім еді. 1994 жылы к�ктемде 
«Қазақстан» ұлттық арнасына мені директор 
етіп тағайындады. Аумалы-т�кпелі қиын кез 
еді. Теледидарда жұмыс істеймін деген ой үш 
ұйықтасам түсіме кірмепті. Bзіме беймәлім, 
мүлде хабарым жоқ салаға директор болып 
келгеннен кейін, барлық жұмыстың қыр-
сырын білетін досым Iділбек Тауасаровты 
директордың орынбасарлығына жұмысқа 
шақырып, сол кездегі «Қазақстан» телера-
дио корпорациясының басшысы Л.Бекетова 
ол ұсынысымды бекітті. Осылайша мен 
директорлық, I.Тауасаров орынбасарлық 
жұмысты бастап кеттік.

Кеңес �кіметінің күйреген заманынан 
кейінгі тарихи тағдыр біздің мойнымызға 
түсті. Қазақ теледидарының материалдық-
техникалық базасы к�не, техника ескі, тіпті 
спутник пен орталықтың, орталық пен облыс, 
аудандарға тарайтын линиялардың �зі толық 
істемейтін кезең еді. Соған қарамастан жарым-
жартылай болса да жұмыс істедік. Мұқтаждық 
бізді осыған мәжбүрледі.

Сол кезде «Республика алаңы, 13» деген 
тікелей хабарды жүргіздім. Бұл Үкіметте, 
министрліктерде қандай жұмыстар жүргізіліп 
жатыр, Елбасының тапсырмалары қалай 
орындалуда соны халыққа жеткізу, яғни Үкімет 
адамдары немесе министрлер хабарға келіп, 
атқарып жатқан жұмыстары жайлы халықты 
құлағдар етеді. Еліміздегі бүкіл басшылар, 
қоғам қайраткерлері де сол эфирге шықты. 

...1995 жылы ақпан айында «Қазақстан» 
 телерадиокорпорациясына т�рағалыққа 
бұйрық шығып, «Республика алаңы, 4» үйде 
т�рағалық жұмысты бастадым. 

Б ұ л  к е з е ң д е г і  е ң  ү л к е н  м ә с е л е  – 
«Қазақстан» телерадиокорпорациясын сақтап 
қалу қажеттігі алдымызда тұрған бірінші 
міндет еді. Ол кез Президентке де оңай тимеді. 

Bте қиын, ауыр кездер еді. Біз бірден қазақ 
редакциясынан екі топ, орыс редакциясынан 
екі топ құрып, іске кірістік. Бірі Президент 
аппаратымен тікелей жұмыс істейді, іссапарға 
бірге шығады, мемлекеттік аппараттың 
барлық жасап жатқан тірліктерін тікелей 
эфир арқылы к�рсетеді. Ол кезде Ақорда осы 
Алматы қаласында еді. Екінші топ – елдегі, 
қоғамдағы жасалып жатқан жұмыстарға талдау 
жасай отырып, шешімін таба алмай, күрмеуі 
қиындықта қалып қойған �зекті мәселелерді 
к�тереді. 

Елдегі қараусыз қалған ауыл, елді мекендегі 
халықтың тұрмыс-тіршілігі, жабылып қалған 
мектеп, жабық кітапхана, мәдениет үйлерінің 
жұмыс істемеуі және тағы басқа толып 
жатқан мәселелерді сол күйінде түсіріп, оған 
ел басшылығының назарын аудару басты 
мақсатымыз-тын.

Нарықтың келуімен совхоз ыдырап, 
колхоздың ішінен кооперативтер құрылып, 
б�лімше-б�лімшенің ар жағында жеке 
отбасының, жеке әулеттің, ауылдың, к�шенің 
тағдыры тұрды. Халықтың к�пшілігі ала дор-
баны арқалап, бір-біріне ішетін тамаққа дейін 
сатқан кез болды. 

Осы кезде облыстық телерадиокомпания-
ның директорларын шақырып, оларды 
қайтадан тағайындап, бекітіп, қоғамның нағыз 
бет-бейнесін беруді, яғни жақсы дүниелермен 
қатар қоғамдық мәселелерді де мәдениетті 
түрде қаз-қалпында эфирге �ткізуді тапсырдық. 

Міне, «Қазақстан» телерадиокорпорация-
сы осылай жұмыс істеді. Бұл жұмысты ұйым-
дас ты рудың �зі оңайға соқпады. Техниканың 
барлығы тозған. Ішкі жағдайды ғана емес, 
сырт тан т�нген қауіптен шаңырақты құлатып 
алмай аман алып қалу үшін жанымызды 
салдық. Ол кезде «Таңшолпан», «Алтыбақан», 
«Қымыз хана», «Түнгі ертегі», «Iнші балапан» 
және т.б. бағдарламалар уақытында к�рсетіліп 
тұрды. 

Қазақ радиосының желісі облыс, аудан, 
әрбір ауылдағы радиоқойғышқа дейін жететін. 
Басшылық ретінде осы радионың тетіктерін 
жақсы пайдаландық. Елдегі жағдайдың 
барлығын тұрғындар радиодан естіп, біліп 
отырды. Қазақтың жүрегінен шыққан ән, жыр, 
терме, айтыс, т.б. үзбей беруге тырыстық.

«Қазақстан» телерадиокорпорациясы 
арқылы телеарна мен радио ғана емес, бүкіл 
мәдени ошақтарды сақтап қалуға, соның 
ішінде телеарнаның күллі т�рт құбыласын, 
т�рт құбыладағы діңгегін ұстап қалуға 
тырыстық. Уақыттың мұршасы мен уақыттың 
билігі басқаша болды, есесіне телеарнаның 
құрылымын, ішкі, сыртқы құрылымдарын, 
ішкі мазмұнын сақтап қалуға бар күш-
жігерімізді жұмсадық әрі сақтап қалдық деп 
толық негізде айта аламын. 

Қазақ теледидарында еңбек еткен жылда-
ры біз түрлі оқиғалардың куәсі болдық. Соның 
ішінде, әсіресе 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасы 
есте қалды. Ол кезде мен спорт және патриоттық 
хабарлар редакциясында едім.  Соңыра сол 
дүбірлі жарыста тұңғыш қазақ чемпионы атанған 
Жақсылық Үшкемпіров туралы «Алтын с�ре» де-
ген 45 минуттық хабар жасадық. Ол бүгінде Қазақ 
теледидарының Алтын қорында сақтаулы. Сол 
Мәскеу олимпиадасынан қазақ тілінде репортаж 
жүргізу деген ешкімнің қаперіне кіріп шыққан емес. 
Диас Омаровтың орыс тілінде жүргізген репортажы 
Орталық теледидардан таратылды. «Алтын с�рені» 
әзірлеу барысында Жақсылықтың олимпиададағы 
белдесулерінен к�рініс таба алмай, сол үшін 
Мәскеуге барып, Останкинодағы бейнеқорда бір 
апта іздеу жүргізгеніміз бар. 

Сол жылдардағы комментатор Қажы Қорғанов 
ағамыздың солтүстік аймақтарынан айлап жатып 
жүргізетін «Алтын дән» атты хабарын ұмыту мүмкін 
емес. Біз, жас журналистер, Сұлтан Оразалиннен 
с�з саптауды, Роза Темірғалиевадан тақырыпты 
терең зерттеуді, Фируза Перзадаевадан тақырып 
таңдауды, Құсман Игісіновтен шешендікті, Диас 
Омаровтан репортаж жүргізуді үйрендік. Диктор 
Мәриям Айымбетоваға қатты еліктейтінбіз. С�йлеу 
мәнері, жұмсақ даусы, жібек болмысы, экран ал-
дында �зін-�зі ұстауы, тіпті киіну талғамына дейін 
керемет еді. 

1990 жылдардың екінші жартысында к�рермен-
нің к�зайымына айналған «Парыз бен қарыз» 
хабары жайлы с�з қозғалғанда Сағат Iшімбаев 
туралы айтпай кету мүмкін емес. 1986 жылғы 
Желтоқсан оқиғасы бәріміздің к�з алдымызда, 
теледидар ғимаратының қарсы бетінде �тіп жатты. 
Режиссерлік пульт. Мен сол күнгі жаңалықтарға 
кезекші болатынмын. Бәріміз «жоғарғы жақтан» 
келген бейнематериалды қарап жатырмыз. Қайла, 

балта, үшкір темір, резіңке таяқ, тағы басқа да 
қарулардың суреттері. Алаңға шыққан жастар 
осылармен қаруланған деп ақпарат беруіміз керек 
екен. Бірақ олардың қолында мұндай қарулардың 
болмағанын �з к�зімізбен к�ріп отырмыз ғой. 
Сағат ағаның екі беті алаулап, к�зі қасіреттен 
қанталап жүре берді. Былай тартсаң арба сына-
ды, олай тартсаң �гіз �леді. Қарақан басың мен 
халықтың тағдыры таразыға түскен сәт. Ол жүрегін 
ұстай берді. «Бере алмаймын! Мейлі, мені атсын, 
шапсын!». Осы с�здерді Iшімбаев жан жүрегімен 
айтты. 

К�рермен алғаш мені қазақ қыздарынан шыққан 
тұңғыш спорт комментаторы ретінде таныды. 
Кейіннен әртүрлі тақырыптарға хабар дайындадым. 
Нарық пен бәсекелестікті қалыптастырып, эконо-
миканы қозғалысқа түсіретін тұтынушы екендігін 
қазақ қоғамы түсініп үлгермеген, «тұтынушы 
құқығы» деген ұғым жоқ кез. К�п кешікпей жаңа 
келген басшылар ұтымды жобаларға тендер жа-
риялады. Тақырыбы �згеше, к�рермен үшін 
танымдық мәні бар телебағдарлама ойластырудың 
сәті туды. Осылайша 1995 жылдың 19 қарашасы 
күні авторлық бағдарламамның алғашқы саны 
«Минус» деген атпен эфирге шықты. Дәп сол 
кезеңдегі тұтынушы тұрмысында «минустар» ғана 
болғаны – шындық. «Қазақстан» телеарнасының 
«Минус» бағдарламасы осы кемшіліктердің бәрін 
жіпке тізіп, одан құтылудың жолдарын апта сайын 
орыс-қазақ тілдерінде к�рсетіп отырды. Сегіз айдан 
кейін бағдарламаның атауы «Сапа» болып �згерді. 
Мазмұны �згерген жоқ. Iділдіктен жаңылған 
емес. Iр нәрсенің к�рінбейтін жағын к�рсетуге 
ұмтылды. К�рермен жүрегіне жол тапқан «САПА» 
бағдарламасы 10 жылға жуық уақыт эфирден түскен 
жоқ. 

Қазақ теледидарында қызмет еткен жылдарым 
осындай есте қалған ерекше оқиғаларға толы. 

Отандық ақпарат кеңістігінің к�шбасшысы 
«Қазақстан» арнасы  Елбасы Н.Назарбаевтың 
тапсырмасымен ұлттық арна 2011 жылы шілде 
айынан бастап 100 пайыз қазақ тілінде хабар 
таратуға к�шті. Бұл бүкіл еліміз үшін  аса елеулі 
тарихи оқиға еді. Соған сәйкес телеарнаның 
шығармашылық ұжымы бағдарламалық сая-
сат пен жалпы ақпарат саласындағы түбегейлі 
�згерістерді асқан жауапкершілікпен және 
жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асыра білді.

Мен «Қазақстан» телерадиокорпорация-
сына басшылық еткен 2011-2016 жылдар бүкіл 
БАҚ саласындағы жаңа �згерістерге тұспа-
тұс келді. Телевизия мен радио қызметі жаңа 
технологиялардың даму қарқынынан қалып 
қоймай, ілесіп отыруға тиіс екені белгілі. Осы 
тұрғыда Астана қаласында Президент тапсырма-
сымен салынған Қазмедиа орталығына к�шуіміз 
телеарна тарихындағы жаңа кезеңді бастап берді. 
Заман талабына сай HD форматтағы хабар тара-
ту жүйесі арнаның техникалық мүмкіндіктерін  
ұлғайтып, к�рермендерге сапалы �нім ұсынуға 
жол ашты. 

Бұл кезеңде «Қазақстанның» мазмұны 
да, к�рнекі безендірілуі де �згерді. Біздің ба-
сты бағ дарымыз «Менің Қазақстаным» деген 
ұстанымнан туындады және к�рерменнің бойын-
да туған еліміздің ертеңіне деген сенім ұялатуды 
к�здеді. Қоғамның түрлі салаларындағы жақсы 
үрдістер мен кемшіліктерді к�рсете отырып, 
одан шығатын жол бар екенін білдіру әрбір 
бағдарламаның басты �зегіне айналды. 2013 
жылдың сәуір айынан бастап «Қазақстан» теле-
радиокорпорациясы кезең-кезеңмен шетелдік 
�німдерді қысқартты. С�йтіп, біз �зіміздің 
отандық �німнің түрі мен сапасын к�теруге ба-
тыл кірістік. Бұл жобаларда қазақ халқына  тән 
отбасы құндылығы, �зара  сыйластық пен сенім, 
үлкендерге құрмет, жан жылылығы сияқты адами 
қасиеттерді ұлықтау басты орында  болды. 

Ұлттық арна қызметіндегі тың жаңалық 
мемлекеттік  Kazsport арнасының ашылуы бол-
ды. Бұрын тек спорт редакциясы жұмыс істеген 
болса, енді күні бойы хабар тарататын жаңа арна 
жұмысын жүйеге келтірдік. Отандық  спорттың 
дамуына елеулі үлес қосқан спортшылар тура-
лы деректі фильмдер түсірілді, жанкүйерлердің 
делебесін қоздыратын әлемдік жарыстардан 
тікелей хабар таратылды.  

Сондай-ақ 2010 жылы құрылып, тәй-тәй 
басқан «Балапан» арнасындағы бағдарламалар 
жаңа  деңгейге к�терілді. Алғашқыда арнаның 
�з �німі тек 3 сағат к�лемінде  болса, кейіннен 
олардың саны мен сапасы ұлғайды. «Қайсар мен 
Санжар» атты тұңғыш анимациялық фильм, 
«Iли мен Ая» мультфильмі,  «Зерде»,  «Алақай-
балақай» және т.б. бағдарламалар кішкентай 
к�рермендеріміздің талабы мен талғамына 
сәйкестеліп жасалды. Міне, бүгінде «Балапанмен» 
бірге �скен алғашқы к�рермендеріміз мектеп 
табалдырығын аттады, олардың дүниетанымы, 
тілдері арна кейіпкерлерімен бірге қалыптасты.   

Мен ұлттық арна табалдырығын Қазақстан   
 Республикасы телерадио комитеті болып тұрған 
кезде, 1983 жылы шілде айында аттаған едім. 
Еңбек  жолым Қазақ радиосының редакторы 
қызметінен басталды. Ал 2011 жылы   Желтоқсан 
к�шесіндегі 177 үйдің 4 қабатындағы қабылдау 
б�лмесіне осы телерадиокорпорацияның 
т�райымы ретінде жүрексіне кірген болатынмын. 
Осынау тарихи  кабинетте осы мекемені басқарған 
талай шоқтығы биік азаматтар отырғаны белгілі. 
Биыл менің қызмет еткеніме де 35 жыл бо-
лады.  Сол уақыттың 5 жыл 9 айында ұлттық 
арнаға басшылық ету бақыты бұйырыпты.  Бұл 
Елбасының маған артқан үлкен сенімі еді. 
Сондықтан мен бұл міндетті үлкен жауапкершілік 
деп қабылдадым, абыроймен атқаруға тырыстым. 

Бұл кезең ұлттық арна үшін нағыз �су, кемел-
дену жылдары болды деп сеніммен айта аламын.  
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 проблемасы ол – кадр мәселесі. Себебі бір кездері 
ұрпақтар сабақтастығы үзіліп қалды. Телевиде-
ниеге алғаш келген кезімнен к�зге түскені осы 
болды. Экранда жаңалықтарды университетті жаңа 
бітірген жап-жас балалар жүргізіп отырады. Бірақ 
Америкалық, Ресейлік, жалпы әлемге танымал теле-
арналарды қарасаңыз хабарларды тәжірибелі үлкен 
кісілер жүргізеді. Неге? Себебі �мірлік тәжірибесі 
мол адамдарға сенім бар. Кез келген тақырыпта 
белгілі бір мәселені айтып отырса, оның с�зі на-
нымды шығады. Бізде бір кездері бәрі теп-тегіс, 
әдемі болсын деген әуестік пайда болды. Теле-
видение экранының бетін жас адам ашады деген 
сияқты бір ұстаным болды. Меніңше, бұл дұрыс 
емес. Тек әдемілікке ғана ұмтылмауымыз керек. 
 Нанымды, шынайы ақпарат беруге, сарапталған 
дүние ұсынуға тырысуымыз керек. Бұл жерде 
кәсіби мамандар, журналистер керек. Сондықтан 
да алғашқы қадамдарымыз осы бағытта жасалды. 
Қымбат Досжан, Данияр Меңлібек сияқты тағы да 
басқа тәжірибелі журналистерді эфирге қайтадан 
тартуды ж�н к�рдік. Түрлі себептермен экран-
нан кетіп қалған аға буын мен орта буынды қайта 
әкелдік. Бірге жұмыс істесін, жастар үйренсін, 
кәсіби мамандық сабақтастығы жалғассын деген 
ниет болды. Тәжірибелі журналистер эфирдің қыр-
сырын әбден меңгерген, экранға шығу үшін екі сағат 
бұрын келіп әзірлік жасайды. Ал біздің кейбір жас 
әріптестеріміздің �з күшіне сеніп алғандығы сонша, 
эфирге бір-екі минут қалғанда келеді. Жастар жағы 
мәтінмен жұмыс істеуді білмейді, к�пшілігі мәтінді 
�здері дайындамайды. Екі мыңыншы жылдары 
мен «Хабар 2»-де бағдарлама жүргізгенмін. Мәтінді 
�зіміз жазып, дайындалатынбыз. Қазір жастардың 
к�бі жақсы оқиды, бірақ мәтін жаза алмайды. Оқу 
алдымен оның жазуына байланысты болуы керек 
емес пе? Кәсіби шыңдалу деген жоқ.

Тағы бір үлкен проблема – телевидениеде 
қазақ тілді сарапшылар жоқ. Қазір біз «Басты 
тақырып» деген бағдарлама аштық. Сондағы 
журналистерге қазақ тілді сарапшыларды тартуға 
тапсырма бердім. Бұған дейін белгілі бір салада 
сұхбат құрып, талдап, түсіндіріп беретін маман-
дарымызды шығармадық. Олар жоқ емес, бар. 
Бірақ біз оларды тауып тартуды қойдық. Он-
дай адамдарды іздеп табу керек. Кезінде Сағат 
Iшімбаев, Шерхан Мұртаза ағаларымыз белгілі 
бір саланың мамандарын тартып, ортаға шығарып 
отырды. Уақыт �ткенімен осы �зекті мәселе әлі де 
�зекті қалпында. Bткенде біз авиация мәселесін 
талқылап жатырмыз. Осы мәселені қазақ тілінде 
жетік сараптап беретін мамандар қатыспады. 
Оларды тауып, ұдайы осындай тақырыптарды 
талдауға тартып тұрмағаннан кейін жұрт та біле 
бермейді. 

– Рухани жаңғыру – қазақтың рухын к�теруге 
бағытталған игі іс! Бұл жерде телевидениенің р�лі 
�те жоғары екені айтпаса да түсінікті. Ауқымды 
міндет қалай орындалуда?

–Шындығын айтсам, телевидениеге келген 
кезде контентті �згертеміз, жалпы мазмұнын 
�згертеміз, телевидениені ұлттық құндылықтарға, 
танымды мәселелерге бұрамыз деп мақсат 
қойып жатқан кезде Елбасының рухани жаңғыру 
ж�ніндегі мақаласы шықты. Сол кезде қуанған 
азаматтардың бірі мен болдым. Себебі Елбасының 
бұл бағдарламалық мақаласында қазақ қоғамының 
алдында тұрған �зекті мәселелердің к�терілгені бір 
б�лек, оларды шешу жолдарын да к�рсетуі ақпарат 
құралдарына нақты бір бағыт к�рсетті. Жаңа 
идеялардың алға шығуы біздің жұмысымызға 
түрткі болды. Біз қазір осы бағытта жаңа сериалдар 
түсіріп жатырмыз. Бірнеше жаңа бағдарламалар 
енгіздік. Ол – Дархан Iбдік жүргізетін «Парасат 
майданы», тікелей эфирде �тетін Берік Уәли 
жүргізетін ток-шоу – «Бірінші студия» және 
басқалар. Осы сияқты жаңа жобаларға жол ашыл-
ды. Яғни бір жылдың ішінде ондаған қоғамдық, са-
яси, әлеуметтік-гуманитарлық жаңа бағдарламалар 
енгіздік. Бұйрса, осы аптада эфирге «Жүрсіннің 
жүйріктері» атты айтыс жобасы енеді. Bткен жылы 
бірінші рет «Мен – қазақпын» атты халықаралық 
мегажобаны бастадық. Қазақтың музыкалық т�л 
�нерін насихаттайтын жоба үш бағыт бойынша 
жүргізілді. Күй, терме және дәстүрлі ән бойын-
ша орындаушыларды әр облыстан іріктеп, ол 
ғана емес, Ресейден, Қытайдан, Моңғолиядан 
талантты �нерпаздарды тарттық. Рухани т�л 
мұрамызды �стіп заманауи тұрғыда кеңінен 
к�рсетуге мүмкіндік алдық. Рухани жаңғыру ту-
ралы мақаласында Елбасы қазақ мәдениеті мен 
�нерін шетелге де насихаттау жайын айтты ғой. Біз 
«Жібек жолы» жобасын жасадық. Сол бойынша 
қазақ телевидениесінің бұл жобасы сегіз мемле-
кетте жүріп отырды. Грузия, Түркия, Iзербайжан, 
Қырғызстан, Татарстан, Башқұртстан сияқты 
елдерден келген әншілер алғашында �з тілдерінде 
ән салды, екінші кезеңде қазақ тілінде айтты. Осы 
арқылы қазақ тілін наихаттаудың жақсы бір жолын 
таптық. Мәселен, Iзербайжаннан, Түркия дан, 
Грузиядан келген әншілер �з елдерінде танымал 
әншілер. Интернет желісінде олар шырқаған қазақ 
әндерін к�рсету арқылы сәтті қадам жасалды. 

Сондықтан Елбасының мақаласындағы 
ойлар жалпы отандық ақпарат құралдарына 
�здерінің жұмысын жаңа бағытта жаңа әдіс-тәсіл 
тұрғысынан ұйымдастыруға қозғау салды. 

 Ал латын қарпіне к�шу туралы мәселені 
айтпағанның �зінде қаншама жобаларды осылай 
жүзеге асырдық. Рухани жаңғырудың негізгі бір 
бағыты ол – қазақ қоғамы ұлттық құндылықтарға 
бой түзеп, қазігі заманауи талаптарға сай болуы 
шарт. Біз осы жобалармен шектеліп қалмай, одан 
әрі тереңдей түсіп, жаңа тың бастамаларды жүзеге 
асыруымыз керек. 

6ңгімелескен
Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ
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Облыстық «Ақт�бе» газетінің ре-
дакциясында байырғы қызметкер-
лердің бірі, соңғы он екі жыл бойына 
экономика б�ліміне жетекшілік етіп 
жүрген Нұрмұханбет Дияров тура-
лы бұлай айта алмаймыз. Қашан, 
қайда, қандай қызмет атқарса да бір 
қалпынан ауытқыған емес. Үлкенге 
іні, кішіге аға, қатарға сыйлас, �тініш-
тілектер болса к�ңіл қалдырмай 
орындауға тырысады. Кейде ағайын-
туыстардың �зімсініп жүктей салатын 
тапсырмасы және бар. Дер кезінде 
жасай алмай немесе ұзаққа созып 
жіберсе �кпе айтушыларға жанға 
тимейтін жылы әзілімен жауап беріп, 
тігісін жатқыза қоятынын қайтерсің?!

Қаламдас інімізді балаң шағынан 
білдік. Шалқар ауданында Қарғантұз 
деп аталатын құтты мекенде есеп 
қызметкері Iбділда мен Мәдинаның 
к�п балалы отбасында туып-�скен 
ол оқуға құштар болды. Iкенің күн 
сайын үйге алып келетін оншақты 
газет-журналын ағайындылар тала-
сып-тармаса оқитын. Оның үстіне 
ауылдағы кітапхананың тұрақты 
оқырмандары санатына іл ікт і . 
Нәтижесінде журналистік кәсіпке 
құштарлық сезім оянып, бірте-бірте 
�мірлік қағидаға айналды. Шалқар 
а у д а н д ы қ  « К о м м у н и з м  т а ң ы » 
газетінің редакциясында қызмет 
атқарып жүргенімізде Нұрмұханбет, 
Iлімбай, Ғалымжан, Бердібай және 

Жуырда Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық �нер академия-
сында Кенен 6зірбаев атындағы 
коммерциялық емес қордың 
ұйымдастыруымен «Жас екпін» 
жас �нерпаздар республикалық 
байқауының баспас�з конферен-
циясы �тті. 

Байқаудың мақсаты ғасырлар 
бойы ұрпақтан-ұрпаққа аманат мұра 
болып жеткен халқымыздың дәстүрлі 
ән-күй саласындағы асыл қазынасын 
жан-жақты насихаттап, халық ком-
позиторларының ән-күйлерін, жыр-
термелерін жас ұрпақтың санасына 
сіңіру. 

Баспас�з  конференциясына 
 Кенен Iзірбаевтың қызы,  ҚР 
Мәдениет қайраткері  Т�рткен 
Кененқызы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі, «Дәстүрлі музыкалық 
�нер» кафедрасының меңгерушісі 
Рамазан Стамғазиев, «Дәстүрлі 
музыкалық �нер» кафедрасының 
доценті Мұрат Iбуғазы, Кенен 
әндерінің насихатшысы, «Дәстүрлі 
музыка лық �нер» кафедрасының 
ұ с т а з ы  Ш о л п а н  Д а р ж а н о в а 
және Кенен Iзірбаев атындағы 
коммерциялық емес қордың �кілі 
Мұхит Iзірбаев қатысты. 

басқа оқушылардан келіп түскен 
мектептегі, ауылдағы игі істер жайлы 
хабарларды к�п кідіртпей газетке сала 
қоятынбыз. Олар кейін үмітімізді 
ақтап, журналистік мамандығымен 
елге танылды.

Аға буын �кілдері жақсы біледі, 
�ткен ғасырдың жетпісінші жылда-
рында Семей облысының Шұбартау 
ауданындағы орта мектеп бітірушілер 
ұраны бүкіл елімізде кең құлаш 
жайды. Бұл Одақ к�семі Леонид 
Брежневтің Қазақстанда қой санын 
50 миллионға жеткізу керек деген 
с�зіне жауап еді. Iрине, ауданның, 
кеңшарлар мен ұжымшарлардың 
басшылары жайлы орынтағынан 
айрылып қалмас үшін балаларын 
қой бағуға жіберіп жатқанда �згелер 
қалайша үнсіз қалар?! Iбділданың 
баласы Нұрмұханбет, жоғарыда біз 
атаған Iлімбай Ізбай «Сарыбұлақ» 
кеңшарында Қожахмет Iбдіхалықов 
жетекшілік ететін «Жалын» брига-
дасынан бір-ақ шықты. Ақиқатын 
айтқан дұрыс, жапан далада қой 
соңында �ткізген екі жыл �ндірдей 
қыз-жігіттердің талайының �ршіл 
арманын орта жолдан үзіп жіберді.

Біздің кейіпкеріміз бағытынан 
қайтпай шопандық кәсіптегі екі жыл 
�тілімен Алматы қаласында Сергей 
Кировтың есімін иеленген Қазақ 
мемлекеттік университетінің жур-
налистер даярлайтын ұстаханасына 

Басқосу барысында Рамазан 
Стамғазиев байқау арқылы қазақ 
халқының әншілік-күйшілік  дәстүрін, 
орындаушылық ерекшеліктерін 
дәріптей отырып, жас таланттарды 
іздеп табу, болашақ ұрпақтың бой-
ында туған елдің �неріне, �ткеніне 
деген құрмет сезімін қалыптастыруға 
болатындығын тілге тиек етті. Ал 
Шолпан Даржанова халқымыздың 
дәстүрлі ән �нері мен мәдениетін 
кеңіңнен насихаттау мақсатында 
�ткізілгелі отырған республикалық 
байқаудың маңыздылығына тоқтала 
келе, елдің елдігін дәлелдейтін, 
оның кемелдігін толықтыра түсетін 
рухани жәдігерлерімізді ардақтау, 
ұлыларымызға мың мәрте тағзым 
жасау, есімдерін ел есінде жаңғырту 
азаматтық парызымыз екенін айтып 
�тті. Баспас�з конференциясында с�з 
алған Мұрат Iбуғазы республикалық 
байқауға әр �ңірден шамамен 100-150 
талапкер қатысатындығын жеткізді. 

Байқау  «Дәстүрлі  ән»  және 
«Дәстүрлі күй» аталымдары бойын-
ша �ткізілмек. Bнер  бай қауына 
м у з ы к а л ы қ  о р т а  о қ у  о р ы н -
дарының студенттері мен  арнайы 
м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н  м у з ы к а 
мектептерінің (11-12 сынып) оқу-
шылары қатыса алады. Сайысқа 

маңдай тіреді. Ұқыпты әкеден ауысқан 
дағдымен мерзімдік басылымдарда 
жарияланған дүниелерін арнайы 
папкаға тігіп қойғаны абырой берді, 
екінші жағынан шұбартаулықтар 
қозғалысына үн қосқаны бар – киелі 
шаңырақ Ұлықұмның түбітмұртты 
бозбаласын бірден бауырына тартты. 
Мақпал мінезімен студенттік ортаға 
тез сіңісіп кетті. Осында жүріп бір 
мектептің бір сыныбында бірге оқып, 
хат жазысқан құрбысы Несібелімен 
тілек тоғыстырды.

Сонан бері қаншама су ақты, екі 
қоғам алмасты. Дияров болса  елмен 
бірге есейіп, алпыс деген биікке 
аман-сау жетті. Ерлі-зайыптылар 
шаңырағынан Iселі мен  Салтанаты 
бойжетіп, �зге ошақтың шамын 
жағып отыр.  Олжасы мен  Жандосы 
әдемі ержетті, к�кіректе «келін 
түсірсек» деген тәтті қиял маздайды. 
Несібелі отағасының қас-қабағына 
қарап, қонағына ақ-адал дәмін 
ұсынып жүргені.

Айтпақшы, Нұрмұханбеттің рес-
пуб  ликалық «Алтын орда» газетінде 
бас  редак тордың орынбасары, 
 «Насихат бас пасы» ЖШС-нің дирек-
торы болғаны да бар. Республикалық 
«Дала дидары», кейін «Ауыл» деп 
аталған  газетте батыс аймақ бойынша 
меншікті тілші кезінде шаңырағында 
бірнеше жур налист бас қосып, 
буырқанып-бұр санғанбыз. Сонда 
Несібелі бұйра  ша йы  мен бабымызды 
жасап, айтқан еді:

– Аға, мен Нұрекеңнің облыстық 
газеттен кеткенін қаламадым. Жұртқа 
танылған ортасы еді. «Қайтып барса» 
деймін...

Қарындасымыздың с�зі дұрысқа 
шықты. Нұрмұханбет Дияров – облыс 
шежіресі атанған бас газетте беделді 
адамдардың бірі. Нұрқайыр Теле-
уовтен бастап  Бауыржан Bтеулиевке 
дейін алты  редактормен қызметтес 
болған. Журналистер Одағының 
облыстық ұйымына бірінен соң 
бірі  Бауыржан және Қасымжан 
Байсадақов т�рағалық  еткенде жау-
апты хатшылықты атқарды, казіргі 
т�раға Раукен Отыншиннің сенімді 
серігі, ешқайсысымен жүз шайысқан 
емес. Сол баяғы Нұреке, Нұрмақ. 
Басшылық тапсырмасын уақы тында 
қапысыз орындайды,  маз мұнды ма-
териалдары н�мір сайын бұр қы рап 
шығып жатады.Ұзағынан болғай!

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ
  

АҚТBБЕ 

қатысушы талапкерлердің санына 
шектеу қойылмайды. Bнер к�рсетудің 
реті жеребемен анықталып, байқау 
соңына дейін  сақталады.  Осы 
уақытқа дейін байқауға қатысуға 28 
колледж студенттері �тініш білдірген. 

Байқаудың жеңімпаздарын қа-
зылар алқасының құрамы анық-
тайды. Қазылар алқасының құ-
рамында Қазақстан Республи-
касының к�рнекті �нер қайраткерлері 
мен Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық �нер академиясының білікті 
ұстаздары болады. 

«Дәстүрлі ән» байқауының тала-
бына сәйкес �нерпаз Жетісу, Арқа, 
Батыс, Алтай-Тарбағатай, Сыр бойы 
әншілік дәстүрлері  бойынша халық 
композиторларының бір әнін және 
халық әнін орындайды.  Сонымен 
қатар қосымша к�рсетілген тізім 
б о й ы н ш а  К е н е н  I з і р б а е в т ы ң 
шығармашылығынан «Ри, қойым!», 
«Алатау алабында», «К�пшілік, тыңда 
әнімді», «Бұлбұлға», «М�ртай сұлу», 
«Бал құйылды даладан», «Қазақстан 
аймағы», «Қайран ел қайда», «Жаңа 
заң», «Ойжайлау», «Гигигай», «Жас 
екпін», «Мен сүйемін халқымды», 
«Бастау», «Домбыра» әндерін би-
лет алу арқылы таңдап, шырқауы 
қажет. Ал «Дәстүрлі күй» сайысында 
 Батыс, Маңғыстау, Сыр �ңірлерінің 
күйшілік дәстүрлері бойынша бір 
т�кпе күй, Арқа, Қаратау, Алтай-
Тарбағатай, Жетісу �ңірлерінің 
күйшілік дәстүрлері бойынша бір 
шертпе күй және Кенен Iзірбаевтың 
«Құлақ күйі» (нотасы қосымшада 
беріледі) орындалуы керек. Iр ата-
лым бойынша жеңімпаздар Гран 
при және жүлделі 1, 2, 3 орындарды 
иеленеді. Сайыс қорытындысына 
сай әр аталым бойынша байқау 
жеңімпаздары арнайы дипломдар-
мен, алғыс хаттармен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталады. 

Айта кетейік, республикалық 
«Жас екпін» байқауы 15-16 наурызда 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
�нер академиясында �теді.    

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

ӨНЕР

Еңбек ері Есетов ағамыз бастаған арнайы 
делегация жібердік. Бірақ музейдің дирек-
торы «Эрмитажға түскен заттың барлығы 
бүкіл Кеңес халқының қазынасы болып 
табылады және қайтарылмайды» деп 
 жауап беріпті. Салы суға кеткен делегация 
мүшелері осылай бос қайтты». 

Бұл  нарықтық экономикаға  бет 
бұрған жылдар болатын. Қала  басшысы 
кәсіпкерлікпен айналысамын деген 
азаматтарға к�п қолдау к�рсетті. Ауқатты 
азаматтар қатары пайда болды. Солардың 
бірнешеуін Нұридін Балқияұлы тағы да 
сол тайқазан мәселесімен Ленинградқа ат-
тандырады. Ретін тауып музей директоры 
академик Б.Б.Пиотровскийден қасиетті 
қазанның қашан және қалай келгенін 
тәптіштеп сұрап алады жігіттер. «Бұл қазан 
Иран мәдениетінің к�рмесі үшін әкелінген, 
бірақ уақытша» дейді Б.Б.Пиотровский. 
Iкелген адамдардың жауапсыздығынан дер 
кезінде қайтарылмай қалған. «Құжаттар бар 
ма? Бар». Міне, с�йтіп, аузынан қағылған 
академик ертесінде оның кабинетіне кел-
ген біздің азаматтарға қазанды қайтаруға 
мәжбүр болады. Уәденің аты уәде. Акаде-
мик екі с�йлемейді. Рұқсатын береді.

Қазанды Эрмитаждан шығарудың �зі 
бір хикая. Қазанды к�теру үшін арнайы 
кран іздеген жігіттер оны бір құрылыстың 
басынан табады. Финляндиялық құрылыс-
шылардыкі екен. Ат-тонын беріп, алып 
келеді.Есіктен сыймаған соң бүкіл музей-
дегі дабыл жүйесін бір мезетке �шіріп, 
терезеден алып шығады. Бұл музей 
директорының тәуекелге басын тіккені 
еді. Қазанды әдейі алып келген киізге орап 

Қандай адам болса да �зі �мір сүрген 
заманына тәуелді. «Заманды адам билемек, 
замана оны илемек» дейді емес пе. Бірақ 
кейде сол заманның, қоғамның ыңғайымен 
кете бермей, �зіндік сара жолынан ай-
нымайтын да адамдар бар. Бұл, әсіресе 
лауазымды қызметке жегілген жандар үшін 
оңай емес. Нұридін Балқияұлының �мір 
жолына үңілсек, оның билікте жауапты 
қызметтер атқарған тұсында сол кездегі 
партияның талабына келсін-келмесін 
мойын ұсына бермей, бірінші кезекке елдік 
мұраттарды қойғанын аңғарамыз. Iсіресе 
1985-1993 жылдары Түркістан қалалық 
комитетінің бас хатшысы болып тұрғанда 
ол бүкіл қазақ үшін киелі мекеннің қайта 
жаңғыруы жолында ерекше үлес қосты. 
Т�беңнен коммунистік партияның жіті 
к�зі т�ніп тұрған кезде елдің с�зін с�йлеу, 
мұңын мұңдау оңай деп ешкім айта алмас. 

«Ол бір қиын да қызықты заман еді, – 
деп еске алады кейіпкеріміз.  – Қазақ темір 
жолы Шымкенттің б�лімшесінде  вагон 
қараушыдан еңбек жолымды бастаған мен 
вагон б�лімі бастығының орынбасары 
болып жұмыс істеп жүргенмін. Партия 
қатарындамын. Бір күні облыстық партия 
комитетіне шақырылдым. Штаттан тыс 
нұсқаушы етіп бекітті. Теміржолдағы қым-
қуыт жұмысыма енді қоғамдық қызмет 
қосылды. Бас тарту деген жоқ. Облыстық 
соттың заседательдігіне де сайлап қойды. 
Сот процесіне қатысамын. Iр іске мұқият 
дайындалып, заңдармен танысып оқып 
шығу әдетіме айналды. 

Осы қасиеттеріммен к�зге түскен бо-
луым керек, облыстық партия комитетінің 
аппаратына қабылдады. Содан 7 жыл-
дай Қазақстан Компартиясы Шымкент 
облыстық комитетінде нұсқаушыдан 
б�лім меңгерушісіне дейінгі қызметтерді 
атқардым». 

Нұридін  Балқияұлының жауап-
ты қызмет тердегі баспалдағы осылай 
басталған. Қабілеті мен қарымын тез 
танытып, іске ілкімділігімен к�зге түскен 
ол 1985 жылы Түркістан қалалық пар-
тия комитетінің бірінші хатшысы  болып 
тағайындалды. Оның �мірінің ең бір 
жарқын кезеңі де осы тұс. «Мұнда кел-
генде едәуір тәжірибем бар, биліктегі 
қызметтің оңы мен солын танып қалғам. 
Қалада әлеуметтік жағдай асқынып тұр 
екен. Бала �лімі жоғары, жұмыссыздық 
�ршіген. Үлкенді-кішілі мекемелердің 
жұмысы мардымсыз, салық түсімі т�мен. 
Қаланың архитектуралық жоспар-жобасы 
жоқ. Шешімін күткен мәселе шашетектен. 
Бірден жағдайды зерттеуге кірістім» дейді 
Нұридін Балқияұлы. 

1 9 8 6  ж ы л ы  ж а з д а  Т ү р к і с т а н ғ а 
 Қ а з а қ  с т а н  К о м п а р т и я с ы  О р т а л ы қ 
Комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед 
Қонаев келді. Облысты аралаған сапарын 
алдымен киелі қаладан бастайды екен. 
Димекеңнің келер алдында қала басшысы 
«Қазжо балауреставрация» республикалық 
мекемесінің директоры Баян  Тұяқбаеваны 
арнайы шақырып, қаланың архи тек-
туралық жобасын пысықтауға кіріскен 
болатын. Қаланы дамытудың екі жобасы 
бар болып шықты. Біреуі – сәулетші 
 Тимур Сүлейменов, екіншісі – Баян 
 Тума тайқызы әзірлеген жоба. Бірінші жоба 
бойынша мүлдем жаңа қала салу керек. Ал 
«Қазжобалауреставрация» басшысы ескі 
қаланы сақтап, қайта жаң ғыртқан дұрыс 
санайды. Н.Балқияұлы Баян Туматай қы-
зын жақтады. Жаңа қаланы кез келген жер-
ге салуға болады. Ал Түркістан біреу-ақ. 

Д.Қонаев Түркістанға келген соң ат 
басын бірден Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 
бұрады. Ішке Димекеңмен бірге облыс 

қаулы жобасын жазып қойып едік» дедім. 
«Iй, Дүйсетай, ал» деді. К�мекшісі жүгіріп 
келіп алғанмен, мені с�гіп кетті: «КПСС 
Орталық Комитеті Саяси бюросының 
мүшесі, Қазақстан Компартиясы ОК 
бірінші секретарына қала басшысы тап-
сырма бере ме екен?!». 

Сонымен, республика басшысын 
шығарып салған Нұридін Балқияұлы 
жоғары жақтан хабар күтіп елеңдеді. Бір ай 
�тті. Тым-тырыс. Алматыға барып қайт-
пай к�ңілі тыншыр емес. Жолға шықты. 
Қолтығында – Д.Қонаевтың Түркістанға 
сапары кезіндегі фотосуреттерден жасалған 
альбом. Орталық Комитет үйіне келді. 
К�мекшісі жолатар емес. Мұндай кезде 
шалт қимыл жасамаса еңбегі зая кететінін 
бірден сезді. Не болса ол болсын, «Димаш 
Ахметұлы бір айдан соң кел деген» деді. 
Кірді. Димекеңнің кабинеті атшапты-
рым екен. Ұзын үстелдің бас жағындағы 
орнында отыр. Нұридін Балқияұлы 
кілем т�селген қапталымен жүріп келеді. 
Дінмұхамед Ахметұлы орнынан тұрып 
кабинеттің орта тұсына дейін қарсы жүрді. 
Қандай ұлы адам десеңізші! Қолын беріп 
еді, қазақтың даласындай кең құшағына 
қысып, бауырына тартты. К�мейіне ащы 
�ксік тығылып, к�зінен жас бұрқ етті. 
Жастай жетім �сіп, әке қамқорлығын 
аңсаған ғой. К�ңілі босады. Қолынан 
жетектеп келді де �з орнына емес, екеуі 
қатар отырды. Бәрін сұрап жатыр. Елдің 
жағдайы, еңбеккерлердің хал-ахуалы да 
тыс қалған жоқ. «Ал енді с�йле, бекер кел-
ген жоқсың ғой» деді.  «Димаш Ахметұлы, 
мен �ткендегі қаулының тағдырын білейін 
деп едім». «Министрлер Кеңесіне тап-
сырма бердік, арнайы қаулы шығарады. 
Басқа шаруаң бар ма?» «Жоқ». Рақметін 
айтып шықты. Республика басшысының 
кішкентай бір қаланың әкіміне осын-
ша к�ңіл б�лгеніне мерейі тасып, ша-
быты шарықтады. К�кке ұшқан к�ңілі 
Алматының кең к�шесіне сыяр емес. 
Дереу әуежайға келіп Түркістанына ұшты. 
Келген соң халықты жинап, үлкен кісінің 
қабылдауында болғанын, қала мәселесінің 
оң шешілетінін айтып оларды да қуантты. 
Кейіннен шаһардың әлеуметтік мәселелері 
республика деңгейінде к�теріліп, тіпті 
 «Казах станская правда» газетінде к�л дей 
мақала да  жарияланды. Нұридін Балқия-
ұлы Орталық Комитеттің саяси бюросында 
екі рет есеп те берді. Мұндай оқиға бұ рын-
соңды болмаған. Соның бәрі ел мүд десін 
к�здеген ерен істердің нәтижесі еді. 

К�п ұзамай Министрлер Кеңесі екі 
қаулы қабылдады. Біріншісі – Түркістан 
қаласының әлеуметтік-экономикалық 
дамуы туралы, екіншісі – Республикалық 
Iзірет-Сұлтан музей-қорығын құру 
 туралы. Екеуіне де Кеңес т�рағасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қолы қойылған. 
Қызу жұмыс енді басталды. Кесенеге 
 реставрация жасалды. Кейіннен бұл 
жұмысқа түрік ағайындар қосылды. 

1991 жылы Қазақстан Республи-
касының Тәуелсіздігін алуы бүкіл қазақ 
халқын дүр сілкінткені баршаға белгілі. 
Соның алдында қасиетті Түркістанға 
Тайқазан қайта оралған еді. Еліміз үшін 
ерекше оқиға болған бұл шаруаның басы-
қасында Нұридін Балқияұлы жүрген 
 болатын. Бұл ж�нінде ағамыздың �зі былай 
деді: «Обкомда б�лім меңгерушісі болып 
жүргенде Ленинград қаласына бір айлық 
оқуға бардық. Эрмитажды аралап жүріп 
жерт�леде тұрған тайқазанды к�ріп  жылап 
шықтым. Түркістанға қайтып келген соң 
осы мәселемен шұғылдануға кірістік. 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің Т�ралқасына 
хат жазылды. Ленинградқа Социалистік 

басшысы Рысбек Мырзашев, Нұридін 
Балқияұлы үшеуі кіреді. Құдықтан су 
ішеді. Iулие рухына тағзым етеді. Шыға 
берісте қала жобасының сызбалары алдын 
ала  дайындалып, кесене алдына жайып 
тасталған. «Димекеңе күрмеуі шешілмеген 
күрделі мәселелердің к�п екенін жеткіздім. 
Баян қала жобасымен таныстырып, не істеу 
керектігін айтып берді. Обкомда істеген 
тәжірибем бар ғой, алдын ала қаулының 
жобасын дайындап қойғанбыз. Ол кезде 
партия қаулысының құдіреті күшті. Бірақ 
шаруашылықпен байланысты болғаннан 
кейін Орталық Комитет пен Министрлер 
Кеңесінің бірлескен қаулысы болуы керек. 
Оны да ескердік. «Димаш Ахметұлы, біз 

басқан КамАЗ к�лігі екі тәулік тоқтамас-
тан жүріп отырып Түркістанға жетеді. Iр 
қалаға жеткен сайын қала басшылығын 
ха бардар етіп отырады. Сонымен, 1989 
жылы 9 қыркүйекте қазақтың рухани 
астанасы – Түркістан қаласына қасиетті 
тайқазан қайта оралып, Қожа Ахмет 
 Ясауи кесенесінен орнын тапты. Қазанды 
к�рнекті ғалым, профессор Зейнолла 
Қабдолов пен шаһар басшысы қарсы ала-
ды. Осы жиында Нұридін Балқияұлының 
«Бұл қазан елімізге ырыс әкеледі» деген 
с�зі бүкіл елдің к�ңілінен шығып, жадында 
қалды. Шынымен де, қасиетті жәдігеріміз 
Тәуелсіздіктің тоқымқағары болғандай. 
Тайқазан Түркістан �ңірінің қайта түлеуін 
бастап беріп, талай игілікті істің ізашарына 
айналды. 

Айтпақшы, Дінмұхамед Ахметұлы 
Түр кістанға сапары кезінде қала базарына 
соққан. Бұл Нұридін Балқияұлы үшін үлкен 
сабақ болды. Базар – халық тұрмысының 
айнасы екеніне к�зі жетті. Содан  бастап 
экономикалық теорияны зерттеуге ден 
қойды.  Халықтың тұрмысын қалай 
к�теруге болады? Нарық қайткенде пайда 
әкеледі? Осының бәрінің себеп-салдарын 
індете іздеді. Ғылымға келуі де  экономика 
саласындағы ізденістерінен басталды. 
Алматыдағы Темір жол институтының 
Ақт�бе қаласындағы филиалын жеке оқу 
орнына айналдыруға бір кісідей еңбек 
сіңірді. Бір жылға барған адам сол инсти-
тутта табаны күректей 13 жыл ұстаздық 
етіпті. Ғылыми еңбектері, оқу-әдістемелік 
құралдары да шығып жатты. Талантқа 
шектеу жоқ деген рас с�з. Оқулық жа-
зудан б�лек әдеби, публицистикалық 
жазбаларға да ден қойды. Түркістанда 
жүргенде алғашқы кітабы – «Сиқыр с�з» 
шықты. 2016 жылы «Bткеннен ертеңге» 
атты туындысы мемлекеттік тапсырыспен 
бүкіл елге тарады. Iдебиет оған жат емес 
негізі. Қаршадай күнінен халықтың аңыз-
әпсаналарымен, ұлт әдебиетімен сусын-
дап �скен ол �лең, мақала жазуды мектеп 
қабырғасында жүргенде бастаған. Сондай 
бір балаң к�ңілден туған �леңін «Қазақстан 
пионері» газетіне жолдап, редакциядан 
хат алғаны есінде. Оқушы баланың оң 
талабын байқаған ақын ағалары жүрекке 
жылы с�здермен ақылын айтып жазған 
екен. Бір күні «Лениншіл жас» газетіне 
жіберген �леңі жарқ етсін. Ол жастар 
газетінің дүркіреп тұрған кезі. «Махаббат, 
алғашқы сезім туралы �лең болатын.  Содан 
еліміздің түкпір-түкпірінен қыздардан хат 
келетін болды» деп езу тарта еске алады 
Нұридін ағамыз.

Б ү г і н д е  Н ұ р и д і н  Б а л қ и я ұ л ы 
 Мұхамед жан Тынышбаев атындағы Қазақ 
к�лік және коммуникациялар академия-
сында ұстаздық қызметте.  Профессор. 
Bмір бойы жауапты жұмыстар істеп, 
ағалық, ақсақалдық жасқа жеткен, 
даналыққа бет бұрған арда азаматтың 
жастарға айтары аз емес. «Алдымен адам 
болыңдар. Bзіңді �зің тәрбиеле. Білім 
ал. Нанның да, ақшаның да қадірін біл» 
деп, әрбір дәрісінде шәкірт те ріне дұрыс 
жол сілтеуден талмайды. Білімге құштар, 
еңбекқор да талапты жастарды к�ріп 
қуанады, к�ңілі сүйсінеді. Еліміздің 
болашағына деген сенімі арта түседі. 

Iділеттілік пен адамгершілік, ізгілік 
пен жақсылық, достық пен бауырмалдылық 
қасиеттерін �мірлік ұстаным етіп, елдік пен 
егемендік жолында қызмет етуді қасиетті 
парызым деп білген Нұридін Балқия-
ұлының парасат-пайымға толы ғұмырынан 
шертілген бір үзік сыр осындай. 

Дина ИМАМБАЕВА

ТТ

МІНЕЗ БЕН 
ҚАЛАМ

«Жас екпін» – 
талантты жастар байқауы 



ANA TILI 9№10 (1424)
7 – 15 наурыз
2018 жыл

 6зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Қытай Парламентіне тұңғыш рет Армия �кілі 
ретінде қазақ әйелі депутат болып сайланды. Қы-
тайдың жоғары заң шығарушы органы – Бүкіл-
қы тайлық халық �кілдері жиналысының (БХRЖ) 
13-шақырылымына алты қазақ депутат болып сай-
ланды.

Синьхуа агенттігінде жарияланған депутат тар-
дың толық тізіміне Қытайда тұратын қазақ хал-
қының алты �кілі кірді. Олардың бесеуі Шынжаң-
Ұйғыр автономиялық �лкесінен, біреуі Қытай 
Халық-Азаттық Армиясының �кілі ретінде сайлан-
ды. Оның есімі – Мақпал, тегі жарияланбай отыр.  

Айта кетейік, Қытай Халық-Азаттық Армия-
сының �кілі ретінде қазақ депутатының сайлануы 
Қытай тарихында тұңғыш рет тіркеліп отыр. Ал 
бұған дейінгі 12-шақырылымға Шыңжаң �лкесінен 
бес қазақ депутат сайланған болатын. 

Пхеньян «Отанды бір тудың 
астына біріктіру тарихының 
жаңа  кезең ін»  бастайды. 
 Корей Халық Демократиялық 
Республикасының басшысы 
Ким Чен Ын оңтүстіккореялық 
делегациямен кездесу кезінде 
осындай мәлімдеме жасады.

Дерек бойынша, басқосуда 
Корей түбегіндегі әскери 
шиеленісті шешу жолдары мен к�пжақты диалогты 
қалпына келтіру мәселелері талқыланды. Солтүстік 
Корея к�шбасшысы тиісті ұйымдарға корейаралық 
қарым-қатынастарды дамыту үшін тез арада шара-
лар қолдануға нұсқау берді.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 10 адамнан 
тұратын оңтүстіккореялық делегация Пхеньянға 
сапарлай келген еді. Bкілдер қатарында барлау 
ведомствосының басшысы Со Хун мен президент 
Мун Джэинның қауіпсіздік мәселесі ж�ніндегі 
кеңесшісі Чон Ый Ён бар. 

Бұл ресми сапардың мақсаты – қос мемлекеттің 
ынтымақтастығын арттырып, Пхеньян мен 
 Вашингтон арасындағы диалогты күшейту болып 
отыр.

ШЫҢ ЕЛІ

АЗИЯ ҚҰРЛЫҒЫ

Қазақ депутаты сайланды

Мәлімдеме жасады

Италияда  метро жұмысшылары ежелгі Рим 
қолбасшысының үйін тапты. Олар құнды жәдігерді Ам-
ба-Арадам жаңа станциясына шұңқыр қазып жатып 12 
метр тереңдікте кездестірген. 

Алдымен мамандар алуан түсті шынымен әрленген 
еденді байқаған. Содан кейін аумағы 300 шаршы метр 
болатын ғимарат шыққан. Үйдің ішінде ішкі ауласы 
мен 14 б�лмесі, мәрмәр едені және қабырғаларда ой-
ылып салынған суреттері бар. 

Археологтар ІІ ғасырда бой к�терген ғимараттың 
осы күнге дейін жақсы сақталғанына таңғалып отыр. 
Сондай-ақ оның Адриан патшаның құпия қызметі 
мен арнайы жасағы орналасқан әскери ауданның 
бір б�лігі болғанын айтады. Ал Римдегі метроның 
жаңа тармағын салу кезінде осындай археологиялық 
қазбалардың жүргізілуінен оның жұмысы 20 жылға 
созылып, Еуропадағы ең қымбат жобалардың біріне 
айналып отыр.

Түрік армиясы «Зәйтүн 
бұтағы» әскери операция сы ба-
рысында Сирияның сол түстік-
батысындағы Африн аймағын 
біртіндеп �з бақылауына алуда.

Т ү р к и я н ы ң  ә у е  ж ә н е 
құрлық әскерлері 7 елді ме-
кенді қоршап алды. Оның 
ішінде Шейх әл-Хадид кенті 
мен Раджо және Джендерес 

қалаларын Афринмен жалғап жатқан күре жол да 
бар. Жалпы әскери шара басталған күннен бері 137 
орын түрік қарулы күштерінің бақылауына �ткен. 
Ресми мәліметтер бойынша қарулы қақтығыста 2668 
күрд жауынгері мен ТГИЛ содыры мерт болды.

Қытай «Бір белдеу, бір 
жол» стратегиясы мен бағ-
дар ламасын дамыту аясын-
да шет елдермен байланысты 
нығайта түспек. Бұл туралы 
Жалпықытайлық жиынның 
бірінші сессиясында ҚХР Мем-
лекеттік кеңесінің Премьері Ли 
Кэциян мәлімдеді.

«Бір белдеу,  бір  жол» 
 бастамасы аясындағы халықаралық серіктестікті 
дамытуда бірлескен кеңес, бірлескен құрылыс, 
бірлесе пайдалану принциптеріне сүйенеміз» деді 
ол. Ли Кэциянның айтуынша, Қытайдың алға 
қойған мақсаты елдің батысындағы шекаралық 
аудандарының ашықтық деңгейін жоғарылатып  
экономикалық серіктестік кеңістігін ұлғайту. 
Қытай �ндірісі мен қызметін шетелге шығаруды 
ынталандыру. Сонымен қатар ол халықаралық 
к�лік дәліздерін күшейтіп «Бір белдеу, бір жол» 
бағдарламасына қатысушы елдер арасындағы 
к е д е н д і к  ы н т ы м а қ т а с т ы қ қ а  к ү ш  с а л у д ы ң 
қажеттілігін баса айтты. Bтіп жатқан сессияда Қытай 
елі үшін аса маңызды шешімдер қабылданбақ. 

РИМ

ТҮРКИЯ

БЕЙЖІҢ

Қолбасшының үйі табылды

Аймақ бақылауда

«Бір белдеу, бір жол» 

ДЕПУТАТ ХАЛЫҚ 
АРАСЫНДА БОЛДЫ

КЕЗДЕСУ КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Облыстық мәслихаттың депутаты, «Атырау-Ақпарат» 
ЖШС-нің директоры Баязи 6бдешов сенімді �кілдері Rтеген 
Нәукиев, 6білхан Т�леуішовпен бірге Құрманғазы ауданының 
Мақаш ауылдық округінде болып, тұрғындармен кездесті. 

Аталмыш округтің әкімі Болат Мұфтахов округке алты елді 
мекен кіретінін айтып, ауылдың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайынан хабардар етті. Депутат сапары барысында Мақаш 
Бекмұхамбетов атындағы мұражайды аралап, округтің ардагерлер 
кеңесінің т�рағасы Bтеулі Хасановтың әсерлі әңгімесін тыңдап, 
жәдігерлермен танысты. Т�раға бұл орынды кооперативтің 
бұрынғы басшысы Bмірзақ Қажымғалиев 2006 жылы сыйға 
тартқанын айтты. 

Ауылдық клубта болған тұрғындармен кездесуде Баязи 
Iбдешов Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы, Қазақстан халқына Жолдауы, одан туындайтын 
міндеттер жайлы с�з қозғап былай деді:

 – №25 сайлау округіне Исатай ауданының Забурын, 
Жанбай, Исатай, Құрманғазы ауданынан Мақаш, Ниетбай, 
Үштаған ауылдары кіреді. Былтыр сайлау алдында олардың 
барлығын араладық, сіздермен де кездескенбіз. Жуықта ғана 
облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы Ноғаевтың есебі тікелей эфирде 
берілгенін, облыстық «Атырау», «Прикаспийская коммуна» 
газеттерінде жарияланғанын білесіздер. Облыстың әлеуметтік-
экономикалық жағдайы, �ңірімізде, аудандарда атқарылып 
жатырған жұмыстар сонда нақты айтылды.

Аудан әкімі Бибоз Шаяхметовтің де есеп беруіне облыстан 
келіп қатысқан болатынбыз. Bзім депутат болып сайланған 
аз уақыт ішінде Исатай, Құрманғазы аудандары бойынша 
атқарылған немесе жоспарланған жұмыстарға да қысқаша 
тоқталып �тейін. «Ақбұлақ» бағдарламасы шеңберінде 17 шағын 
елді мекендерге сараптама қорытындысы алынып, қаражат 
қаралды. Яғни бұл жұмыстар басталды. Электр энергиясымен 
қамтуда Исатай ауданының Ерғалиев, Жанбай, Тұщықұдық, 
Зейнеден ауылдарының жобалық-сметалық құжаттары әзірленді. 
Ұзындығы 205 шақырым құрайтын электр энергиясы желісін 
тартудың, сонымен бірге Ганюшкиннен Асанға әуе желісінің 
де осындай құжаттары дайындалды. Газбен облысымыз 96,8% 
қамтылды. Қазір 7 мыңның үстінде халық тұратын Азғыр 
�ңірінің 10 елді мекеніне к�гілдір отын тарту қолға алынды.

Мақаш ауылы жайлы айтар болсақ, жаңа келгеннен кейін 
округ әкімі Болат Зейнетоллаұлымен кездесіп, с�йлескенбіз. 
2018 жылға к�птеген жоспарлар жасалды. Алға ауылының бір 
к�шесін және Қарақұл, К�карна елді мекендерін құбыр бойы-
мен жүретін таза ауыз сумен қамтамасыз етуге тоқталсақ, оның 
техникалық-сметалық құжаттары жасалды. Қаржы б�лініп, 
басталуы ғана қалды. Округтегі к�шелерге қаржы б�лу мәселесі 
ж�нінде аудан әкімі Бибоз Байдәулетұлымен және ауыл басшы-
сымен с�йлестік. Тағы бір мәселе Афанасьев елді мекеніндегі к�п 
пәтерлі үйлерді күрделі ж�ндеуден �ткізуді ұйымдастыру. Енді 
депутат ретінде алға қарай да сіздерді қолдауға, пікірлеріңізді, 
ұсыныстарыңызды ескеріп, оларды шешуге жұмыстанамын. 
Жоғары билікке қатыстыларын жинақтап, облыс, аудан басшы-
ларына ұсынамын.

Кездесуде «Мақаш» �ндірістік кооперативінің т�рағасы 
Жеңіс Абулхайыров, ауыл тұрғыны Серікқали Базарбаев, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Таңатар Дәрелов Ба-
язи Iбдешов к�терілген мәселелерге қатысты �з ұсыныстарын 
айтса, округ әкімі Б.Мұфтахов с�з алып, ел сенімін ақтауға күш 
салып жүрген депутаттың алдағы жұмысына сәттілік тіледі.

Қанат ҒҰМАРОВ
Атырау облысы 

ДҮНИЕ – КЕРУЕН ТҰСАУКЕСЕР

БАЙҚАУ

екі бірдей мүшесі ел мен жер тағдырына 
атсалысып отыр. Олардың ел сеніміне ие 
болуына ақын Жарасқан �леңмен еңбек 
сіңірді десем, к�рген к�зге ешкім де «қой» 
дей алмас.

Жарасқанның әзілі  алда жүреді. 
«Сайлау дан кейін партияның Орталық 
Комитетіне мүше болғанымды естігенде 
жүрегім зу етіп, «Сонда мен член ЦК бол-
дым ба? – деп қайыра сұрадым» дейді.

Қазақстан Республикасының Аграр-
лық партиясы (қазір «Ауыл» партия-
сы) ауылдың �зекті мәселелері жайлы 
жазылған әдеби һәм к�семс�з шығар ма-

Ақын Жарасқан фәни мен бақиға қалай 
керек болса, жаңа құрылған жас ұжым – 
Қазақстан Республикасының Аграрлық 
партиясына да солай керек болды. Екеуміз 
партия штабында бірге қызмет атқардық. 
Аграрлық партияның бағдарламасы мен 
мақсат-мүддесі – жер мен топырақты 
байыту, астық қоймалары мен наубайха-
наларды алтын астыққа сықай толтырып, 
еңбекші халық тәтті нан жеп, тәтті �мір 
сүру. Ол үшін ауылдың түтінін түзеу керек, 
партияның ұранс�зі – «Ауыл – қаланың 
анасы, Анасын ұмытпайды баласы!».

Жарасқан тізім бойынша үшінші боп 
депутаттыққа кандидат ретінде тіркелді. 
Бұл – оның тек жеке басының емес, 
партияның жалпы мүддесінен туындаған 
әрекет еді. Bйт кені дауыс жеке кандидатқа 
емес, партияға беріледі. Ал халық үшін 
ақынның с�зі ауадай қажет болатын.

Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Ақ-
мола, Солтүстік Қазақстан  облыс тарында 
аймақаралық ақындар  ай  тысы �ткізіліп, 
кездесулер болды. Осы кез   де сулердің 
қай-қайсысында да Жарас қан �зі тура-
лы айтып, депутаттық бағдар ла масын 
алға тартқан жоқ, тек �лең оқыды, 
халықтың сұрауымен ескі де жаңа �лең-
дерін жатқа оқыды. Мен  болсам Нұрмолда 
 Алдабергенов,  Жазылбек Қуаныш баев, 
Ыбырай Жақаевтар қалдырып кет-
кен мұраны кейінгі ұрпақ к�здің қара-
шығындай сақтайық деймін де, ауыл 
болашағына қара с�з арнап, негізгі с�зді 
Жарасқанға беремін. Ол �зі туралы емес, 
�лең туралы айтады, кездесу лердің бәрі 
дерлік поэзия кешіндей боп к�ңілді �тіп 
жүрді.Оның бағдарламасы �лең  болды.

Қызылорданың Гоголь атын да ғы 
педагогикалық институтында болған 
кездесуде студенттер: «О, махаббат, сегіз 
әріп, бір арман», «Шторм», «Ақ бұлақтар» 
секілді �леңдеріңізді �з аузыңыздан 
естісек» деп қолқа салды. Жарас қанның 
да жүрегі �ткен күндерді еске алып, дір 
етті. Bлең ештеңені ұмыттырмайды екен. 

О, махаббат, сегіз әріп, бір арман,
О, бір арман, қырық қыздан құралған.
Мұңлы жырсың, тебіренсем, толғасам,
Бір қыз болып жолығасың сен қашан?!

К�рнекті сатирик, жазушы, 
журналист Үмбетбай Уайдаұлы  
(Уайдин) 83 жасқа қараған 
шағында дүние салды.

Үмбетбай Уайдин 1935 жылы 
10 қарашада Ақт�бе  облысы 
Ы р ғ ы з  а у д а н ы  Т е м і р а с т а у 
 ауылында туған.

1965 жылы Қазақ мемлекеттік 
университеті (қазіргі ҚазҰУ) 
ф и л о л о г и я  ф а к у л ь т е т і н і ң 
журналис тика б�лімін бітірген. 
1957-1958 жылдары Донбастағы 
К р а с н ы й  л у ч  қ а л а с ы н д а 
шахта құрылысшысы, 1958 жылы Шалқар 
аудандық газеті редакциясы жанындағы бас-
паханада  баспашы (печатник) болған. Кейін 
Қазақ радио сы, «Ара – Шмель» журналы, 
Қазақфильм киностудиясы, «Bнер» баспасы, 
Қазақстан кітапқұмарлар қоғамы мен Жазу-
шылар одағында әртүрлі қызметтер атқарған.

К�п жылдар бойы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың журналистика факультетінде 
және Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін 
тереңдете оқытатын дарынды балалар мектеп-
интернатында ұстаздық еткен.

Жекелеген кітаптары орыс, украин, қырғыз, 
қарақалпақ, тува тілдеріне аударылған. 

Ақт�бе облысы Шалқар, Ырғыз ауданда-
ры ның Құрметті азаматы. Қазақстан сатирик-
терінің «Найзагер» қауымдастығы президентінің 
орынбасары. ҚР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет 
Грамотасымен марапатталған.

«Қара к�зілдірік», «Құрдым сиыр», «Ендігі-
сін айтпаймын», «Ішің білсін», «Біз бы-
лай байы ғанбыз», «Оңашадағы ойлар», т.б. 

Ұлттық кітапханада әйгілі башқұрт жазу-
шысы Айгиз Баймұхаметовтің «Тастамашы, 
ана!» атты прозалық кітабының тұсаукесері 
�тті. 

Башқұрт әдебиетінің талантты �кілінің бұл 
кітабы орыс, татар, чуваш, әзербайжан, моңғол 
тілдеріне аударылып, үлкен сұранысқа ие болған. 
Осы хикаят бойынша Башқұрт мемлекеттік 
театры мен Бурят мемлекеттік драма театрында 
қойылымдар сәтті қойылып келеді.

«Тастамашы, ана!» кітабын қазақ тіліне 
аударған – ақын, Жастар одағы «Серпер» сыйлы-
ғының лауреаты, Қазақстан Жазушылар одағы-
ның мүшесі Саят Қамшыгер.

Елбасының «Болашаққа бағдар:  рухани 
жаңғыру» атты бағдарламасы  аясында 
Оқушылар сарайында Алматы қаласы мектеп-
те рінің оқушылары арасында  «Бояу лар 
құпиясы» жас суретшілердің  қалалық 
байқауы �ткізілді.

Байқаудың мақсаты білім алушылардың 
к�ркем шығармашылық қабілеттерін дамытуға 
жағдай жасау, бейнелеу �нері арқылы олардың 
кәсіби бағдарын ынталандыру.

Сондай-ақ жас суретшілердің эстетикалық, 
гуманистік және патриоттық сезімдерін, әлемдік 

жүріп қаза тапқан екен. Ақ махаббаттың 
к�рінісі осы. Қыз жүрегін бунаған м�лдір 
сезім ақын жыры арқылы жалпақ жұртқа 
жария болды. 

Студент қыз да к�п ұзамай �мірден 
�тіпті. Достары ол екеуін Кеңес дәуіріндегі 
Қыз Жібек пен Т�легенге теңейді. Жыл 
сайын ұстаздар дайындайтын үлкен оқу 
орнында, Халықаралық әйелдер күніне 
арналған салтанатта сол студент қыздың 
қысқа ғұмы ры мен екі жастың маздап 
жанған махаб баты кейінгілерге мысал 
болып, жастар Жарасқанның «О, махабба-
ты!» мен «Штормын» т�гілдіре оқиды. Ал 
ақынмен болған кездесудегі жүрегін күйік 
шалған қыз дың сахнаға жүгіріп шығып, 
«Махаббат, тоғыз балл, шторм!» деп, бота-
дай боздап, бұл �мірді тастап кетуі үлкен-
кішінің аузымен айтылып, к�з алдарында 
қалған сырлы шежіре. 

Петропавлдың Мәдениет үйінде бір 
етжеңді әйел: «Сіз тамаша ақын екенсіз, 
депутаттықтың не керегі болды?» деп сауал 
тастады. Жарасқан саспады.

– Поляктің Адам Мицкевич деген 
ақыны қырық жасында к�семс�з жазуды 
бас таған екен, мен елуімде партияға кір-
дім. Мен ел мен жер партиясының ама на-
тын орындап жүрмін, – деп жауап берді.

Қызылорданың Шиелі ауданында �лең 
оқып, қолтаңба беріп әбден шаршаған ол 
пойыздың екі адамдық жұмсақ купесіне 
кірген бетте шалқалай жатып ап: «Жұрт 
мені қалада, ваннада к�бікке малынып 
отырып, «Дала, сенің ұлыңмын!» деп 
�лең жазады деп �гейсітуші еді, даланың 
алдындағы парызым біртіндеп �теліп келе 
жатқандай» деп, сирек тістерін к�рсетіп, 
риясыз күлімсіреді.

Ол оқу орындарында, ауруханада, астық 
қоймалары мен наубайханаларда, тіпті 
вокзалда пойыз келе жатқанда қолтаңба 
беріп тұрды. Сондай кездері ұзақ б�гелетін, 
қолтаңбаны �леңмен қалдыратын. «Игі 
тілекпен» деп сүйкей салу қолтаңба емес 
қой» дейді эпистолярлық жанрға �те 
жауап  кершілікпен қарайтын жарықтық 
Жәкең.

Ол депутат бола алмады, қазір Парла-
мент орындығында Аграрлық партияның 

кітаптардың авторы. Үмбетбай 
Уайдин шын мәнінде сатираның 
 майын қанып ішкен қаламгер 
еді. Қазақ сатирасының негізін 
с а л у ш ы л а р д ы ң  б і р і  д е с е к 
қателесе қоймаспыз. Ол тілі 
уытты к�птеген шығармаларды 
�мірге әкелді. Еңбектері қазақ 
сати расының алтын қоры деуге 
болады. Уайдиннің сатиралық 
сипаттағы шығармаларымен, 
п у б л и ц и с т і к  е ң б е к т е р і м е н 
жұртшылық жақсы таныс. Iр 
уақытта жазған дүниелері қазақ 

публицистикасына б�лек сипат, сатирасына 
соны  соқпақ салғандай болды. Этикалық 
пайым-парасатқа толы мақалалары к�птеген 
оқырмандардың қажетіне жарары даусыз. 

    Қаламгердің жеке тағдыры оңай болған 
жоқ. Талай қиындықты бастан кешірді. Кез-
дескен кедергілерді маңдай терімен, қажырлы 
еңбегімен жеңді. 

   Ол шын мәнінде ұстаз еді. Ел ішінен 
дарынды жастарды к�п іздейтін. Тауып жатса 
балаша қуанатын. Жас таланттың шығармасын 
мерзімді басылымда жариялауға асығатын. 

   Iділдігі, адалдығы ж�нінде де к�п айтуға 
болар еді. Мейірім шуағымен �згелерді �зіне 
үйіріп алатын.

   Сатирада, жалпы қазақ әдебиетінде �зіндік 
із қалдырған ардақты азаматтың есімі ешқашан 
ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке қарасты басылымдардың 

   еңбек ұжымдары

Бұл кітапта Айгиз Баймұхаметов ата-анасынан 
айрылған жетім балалардың аянышты тағдырын 
баяндайды. Балалар үйіндегі ұл-қыздардың �мірі 
қарапайым, оқырманға түсінікті тілде суреттеледі. 
Жазушы бас кейіпкер Ілиястың жан дүниесін ашу 
арқылы бүгінгі қоғамның бет-бейнесін к�рсеткісі 
келген. Кітапты оқыған балалар ата-ананың 
қадірін түсініп, бақытты бағалауды үйренеді. 
Үлкендер жас ұрпақтың мейірімге зәру екенін 
ұғынады. Кітап балалар мен жас�спірімдерге, 
барша оқырман қауымға арналған.

Т ұ с а у к е с е р г е  У ф а д а н  а в т о р  А й г и з 
Баймұхаметов арнайы келді. 

Серік АСАНОВ

және ұлттық к�ркем мәдениет дәстүріне де-
ген қызығушылыққа тәрбиелеу; к�ркемдік 
қосымша білім беруді дамыту, білім алушы-
ларды тұлға ретінде тәрбиелеудегі, оқытудағы 
және  шығармашылық дамытудағы балалар �нер 
мектептерінің р�лін арттыру.

Байқауға білім беру ұйымдарының 10-17 жас 
аралығындағы к�ркем шығармашылық бойынша 
157 білім алушы қатысты. Iділ қазылар әр ата-
лым бойынша оқушылардың еңбектеріне әділ 
бағаларын берді.

Мәдина ЕРЛЕПЕСОВА

...Осылайша салдың әбден сарсаңға,
Жүрегімді қайда қоям мен сонда?! 

– деген кезде, бір жіңішкелеу келген ашаң 
қыз т�меннен жүгіріп шығып, ақынның 
қасына жақындады. 

– Ағай, «Шторм» деген �леңіңіз ді оқып 
берейінші?.. – деді мұңлы кейіпте. Басын 
изеген ақынға үркектей қарап, естілер-
естіл местей �ксік толы әуенмен қысқа 
�леңді бір қайырып, «Махаббат, тоғыз 
балл – шторм» деді де, к�з жасына ие бола 
алмай, кең залдан сытылып шыға берді. 
Бәріне кейіннен қанықтық. Қыздың сүй ген 
жігіті Ауғанстанда әскери бо рышын �теп 

ларға Iбдіраштің Жарасқаны атындағы 
сыйлық тағайындады. Бұл – «Ауыл – 
қаланың анасы, Анасын ұмытпайды ба-
ласы!» деген партия ұранс�зінің арамызда 
жоқ авторына құрмет, аруаққа тағзым.

Бәйгенің алғашқы жүлдегерлері Бек 
Тоғысбаев, Серікбай Оспанов, К�пен 
Iмірбек, Қали Сәрсенбай болды. Бәйге әлі 
жалғасады.

Жәкең қара жер қойнына қойы лар күні 
«Жас Алашта» «Асықтың ба, Ақбұлақ!» 
деп соңғы с�зімді айттым, қырық күндігі 
қарсаңында Би-Би-Си радиостанция-
сынан қазақ �леңіндегі орнын бағамдап, 
пікірімді білдірдім, ал мына с�з оның жұрт 
білмейтін бір сырын жария ету, оқыр-
манмен ой б�лісу.

Жарасқан «Қазақ әдебиеті» т�рт бет 
боп шығатын кездері Iбділда ақынмен 
жүргізген сұхбатын «Ақында сыр болмайды 
айтылмайтын» деп атады.

Bзі де сыр сақтамайтындарды сүйетін.
Ол к�п нәрсеге үлгерді, бәріне үлгере 

алмады. Бәріне үлгеру мүмкін емес. Жа-
расқан �зі жырла ған найзағайлы жаздай 
жарқ етіп асығып келді, асығып кетті. Ақ 
бұлақ боп кетті. Жүрегі үлкен Жәкеңнің 
қоңыр даусы құлағымда:

Ақ бұлақтар!
Алқынған Ақ бұлақтар!
Қазір – 
К�ктем,
алдың – жаз,
Шапқылап қал...
К�зі жоқ ақын жетпіске толған күні 

осы бір сырды жалпақ жұртқа жария еткім 
келді. Ал мына жансыз бейне депутаттыққа 
кандидат боп мандат алған күні ағалы-інілі 
боп түскен сурет еді.

«Депутат болу – мақсат емес, ел-
жұрттың �леңге деген ниетін білмекке 
бара жатырмын» деп еді ол ұшақ К�кке 
к�теріліп, алысқа бет алған алғашқы са-
парда. Ол жүрегін жарып шыққан �зінің 
�леңіне деген �згелердің шын ықыласын 
біліп кетті. 

Ол қара жер қойнында жатқан бақытты 
ақын.

Қуандық  ТҮМЕНБАЙ

Әдебиеттегі өшпес ізБақытты бағалай біл
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Шарайна
Дина ҚҰСПАНОВА

Тағы да сол ұрыс-керіс. Бір 
тыныштық жоқ. Мазасыз 
күндер. Кейде жан ашуын 

кімнен аларын білмей бұлқынады. 
Кінәлі ме, кінәлі ешкім емес. Мүм-
кін �зі, мүмкін ол. Дал болды. Бас 
қатты. Бағы ма, соры ма? Неге бұлай? 
Сансыз сауалға жауап іздеген Бегім 
есікті тарс жауып, тысқа шықты. 
Аспан алак�леңке. Аздап самал жел 
со ғады. Қоңырқай күздің тымырайған 
кешіндегі к�ңілсіз ымырт шағы. 
Күртешесінің жағасын к�теріп алды. 
Сәл жүрген соң денесі тоңази баста-
ды. Қап, әлгінде машинасының ішіне 
к�рпе-к�пшік салып алмаған екен. 
К�п болса соны жастанып ұйықтай 
салар ма еді? Үйге кіргісі жоқ. К�зінің 
асты күлбіреп кетіпті. К�птен бері 
ұйықтай алмай жүргендікі шығар. 
Берекесіз бейдауа дүние ортасында 
келе жатыр. Бекіне алар ма екен? 
Бекемдігі қай уақытқа созыларын кім 
білсін?..

– Iй, бұл қайсысың? Түн жарымда 
есікті тықылдатып...

Iпкесінің даусы ауыз үйден 
шығып жатыр. Сылдырлатып келіп 
есікті ашты. 

– Тағы да  сен бе?  Кір,  к ір. 
 Бай ғұсым-ай. Басың қатты-ау.

Iпкесі құшағын ашты. Ана орны-
на ана болған ол табалдырықта тұрып 
қалған інісін қапсыра құшақтап ішке 
кіргізді. 

Бегім бақытты болатын. Айсана 
екеуі жоғары оқу орнын бітіріп кел-
ген соң үйленді. Айсананың әкесі 
заң орнында жұмыс істейді. Бегімнің 
Балқия әпкесінен басқа туысы жоқ. 
Басында «жарлы-жақыбай бала 
теңің емес» деп атасы біраз қиғылық 
салғанымен, қызының одан басқа 
жігітке к�з салмайтынына к�зі жеткен 
соң, ақ батасын берді. Үйленді. Атасы 
қызы үшін барлық жағдайды жасап 
беруге с�з байлап, уәдесінде тұрды. 
Bйткені балалар үйінде тәрбиеленген 
апалы-інілі екеуінде үй де жоқ бола-
тын. Iпкесі тұрмысқа шыққан соң, 
жездесінің үйі �з үйі болып кеткен. 
Ол да аңқылдаған ақжарқын жан. 
Атасының алып берген үйінде, су 
жаңа авток�лігімен уайым-қайғысыз 
жұмысына барып келеді. Демалыс 
сайын кішкентай Дәулетті ілестіріп, 

– Е-е, алыста қалған жастық шаққа 
және бір оралып, еске түсір дейсіз-
ау, ә? Ж�н-ж�н. Мен �зі әкеден де, 
анадан да тым ерте айрылдым, – деді 
к�ңілі бұзылып, – Айдан анам дүниеден 
озғанда үш-ақ жаста едім. Сағым әкем 
Дүрия деген әйелге үйленеді. Мен 
жеті жасқа толғанда, яғни 1922 жылы 
әкеден де жаманат хабар жетті. О жыл-
дары  аудан орталығынан шалғайдағы, 
теңіздің Қарақалпақ ағайынға таяу 
«Қуырайлы-Жыңғылтүп» аймағында 
к�шіп-қонып күнелтетінбіз. Сағым 
әкем Оспан және Bтеген ес імді 
серіктестерімен аулаған балықтарын 
«Үш сай» жақтағы балық зауытына 
тапсырып, қайтар жолда желқұмды 
қайығын ұйтқып соққан  дауыл (Шторм) 
аударып тастайды.

Табиғи апаттан үш азамат опат 
 болады. Мен ол кезде жетідемін. Ақшын 
әжем екеуміз Дүрияның қолында 
қалдық. Сол кезде ол 26-27 жастағы 
ақсары, келімді, сымбатына ақылы 
сай �р кеуде әйел болатын. «Тұрмысқа 
шық» деп с�з салушылар к�п болды. 
Бірақ ешқайсысына ықпады. Расын 
айтқанда, әжем екеумізді тағдырдың 
тәлкегіне тастап кеткісі келмеді. Белді 

үлкендерге сәлем беріп шығады. 
 Айсана – мектепте мұғалім. Bзі 
шетел дік компанияда бағдарламашы 
болып еңбек етеді. Бұл компанияның 
бастығы атасының жақын досы. Қазір 
мұндай беделді жұмысқа орналасу к�п 
жағдайда тек таныстың к�мегімен 
жүзеге асатын болғандықтан, Бегім 
атасына борыштар екенін құдайдың 
құтты күні еске алады. Bткен жылы 
Айсананың ағасы белгісіз дерттен 
қайтыс болып, жеңгесі үш баласымен 
жесір қалып еді. Қайын жұрты тым 
алыста. «Елге бармаймын. Осын-
да қаламын» деген соң, атасы үш 
немересімен оларға б�лек үй алып 
берді. Біраздан соң, Бегім қызмет 
ететін компанияға аудармашы бо-
лып жұмысқа тұрды. Қарап тұрса, 
қалыңдығының туған жеңгесі. Оған да 
жеңге болады ғой. Сол үрдіспен күнде 
кешкісін жұмыстан шыққан соң, 
Айнұр жеңгесін үйіне жеткізіп салады. 

Бір күні Айнұр:
– Күйеу бала, үйге кір. Үнемі есік 

алдынан кетесің. Бір шыны аяқ шай 
ішіп шық, – деді. 

– Жо-жоқ. Айсана күтіп отырған 
шығар. Дәулетті де сағынып кеттім, 
– деп бұл рақметін айтып үйіне кетті. 

Ертеңіне «ақжарқын жеңгесі» 
бұл жолы үйге кірмесе ренжитінін 
жеткізді.  К�ңілін қалдырмайын 
деді ме, жолдан дүкенге соғып, 
қайнағасының үш ұлына «киндер 
сюрприз», тәтті-мәттілерін алып, 
жеңгесінің отауына келіп кірді. 

Қасымдасың �зіңе қарай берем,
К�з айырсын деп іштей қалай менен.
Сенің м�лдір жаһұттай жанарыңнан,
Нұр сеземін, жүректен тарайды �лең.

Қашанда біз біргеміз, шаттанамын,
К�здеріңнен ерекше бақ табамын.
Сенсіз �мір мен үшін қажет емес,
Жүрегіме торлатпа қап-қара мұң.

Серуендейік құлпырған баққа барып,
Сезімдердің сырларын ақтаралық.
Қуаныштан жүректер туласын бір,
Атылатын вулкандай шаққа қалып.

Куә болсын к�ктегі Ай сырымызға,
Қуанышқа, бақытқа, мұңымызға.
...Жұлдыздармен кетейік  араласып,
Сезбей мына ғаламның түнін ызғар...

***
Сыртыңнан..
К�здеріңе к�з тігемін нұр тұнған.
Махаббаттың жалынан от алып,
Bзегімді �ртеді жыр, бұлқынды ән.

Сезіммен...
Түндерім жоқ сені ойламай к�з ілген.
Жүрегіме мекендепсің мәңгілік,
Тек түсімде бір қыдырдым Bзіңмен.

Тілдесіп...
Бір сен ойлап жүрем ылғи мұң кешіп.
Сырларымды ақ параққа жайдым мен,
К�ктегі Аймен, жұлдыздармен тілдесіп.

Жырлайын...
Саған ғана ақтарылар сыр дәйім.
Құшағыма күлімдеп кеп енсеңші,
Жүрегіңмен жүрегіңді тыңдайын...

***
Мұңды жүрем, сен жайлы ой кешемін,
Ұқтың ба сен ауырын ой-кеселін.
Күтемін деп мәңгілік с�з беріп ең,
Мазалап жүр жанымды ой неше мың.

Мендік к�ңіл жүр әркез алып-ұшып,
Кездессек те басылмас сағынысып.
Мен �зіңе ұмтылам, жетуге аз қап,
Сен жүресің мен жетпес сағым іші.

Гүлнар ТОҚАЙҚЫЗЫ

нау салқында оны дірдек қақтырып 
қайда апарасың? Бұл да ағасының 
үйі емес пе?» деді. Сол, сол-ақ екен, 
«жарайды» деген с�здің аузынан 
қалай шығып кеткенін байқай да 
алмай қалды. Қонақ б�лмеден т�сек 
салып берген. Қонды. Дегенмен, 
бір қылмыс жасағандай �з-�зінен 
қуыстана береді. Ұйықтап береке де 
тапқан жоқ. Таңға жақын к�зі ілініп 
кетіпті. Аяқ тықырынан оянып кетті. 
К�зін ашса Ербол екен. Ас үйден су 
ішіп шығып келе жатыр. «Мен сені 
Айсана тәтеме айтып қоямын» деді. 
Қолын тас түйін етіп жұмып алып-
ты. Т�бесінен біреу суық су құйып 
жібергендей болды. Сыртқа шығып, 
машинасын әрі-бері шұқылап, от 
алғызды. Ұйықтап жатқан Дәулетті 
к�теріп әкеліп к�лігінің артқы 
орындығына жатқызды. Үйге келді. 
Айсана сабағы болмайтын болып 
түнделетіп үйге жетіпті. Түсінбей 
аң-таң. Неге қонып қалғанын Бегім 
түсіндіріп айтып берді.  Айсана 
түсінгендей сыңай танытты. Бегім 
асыға-үсіге жұмысқа кетіп қалды. 

Айсана әрі-бері үйдегі шаруала-
рын тындырып, мектебіне баруға 
жиналды. Телефон шыр етті. Тұтқаны 
к�терді.

– Алло, Айсана тәте, саламатсыз 
ба? Мен Ерболмын ғой.

– I-ә, Ерболжан, қалың қалай? 
Сабағың қалай? Анашыңның туған 
күні құтты болсын! Мен бара алмай 
қалдым.

– Иә-ә. Тек Бегім аға сізбен бірге 
келсінші. Iйтпесе, к�біне-к�п жалғыз 
�зі келеді. Мен анашымды жақсы 
к�ремін. Бегім аға да соны түсінсе 
екен...

«Бұл не боп кетті �зі» деп Айсана 
не айтарын білмей дал болды. Ербол 
тұтқаны қоя салды.

Міне, ырың-жырың тірлік осы-
дан басталып кеткен. Ақыры, Айнұр 
үш баласын алып К�кшетауға к�шіп 
кетті. Қатты жауған н�серден кейінгі 
даланың бірден қалпына келе  ал-
май алабұртатынындай ит тірліктің 
қиюы қашып тұр. «Bмір деген гүлдей 
нәзік шарайна, бір-біріңді ренжіте 
к�рмеңдер...» дейтін еді ғой анау бір 
әнде. Солай екен-ау, шарайна сәл 
нәрседен шырт сынады екен.

КӨК ТЕҢІЗДЕГІ 
«көкжал» келіндер-ай!

ПРОЗА ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

Қазіргі �кініші – сол. «Сол күні неге 
сол табалдырықты аттадым екен?..» 
деген ой мазалайды.

Б�лме іші жарық. Тап-таза. Бір 
шетте сандық. Үстіне мұнтаздай етіп 
жиюлы тұрған жүк. Іштей Айсанамен 
еріксіз салыстырады. Қашан барсаң 
да қобырап жатқан б�лме, әр-әр жер-
де Дәулет пен �зінің шашылған киімі 
к�з алдына елестеді. «Жұмыстан шар-
шап жүрген болар. Мұғалімнің тірлігі 
белгілі ғой» деп оны іштей кешіріп 
те қоятын. Дегенмен, Айнұрдың 
үйі үш ұлы бар дейтіндей емес, үй 
ұстауында мін жоқ екен. Балалар 
бір б�лмеде. Біреуі математикасын 
ақтарып, енді бірі қағаздан ою қиып 
отыр. Тек компьютердің алдында 
отырған үлкен ұлы  Ербол тыжырына 
қарап қойды. Бегім ыңғайсызданып 
қалғандай. Iп сәтте-ақ Айнұр үстел 
үстін жайнатып жіберді. Терлеп-
тепшіп екі шыны аяқ шай ішті. 
Iңгімесі мандымай қойды. Iрине, 
ы ң ғ а й с ы з .  С ә л д е н  с о ң  к е т у г е 
ыңғайланды. Сол кезде ашық тұрған 
б�лмеден Ербол жай ғана дауыстады. 
Бірақ дауысында ызғар бар. 

– Барсаңыз да болады.  Айсана 
тәтеммен бірге неге келмейсіз. 
Келетін болсаңыз...

– Тәйт! Не деп отырсың? Бегім 
ағаң бізге де қашық адам емес қой. Ол 
– сенің жездең. Айсана мен Дәулетті 
алып, жексенбіде келсеңдерші, – деп 
Айнұр с�здің артын жуып-шайып 
жібергендей болды. 

Бірақ к�ңілде дақ қалды. Есік 
алдына дейін шығарып салған Айнұр 
«К�ңіліңе алма. Бала ғой. Iкесін 
де сағынады. Балалық қызғаныш 
 болар...» деді.

С�йтіп, арада біраз күн �тті. 
Айнұрдың бүгін туған күні. Туыста-
рына дастарқан жаю ойында бар. 
 Айсана ол күні қатыса алмайтын 
болды. Bйткені білім жетілдіру кур-
сынан �ту үшін облыс орталығына 
бару керектігін айтып алдын ала 
Айнұрға телефон шалып, туған 
күнімен құттықтаған. Қазір қалада. 
Үйде тек Дәулет екеуі. Телефон шыр 
етті. Барсам ба, бармасам ба деген екі 
ұдай ойдың жетегінде тұр. 

– Алло, балам қайдасың?  Айсана 
кетті екен деп келуге бата алмай 
жатырсың ба? Келсеңші?! Сені күтіп 
отырмыз. Бәріміз дастарқан басы-
на жиналдық, – деп атасы телефон 
 шалып тұр. 

Лезде Дәулетті киіндіріп алып, 
жолдан бір шоқ гүл алып жетті. Туған 
күн иесінің жүзінде қуаныш. Бәрі 
дастарқан басында. Iртүрлі тілек 
айтылуда. С�йтіп, түн жарымда 
қонақтар тарқай бастады. Дәулет те, 
үш баласы да әлдеқашан ұйықтап 
қалған. Шаршаған ғой. Бегім сыртқа 
шығып машинасын қыздырайын 
десе от алмайды. Мұны к�ріп тұрған 
Айнұр, аздап әлгіндегі коньяктың 
әсері ме, иығына қолын салып: 
«Қайда барасың? Бүгінше қона сал. 
Iрі Дәулет те ұйықтап қалды. Мы-

– Жоқ, қорқынышты емес. Біз 
үйренгенбіз. Ал алып кемелер әзірге 
аздау, – дедім.

– Бәрі болады әлі. Табиғат дүлейіне 
қарсы тұра біліңдер. Теңіз жағалауында 
�скен адам қартаймауға тиіс, жас 
қалпыңды сақтаңдар, – деді.

– Мына келіншектей болып па? 
– деп жұрт ду күлісті. Онда небәрі 
 жиырма үштемін ғой. Сірә, шешек 
атқан гүлдей құлпырып тұрсам керек!

***
Күміс Суханова оқудан оралғасын 

облыстық кеңестің депутаттығына 
және «Қызыл балықшы» колхозы 
т�рағасының орынбасары қызметіне 
сайланады. Бұл 1941-1945 жылдардағы 
сұрапыл соғыстың басталған тұсы еді. 
Майданға аттанған ерлердің орнын 
әйелдер, шал-шауқан, кәмелетке 
толмаған жас�спірімдер басады.

– Ерлер соғысқа кетті екен, – 
деп балық аулау жоспары кемітілген 
емес, – деді Күміс ана қиын-қыстау 
кезеңді еске алып. – Оның үстіне 
т�раға тұрақтамады. Iскерге алады, 
не басқа жұмысқа ауысады. Жазда 
жиырма аттың күші бар мотофлюга 
мен қыста ат-шанамен шапқылаймын. 
Ерлер барда ұрысады, ұрып-соғады 
деуші едік. Онымыз мастық екен. Енді 
соған зар болдық. Iйелдер бесіктегі 
баласын қайықтың басына салып 
алып, ың-шыңсыз кете барады.  Збайда 
ма екен, әлде Ажар ма, жас босан-
ды. Іште қалған бала ғой. Ал суда 
 жиырма тартым ауы жатыр. Күн  сайын 
қарамасаң балығы босайды неме-
се шалаң басады. Не істеу керек? 
Жұмыс қолы жетіспейді. Iлгі әйелге 
балаңды алып қайыққа мін дедім. 
Ау құрған аумағыңды к�рсет, ауды 
�зім суырамын дедім. Солай еттік 
те. Iні, осындай оқиғаның талай 
рет куәгері болдық. Соғыс жеңіспен 
аяқталып, ер-азаматтар елге келе 
бастағасын бала-шағаның қамын ой-
лап, елу үшімде зейнетке шықтым да 
қызметпен біржола қоштастым.

– Дүрия ана қайда?!
– Несін айтасыз, асыл жан еді ғой. 

Қолыма алдым. Бала-шаға сол кісінің 
бауырында �сті. Анамнан артық сый-
ладым. Ақ жауып, �зі айтқан қорымға 
жерледім. Маған разы шығар.

***
Күміс апай ұршығын қолына қайта 

алып, шыр айналдырды. Ұршық зулай 
ж�нелді. Кідірер емес. Ана к�зінен 
м�лтілдеген жас к�рінді. 

Уай, �тіп бара жатқан �мір-ай!

Шәкірат Д6РМАҒАМБЕТҰЛЫ,
дербес зейнеткер

Қызылорда облысы
Арал қаласы 

бекем буды да: «Маңдайыма жазылғаны 
осы шығар» деп балық аулауға шықты. 
Бізді �з туысынан бетер мәпелеп бақты. 

– Пай... әйел-ақ екен, ә?
– Айтпа, айтпа. К�ңілі періштедей 

таза еді. Мен сауат ашу мектебіне 
ара-тұра қатысып жүрдім. Бірақ он 
т�р тімде, сірә, 1929 жылдың күзі-ау 
деймін, ақ орамал тартып, келін болып 
түсіп, әлдекімдерге иіліп сәлем етіп 
тұрдым...

– Қалайша? Он т�ртіңізде ме?!
 Е-е, солай, шырақ. Күні-түні үйді 

аңдушылар к�бейді.
Дүрия анам қарсыласып-ақ бақты. 

Оқытамын, кәмелетке жеткіземін, 
сосын �з еркі деп. Жоқ, олар болар 

1929 жылы ұйымдасқанын естігенбіз. 
Оның орталығы теңіздің орта беліндегі 
«К�зжетпес» атауында дейтін. Ал оған 
мүшеміз бе, жоқ па, оны білмейтінбіз. 
Енді білдік, мүше еместі гімізді... 
Iйелдер мені түрткіледі.  Саңы лауың 
бар ғой, бірдеңе айтсаңшы деп. 
 Орнымнан тұрдым да.

– Уәйіс аға, колхозға мен мүше 
 боламын, – деп қойып қалдым.

– I-ә, бәрекелді, колхозға әйелден 
алғаш мүше болған Күміс Сағымқызы 
деп жазып қоямын, – деді күліп.

  Сол арада Оразбике Тілеубаева, 
З б а й д а  Т і л е у б е р г е н о в а ,  А ж а р 
Қалабаева,  Збайда Нысанбаева, 
 Назира Асанова, тағы кім еді, әйтеуір 8 

шүйіріп, мені «менсінбегендей» рай 
танытты. Ал мен олардың қаңқу с�зін 
елемедім. Күзде теңізде сең жүріп 
жатқан тұста:

–  А й д а ,  ж ы л ы м д ы  қ а й ы қ қ а 
тиеңдер, «Сарықамысқа» кеттік, – 
дедім.

– Осы абыржыда ма, мұз ілінсін да, 
– деп екі звеном қиқарланды.      

– Онда сендер осында қала беріңдер, 
– деп екеуін тастап, �згелерімен ойға 
алған жерге ж�неп бердік. Абырой 
болғанда «Сарықамыс» қайырынан 
алғашқы тартымда 150 центнер балық 
шықты. Содан жылым майлай берді. 
Абыржымен алысып жүріп, толағай 
табысқа жеттік. 1939 жылдың мамыр 

  Мәскеу құрметпен күтіп алды. 
«Якорь» қонақ үйіне орналастық. 
Ертеңіне қаланы аралатты. Бізге 
бәрі керемет. О жылдары балық 
шаруашылығы тамақ �неркәсібінің 
халық комиссариатына қарайды-ау 
деймін. Сонда екі күн жиын �тті. 
Кешкілік хабаршы келіп,  ертең 
М.И.Калининнің қабылдауына бара-
тынымызды ескертті. Барлығы т�рт 

емес. «Берсең қолыңнан, бермесең 
жолыңнан» деп ойда жоқта сау ете 
қалады. Кімге шағымданасың? Және 
ол �зі ештеңені ұғып болмайтын ала-
сапырандау кез еді ғой. Бір күні әбден 
мазасы кеткен Ақшын әжем:

– Баршы қалқам, әйтеуір ауыл 
арасында  болсаң  жарар.  К�з ім 
жұмылғанша жалғызымнан қалған 
жұрағатты к�ріп отырсын десең, тілімді 
ал, – деп Дүрияға да, маған да қолқа 
салды. С�йтіп, �зімнен жиырма жа-
стай үлкендігі бар Махамбет  Суханов 
деген азаматтың табалдырығын атта-
дым.

– Ал, оқу қайда?
– Оқу-тоқу дейсіз, ә? Сол оқуға 

аса құмар-ақ едім.  «Қуырайлы-
Жыңғылтүпте»  бастауыш мектеп 
1932 жылы ашылды. 17-демін. Оқуға 
түстім. Күйеуім мүлде қарсы. «Сенікі 
не желік» деп кітап-қағазымды  шашып 
тастайды. Bйткені әйелден оқитын 
жалғыз мен тұғын. Мұғалім Iбибулла 
Исаев ағайдың қолдауымен екі жылда 
мектепті үздік бағамен бітіріп ал-
дым. 1935 жылдан бастап балық ау-
ладым. Махамбет екеуміз бір жы-
лымдамыз. Балықшы әйелдер қатары 
к�бейді. 1937 жылдың  8-наурызында 
 «Рыбаккол хоз сою дан» Уәйіс Қосымов 
келіп, кілең әйел дердің  басын қосып, 
жиын ашты да:

– Кәне, бүгінгі әйелдер мейра-
мының құрметіне қайсысың қолхозға 
мүше боласыңдар? – деді.

 «Қызыл балықшы» колхозының 

әйел мүше болдық. Iйелдер бригадасы 
құрылды. Бригадирлікке мені сайлады. 
Сонымен, ау, жылым алып ерлермен 
жарысқа түстік. Олар бізге білгендерін 
істеп бақты. Ұрды да, соқты да...

  Жастық жалын-ай! Алған беттен 
қайтпадық. Қуырайлы-Жыңғылтүп, 
Тасты аймағына к�шіп-қонып жүріп 
ау,  жылым саламыз.  Iлі  есімде 
 «Тастыда» жылым тартып жатқанбыз. 
Екі келіншектің күйеулері келіп:

– Қайтыңдар ауылға,  бұл не 
сұмдық үй к�рмей балық аулаған, 
– деп ақырын-жекіріп тап берген-
де, сегізіміз жабылып екеуін байлап 
тастадық. Iрине, әзіл-шыны ара-
лас қой. Содан «К�келеп» жалынды. 
Ұрмайық, соқпайық деген уәдесін 
алып босаттық-ау!

Iйелдер бригадасы 1937 жылдың 
балық аулау жоспарын 1,5  есе-
г е  о р ы н д а п ,  а у ы с п а л ы  т у  м е н 
ақшалай сыйлыққа ие болды.  Содан 
мені  к�термелеп «Аранқорған-
Сандалдағы» Нәшен Қосаев пен 
Iбдірасулы Тастыбаев Звенолық 
ететін екі жылымға бригадир етті. 
Күйеуім де осындағы жылымның 
біріне мүше болып кірді. Жоспар 
ай-сайын артық орындалады. Атым 
аспандады. Содан «К�зжетпестегі» 
артта қалған, ұмытпасам Дәрменқұлов 
деген бригадирдің орнына ауыстырды. 
Аянбадым. Күні-түні балықшылармен 
бірге болдым. Жылым Звенолары 
Алуадин Үмбетов пен Қаражігіт 
Дүйсенәлиев әуелгіде мұрындарын 

айында «Күміс Суханова марапатқа 
ұсынылыпты» деген сүйінші хабар 
болды. Ол не нәрсе, о жағын түсініп 
жатқан біз жоқ. Іле «Атырауға т�рт 
айлық оқуға барасың, ау-құрал �ңдеу, 
балық сұрыптау ісін үйренесін» деді. 
Bзім барғым келгенмен күйеуім: 
«Ешқайда аттап баспайсың» деді. «Е-е, 
жақсы» дедім. «Рыбакколхозсоюздың» 
сол жылдардағы т�рағасы Жазықбай 
Байбазаров келе қалды. Басшылар 
ауық-ауық шағын, жүйрек моторлы 
қайықпен теңіз т�рін, оның жағалауын 
шолып жүретін-ді. Сол ағайдың арала-
суымен рұқсат берді-ау!.. Аралдан екеу 
оқыдық. Бірі «К�пбірлік» колхозынан 
Баймағамбет Iбілдаев деген кісі. Екі 
айдай оқығасын 1939 жылдың шілде 
 айында Аралдан:

– Екеуің де сол жақтан Мәскеуге 
барасыңдар, – деген телеграмма 
алдық.

жүздей адам жиналдық. Орден мен 
медальдар тапсыру басталды. Бір кез-
де менің де фамилиям аталды. Қалт 
тұрып қалыппын. Және қайталады. 
Сонда барып ілгері жүрдім.

– Құттықтаймын, – деді ақсақал 
қолымды алып, – Сіз КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
«Еңбектегі ерлігі үшін» медалімен 
марапатталдыңыз. Құттықтаймын, 
Қазақ қызы, марапатқа лайық бол, – 
деп медальды омырауыма �зі тақты.

К�ңілім құс боп ұшып барады. Жа-
стай жетім қалған мен  осындай дәрежеге 
к�терілем деп ойлап па едім? Кешкі 
аста музыка ойнап, ән-күй шырқалды. 
Үзіліс кезінде Арал теңізі портының 
директоры А.Верховедов Iбілдаев 
екеуімізді  Анастас  Микоянмен таны-
стырды. Ол кісі маған бұрылып:

– Теңіз қорқынышты емес пе? 
Үлкен кемелер бар ма? – деп сұрады.
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Келіншай

Алмас бағалы тас. Оның 
а л ғ а ш қ ы  � н і м д е р і  V I - Х 
ғ а с ы р л а р д а  Ү н д і с т а н н ы ң 
Борной аралында, 1725 жылы 
Бра зилияда, 1870 жылдарда 
Аф рикада �ндірілген. 

Ал Африканың Ориндж 
�зенінің оңтүстік жағалау ла-
рынан табылған әйгілі алмасқа 
«Оңтүстік Африка жұлдызы» 
деген ат берілген. 1866 жылы осы маңайдан салмағы 
21,5 карат ірі алмастың табылуы «алмас желікпесін» 
туғызған. 

Кезінде КСРО-ның Алмас фондысында «Шах» 
атты айрықша алмас болды. Ол бұдан 500 жылдан 
астам уақыт бұрын Орталық Үндістанда табылған. 
Оны Ресейге 1829 жылы Персиядан арнайы 
мемлекет �кілдері әкелді. Оның �зіндік сыры бар еді. 
Тегеранда орыс елшілігіне қарсы ұйымдастырылған 
қастандық кезінде қаза тапқан А.Г.Грибоедов 
�ліміне байланысты «патшаның қаһарын қайтару» 
үшін әкелген болатын. 

Ал салмағы 194,8 карат (39 грамм) «Орлов» 
алмасы да үнді жерінен табылған қымбат қазына. 
Бұл «Амстердам алмасы» деп те, кейде «Лазарев 
алмасы» деп те аталады. Оны 1773 жылы Нидерланды 
астанасы Амстердамда граф Орлов иемденіп, ІІ 
Екатеринаға табыс еткен.      

6детте бастағы шаш аптасына 3,5 миллиметрге 
ұзарады. Орта есеппен алғанда, адамның басында 100 
000-нан 120 000-ға дейін шаш болады. 

Бүкіл денеде саны 20 миллионға дейін жететін 
�зге де түктер бар. Iрбір кірпік 1-2 ай ғана �мір 
сүреді де, түсіп қалады. Сонан кейін ол фолликулдан 
жаңа кірпік �сіп шығады. Iдетте тырнақ аптасына 
2,5 миллиметрге �седі. 

К�бірек қимылдайтын қолдың тырнақтары 
жыл дамырақ �седі. Егер сіз солақай болсаңыз, сол 
қолыңыз дың тырнақтары оң қолдікіне қарағанда 
тез �седі. 

Тырнақтар қыс мезгіліне қарағанда, жазда тез 
�седі. Қолдың тырнақтары аяқтың тырнақтарынан 
жылдам �седі. 

П л а н е т а м ы з д а ғ ы  е ң 
үлкен ба лық к�к кит болып 
саналады. Ол 150 тоннаға 
дейін салмақ тартады. 

1 9 2 6  ж ы л ы  О ң т ү с т і к 
Шотлан диядан ұсталған к�к 
киттің ұзындығы 33 метр 
болды. Жүрегі 8 тонна қан 
ай дайды. Bкпесіне 14 текше 
метр ауа, асқазанына 1,5-2 

тонна тамақ сияды. Кит 2-3 жылда бір балалайды. 
Баласының салмағы 2-3 тонна, ұзындығы 6-9 метр 
болады. 

Киттен тәулігіне 500-600 литр сүт шығады. Суда 
сағатына 11-15 километр шапшаңдықаен жүзеді. 
Үріккен киттің шапшаңдығы 35-40 километрге 
дейін жетеді. Ол су астынан 5 минуттан 50 минутқа 
дейін шықпай сүңги алады.

Бұл не деген к�п киім, 
 жетпіс қабат к�п киім.
Жаңбыр одан �тпейді, 
 қабат-қабат тоны бар, 
  түймелеуге жетпейді.

Қойбағар ойға алар
деген с�зді,
Басқалар да ойға алар
Ойға алар да ойланар...

(Орамжапырақ)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ең асыл тас

Бәрі де өзіміз туралы

Көк кит 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ТАНЫМ 

ЕҢ...ЕҢ...

Б ұ р ы н ы р а қ т а  с о л а қ а й 
баланы оңқайға айналдыруға 
жұрт кәдімгідей к�ңіл б�летін. 
Тіпті баланы оң қолымен жазуға 
үйрету үшін сол қолын бай-
лап қою кездесетін. 6сіресе ұл 
баланың солақай болғаны әжеп-
тәуір міндей бағаланатын. 

Қазір жұрттың ой �рісі 
артып, мұның табиғи ерекшелік 
екенін аңғарып, солақайды оңқайға айналдыруға к�п 
ұмтыла қоймайды. Солақайлардың арасынан да талай 
ұлылар шыққанын естігеннен кейін бұған оншалықты 
мән бермейтін болды. Бұрынғыларды айтпағанда, 
тіпті АҚШ-тың к�зі тірі президенттерінің бірі солақай 
екенін жұрт теледидардан ресми құжаттарға қол 
қойғанда талай к�рген. 

Солақайлық ол туа біткен қасиет. Адам ағзасы 
соған икемделген болса, оны �згерту зиян болмақ. 
Жалпы адамдардың 10 пайызы солақай болып 
туады екен. Ол сәби кезінен аңғарылады. Жасы 
әлі бірге толмаған баланың �зі бірнәрсе ұстауға 
әрекеттенгенде ыңғайлы қолын созады. Бұл қасиет 
кейін �мірлікке айналады. Ал есейген соң, ол біржола 
әдетке айналады. Баланың сол қасиеттерін �згертуге 
ұмтылу олардың психикасына айтарлықтай салмақ 
түсіреді. 

Солақайды түзетпеген жөн 
АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 6зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ДӘСТҮР

Бір тойда күтуші қыз шай сұраған ақсақалға құмандағы 
шайды сар  еткізіп құйып берді. «Мына бала қайтеді-ей, 
шорылдатып құйған шайы кірдің суындай ғой» деп кейіді 
әлгі қария. Содан кесесінің бетін қолымен к�легейлеп, 
шай ішуден бас тартты.

Шай құю – үлкен сын. Кейбіреуі әлгіндей құмандағы 
суды сар еткізіп құя салады. Құманның шүмегін кесенің 
ернеуіне тақап құйса, шай сарылдамай құйылады. Оны еске-
ре бермейміз. Нақтырақ айтқанда, шай құюға мән бермейтін 
болдық.

Еліміздің кейбір облыстарында жаңа түскен келінге шай 
құйғызу дәстүрі бар. Осында үлкен тәрбие жатыр. Үлкендер 
жаңа түскен келіннің қаншалықты тәрбиелі, епті екенін шай 
құюынан-ақ топшылай алады. Егер сүт қатқан қою қара 
шайын бабымен бере білсе, кәрі-жастың ризашылығына 
б�ленеді. 

Кейде �зге елге еліктеп, тойда торт кестіреміз. 
Оның қасында күйеу жігіт пышағын ұстап к�мектесіп 
тұратынын қайтерсің. Күнде торт желінбейді, күнде шай 
ішіледі. Сондықтан дұрыстап шай құя білуіміз керек. 
Оны әр қыз бала �з отбасындағы әжесінен, анасынан, 

жағдайда �сетін бұл гүлдер жаңа гибрид 
алуға �те ыңғайлы. Қазақстан табиғатының 
құндылығы сонда – оның әсемдігі, топырақ 
жүйесі, жалпы экологиялық кешені барлығы 
тұтастай бізге Жаратушының берген байлығы. 
Біз осы байлығымызды тиімді қорғай отырып 
болашақ ұрпақ үшін сақтауымыз керек. 

Қызғалдақтар тамыр жүйесі, жемісі, 
гүлінің құрылысы, ірілігі мен ұсақтығы тәрізді 
қасиеттері бойынша жіктеледі. Iрқайсысының 
�з ерек шелігі бар. Бұл гүлдердің к�пшілігі олар-
ды алғаш зерттеп, таныстырған ғалымдардың 
есімін иеленген. Мысалы, Островский, 
 Кауфман, Шренк қызғалдағы дейміз. Bткен 
ғасырларда �мір сүрген ғалымдардың есімі 
осылай тарихта қалды. 

О с ы  р е т т е  Е л б а с ы м ы з  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаев тың қоршаған ортаны қорғау 
мәселесіне ерекше к�ңіл б�летінін атап айтқым 
келеді. Елбасының Жарлығымен Алатау 
б�ктерінен 410 мың гектар жерді б�ліп, ұлттық 
саябақ ашқызды. Себебі табиғи �сім діктердің 
к�пшілігі сол аумақта сақталған. Сондай-
ақ эколог-ғалымдарымыздың халықаралық 
жиындарға қатысып, түрлі бағдарламаларды 
жүзеге асыруына үлкен қолдау к�рсетіп оты-
рады. Нагоя хаттамасына да �з Жарлығымен 
қол қойып, мүшелікке �ттік. 2015 жылы Гол-
ландияда алынған жаңа сұрыпқа Президент 
Назарбаев есімі берілді. Еш уақытта ешбір 
ел басшысының есімі гүлге берілген емес. 
Голландықтар бірінші болып Қазақстанға, 
Елбасыға осылай құрмет к�рсетті.  Бұл 
ұрпақтан-ұрпаққа кететін үлгі-�неге. 

– Құралай Нұқақызы, �зіңіз айтқандай 
мәдени сұрыптар табиғи гүлден алынады. Ал 
енді сол жаңа сұрыптар �зінің табиғатына тән 
қасиетін, әдемілігін, нәзіктігін дәл қайталап бере 
ала ма? 

– Бұл мүмкін емес. Ешкім табиғатты 
дәл сол қалпында қайталай алмай-
ды. Жоғарыда голландықтардың 
қайта-қайта біздің елімізге келетінін 
айтып �ттім. Сұрыптың ортаға 
бейімделуі, суыққа т�зімділігі әлсін-

әлі жаңартып отыруды талап етеді. 
Мәселен, Астанаға арналған түрді 

Шымкентте егіп к�ріңіз, �спейді. Сол 
жердегі температура, топырақ құрамы, 

су, т.б. жағдайға бейімделген сұрып керек. 
Оның үстіне қазір климаттың �згеруіне 
байланысты сұрыптың тұрақтылығы мен 
т�зімділігі бәсеңдеуде. 

Бұрынғы қызғалдақ, алма �сетін алқап 
қазір басқа мақсатта пайдаланылып, 
�сімдіктің �су заңдылығына нұқсан ке-
луде. Табиғи ортасы бұзылса, олардың 
бүкіл қасиеті жойылады. К�бінесе 
адамдар табиғат аясына шыққанда 

гүлді тамырымен жұлып алады. Бұл да 
зиян. Біз, ғалымдар к�п емеспіз, елдің 

бәріне түсіндіруге шамамыз жете бермейді. 
Сондықтан қоғамдық ұйымдар, оқу орындары 

селқос қарамай, табиғатты қорғауға белсенді 
атсалысуға тиіс. Қызғалдақ �те нәзік болған 
соң пиязшығымен бірге жұлынып кетеді, оны 
абайлап кесіп алу керек. Табиғи �сімдіктер, 
топырақ жүйесі бәрі бір-бірімен бауыр сияқты, 
үйлесімде �мір сүреді.Тіпті жауын құртының 
�зі жер қатып сор боп қалса жойылып кетеді. 
К�пшілік осыны ескере бермейді. Жалпы 
адамдардың табиғатқа к�зқарасы �згермей 
табиғатты қорғау мүмкін емес. 

– Rсімдіктер дүниесін сақтау дың жолы 
к�п. Осы орайда Жапония дағы сакураның 
гүлдегенін тамашалау сияқты дәстүрді неге 
ұйымдастырмаймыз? 

– Сұрағыңыз орынды. Біз ғалым ретінде 
осындай мәселелерді басшы органдардың ал-
дына қоямыз, ұсыныс береміз. Бірақ оны тек 
Үкімет іске асырады. Табиғатты қорғау күні, 
орман күні деген сияқты қызғалдақ күнін де 
бүкіл халық болып атап �туге әбден болады. 
Сонда экологиялық мәдениет те қалыптасады. 

Айналаға жанашырлықпен қарасақ, 
табиғаттың әсемдігі сақталады, ал әсем 
табиғатта дені сау, әсем ұл-қыздар �седі. 
Сондықтан табиғат пен адамды �зара бай-
ланыста қарауымыз керек. Адам табиғаттың 
қожайыны емес, оның бір б�лшегі ғана. Bзара 
үйлесімде �мір сүрген кезде ғана адамзат 
ғұмыры ұзақ болмақ. 

– 6ңгімеңізге рақмет.

6ңгімелескен 
Дина ИМАМБАЕВА

болмаса жеңгесінен үйренуі қажет-ақ. Дастарқаннан дәм 
беру адамдарды бір-бірімен жақындастыра түседі. Қазақ 
қонақ шақырғанда шай беруге ерекше к�ңіл б�лген. 
Шай үстінде маңдайлары жіпсіп, к�ңілдері жайланған 
қонақтар әңгіме-дүкен құрып, маңайындағы адамдармен 
таныса отырады.

Шайға шақырудың бірнеше түрі болса да, бізде сақталып 
қалғаны – келіншай және к�ңілшай дер едім. Жаңа түскен 
келіннің енелеріне, жасы үлкен сыйлы абысындарына ар-
найы жайылған дастарқанда шай құйып, қызмет к�рсету 
рәсімін келіншай деп атаған. Шай құйған келін алдымен 
жасы, жолы үлкен құрметті қонаққа шай кесе ұсынады. 
Құйған шайының қоюлығы, қаймақ қатқаны қонақтың 
қалауынша құйылады. Шайының түсі оңып кетпес үшін 
әлсін-әлі демдеп отыруы керек. Шай құйған кесені шата-
стырып алмауы қажет. Шай беру рәсімі аяқталар сәтте жас 
келінге үлкендер жағы ақ батасын береді. Қандай жарасым-
ды! 

Қазір қазан-ошақта жүрген әйелдер қонақ күтіп болған 
соң оңаша отырып, шай ішуді әдетке айналдырған. Оны 
�здерінше әзіл-шыны аралас «девичник» деп қояды. Бұл 
дұрыс емес. «Девичник» славян дәстүрінде туысқандары 

мен дос қыздарының тұрмысқа шығатын қызға ұзатылар 
алдында жасалатын дастарқаны. 

Сонда қазақ әйелдерінің оңашада бас қосып отыратын 
отырысының атауы жоқ па? Iрине, бар. Мұндай отырыс 
біздің қазақта ежелден болған.  Бірақ атауы ұмытылып бара 
жатыр. Iйелдердің бас қосуы «Абысыншай» деп аталған. 
Ауылдың ерлері мен үлкендері жоқ кезде, әйелдердің қолы 
жұмыстан босаған сәтте күндізгі уақытта бір үйге жинала-
ды. Жайылған дастарқанда шай ішіп, сырласады. 

Осындай тамаша дәстүрімізден қол үзіп қалмайық дегім 
келеді. С�зімнің соңын:

Шай ішесің адамыңмен қалаған, 
Шай ішесің шаршап келсең даладан.
Шай ішесің аяулы жан анадан,
Бір шәугім шай дос к�ңілін жамаған.
Бұл қазағым, шайқұмар �зі ел еді,
Шай ішіңіз, десең қонақ ереді.
Бір шәугім шайда айтылып барлық керегі,
Бір шыны шай бәрін де шешіп береді, – деген �лең жол-

дарыммен аяқтаймын.

Жұлдыз ТОЙБЕК

қар астынан жарып шығатын бәй шешектен 
кейін табиғатта алғаш гүлдейтін �сімдіктердің 
бірі. Оның маңыздылығы да сонда. Біздің 
жерімізде �сетін жабайы қызғалдақтар қазіргі 
тюльпан атты мәдени �сімдіктің атасы. Яғни 
қызғалдақтың отаны – Қазақстан. Бұған 
археологиялық зерттеулердің нәтижелері, 
халық мәдениетінің ежелгі үлгілері куә. Мы-
салы, Жетісу жеріндегі сақ қорғандарынан 
қызғалдақ гүлі �рнектелген алтын тіліктер 
табылған. Қол�нер бұйымдарында да гүл 
пішіндес ою-�рнектер жеткілікті. 

Кезінде Ұлы Жібек жолы арқылы саудагер-
лер Орта Азия мен қазақ жерінен қызғалдақтың 
пиязшықтарын Түркияға жеткізген. XV-XVІI 
ғасырларда ол Германия, Ұлыбритания, Гол-
ландия елдеріне таралды. Тіпті олар «қызғалдақ 
безгегімен» ауырып, гүл �сіруді ұлт тық 
деңгейге к�терді. Голландық сұрыптаушылар 
қызғалдақтың жүздеген түрін шығарып, бүкіл 
Еуропада қызғалдақ саудасын қыздырды. Қазір 
де шетел ғалымдары селекциялық жолмен 
мәдени сұрыптарын алып жатыр. Бірақ олар 
бізге – қызғалдақтың отанына қайта-қайта 
келуге мәжбүр. Себебі әрбір мәдени сұрып 
2-3 жыл, ары кеткенде 5 жыл ғана �зінің жаңа 
алынған кездегі қасиеттерін сақтайды. Енді 
қайтадан жаңа сұрып алу үшін оның табиғи 
атасы керек. Голландық, нидерландылық се-
лекционер ғалымдардың Қазақстанға к�ңіл 
б�ліп отырғаны содан. Бұл оның әсемдігіне 
ғана емес, құрамындағы денсаулыққа пайда-
лы, маңызды элементтерге де байланысты. 
Ертеректе қатты ауырған адамға қызғалдақтың 
тұқымын суға қайнатып ішкізіп емдеген. 

Атақты ойшыл Омар Хайям «Қызғалдақ 
 раушан гүліне тең» деген екен.  Парсы 
ақынының бұл с�зі дәл айтылған, себебі 
бүкіл сәндік �сімдіктердің арасында бұған 
тең келетін �сімдік жоқ. Мұны ғалымдар 
да мойындаған, ал ақындар қызғалдақ ту-
ралы керемет �леңдер жазған. Қазақ �зінің 
�рімдей болып �сіп келе жатқан жас қыздарын 
қызғалдаққа балайды. Қызына да, қызғалдаққа 
да ерекше қамқорлықпен қараған бірден бір 
халық қазақтар. 

– Бала кезімізде мамыр айында ауылдан 
Алматыға дейінгі тау б�ктерінде қаулап �скен 
алқызыл гүлдер жайқалып, жайнап тұратын. 
Бірақ соңғы жылдары бұл к�ркем к�рініске де 
селкеу түсті. 6сем гүлдер әр жерден бір бой 
к�рсететін болды. Бұл экологияның әсері ме, жоқ 
әлде гүлдер эрозияға ұшырап жатыр ма?

тиімді пайдаланбағандықтан ғана 
емес, соған қоса климаттың 
� з г е р у і н е  б а й л а н ы с т ы 
қызғалдақтардың түрі де, 
қасиеті де жұтаңда нып ба-
рады. Бұрынғыдай кілемдей 
құлпырған қызғалдақты қыр-
ларды аз к�реміз. Ең �кініш тісі, 
табиғи қызғал дақтан түрі �згеше, гүл 
күлтелері кішірейген арамш�п сияқты 
түрлері қаулап келе жатыр. Бұлай кете 
берсе табиғатымыздың сұлулығы мен 
тепе-теңдігі жойылып кету қаупі бар. 

Біз �з елімізден әкетілген гүлдің 
мәдени сұрыптарын қаншама қаржы 
шығарып сатып аламыз. Ал егер соны 
сақтап, �зіміздің ғалымдар мәдени 
сұрыптар алатын болса сол пайда �зімізде 
қалар еді. Бұл тек қаржылық жағы, ал 
енді табиғи �сімдіктер мен мәдени �сімдік 
арасындағы байланысты бұзып алмай сақтай 
білу одан анағұрлым маңызды. Оның үстіне 
біздің Қазақстанның аумағы қызғалдақтың 
�суіне бағзы заманнан бері қолайлы. Бүгін 
біз соны жойып алатын болсақ, болашақ 
ұрпағымыз қызғалдақтың тек суретін тамаша-
лап отыруы әбден мүмкін. Сондықтан Біріккен 
Ұлттар Ұйымының тікелей тапсырмасымен 
халықаралық ұйымдар мәдени �сімдіктердің 
ата тегі – табиғи қызғалдақтарды, табиғи алма-
ларды, бидайларды, дәрілік ш�птерді зерттеу-
ге қаржы б�ліп, әр елдің �зіне тән �сімдіктер 
жүйесін сақтап қалуға назар аударып отыр. 

Біз жас қызды қызғалдаққа балаймыз, 
екеуі де сондай нәзік, жаны сұлу к�ркем 
жаратылыс. «Қыз қонақ» деп санаған қазақ 
халқы қыздарын кішкентайынан ерекше 
мәпелеп, аялап �сіреді. Бойжеткен соң �зінің 
жарын тауып, бір елге келін болады. Батыр 
да, ақын да, ғалым да анадан туады. Ғылымда 
генетикалық түрде болашақ ұрпағының 
сапасы аналық генге тығыз байланыс ты 
екені дәлелденген. Сол себепті қазақ қызын 
еркелетіп �сірген, т�рге отырғызған, дұрыс 
тәрбие берген. Ол болашақ ұрпақтың, тұтас 
бір рудың анасы болады, бойындағы тазалық 
пен сұлулықты ұрпағына береді. Сол сияқты 
біз жабайы қызғалдақтарды дұрыс сақтасақ, 
одан алынатын мәдени түрлер де әдемі бола-
ды. Осыны терең түсінген голландиялықтар �з 
тюльпандарының Қазақстан қызғалдағынан 
алынған мәдени түр екенін мойындады. 
Қазақ жері мен еліне құрмет ретінде олар 

жыл  сайын Астана қаласына мыңнан астам 
гүлдің пиязшығын тегін береді. Ақорда мен 
Бәйтеректің айналасына әсемдік беріп тұрған 
осы гүлдер.

– Қызғалдақтар еліміздің бүкіл аймағында 
�се ме және олардың барлығы Қызыл кітапқа 
енген бе? 

– Иә, бұл гүлдер Қазақстанның барлық 
дерлік аймағында �седі, оның әрбір жердің 
ерекшелігіне лайық бейімделген түрлері бар. Тау 
беткейлерінде, орман белдеуінде керемет к�п. 
Тіпті ш�лді аймақта да сол жерге бейімделген 
гүлдер �седі. Ғалымдардың есебі бойынша 
қазіргі Қазақстан жерінде қызғалдақтың 34 
түрі белгілі, оның 18-і сирек кездесетін түрге 
жатады және Қызыл кітапқа енгізілген. Бүкіл 
селекция ғылымының дамуын да осындай 
�сімдіктердің маңызы зор. Олардан суыққа 
т�зімді немесе ш�лге, тұздануға шыдайтын, 
бейімделген сұрыптарын алады. Bйткені ол 
қасиеттер жабайы қызғалдақтың атасының 
генінде бар, оны ары қарай дамыту, пайдалану 
адамның қолында. 

Қызғалдақтың таралу аймақ тарында бір 
түрдің басқа түрге алмасуы жиі байқалады. 
Мәселен, қызыл, сары, ақ қызғалдақтар бір-
біріне керемет үйлесіп, кілемдей құлпыра 
к�здің жауын алады. Бір ерекшелігі, табиғи 

– Бағзы заманнан қазақ даласында жайқалып 
�скен қызғалдақ бүгінде Голландия мен Ни-
дерланды елдерінің ұлттық символы саналады. 
Бұл елдер бүкіл дүниежүзіне мәдени қызғалдақ 
сұрыптарын экспорттаумен аты да шықты. 
Қызғалдаққа деген осыншама құмарлықтың 
сыры неде? Жалпы қызғалдақ қандай гүл? 

– Сәндік �сімдіктер арасында түрлі-түсті 
бояуы мен нәзік пішіні жағынан ешбір гүл 
қызғалдаққа тең келмейді. Ерте к�ктемде 

– Табиғаттағы кез келген �сімдіктің �з 
�су мезгілі бар. Ол тамыр жайып, к�ктеп, 
гүлдегеннен кейін келесі �сімдікке орын береді. 
Iдемі гүлдеріне жан-жақтан келіп қонатын 
аралар балшырынын алып тозаңдандырса, 
топырақтағы б�лігі  микроорганизмдер 
жүйесінің қалыпты дамуына жағдай жасайды. 
Пиязшықтары тереңдегі суды тартып, дала 
мен ш�лді аймақтағы тамыры қысқа ш�птерге 
�зінің септігін тигізеді. Алайда қазіргі кезде тек 
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Асылай Жангелдіқызы – 1988 
жылы Атырау облысы  Исатай  ауданы 
Аққыстау селосында дүниеге  келген. 
Алғашқыда Дина Нұрпейісова 
а т ы н д а ғ ы   А т ы р а у   м у з ы к а 
колледжінде (домбыра мамандығы 
бойынша),  Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясын-
да  (домбыра мамандығы бойын-
ша  бакалавр, жетіген мамандығы 
бойын ша  магистратура) білім алды. 
Ол бірнеше сайыстардың жүлдегері. 
Атап айтар болсақ, Құрманғазы 
атындағы республикалық аспапта 
орындаушылар сайысының және 
Iзидолла Есқалиев атындағы «Ал-
тын домбыра» атты республикалық 
д о м б ы р а ш ы л а р  с а й ы с ы н ы ң 
 лауреаты, Дина Нұрпейісованың 
150 жылдық мерейтойына арналған 
республикалық  домбырашылар 
сайысының, сондай-ақ Халықаралық 
«Шабыт» фестивалінің жетіген ата-
лымы  бойынша Бас жүлде иегері. 

К е ш  ш ы м ы л д ы ғ ы  А с ы л а й 
 Апе нованың орындауында Нұрғиса 
Т і л е н д и е в т і ң  « А қ қ у »  к ү й і м е н 
 ашылды. Естігенді елең еткізіп, елітіп 
әкететін жетіген аспабының сиқырлы 
үні тыңдарманды бірден �зіне баурап 
алды. 

Дәстүрлі �нердің мерейін асырған 

Аталған оқу ордасын талантты 
спортшыларды тәрбиелеп ұлы дүбірге 
қосатын берекелі ұстахана деп білеміз. 
Атап айтар болсақ, бұл мектептен 1976 
жылы Монреал олимпиадасының чем-
пионы Анатолий Быков, 1996 жылы 
Атланта  олимпиадасының  алтын 
жүлдегері Александр Парыгин, Бейжің 
олимпиадасының күміс жүл де гері 
 Асхат Жіткеев, Рио де Жанейро олим-
пиадасының күміс жүлдегері, әлем 
чемпионы Елдос Сметов, Сочи олим-
пиадасының қола жүлдегері Денис Тен, 
Лондон олимпиадасында Ресей құ-
рама сының сапында күміс медальге ие 
болған Софья Великая, әлем чемпионы 
Жасұлан Қыдырбаев және т.б. танымал 
спортшылар түлеп ұшты. Сонымен қатар 
білікті бапкерлер Виталий Штыхлин, 
Алексей Атаев, Шора Юмашев, Али 
Хамхоев, Элдар Iлімжанов, Данияр 
Bтешов, Жаңабай Оспановтар қызмет 
етті. 

Бүгінгі таңда аталған мектеп-интер-
нат колледжінің дарынды жастары 2018 

Алматы қаласы Медеу ауданы әкімі 
аппаратының ұйымдастыруымен 
 Жамбыл атындағы Қазақ Мемлекеттік 
филармониясында 8 наурыз – 
Халықаралық әйелдер күніне орай 
«6йелдің жүрегі – әлемнің тірегі» атты 
салтанатты іс-шара �тті.

Салтанатты іс-шараға к�п балалы 
аналар, соғыс және еңбек ардагерлерінің 
жұбайлары, этно-мәдени бірлестіктердің 
�кілдері, соғысқа қатысушылардың 
ж е с і р л е р і ,  б і л і м  б е р у ,  м ә д е н и е т , 
д е н с а у л ы қ  с а қ т а у  ұ й ы м д а р ы н ы ң , 
�неркәсіп кәсіпорындарының әйел 
басшылары, 1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасына қатысқан әйел-аналар мен 
үкіметтік емес ұйымдардың �кілдері, 

сондай-ақ ел экономикасының түрлі 
салаларының дамуына елеулі үлес қосқан 
700-ге жуық аяулы жандар шақырылды.

Мерекелік іс-шара аясында, Бақытжан 
Байқадамов атындағы Мемлекеттік хор 
капелласы мен қазақстандық эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен мерекелік 
концерт ұсынылды.

Салтанатты жиында аудан әкімі 
 Ержан Жылқыбаев Қазақстан Елбасының 
Жарлығымен марапатталған бірқатар 
к�пбалалы аналарға «Алтын алқа» 
және «Күміс алқа» т�сбелгілерін және 
ауданның әлеуметтік-экономикалық 
 дамуына қомақты үлес қосып келе жатқан 
бір топ әйелдерге грамоталар табыстады.

Смайыл БАЗАРБАЙ

«Әйелдің жүрегі – әлемнің тірегі» 

Чемпиондар түлеп ұшқан алтын ұя

ҚЫЗЫЛ КІТАП

Жорға торғайлар жеке түр ретінде 
ш�лді жорға торғайлар туысына жататын 
құс. Оның 2 түр тармағы бар. Қызылқұм 
торғайының таралу аумағы ауқымды 
алқапты қамтиды. Ал Іле жорға торғайы 
шағын алқапта ғана таралған.

Қызылқұм жорға торғайы Сырдария 
�зенінің солтүстік жағалауындағы жалды 
құмдарда және Үстірттің (Маңғыстау 
�ңіріндегі) оңтүстік және батысындағы 
құмды алқаптарда таралған. Оның 
тіршілік ететін табиғи ортасы сирек 
�сетін сексеуіл, жүзгін және қараған 
бұталарының арасы. Бұл торғайлар к�п 
уақытын құмды жерлерде жорғалап жүріп 
�ткізетіндіктен жорға торғай деп аталған. 
Құмды жерде жорғалаған кезде қадамы 
30 см жерді қамтып, ізі тұп-тура түзу 
сызықтай болып айқын байқалады. К�п 
уақытқа дейін жорға торғайлар дыбыс 
шығармайтын құс деп есептелінген. 
Бірақ арнайы зерттеулер арқылы олардың 
дыбыс шығаратындығы анықталды. 
Олар к�біне құм үстінде жеке жорғалап 
жүріп, қорегін табады. Жәндіктермен 
және олардың дернәсілдерімен (әсіресе 
 құ мырсқалармен), кейде ұсақ кесірт келер-
мен, ұлулармен, �сімдіктердің тұқым-
дарымен, жемістерімен қоректенеді. 

Жорға торғайдың дене тұрқы шым-
шық тан үлкендеу. Салмағы 80-100 грамм. 
Аяқтары мен тұмсығы ұзын ша келеді. 
Арқа тұсының қауырсын дары сұр-қоңыр-
қай түсті. Құйрық және қанат қауыр-
сындарының ұшы жылтыр, қара түсті 
болады. Жемсау тұсында және к�зінің 
айналасында жіңішке қара түсті жолағы 
бар. Үнемі денесін тік ұстап, �зін кербез 
сезінетін кейіпте жорғалайды. Ұшқан 
кезде қанат қауырсындарында болатын 
екі жіңішкелеу келген ақ түсті тұтас 
жолағы айқын байқалады. Қауіп т�нген 
кезде ғана жақын қашықтыққа (3-4 метр 
жерге) ұшып барып, құм үстімен жорғалап 
жүреді.

Жорға торғайды бұдан 160 жылдай 
бұрын Ресейдің табиғат зерттеушісі, 
 зоолог Э.Эверсмен (1794-1860) алғаш рет 
Қызылқұм �ңірінен кездестіріп, сипаттап 
жазды. Бұл �ңірдің жергілікті тұрғындары 
жорға торғайды «Қожа саудагер» деп 
атаған. Олай аталуы туралы түрлі аңыздар 
да бар. Солардың біріне тоқталайық. 

Ертеде бір байдың к�рікті қызына 
құда түсушілер саны күн �ткен сайын 
арта түсіпті. Күндердің күнінде бір жас 
саудагер жігіт қызбен тікелей с�йлеспей, 
әкесінің қ�ңілінен шығуға ұмтылып, оған 
қымбат сыйлықтар тарту етіп, алдымен 
қыздың әкесін к�ндіріпті. Бірақ қыз ол 
жігітті мүлде ұнатпай әртүрлі қиын шарт-
тар қойған екен. Жігіт қыздың да қойған 
барлық шарттарын бұлжытпай орындап-
ты. Бірақ қыз жігітті �зіне лайық к�рмеген 
екен. Сонда бүкіл елге дүние мүлкін 
шашып масқара болған саудагер жігіт 
Құдайға құлшылық етіп, �зін не құсқа, 
не аңға айналдырып жіберуін �тініпті. 

Сол сәтте Құдай оны құсқа айналдырған 
екен. Жорға торғайға айналған жігіт к�п 
адамдардың к�зіне түспеуге тырысып, 
құмды аймаққа ұша ж�неліпті-мыс. 

Жетісу �ңірінің табиғатын, құстары 
мен аңдарын арнайы зерттеген к�рнекті 
орыс ғалымы В.Шнитников 1913 жылы 
жорға  торғайды Оңтүст ік  Балқаш 
�ңіріндегі  Сарыесікатырау құмына 
арнайы зерттеу жүргізіп, жергілікті 
тұрғындардың к�мегімен 5 данасын 
ұстаған әрі оны ғылыми тұрғыда сипат-
тап жазған. Ғалым торғайдың адам аяғы 
баса бермейтін құмды жерлердегі сирек 
�сетін сексеуіл бұталарының арасында 
к�біне жорғалап тіршілік ететінін атап 
к�рсеткен. Ол жыл он екі ай бір орында 
кездесетін отырықшы құс.

Жорға торғай ұясын ақпан соңында 
сирек �сетін сексеуіл бұталарына сала-
ды. Ұясының пішіні шар тәрізді болып 
келеді. Оны ұсақ сексеуіл бұталарын 
бір-бірімен қиюластырып жасап, үстіңгі 
жағын бұтақтармен күмбездеп қояды. 
Ұялары жер бетінен жоғары 1-1,5 метр 
биіктікте орналасқандықтан жайылған 
мал таптай алмайды. Жорға торғайдың 
бір жұбының ұясы бір-бірінен 1,5-2 
шақырым қашықтықта орналасады. 
Ұясы бар аумаққа басқа жорға торғайлар 
жоламайды. Олар жұбын ұзақ уақыт 
сақтайды әрі ұяны да бірге салады. 
Ұясының ішіне �сімдік мамықтарын және 
басқа жұмсақ қалдық заттарды т�сейді. 
Аталығы ұя салған алқапты қорғайды 
және аналығы жұмыртқа басып жатқан 
кезде оған қорек тасып, қамқорлық жа-
сайды. Ұядағы жұмыртқаны ешуақытта 
бос қалдырмайды, �йткені жұмыртқалар 
күннің қызуынан тез бұзылып кетуі 
мүмкін.

Ж о р ғ а  т о р ғ а й л а р д ы ң  с а н ы н ы ң 
 азаюына ш�лейтті, ш�лді алқаптарда 
таралған құм қарғасы, батпақ құладыны 
және т.б. жыртқыш жануарлардың әсер 
ететіндігі анықталған. 

Іле жорға торғайы елімізде сирек 
кез десетін әрі саны күрт азайып бара 
жат қан эндемик түр ретінде Қазақ стан-
ның Қызыл кітабынның (2010) ІІІ сана-
тына тіркелген. Оның санының азаюына 
сексеуіл бұталарын бейберекет отау, 
Оңтүстік Балқаш �ңіріндегі Ақдала ала-
бындағы ауқымды алқапқа күріш �сіру 
үшін жер жырту әсер ететіндігін атап 
айтуға болады. Еліміздің т�л құсы Іле 
жорға торғайын қорғау қажеттігі тура-
лы жергілікті тұрғындар арасында үгіт-
насихат жұмыстарын кеңінен жүргізу әрі 
Оңтүстік Балқаш �ңіріндегі Шет Бақанас, 
Орта Бақанас және сол маңдағы ескі �зен 
аңғарларында табиғи қорықтар немесе 
қорықшалар ұйымдастыру қажет.
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ANA TILI

кеште «Алатау» дәстүрлі �нер театры-
ның директоры Берік Жүсіпов с�з 
с�йлеп, кеш иесіне ақ тілегін жеткізді. 

– Ұлттық мұрамызды жандан-
дырып,  жетіген аспабын қалың 
ж ұ р т ш ы л ы қ қ а  д ә р і п т е п  ж ү р г е н 
 Асылай Апенованың шығармашылық 
кешіне қош келдіңіздер. Жетіген – 
жеті қат к�кке де, жеті қат жерге де 
�зінің сиқырлы сазды үнімен ортақ 
болған қасиетті аспап. Асылайдың 
сіздердің алдарыңызда тарту ететін 
шығармаларының бәрі сол күйлерді 
жетігенге �з бетімен аударған шы ғар-
малары. Ендеше назар салып тыңдай 
отырыңыздар.  Bз рухани бай лық-
тарымыздың бірі һәм бірегейі күй �нері 
асқақтай берсін, – деді театр басшысы. 

Шығармашылық кеш бары-
сында сайын даламыздың сырын 
�н бойына сыйғызған киелі аспап 
жетігеннің, халық қазынасының 
ажырамас б�лшегі домбыра күмбірі 
мен сызылған сыбызғы үні есіп 
тыңдармандарға ерекше әсер сыйла-
ды. Кеште халық әндері, қазақ және 

жылы ел біріншіліктерінде де толағай 
табыстарға жетіп, жеңіс тұғырынынан 
к�рінуде. Айталық, қаңтар айында 
сұлу К�кшенің етегінде баскетболдан 
2003-2004 жылы туылған жас�спірімдер 
арасында �ткен Қазақстан чемпио-
натында Виктор Коньков 1 орынды 
жеңіп алса, Осман Усманов, Баходир 
 Сайдикаримов, Қазыбек Серікбай 
күміс жүлдегер атанды. Ал Андрей 
 Репалов қола жүлдеге ие болды. 
Ақтау қаласында ақпан айында дзюдо 
күресінен ересек жас�спірімдер ара-
сында жалауын к�терген Қазақстан 
чемпионатында Аслан Лес пен Бе-
к а р ы с  С а д у а қ а с  а л т ы н  ж ү л д е н і 
қанжығасына байласа, Мохамбет Рах-
мет күміс жүлдегер атанды. Ал Жансая 

шетел сазгерлерінің күйлері мен 
авторлық шығармалар орындалды. 

Сыбызғышылық �нерді зерттеп, 
жұртшылыққа насихаттап жүрген 
ұстаз Талғат Мұқышев халық әні 
«Сыбызғы сазы» мен «Гүлдариғаны» 
нақышына келтіре орындаса, Нұржан 
Жанпейісов Iсет Найманбайұлының 
әні «Қараг�з» әнін әуелете шырқап 
к�ре рменнің ыстық ықыласына 
б�ленді. 

Белгілі �нерпаз жеке орындауда 
Құрманғазы Сағырбайұлы, Дина 
Нұрпейісова, Нұрғиса Тілендиев 
және Қаршыға Ахмедияровтың 
бірнеше туындыларын жетіген аспа-
бында ойнады. Зал толы к�рермендер 
Асылайдың �неріне қол соғып, кеш 
иесінің күйді орындау шеберлігіне 
тәнті  болды. Шебер шертілген 
жетігеннің нәзік  үні  жиылған 
жұртшылықтың жүрек қылын тер-
беп, жанын тебірентті. 

Концертте  «Еркеназ»  жет і-
геншілер ансамблі халық әндерінен 
папури орындаса, «Аманат» �нер 
орталығының шәкірттері Дәулет-
керейдің «Қосалқа» күйін кеш 
иесімен бірге шертті. Ағайынды 
Асылай мен Айгерім Апеновалардың 
орындауындағы халық әні «Екі алуан, 
екі асыл зат» пен Роза Iлқожаның әні 

 Аманбаева, Камила Ысқақова, Тілеген 
Тынырбай сынды спортшылар қола 
жүлдені қанағат тұтты. 

Еркін күрестен ақпан айының 
 басында Қарағанды қаласында 23 
жасқа дейінгі жастар арасында �ткен ел 
біріншілігінде Iлішер Ерғали мен Аяр 
Кенжеев жүлделі үшінші орынға қол 
жеткізді. Қызылорда қаласында ауыр 
атлетикадан 20 жасқа дейінгі жастар ара-
сында �ткен Қазақстан чемпионатында 
Айнұр Абдықалықова екінші, Нұрай 
Қасенәлі үшінші орынды иеленді. 

Ақпан айында Дубай қаласында 
болған  семсерлесуден халықаралық 
сында  Кирилл Павлов қола жүлдемен 
елге оралды. Міне, осы аттары аталған 
дарынды жастардың барлығы дерлік 

«Iке-ананы» залдағы к�рермендер 
қосыла шырқады. 

Кеште аға буынның ізімен келе 
жатқан жас жеткіншектер ұлттық 
аспапты нақышына келтіре шертіп, 
«Алатау» театрын сиқырлы сазға 
б�леді. Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының ұстазы, 
с ы б ы з ғ ы ш ы ,  А с ы л а й д ы ң  � н е р 
жолындағы тәлімгері Талғат Мұқышев 
«Сыбызғы сазы» әуенін сыбызғы аспа-
бымен нақышына келтіре орындады. 
К�рермендер халық әні «Гүлдариғаны» 
с ы б ы з ғ ы  н ы ң  с ү й е м е л д е у і м е н , 
ҚР Мәдениет қайраткері Нұржан 
Жанпейісовтің  орындауындағы 
«Қарак�з»,   «Баянауыл» әндерін 
домбыраның демеуімен қосыла 
шырқап отырды. Сүйінбай сазды 
фольклорлық ансамблінің бишілері 
«Аққайың биін» мың бұрала биле-
се, Біржан Бәзілжанов халық әні 
«Жорғатайды» әуелете шырқады. 

Концертт ің  б ір  ерекшеліг і , 
жетіген мен гитараны үндестіре 
отырып «Романс», «River flows in 
you» шығармалары үйлесім тапты. 
Этно-фольклорлық «Бабалар сазы» 
ансамблі �н бойына даланың рухын 
сыйғызған халық күйлеріне жаңа леп, 
�згеше музыкалық �рнек берді. 

Бағзыдан бастау алған ұлттық 
дәстүрлі �нерімізді бұл күнде дәріп-
теп, атадан қалған аманатты арқау 
еткен Асылай Апенова кеш соңында 
«Алаш аманаты» атты туындыны 
жиналған жұртшылыққа тарту етті. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Қ.Ахметов атындағы мектептің �рендері.
Еліміздегі беделді оқу орнының 

б а с т ы  б і р  е р е к ш е л і г і  –  а у ы л -
аймақтарда талантымен танылып 
жүрген жас жеткіншектердің  мектеп 
ж а т а қ х а н а с ы н д а  ж а т ы п  о қ у ы н а 
барлық жағдай жасалған. Аталған оқу 
орнының шәкірттері баскетбол, вело-
спорт,  волейбол, су добы, еркін күрес, 
ауыр атлетика, жүзу, грек-рим күресі, 
 дзюдо, қазіргі бессайыс, байдарка және 
 каноэда ескек есу, синхрондық жүзу, 
семсерлесу, жағажай волейболы, к�ркем 
гимнастика, спорттық гимнастика, 
мұзда сырғанау, шайбалы хоккей, тен-
нис, жеңіл атлетика, суға секіру секілді 
олимпиадалық спорт түрлерімен айна-
лысып, шеберліктерін шыңдай алады. 

М е к т е п т і ң  б ү г і н г і  т ы н ы с -
тіршілігін, жаңа мүмкіншіліктерін 
к�ріп, толағай табыстарға толы айтулы 
орданың келешегі кемел екендігіне 
к�з жеткізесің.  Жағдай жасалған 
жерде жетістіктер міндетті  түрде 
келетіні с�зсіз. Жыл басынан бері 
Қ.Ахметов атындағы республикалық 
арнайы мамандандырылған мектеп-
интернаттың олимпиадалық резервінің 
колледжінде дәріс алып, спортпен 
шыңдалып жатқан жас жеткіншектердің 
алдағы күнге деген арманы асқақ. 
 Бастысы, байрақты бәсекелерде ел 
намысын қорғап, қазақтың к�к туын 
к�кке желбіретер �рендеріміз к�п бол-
сын! 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ


