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Ықылас атындағы халық музы ка-
лық аспаптар музейінде үш күндік 
к�рме ашылды. К�шпелі к�рмеге 
Ресейдің Астрахань облысы 
 Алтынжар ауылында орналасқан 
«Құрман ғазы атындағы мәдени 
орталық» қорында сақталған 
күйші домбы расының к�шірмесі 
мен Құрманғазының т�л шәкірті 
Ерғали Есжановтың домбырасы 
әкелінген. 

Сонымен қатар алматылықтар 
Атырау облыстық тарихи-�лкетану 
музейі қорындағы Құрманғазының 
дара ауыз мылтығы мен шәкірті 
Дина Нұрпейісованың белбеуі , 
 Батыс Қазақстан облыстық тарихи-
�лкетану музейінің қорындағы Дина 
апамыздың қамзолы, ХІХ ғасырдағы 
к�не зергерлік бұйымдар қойылды. 

Бұл шара қазақтың күй �нерінің 

шебері Құрманғазы Сағырбайұлы ның 
200 жылдығына орай �ткізіліп отыр.  

«Құрманғазы – тек біздің ғана 
рухани мұрамыз емес, бүкіл әлемге 
танылған тұлға. Құрманғазы баба-
мыздың 200 жылдығы ЮНЕСКО 
шеңберінде аталып �туде.  Біздің 
б а с т ы  м і н д е т і м і з  Қ ұ р м а н ғ а з ы 
шығармашылығын, домбырасын, 
шә кірттерінің мұрасын, халыққа қал-
дырған күй мұрасын жиынтықтай 
отыра насихаттау, дәріптеу, жаңғырту 
ұрпақ санасында сақтауға барын-
ша үлесімізді қосу» дейді Ықылас 
атындағы халық музыкалық аспап-
тар музейінің директоры, филоло-
гия ғылымының кандидаты Ұлжан 
 Байбосынова.   

Айта кету керек, аталған іс-шара 
Алматы әкімдігінің, қалалық Мә дениет 
басқармасының қолдауы мен �ткізіліп 
отыр. 

Еліміздегі мектеп бітіруші мың-
даған түлектер емтиханға дайындық 
үстінде. Осыған орай �ткен жылы 
қабылданған ҰБТ-ның жаңа фор-
матының артықшылығы мен кемші-
лігі, жалпы мектеп оқушыларының 
тес тілеуге даярлығы ж�нінде аз-кем 
тоқталуды ж�н санадық. 

Еліміз бойынша Ұлттық бірыңғай 
тестілеуге �тініштер  қабылдау жүріп 
жатыр. 10 наурыздан 10 мамырға 
дейінгі аралықта мектеп бітірушілер 
таңдаған мамандықтарына қарай 
тест сынақтарын тапсыратын пән-
дерді анықтап, �тініш берулері ке-
рек. Жуырда ҚР Білім және ғылым 
министрі Е.Сағадиевтің 2017-2018 
оқу жылының аяқталуы және орта 
білім беретін ұйымдарда қорытынды 
аттестация �ткізу туралы бұйрығы да 
шықты. С�йтіп, еліміздің басты емти-
ханына старт берілді.    

ҰБТ ұйымдастыру жағынан да, 
сапа жағынан да жыл �ткен сайын 
жоғары деңгейге к�теріліп келеді. 
2017 жылдан бастап ҰБТ жаңа формат 

Музыкалық тілде жоғары тенор деп 
аталатын ?міре дауысы – табиғаттың 
қазақ халқына тарту еткен сирек сыйы. 
Бұл дауыс сезімінде сәулесі, к�кірегінде 
к�зі бар адамды бейтарап қалдыра ал-
майды. ?міре даусының мінсіз сұлулығы 
ғасырларда ғана қайталанар ерекше 
құбылыс. Қай әнді орындаса да сазы 
мен сырын жүрекпен жеткізетін ?міре 
Қашаубаев біртуар дарын иесі, сегіз 
қырлы бір сырлы �нерпаз болған. Асқан 
әншілігімен  қоса виртуоз домбырашы 
әрі шебер актер ретінде танылған ол 
ғажайып адами тұлғасымен де халық 
құрметіне б�ленді.     

1925 жылы Парижде �ткен ЭКСПО 
к�рмесінде «Ағаш аяқ», «Қанапия», 
«Үш дос»,  «Жалғыз арша»,  «Қос 
 балапан» және басқа әндерді орындап, 
2-ші бәйгемен қоса күміс медаль жеңіп 
алған әнші �з талантымен әлемдік 
�нер жұлдыздарын тамсандырды. 
Сол кезде «Париж апталығы» газеті 
мен «Ле  мюзикаль» журналы оның 
 сирек  кездесетін талант екенін жазса, 
Сорбонна университетінің профес-
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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

Күйші мұрасы – мәңгілік ҰБТ-ға ДАЙЫНДЫҚ ҚАЛАЙ? 

ӘЛЕМГЕ ТАНЫЛҒАН ӘМІРЕ

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

DANALYQ MÁIEGI

ABAI

бойынша екі кезеңмен �те бастады. 
Бірінші кезеңде мектеп бітірушілер 
қорытынды аттестаттаудан �теді. Бұл 
емтихан барлық мектеп түлектері 
үшін міндетті әрі ол мектептің �зінде 
болады. Қорытынды аттестаттау 
аяқталғаннан кейін, жоғары оқу 
орнына түсуге талап білдірген жас 
түлек Ұлттық бірыңғай тестілеуден 
�теді. Жаңа форматтағы ҰБТ бес 
пәннен тұрады. Үшеуі міндетті: 
оқу сауаттылығы, математикалық 
сауаттылық, Қазақ стан тарихы. Екеуі 
таңдаған маман дығына байланысты 
бейіндік пәндер. 

Ал биылғы �згеріс тек тест сұрақта-
рына ғана қатысты болып отыр. Ұлт-
тық тестілеу орталығының директоры 
Р.?лімқұлов мәлімдегендей,  Ұлттық 
тестілеу орталығы мемлекеттік тап-
сырыс т�ңірегінде тест тапсырмала-
рын жыл сайын 35%-ға жаңартады 
екен. Р.?лімқұловтың айтуынша, 
биыл Ұлттық  бірыңғай тестілеудің 
сұрақтары 50 пайызға жаңартылды. 
Яғни әр пән бойынша 140 сұрақтың 

70-і �згерді деген с�з. Тест сұрақ та-
рының жаңа стандарттарға сәйкес 
үздіксіз жетілдіріліп отыратынын 
және білім мен ғылымның үнемі да-
мып отыратынын ескерсек, бұл әбден 
дұрыс. Oткен жылы, мәселен, ҰБТ 80 
мың сұрақты қамтыса, бұл сан биыл 
120 мыңға жетті. 

ҰБТ-ның жаңа форматының 
қаншалықты тиімді екендігін білу  
мақсатында Алматыдағы мектеп 
мұғалімдерінен сұрап білген едік. 
Мәселен, М.Мәметова атындағы 
№28 мектеп-лицейдің оқу ісінің 
меңгерушісі Маржан Оразбаеваның  
айтуынша, ҰБТ-ның жаңа формат 
бойынша екі деңгейде �туі дұрыс. 
Мектептегі қорытынды аттеста-
ция нәтижесі бойынша аттестатын  
қолына алған түлек ЖОО-ға тапсыру 
кезінде шекті балды ала алмаса, қайта 
тапсыруға мүмкіндігі бар.

(Жалғасы 3-бетте)

соры Перно фонографқа ?міренің 
орындауында бірнеше ән жазып алған. 
?міре Қашаубаев 1927 жылы сәуір 
айында арнайы шақыртумен Мәскеу 
консерваториясының залында қазақ 
әндерін тамылжыта шырқады. Сол 
жылы Германияның Майндағы Франк-
фурт қаласында �ткен Халықаралық 

музыкалық к�рмеде концертке қатысып, 
қазақтың халық әндерін әлемге паш етті. 
Оның орындауындағы әндер дүниежүзі 
мәдениетінің ірі �кілдері Ромен Роллан, 
Анри Барбюс тарапынан жоғары баға 
алған. «?міренің әні «темпераменттің» 
шеңберіне  сыймай,  б із  құтылуға 
асығатын �ктемдіктен үстем барып, 

�зінің биік деңгейіне жайғасады. Т�рт 
тондық жүйеге негізделетін ноталық 
жазуымыз бұл құбылысты әділ, риясыз 
бейнелей алмайды» деп таңғала жазды 
«Париж апталығында» атақты француз 
композиторы Поль Ле Флем. Осылай-
ша әлем жұртшылығы ?міренің �нері 
арқылы қазақ халқын таныды. 

Қазақтың ұлы әншісі ?.Қашаубаев 
туралы «?міре» фильмін Мәдениет және 
спорт министрлігінің тапсырысымен 
Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» 
киностудиясы ?.Oтемұратовтың «Dar 
Play»  компаниясымен бірлесіп түсірген. 

(Жалғасы 3-бетте)

туралы көркем фильм көрерменге жол тартты
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ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

ОН МЫҢ ГРАНТ БӨЛІНБЕК

ЖУРНАЛИСТЕРГЕ 
АРНАЛАДЫ 

АЛМАТЫ  ОБЛЫСЫНДА 
ЖАҢА АУДАНДАР ҚҰРЫЛДЫ

БӘРЕКЕЛДІ!

БАЙҚАУ

Елбасы Н.Назарбаев Дүниежүзі қазақта рының 
V құрылтайында шетелдегі қазақ жастарына 
қолдау білдіріп, Үкіметке олардың елімізде білім 
алуы үшін б�лінетін квотаны екі есеге к�бейтуді 
тапсырған еді.

Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру 
барысында Халықаралық бағдарламалар орталығы 
мен Дүниежүзі қазақтары қауым дастығы екіжақты 
меморандумға қол қойды. 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Т�ра ға-
сының бірінші орынбасары Зауытбек Қауыс бекұлы: 
«Шеттегі қандастар арасында дарынды жастар 
к�п екен. Соларды еліміздегі жетекші жоғары оқу 
орындарына қабылдаумен қатар, бүгінгі қол қойған 
меморандум арқылы шетелдерде де білім алуына 
мүмкіндік жасауымыз керек» деп атап �тті.

Халықаралық бағдарламалар орталығының ди-
ректоры Жанболат Мелдешев Елбасы тарапынан 
қолдау тауып отырған бағдарлама әлемдегі барлық 
қазақ жастарына ортақ екендігін, тіпті Франция, 
Англия сияқты еуропалық елдерде де тегін білім алу 
мүмкіндіктері қарастырылғанын жеткізді. 

Екіжақты келісіммен жүзеге асқан бұл жолғы 10 
мың білім грантын Ресейдің білім ордалары б�ліп 
отыр.

Орталық коммуникациялар қызметінде 
қазақстандық журналистерге арналған байқау 
жайында баспас�з конференциясы �тті. 

Еуропалық одақ пен Қазақстан арасындағы 
дипломатиялық қатынастардың 25 жылдығына 
орай Еуропалық одақтың Қазақстандағы Oкілдігі, 
Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің 
қолдауымен Қазмедиа медиамектебімен бірлесе 
отырып, қазақстандық журналистерге арнал ған 
«Еуроодақ – Қазақстан: әріптестік пен ынты-
мақтастықтың 25 жылдығы» атты кәсіби халық-
аралық тағылымдамаға байқау жариялайды. 

Байқау  Еуропалық одақ  пен Қазақстан 
 Республикасы арасындағы қатынастарды кеңейтуге 
әрі нығайтуға, ашық диалог қалыптастыруға және 
Қазақстан медиа қауымдастығында Еуропалық одақ 
туралы ақпараттың кеңеюіне бағытталған. Байқау 
нәтижесінде ЕО институттары (Еуропалық Парла-
мент, ЕО Кеңесі, Еуропалық Комиссия, Еуропалық 
сыртқы істер қызметі) мен Брюссельде медиа пулды 
зерделеу үшін бір апталық таныстыру тағылымдамаға 
қатысуға 3 жеңімпаз іріктелетін болады.  Сонымен 
қатар жеңімпаздар Еуропалық Комиссияның 
күнделікті брифингтеріне қатыса алады және 
ЕО институттарының жұмыс механизмдерімен 
 танысады. Сондай-ақ жеңімпаздар 2018 жыл бары-
сында Қазмедиа медиамектебінің тренингтері мен 
семинарларына («Хабар» агенттігі шеберханасы 
жобасы) қатысу мүмкіндігін алады.  

Тағылымдама қорытындылары  бойынша 
қатысушыға ЕО Oкілдігінің және Қазмедиа 
медиамектебінің атынан ұсыныс хат және сертифи-
кат тапсырылатын болады.  

Конкурсқа �тініш қабылдау 2018 жылдың 30 
сәуіріне дейін жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылғы 31 наурыз-
да Алматы облысының әкімшілік-аумақтық  
құрылысындағы �згерістер туралы №653 қаулыға 
қол қойып, Алматы облысының аумағынан жаңа 
аудандар құрылғанын жария етті.

«Қазақстан Республикасындағы әкімшілік-
аумақтық құрылыс туралы»  1993  жылғы 8 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
9 - б а б ы н а  с ә й к е с  Қ а у л ы  б о й ы н ш а  А л м а т ы 
облысының Райымбек ауданын б�лу  жолымен 
әкімшілік орталығы Кеген ауылында орналасқан 
Кеген ауданы, әкімшілік орталығы Нарынқол 
 ауылында орналасқан Райымбек ауданы әкімшілік-
аумақтық бірліктері құрылды. 

Алматы облысының құрамындағы он жетінші 
аудан болып есепке кірген әкімшілік басқару аумағы 
�ткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарындағы 
оңтайландыру салдарынан жабылып қалған 
Нарынқол �ңірінің негізінде ашылды. Нарынқол 
аумағы Жетісудың Қытай Халық  Республикасымен 
шектесетін, еліміздің оңтүстік-шығысындағы 
шекаралық қақпа болып саналады. Сол  жылдарда 
Нарынқол және Кеген аудандары біріктіріліп, 
Райымбек ауданы болып қайта құрылған болатын. 
1997 жылы оңтайланған ауданның орталығы  Кеген 
ауылына к�шірілді. Енді арада ширек ғасырға жуық 
уақыттан кейін еліміздің геосаяси картасында 
маңызды орын алатын шекаралық елді мекеннің 
мәртебесі Президент Жарлығымен айқындалды. 
Жетісудың шалғай аудандарында тұратын тұрғындар 
Елбасы шешімін қуана қабылдап жатыр.  

Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізілді. Елбасы Жарлығына 
сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қажетті 
шаралар қабылдайтын болады. 

– Біз 20 жыл ішінде Ұлы Даланың дәл ор-
тасында бүкіл әлемге танылған жаңа әсем 
қала тұрғыздық. Бұл қала халқымыздың мақ-
танышына айналды. ?рине, бұл – қала әкім-
шілігінің, құрылысшылардың, сәулетшілер мен 
осы үдеріске атсалысқан к�птеген адамның 
маңдай терінің жемісі. Біз биыл елордамыздың 
20 жылдығын тойлаймыз. Қонақтарымыздың 
бәріне елорданың жиырма жылда қол жеткізген 
тартымдылығын, әсемдігін және тыныс-
тіршілігінің жоғары деңгейде екенін к�рсетуіміз 
қажет, – деді Елбасы. 

Сондай-ақ Астана қаласының әкімі ?сет 
Исекешов елорданы одан әрі дамыту және қала 
тұрғындарының �мір сүру жағдайын жақсартудың 
негізгі  к�рсеткіштеріне қол жеткізу үшін 
атқарылып жатқан жұмыстар ж�нінде баяндады. 
Жиын соңында Нұрсұлтан Назарбаев қала әкіміне 
бірқатар нақты тапсырма берді.

Сарыарқа т�сінде Қазақ елінің тәуелсіздігінің 
нышаны іспеттес әсем қаламыз Астананың бой 
к�тергеніне биыл 20 жыл толып отырғаны мәлім. 
Осынау жылдары елордамыз дәулеті тасып, сәулеті 
асқан сұлу шаһарлардың біріне айналды. Елорда 
жылнамасына к�з жүгіртер болсақ, 1994 жылдың 
6 шілдесі күні Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің жалпы отырысына қатысқан Нұрсұлтан 
Назарбаев депутаттарға Қазақ елінің елордасын 
Алматыдан Ақмола к�шіру туралы идеясын 
ұсынып, оны нақты фактілермен депутаттардың 
алдында дәлелдеп шықты. 1997 жылдың 20  

қазанында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен Ақмола қазақ елінің астанасы болып 
жарияланды. Ал 1998 жылдың 10 маусымында 
әлем картасында пайда болған жаңа астананың 
халықаралық тұсаукесері �тті. 

Мемлекет басшысы �зінің «Еуразия жүрегінде» 
атты кітабында жазғандай, Астана Еуропа мен 
Азияның шектескен тұсында, яғни Еуразия құр-
лығының қақ ортасында, мұхиттардан бiрдей 
қашықтықта орналасқан. Бұл шешiмде қауiпсiздiк 
мәселесi де елеулi р�л атқарды. Тәуелсiз елдiң аста-
насы сыртқы шекаралардан мейлiнше қашық және 
елдiң орталығында болуы тиiс едi. Үшiншiден, 
астананы �згерту Қазақстан экономикасын 
сауықтыру үшiн де қажет болды. 

Міне, осылайша әлем картасында орын алған 
Астана әлем жұртшылығын ауызына қаратқан 
айшықты қалаға айналды. Oткен жылы мұнда 
халықаралық «ЭКСПО – 2017» к�рмесі дүркіреп 
�тті. Халықаралық  к�рмелер бюросының Бас 
хатшысы зор табыспен �ткен жаһандық шараға   
«соңғы 25 жыл ішіндегі ең тамаша к�рме» деп 
жоғары  баға берді. 

Бүгінгі күні Астана тарихы мен қазақстандық-
тардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз болып 
кетті. Елорда біздің республикамыздың күш-қуа-
тының іске асуының, динамикалық дамуының 
және тұрақтылығының к�рінісіне айналды.  Астана 
– Отанымыздың жүрегі, халықтың �з күшіне 
сенімі мен ұлы тағдыр-талайының символы екені 
с�зсіз.   

XXI ғасыр ғажайыбы атанған әлемдік мегапо-
листе қазіргі таңда  миллионға жуық халық тұрады. 
Астаналықтардың �мір сүру ұзақтығы осы жиырма 
жыл ішінде 69 жастан 75 жасқа жетті. Елордадағы 
жоғары оқу орындарының саны үш есе к�бейді. 
Жыл сайын жас отау, жаңадан шаңырақ құратын 
жастар саны 3 мыңнан 11 мыңға дейін к�бейіп, 
т�рт есе артты. 20 жыл ішінде қала аумағы 258 
шаршы шақырымнан 800 шаршы шақырымға 
дейін �сті.

Тәуелсіздігіміздің тірегі, Отанымыздың 
мақтанышы Астанамыздың мерейі тасып, беделі 
асқақтай берсін деп тілейді бүкіл еліміз.   

* * *
Елбасы Мысыр Араб Республи касының 

Президенті ?бдел Фаттах Ас-Сисиге құттықтау 
жеделхатын жолдады.

Нұрсұлтан Назарбаев ?бдел Фаттах Ас-Сисиді 
Мысыр Араб Республикасының Президенті лауа-
зымына қайта сайлануымен құттықтады.

«Бұл жеңіс – Сізді мемлекеттің мүддесі 
мен жарқын болашағына қызмет ететін нағыз 
 патриот және еліңіздің бірлігі мен тұрақты 
 дамуын қамтамасыз ете алатын парасатты әрі 
тәжірибелі саяси к�шбасшы ретінде халқыңыздың 
мойындауының тағы бір айқын дәлелі.

Мыңдаған жылдық к�не тарихы бар Мысыр 
елі келешекте Сіздің басшылығыңызбен �тпелі 
кезеңдегі қиыншылықтарды еңсеріп, орнықты 
даму жолына түсетініне сенімдімін.

Астана мен Каир арасында орнаған достық 

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

Е л б а с ы  Н . Н а з а р б а е в т ы ң 
Қазақстан халқына ұсынған бес 
әлеуметтік жобасы жастар ара-
с ы н д а  д а  қ ы з у  т а л қ ы л а н у д а . 
Мәселен, «Жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын арт-
тырып, студент жастардың жа-
тақханадағы жағдайын жақсарту» 
атты үшінші бастамасы жастар үшін 
жасалған алғышарттың бірі екені 
с�зсіз. Жыл сайын б�лінетін 54 мың 
мемлекеттік грантқа қосымша 20 
мың грант қосу жастарға жасалып 
отырған зор мүмкіндік. Оның 11 
мыңы техникалық мамандықтар 
бойынша бакалаврлық білім беруге 
тиесілі.

Үндеуде «Бұл т�ртінші �неркә-
сіптік революция жағдайындағы 
жаңа экономикада зор сұранысқа 
ие болатын сан мың жаңа маман-
ды даярлауға мүмкіндік береді. 
Мұнда ең алдымен инженерлер, 
ақпараттық технология, робот тех-
ни касы, нанотехнология саласы-
ның мамандары туралы с�з болып 
отыр.

Бұл да жастарға мемлекет қам-
қорлығының айқын к�рінісі.Со-
нымен бірге техникалық және ауыл 
шаруашылығы маман дықтары бой-
ынша барлық жоғары оқу орын-
дары гранттарының құнын ұлттық 
жоғары оқу орын дарының грант-
тары деңгейіне дейін к�теру керек.

Аталған шаралар орта мек-
теп түлектерін жоғары біліммен 
н е ғ ұ р л ы м  к � б і р е к  қ а м т у ғ а 
мүмкіндік береді, бұл – жалпы 
әлемдік тренд» деп нақты атап 
к�рсетілген. Шын мәнінде, ком-
пьютер ж�ндеу шеберлері, телефон, 
радио құрылғылары мамандары 
және т.б. сұранысқа ие салаларға 
к�бірек к�ңіл б�лінгені дұрыс. 

Жастарды қуантқан тағы бір 
жағымды жаңалық – жатақхана 
мәселесі .  «Қазір жоғары оқу 
орындары мен колледждердің 
с т у д е н т т е р і н  ж а т а қ х а н а м е н 
қамтамасыз ету мәселесі  �те 
�зекті. Бұл міндетті шешу үшін 
жоғары оқу орындары, колледж-
дер мен девелоперлік компания-

лар мемлекет пен жеке меншіктің 
с е р і к т е с т і г і  қ а ғ и д а  с ы м е н 
жатақхана салуды бас тауы керек. 
Мемлекет �з тарапынан Білім 
және ғылым министрлігі арқылы 
жатақхана құрылысына жұмсалған 
инвестициялардың белгілі бір 
б�лігі біртіндеп қайтарылуына 
кепілдік береді.

2022 жылдың соңына дейін 
студенттерге арнап кемінде 75 
мың орындық жаңа жатақхана 
салуды тапсырамын. Бұл алдағы 
жылдарда �се түсетін сұранысты 
ескергеннің �зінде жатақхана 
тапшылығын біржола шешеді» 
дей келе, Елбасы тиісті орындарға 
жатақхана салуды тапсырды. Бұл 
болашақ маманның жан-жақты 
білім алуына мол мүмкіндік береді.

Мемлекет басшысының жас-
тар мәселесін үнемі назарында 
ұстауы бізге зор сенім ұялатады. 
Еліміздің болашағы үшін, �сіп-
�ркендеуі жолында сапалы білім 
алып, аянбай еңбек ететінімізге 
сенімдіміз.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың бес әлеуметтік 
бастамасы еліміз дегі ең �зекті 
әлеуметтік мәселелерді қамтуымен 
жұртшылықтың к�ңі лінен шығып 
отыр. Халықтың әлеуметтік ахуа-
лын жақсартуға  бағытталған 
ауқымды шаралардың баспана, 
жатақхана сияқты тұрмыстық 
жағдайды нысанаға алуы тегін емес. 
Ірі қалаларда жастардың к�пшілігі 
баспанасыз жүргені к�пшілігімізді 
алаңдататын. «Oз үйім – �лең 
т�сегім» дегендей, әркімнің жеке 
үйі, пәтері болуы оның алаңсыз 
жұмыс істеуінің, үбірлі-шүбірлі 
отбасы болуының басты шарты 
екені белгілі жайт. Сондықтан 
Елбасы «?рбір отбасына баспа-
на алудың жаңа мүмкіндіктерін 
беру» және «Жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын арт-
т ы р ы п ,  с т у д е н т  ж а с  т а р д ы ң 
жатақханадағы жағдайын жақсарту» 

б а с т а м а л а р ы н  к � т е р д і .  Я ғ н и 
Елбасының «7-20-25» бағдарламасы 
жұмыс істейтін әрбір адамның не-
сиеге пәтер сатып алып, отбасылық 
бюджетінің мүм кіндіктері аясында 
т�лей алатындай болуы үшін арзан 
ресурстар ұсынды. Яғни Нұрсұлтан 
?бішұлы Үндеуде баспана алу 
үшін несие т�лемінің мерзімі 25 
жылға, үстемесі 7 пайызға дейін 
т�мендетілетінін айтты. Бұл тұрақты 
ж ұ м ы с ы  б а р  т ұ р ғ ы н д а р ы м ы з 
үшін үлкен жеңілдік екені даусыз. 
Алдағы уақытта бұл міндетті жүзеге 
асырудың тетіктері нақтылана 
түспек. 

Oзім білім саласында жұмыс 
істейтіндіктен жастарға қатысты 
к�птеген мәселелерден хабар-
дармын. Еліміздің к�птеген оқу 
орындарында студенттерге жатақ-
ханаларда орын жетпейтіні жа-
сырын емес. Сондықтан Елбасы 
Үн деуінде айтылған студенттердің 

жатақханадағы жағдайын жақсар-
ту мәселесі �те орынды әрі дер 
кезінде к�теріліп отыр. Үндеуде 
«2022 жылдың соңына дейін сту-
денттерге арнап кемінде 75 мың 
орындық жаңа жатақхана са-
луды тапсырамын. Бұл алдағы 
жылдарда �се түсетін сұранысты 
ескергеннің �зінде жатақхана 
тапшылығын біржола шешеді» 
деді Президентіміз. Енді осы 
жатақхана жайының шешімін 
табуы ауылдан оқу іздеп кел-
ген түлектердің пәтер жал дау-
дан құтылып, артық шығынға 
ұшырамауына, мамандық алуға 
ұмтылуына да к�п к�мегін тигізеді 
деп білеміз. Аталған бастаманың 
оң шешімін табуы – жоғары білім 
алудың қолжетімділігі мен сапа-
сын арттырудың бір жолы. 

Бұл Елбасымыздың жастарға де-
ген әкелік қамқорлығының айқын 
к�рінісі екені анық. 

УАҚЫТ ТАЛАБЫНА САЙ ҚАДАМ

ЖАТАҚХАНА ТАПШЫЛЫҒЫ БОЛМАЙДЫ

Елбасының бес әлеуметтік бастама туралы Үндеуі 
Тәуелсізді гімізді баянды ету жолындағы маңызды 
қадам деп санаймыз. Үндеуде к�терілген әлеуметтік 
жобалар әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын әрі қарай 
жақсарта түсуге бағытталғаны к�пшіліктің к�кейінен 
шықты. Президент баспана, салық және білім жағынан 
жан-жақты қолдау к�рсетуді ұсынды. Мәселен, 
«?рбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін 
беру» бастамасын жүзеге асыру к�птеген әлеуметтік, 
отбасылық мәселелердің шешімін табуға септігін 
тигізері с�зсіз. Oйткені елімізде тұрғын үйге қол 
жеткізе алмай жүрген тұрғындардың саны әлі де к�п. 
Елбасы осыған орай қатардағы тұрғындардың баспаға 
қол жеткізу мүмкіндігін кеңейту үшін  «7-20-25» 
бағдарламасын ұсынып отыр. Яғни бұл бастама бой-
ынша тұрақты жұмыс істейтін әрбір қазақстандық 
несие алу мүмкіндігіне ие болады. Бұл ретте несие 
�сімінің м�лшерлемесі жылына 7 пайыздан аспайды 
және т�леу мерзімі де анағұрлым ұзартылып отыр. 
 Елбасы бастамасы іске асырылса миллиондаған 
тұрғын баспанаға ие болып, тұрмысы жақсарады  де-
ген с�з. 

Үндеуде к�терілген «Жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент 
жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту» 
ж�ніндегі бастама білім саласын бүгінгі күн талабына 
сай дамытудан туындағаны анық. Елбасы жоғары 
білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттыру 
үшін нақты шараларды ұсынған. Соның ішінде мем-
лекет тарапынан б�лінетін гранттардың басым б�лігі 
техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлық 
білім беруге тиесілі болмақ. Бұл ұсыныс Президенттің 
қаңтар айында жариялаған Жолдауында айтылған 
т�ртінші �неркәсіптік революция жағдайында 
жаңа экономика құру міндетіне де сай келеді. Жаңа 
экономикаға ең алдымен инженерлер, ақпараттық 
технология, робот техникасы, нанотехнология сияқты 
салалардың  мамандарын даярлау қажет. Дамыған 30 
елдің қатарына қосылудың басты шарты да осында. 
Адам ресурстары жеткілікті ел ғана даму к�шіне ілесе 
алатыны дәлелденген. Бұл ретте жоғары оқу орындары 
студенттерінің санын да, сапасын да к�теру, олардың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту ж�ніндегі ұсыныстар 
жастарға қамқорлықтың  нақты к�рінісі. Ендігі міндет 
Елбасы үндеуінде айтылған бастамалардың нақты 
тетіктерін іздестіру және оларды дәйектілікпен жүзеге 
асыру деп білеміз.

ЖАСТАРҒА 
ҚАМҚОРЛЫҚ – 
БОЛАШАҚҚА 
ҚАМҚОРЛЫҚ

Берік АТАШ,
философия ғылымының докторы

Серікболсын МАНАПОВ,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың студенті    

Майса ӨТЕБАЕВА,
ҚР Мәдениет 

қайраткері, 
Ж.Елебеков атындағы

республикалық эстрада-
цирк колледжінің 

оқытушысы 

 АСТАНА – ЕЛ МАҚТАНЫШЫ
қарым-қатынастар бауырлас екі халықтың береке-
бірлігі үшін одан әрі �ркендей беруіне тілектестік 
білдіремін» делінген жеделхатта. 

* * *
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

атына Қытай Халық Республикасының Т�рағасы 
Си Цзиньпиннен алғыс білдірген хат келді.

Қытай Халық Республикасының Т�рағасы 
�зінің хатында қайта сайлануымен құттықтағаны 
үшін Қазақстан Республикасының Президентіне 
шынайы ризашылығын білдіре отырып, Қытай 
мен Қазақстанның тату к�рші әрі жан-жақты 
стратегиялық серіктес екенін атап �ткен. 

* * * 
Қазақстан Президенті «Шеврон» компания-

сы ның директорлар кеңесінің т�рағасы және бас 
атқарушы директоры Майкл Уиртпен кездесті. 

Кездесуде тараптар мұнай �ндіру мен мұнайды 
қайта �ңдеу саласындағы �зара ықпалдастықтың 
қазіргі мәселелері мен перспективаларын талқы-
лады. Мемлекет басшысы �ткен жылдар ішінде 
екі тарап тығыз әрі �зара тиімді қарым-қатынас 
орнатқанын атап �тіп, бүгінде ынтымақтастық-
тың жаңа кезеңі басталғанын айтты. Нұрсұлтан 
Назарбаев Майкл Уиртті қызметіне кірісуімен 
құттықтап, жауапты жұмысына табыс тіледі.

М.Уирт Қазақстан Президентіне құттықтағаны 
үшін алғыс айтып, екіжақты қарым-қатынастардың 
жемісті екенін атап �тті. 

Дина ИМАМБАЕВА



ANA TILI 3№14 (1428)
5 – 11 сәуір
2018 жыл

ТАҒЗЫМ

КӨРМЕ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

САҚТАНСАҢ, САҚТАЙДЫ

ЖАЙЫҚ ЖЫРШЫСЫ

«ҚАНДАЙ КЕРЕМЕТ ЕЛ»

ТЕЛЕФОН ТІРКЕУІ

ҚАУІП ӘЛІ СЕЙІЛГЕН ЖОҚ

Ақт�беде жазушы Хамза Есенжановтың                    
110 жылдығына орай «Жайық жыршысы» 
атты тарихи-танымдық кеш  �тті. Аталған 
шараны С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 
облыстық әмбебап  ғылыми кітапханасы 
«Ақт�бе қалалық сал ауруына шалдыққан 
азаматтарды қолдау орталығы» қоғамдық 
бірлестігі ұйымдастырды. 

Кеште жазушының «Ақ Жайық» трило-
гиясы туралы  Қ.Жұбанов атындағы АOМУ-
дің студенті Қалдыбай Бақытгүл баяндама 
жасады. Автоматтандыру б�лімі дайындаған 
«Жайық жыршысы» атты фото-шежіре слайд  
к�рсетілді.  Кітапханашы Ақмарал Сайлауқызы 
«Ақ Жайықтың ақиығы» атты кітап к�рмесіне 
библиографиялық шолу жасап, қаламгердің 
шығармаларымен публицистикалық мақа-
лаларына тоқталды. «Ақт�бе қалалық сал ауруы-
на шалдыққан азаматтарды қолдау орталығы» 
қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры 
Гүлмирам Сражова жазушы шығармалары 
 туралы ойларымен б�лісті.

Парижде қазақстандық фотограф Cли 
Оспанның к�рмесі жоғары деңгейде �тті. 
К�рме Ас тананың 20 жылдығына арналған 
 «Қазақ  станның даму ырғағы» экспозициясы 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
ұйымдастырылған. 

К�рмеде заманауи ғимараттар және Аста-
намыздың к�рікті жерлері, қазақстан дық-
тардың портреттері мен қара пайым адамдардың 
күнделікті �мірлері бейнеленген. Бұған дейін 
фотосуретшінің картиналары Carrousel du 
Louvre галереясының «Қазақстанның к�рікті 
жерлері» экспозициясында, Миланда �ткен 
«EXPO – 2015» к�рмесінің ұлттық павильонын-
да қойылды. 

Фотограф ?ли Оспан: «Біздің �лкелердің 
даму тарихын, ұмытылған әже образын әр 
қырынан танытуға тырыстым. Ал Астана біздің 
қарқынды дамып келе жатқандығымызды 
білдіреді. Осы суреттерге париждіктер таңғалып 
жатыр. «Қандай керемет ел» деп қызығушылық 
танытқан кезде іштей қуанып қалады екенсің» 
деп, қуанышымен б�лісті.

Қазақстандықтар үшін осы жылдың соңына 
дейін атқарылуы тиіс маңызды істің бірі – 
ұялы телефондарды тіркеуден �ткізу. 

Бұл талап заңмен бекітіліп, қазіргі күні 
 Ақ парат және коммуникациялар министрлігінің 
мұ рындық болуымен тіркеудің тәртібі мен ме ха-
низмін әзірлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Телефонын тіркеуден �ткізу үшін абонент 
қолданыстағы телефонның IMEI кодын, жеке 
куә лігі немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
ту ралы куәлік және осы телефонда қолданы-
латын абоненттік н�мірлердің толық тізімін 
беру қажет. 

Тіркелгеннен кейін барлық жиналған де-
ректер ұялы байланыс желісінің абоненттік 
б�лімшелерінің бірыңғай дерекқорында 
сақталады. Демек, 2018 жылдың соңына дейін 
Қазақстанның аумағындағы ұялы байланыс 
желілерімен жұмыс істейтін барлық құрылғы 
тіркелуі қажет.

«Сақтанғанды Құдай да сақтайды» демекші, 
шығыс �ңірінің тұрғындарын әбігерге салған 
су тасқыны әлі толастар емес. Бұған дейін де 
бірнеше елді мекендерді су басып, апаттық-
құтқару жұмыстары жүргізілген.

Енді, міне, Ертіс �зеніндегі су деңгейі күрт 
к�терілді. Семейдің Түйемойнақ аралындағы 10 
үйді су басқан еді. Oзендегі су деңгейі к�теріл-
гендіктен қалаға таяу Бесқарағай ауданының 11 
ауылдық округіне де қауіп т�ніп тұр.

Облыс әкімі Д.Ахметов шұғыл жиын �ткізіп, 
облыс прокуроры Қ.Игембаев орын алған 
жағдайдың тексеріліп жатқандығын атап �тті.

Еске салсақ, күні кеше ғана Аяг�з, Глубо-
кое, Шемонаиха, Зырян аудандары мен Семей 
қаласында т�тенше жағдай жарияланғаны 
белгілі. Мамандардың айтуынша, елді мекен-
дерді су басу қаупі әлі сейілген жоқ. 

ҰБТ-ға ДАЙЫНДЫҚ ҚАЛАЙ?
болып, бір орынға бірнеше үміткер таласқан 
жағдайда ғана «Алтын белгі» иегері ескеріледі. 
Бұл �згеріс �ткен жылы оқу гранттарын б�лгенде 
әділетсіздік болды деп шағым жасаған ата-
аналардың талап-тілектеріне орай қабылданған 
сыңайлы.  

ҰБТ туралы с�з қозғағанда мемлекеттік 
тіл мәселесі басты назарда тұратыны белгілі. 
Oзге тілде білім беретін мектепте қазақ тілін 1 
сыныптан бастап он бір жыл бойы оқытса да, 
оқушылардың қазақша с�йлеп кете алмауы 
сын садағына ілініп келеді. Бұның бір себебін 
ескі форматта қазақ тілінің тек шартты түрде 
тапсырылып келуінен к�рдік. Ал енді �ткен 
жылы Ұлттық тестілеу орталығының директоры 
Р.?лімқұлов жаңа форматтың мемлекеттік тіл 
мәртебесін к�теретінін айтқан еді. Яғни мек-
теп түлектері   қорытынды аттестаттауда қазақ 
тілінен емтиханды 100 пайыз тапсыруға міндетті. 
Тапсырмаларды орындағаннан кейін түлек 
 нашар баға алса немесе тапсыра алмаса, алынған 
нәтиже міндетті түрде аттестатқа жазылып, ҰБТ 
тапсыру құқығынан  айрылады.      

Бірақ тест тапсыру арқылы қазақ тілінің 
беделі к�теріліп кете қояды деу қиын, �йткені 
тестке дайындалған балалар жалаң жаттап алу 
арқылы бұған дейін де дәл осылай тапсырып 
келген  болатын. Одан олар қазақша  с�йлеп 
кеткен жоқ. Oйткені к�птеген оқушылар тест 
жауаптарын жаттап алып дайындалады. Ал жат-
тап алған білімнің ғұмыры қысқа. Сол себепті 
орыс мектептерінде сабақ беретін қазақ тілі 
мұғалімдері балалардың тілге деген  к�зқарасын 
жақсарту үшін емтиханды билет арқылы ауызша 
тапсыруды дұрыс санайды. «Сонда ғана баланың 
тілді қаншалықты  меңгергенін білеміз, ауыз-
ша сұраққа бала с�йлеу арқылы жауап береді, 
билетте морфологиялық, синтаксистік талдау, 
грамматика, барлығы  қамтылады» дейді олар.   

Қазақ тілі туралы айтқанда, жаңартылған 
оқу бағдарламасы бойынша білім беруде 
әлі де кемшіліктер аз емес. Мәселен, орыс 
мектептеріндегі оқу құралдарының сапасы әлі 
де сын к�термейді. Қазақ тілі мұғалімдерінің   
айтуынша, әдістемелік нұсқау мен оқулықтағы 
тапсырмалар сәйкес емес. Берілген тақырыптар 
кітапта жоқ болғандықтан, мұғалім оны �з 

бетімен іздеп табуы керек. Сондай-ақ ұзын-
сонар мәтіндер де баланы жалықтырып жібереді. 
Пән мұғалімдері жаңа бағдарлама бойынша 
шыққан 5 және 7 сыныптардың оқулықтары 
біршама жақсарғанын алға тартты. Ал �зге 
сыныптардың оқулықтары мен оқу құралдары 
қайта  қарастырылғаны дұрыс дейді. Бұл тұрғыда 
мектептегі оқушылардың жас ерекшелігі міндетті 
түрде ескерілуге тиіс. Ал к�бінесе оқулықтарды 
ЖОО оқытушылары  құрастыратындықтан, 
олар студенттерге лайықталғандай әсер 
қалдырады. Жыл сайын оқулықтарды адап-
тациядан �ткізетін мектептің пән мұғалімдері 
сын-пікірлері мен ұсыныстарын берсе де, 
олардың ескерілмейтініне, к�бінесе айтылған 
жерде қалатынына налиды. Сондай-ақ қазақ  тілі 
пәнінің мұғалімдері ЖОО-ға түсу үшін тапсыра-
тын емтиханда да қазақ тілінен тест тапсырылуға 
тиіс деп санайды. Бұл қазіргі үштілділікті дамыту 
кезінде қазақ тілінің шетқақпай қалмауына, оны 
үйренуге құлшыныс тудыруға біршама септігін 
тигізер еді. 

Ж а ң а р т ы л ғ а н  о қ у  м а з м ұ н ы  б о й ы н -
ша әліппенің алып тасталғаны белгілі. Жаңа 
бағдарламадан әліппенің тыс қалуына қазақ 
тілі пәнінің мұғалімдері де қарсы. «Мысалы, 
1 сыныпта бала әріпті танымай жатып оған 
тұтас мәтінді оқытамыз, 2 сыныпта диктант 
жазғызамыз. Қазақ тіліне тән дыбыстарды игер-
мей  жатып, бала қалай диктант жазады? «?» 
әрпінің жіңішке, дауысты, еріндік дыбыс екенін 
үйретпесең, ол «әке», «әже» деген с�зді жазып, 
айтып, түсіне ала ма? Шын  мәнінде, біз бұлай 
тілге ынталандыра алмаймыз. Мемлекеттік тілге 
немқұрайды қарау да осыдан басталады» дейді 
М.Оразбаева. 

  Тест сұрақтарындағы жеке тұлғаларға 
қатысты дау-дамайлы пікірлерге келсек, 
биылғы ҰБТ-ның сынақ нұсқаларында ондай 
оғаш сұрақтар жоқ. Ұлттық бірыңғай тестілеу 
жоғары оқу орындарына түсуге арналған іріктеу 
емтихандарының бір нысаны болғандықтан, 
түгелдей мектепте оқылған ақпарат қамтылған. 
Біз танысып шыққан ҰТО сайтындағы Қазақстан 
тарихы бойынша байқау сынақтарының 
сұрақтары бұрынғы кемшіліктерден арылғаны 
байқалды.  

(Басы 1-бетте)

Фильм Еуропа жұртшылығына 
қазақтың қара домбырасы мен дәстүрлі 
ән орындау �нерін таныстырған біртуар 
әншінің қысқа да жарқын ғұмырын 
баяндайды. Кинотуындыда ?міренің 
1925 жылы Парижде �ткен  «ЭКСПО» 
к�рмесіндег і  қайталанбас  �нері , 
Мұстафа Шоқаймен кездесуі және та-
нымал америкалық композитор Жорж 
Гершвинмен достығы к�рініс тапқан. 

ҚР Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы фильмнің 
тұсаукесерінде тарихи тұлға жайын-
да түсірілген «?міре» секілді фильм-
дер шетелдік к�рер мен  нің елімізге 
деген қызығу шы лығын арттыраты-
нын атап к�рсетті. «Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тың «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты бағдарла ма лық 
мақаласында рухани жаңғырудың басты 
шарты – мәдениетіміз бен ұлттық ко-
дымызды сақтап қалу. Онсыз рухани 
жаңғыру құр жаңғырық болып қалады» 
деп баса айтты. Еліміз жүргізіп отырған 
саясатта мәдениетке к�п к�ңіл б�лінеді. 
Oскелең ұрпақты тәрбиелеу, ұлттық 
мәдени мұраны насихаттау мақсатында 
кино�ндіріске идеологиялық мән 
берілген. Осы орайда еліміздің дара 
әншіс і  ?міре  Қашаубаев  туралы 
түсірілген к�ркем фильм к�рермен 
назарына ұсынылып отыр. Еуропада 
бірінші болып қазақ әнін әуелеткен 
?міренің тұлғасы қазақ �нері мен жалпы 
қазақ үшін аса маңызды» деді министр 
баспас�з мәслихатында. 

Ф и л ь м н і ң  қ о ю ш ы  р е ж и с с е р і 
 Д ж е ф ф р и  В е с п а н ы ң  а й т у ы н ш а , 
Қазақстанда фильм түсіру туралы ой 
үш ұйықтаса түсіне кірмеген. «Ең алғаш 
осы картинаны түсіру туралы ұсыныс 

?детте мектепішілік және онлайн-тестілеу 
кезінде оқушылар жақсы нәтижелерге жетіп 
жүрсе де, нағыз сынақ кезінде сүрініп жа-
татыны бар. Бұл ең алдымен мектеп бітіру 
емтихандарының қашанда үлкен �мірге қадам 
басар алдындағы аса ауыр әрі маңызды сынақ 
екендігімен, жылдан жылға оқушыларға 
қойылатын талаптардың күрделене түсуімен 
байланысты. ҰБТ басталғалы бері оқушылар 
үшін үлкен күйзеліске айналды. Бала екіжақты  
қысымға ұшырайтыны жасырын емес, бір 
жағынан грантқа іліктіру үшін әке-шешесі, 
екінші жағынан мектеп қамшылайды. Себебі 
ҰБТ нәтижесі  еліміздегі бүкіл мектептердегі білім 
сапасын бағалайтын бірден бір к�рсеткішке ай-
налып, рейтинг қуалаушылық белең алған. Тіпті 
кейбір мектептер �з беделіне нұқсан келтірмеу 
үшін білім деңгейі т�мендеу оқушыларды ҰБТ-
дан мәжбүрлеп бас тартқызған жағдайлар да 
болды. Ал енді жаңа формат бойынша мектептегі 
бітіру емтихандары мен ЖОО-ға түсу емтихан-
дары екі б�лек �ткізілсе де рейтингке тәуелділік 
жойылмай отыр. Демек, биыл да мұғалімдер 
жақсы балл алу үшін оқушыларды «таяқтап», 
үлгерімі т�мендердің грантқа тапсырмауына 
ықпал етеді. Және де биылғы ҰБТ-да осынша 
к�рсеткішке қол жеткізуіміз керек деген сияқты 
алдын ала жоспарлау мұғалімдерді артық әбігерге 
салып отыр.  

Қорыта айтқанда, қоғам �згеріп, мемлекет 
дамуы қарқындаған сайын білімге қойылатын 
талап күшейіп  барады. Он жылдан астам уақыт 
бойы ҰБТ-ның әбден тәжірибеден �тіп, жан-
жақты сараланып, орын алған олқылықтар мен 
кем-кетіктерінің түзеліп келе жатқаны содан. 
Түлектердің білім сапасын дәл әрі нақты бағалау 
жүйесі алдағы уақытта да барынша жетілдіріліп, 
олардың болашағына жол ашады деп күтеміз.    

Басты емтихан жақындап қалды, мектеп 
бітірушілер толқулы кезеңді бастан кешуде. 
Сондықтан оларға жан-жақты қолдау керек. 
ҰБТ-ның негізгі нысаны оқушы болғандықтан, 
кез келген жағдайда адам факторы, яғни бала 
мүддесі, оның білімі мен денсаулығы басты 
 назарда тұруға тиіс.       

Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ӘЛЕМГЕ ТАНЫЛҒАН ӘМІРЕ
туралы көркем фильм көрерменге жол тартты

түскенде маған қандай жауапкершілік 
артылып отырғанын түсіндім. Бұл мен 
үшін зор құрмет болды. Түсірілімге кіріс-
пей тұрып, Қазақстанға ұшып келдім. 
Жұмыс тобымен танысып, ?міренің 
бейітіне барып Құран оқыттық. ?нші 
туралы бірнеше кітап жазған Жарқын 
Шәкәрімнің еңбектерінің арқасында 
?міренің �мір тарихымен таныстық» 
деді режиссер. Фильмді тамашалау ба-
рысында шетелдік режиссердің қиын 
міндет үдесінен шыққанына куә болдық.  

Фильмді түсіруде белгілі �нер-
танушы, күйші, руханияты мыздың 
жоқшысы Жарқын Шәкәрімнің еңбегі 
зор. 40 жылдан бері ?міренің �мірі 
мен шығармашылығын зерттеп, алты 
кітап жазған, ?міренің фонографқа 
жазылған даусын тапқан ол әнші туралы 
фильм ге бас кеңесші ретінде қатысты. 
«Ел болса ер туғызбай тұра алмай- ды» деген, ?міренің бір �зі бүкіл елді 

әлемге танытты. ЭКСПО-ға дүниенің әр 
түкпірінен келген әлем халықтарының 
�кілдері қазақ әншісінің дауысына 
таңғалды. Сондықтан ?міре туралы 
айту, бүгінгі ұрпаққа жеткізу – біздің 
парызымыз» деді Ж.Шәкәрім фильмнің 
тұсаукесерінде. 

Картинаның бас продюсері, инвес-
тор ?лидар Oтемұратов екі жылдан 
астам уақыт бойы жүргізілген жобаның 
күрделі болғанын айта келе: «Еуропа 
қошемет к�рсетіп, қол шапалақтаған 
тұңғыш қазақ әншісі туралы к�пшілік 
білуі керек. Біз замандастарымызға 
?міре Қашаубаевтың қиын �мір жо-
лын және дауысын естуге мүмкіндік 
бергіміз келді. ?мірені жақын танып, 
ұлттық дәстүрлі �нермен етене танысқан 

отандастарымыздың бойында мақтаныш 
сезімі оянады деп сенемін. Біздің музыка 
мәдениетімізді қалыптастырған осын-
дай есімдер тарихта қалуға тиісті» деді.  

Фильмде ?міренің р�лін белгілі ак-
тер Санжар Мәдиев сомдады. Ол т�рткүл 
дүниені қазақ �нерімен таныстырған 
ұлы тұлғаның р�лін ойнау оңайға 
соқпағанын айтты: «?міре» фильмі 
менің бүгінге дейінгі жобаларымның 
ішіндегі ең  ауыры болды деп айта ала-
мын. Жарқын Шәкәрім, Сатыбалды 
Нарымбетовтің арқасында біз ?міренің 
образын  барынша шынайы к�рсетуге 
тырыстық. Тарихи дерекк�здерге 
сүйенсек, ?міре �те ұяң, сезімтал кісі 
болған. Барлығын жүрегіне тым жақын 
қабылдаған. Фильмде мен осындай 
адамды к�рсетуге тырыстым» деді 

С.Мәдиев. Түсірілім алдында ?міренің 
р�лін сомдау үшін Санжар Мәдиев 3-4 
ай дайындалыпты. Жас актер ән айтумен 
қатар домбыра тартуды үйренген. Бүгінгі 
күні Санжар Голливуд деңгейіндегі 
киноларға түсіп жүрген талантты 
актеріміз. 

«?міре» – қазақ кинематография-
сындағы аса ауқымды туындының 
бірі. Картинаны түсіру кезінде 400-
ден аса шетелдік мамандар жұмыс іс-
теген. Картина Латвия, Лос-Анджелес 
қалаларында түсіріліп, соңғы кадрлары 
Алматы облысы Үшқоңыр ауылының 
маңында жүргізілген. 

Кинотуындыда ?міренің Парижде 
Мұстафа Шоқаймен та ныстығы, содан 
кейінгі әншінің тартқан азабы да сурет-
телген. Белгілі саяси қайраткердің р�лін 
Еркебұлан Дайыров сомдады. Туынды-
да ?.Қашаубаевтың репертуарындағы 
«Балқадиша», «Үш дос», «Дударай», 
«Бес қарагер» әндерін Сержан Мұсайын, 
күйлер мен импровизацияларды Нұржан 
Тәжікенов орындаған. Сонымен қатар 
фильмде Эбби Корниш, Бен Олдридж 
секілді шетел артистері де ойнады. 

«?міре» фильмінің кинотуынды 
ретінде сапасы жоғары екенін айта 
кеткіміз келеді. Ұлттық бояуы қанық, 
заманауи талаптарға сай түсірілген 
фильмнің құрылымы мен оқиға желісі 
америкалық режиссер мен сценаристің 
кәсіби шеберліктерінің арқасында 
сәтті шешімін тапқан. Еуропаның 
талғампаз жұртшылығын қазақ әнінің 
құдіретіне ұйытқан ?міре жайлы фильм-
де ұлтымыздың мәдениеті, музыкасы, 
мінезі жақсы к�рінген.  

Бүгінгі қазақтың дәстүрлі ән орын-
даушылық �нері ?міре Қашаубаев тан 
бастау алады. Классикаға айналған інжу-
маржан әндеріміз ?міре айтқан үлгі 
�негемен орнығып, кейінгі әншілердің 
репертуарларында нық бекіді.Ұлы 
әншінің соңынан Жүсіпбек Елебеков, 
Манарбек Ержанов шықса, олардан 
Мәдениет Ешекеев, Қайрат Байбосы-
нов және Жәнібек Кәрменов секілді 
жезтаңдай әншілер дәріс алып, шәкірттер 
легі жалғасын тапты. Бір ғасырға жуық 
уақыттан соң Париж т�рінде ән шырқап, 
әлем жұртын тамсандырған жас әншіміз 
Димаш Құдайберген феномені де қазақ 
елінде ?міре �нерін жалғастыратын 
лайықты ізбасарлардың бар екенінің, 
бола беретінінің айғағы. 

?н-?міре сапары ешқашан үзіл-
мейді.

Дина ИМАМБАЕВА

(Басы 1-бетте)

 Ал шетелде оқығысы келгендер оқуға 
түспей қалған жағдайда кешенді тестілеуден 
�тіп, кез келген мемлекеттік оқу орнына 
тапсыра алады. Бұрынғы формат бойынша 
аттестатқа оқушылардың ҰБТ-дан алған балл-
дары қойылатын, яғни неше жыл 4 пен 5-ке 
оқып, ҰБТ-дан 3 алса, аттестатына да сол баға 
қойылатын. Ал енді мектептегі қорытынды ем-
тихан оның бар мүмкіндігін к�рсетуіне ыңғайлы.  

ҰБТ-ға қазір онлайн дайындық тестері 
арқылы дайындалып, алдын ала біліміңді 
қосымша тексеріп алуға болады. М.Оразбаева 
оқушылардың онлайн-тестерді тапсыруы кезінде 
тек мектеп бағдарламасынан алынған сұрақтар 
кездескенін және мәтіндерде логикалық 
қайшылықтар жоқ екенін айтты. Сондай-ақ 
онлайн-тестілеудің тағы бір артықшылығы – 
бағдарламаға сай жасалған тестілеуден �ткеннен 
кейін  жауап картасы беріледі және бала қай 
пәннен қандай қателік жібергені к�рсетіледі, 
оның бәрін мұғаліммен бірлесе отырып қайта 
пысықтауға болады. 

Жаңа формат бойынша тест сұрақтарының 
бір б�лігінде бір сұраққа бір дұрыс жауап, келесі 
б�лігінде бірнеше дұрыс жауап кездеседі. Яғни 
бұл оқушының мектеп бағдарламасын толық 
игеруінің к�рсеткіші деп есептеледі. Бұл ж�нінде 
«120 мың сұрақтың 11 пайызы функционалдық 
сауаттылықты анықтауға арналған. Ал 37 пайызға 
жуығында тест тапсырмаларының жауабы бір 
немесе одан да к�п нұсқамен белгіленді. Осын-
дай сұрақтардың барлығы оқушының ойлау 
қабілетін арттырып қана қоймай, таңдау пәнін 
тереңірек түсінуге де �з септігін тигізеді. Ал 
жауапты пән саналатын математика болса функ-
ционалды сауаттылықты анықтауға бағытталған. 
Бұл әлемдік талаптарға сай келеді» деді БҒМ-дегі 
отырыста Р.?лімқұлов. 

Айта кетерліг і ,  биыл  «Алтын белгі» 
иегерлеріне тек бір ғана басымдық берілетін 
болды. Білім және ғылым вице-министрі Асхат 
Аймағамбетовтің айтуынша, ҰБТ-дан жоғары 
балл жинай алмаған, бірақ мектепті үздік бітірген 
түлектер «Алтын белгі» иегері болып қала береді. 
ҰБТ нәтижесі бойынша балл саны бірдей 



4 №14 (1428)
5 – 11 сәуір

2018 жыл
ANA TILI

ТӘУЕЛСІЗ ОЙДЫҢ 
БАСТАУЫ

Басқосу кезінде с�з с�йлеген Ғ.Мелдешов 
о б л ы с  ә к і м і  Б е р д і б е к  С а п а р б а е в т ы ң 
құттықтау хатын оқыды. Конференцияға 
қатысқан  зиялы қауым �кілдері, жоғары 
және арнаулы орта оқу орындарының бас-
шылары, қала және аудан әкімдерінің орын-
басарлары, мәдениет және тілдерді дамы-
ту б�лімдерінің жетекшілері ғалымдардың 
нақты мысалдарға негізделген баяндамала-
рын зейін қойып тыңдады. А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының директоры, 
 филология ғылымының докторы,  профессор, 
латын әліпбиіне к�шуді ұйымдастыру ж�ніндегі 
жұмыс тобының т�рағасы Ерден Қажыбек 
 баяндама кезінде слайдтарды пайдалана 
 отырып, қызықты деректерді ұсынды. Атап 
айтар болсақ, 1992 жылы академик ?бдуәли 
Қайдари Елбасыға хат жазғаннан кейін Елбасы 
бас тамасымен халықаралық бес конференция 
�ткізілді, Түрік кеңесі, Түрік академиясы, 
�зге де халықаралық ұйымдар құрылды. Oзге 
түркітілдес елдердің латын әліпбиіне к�шудегі 
тәжірибелері мұқият сараланған. Мысалы, 
?зербайжан Республикасында бұрынғы ки-
рилл жазуында үш т�л дыбыс түсіп қалған. 
1991 жылы латын графикасына к�шу ж�ніндегі 
шешім қабылданған соң бұл олқылықтың орны 
толтырылды.

Ал академик, Эге университетінің Түркі 
әлемін зерттеу институтының негізін қалаушы 
әрі директоры Фикрет Туркмен жиын бары-
сында бұған дейін Алматы, Астана, Түркістан 
қалаларында болғанын, Ақт�беге бірінші рет 
келіп тұрғанын айтып, қала к�ркіне сүйсінгенін 
жасырмады. Баяндама кезінде Ф.Туркмен 
Кеңестік империяның солақай саясаты сал-
дарынан 13 халық үш рет, 21 халық екі рет 
әліпби алмастырған, жеті тіл жоғалып кеткенін 
тілге тиек етті. Ғалымның баяндауынша түркі 
әліпбиінің 4-4,5 мың жылдық тарихы бар екен.  
Тағы бір айта кетерлігі, конференция барысын-
да Фикрет мырзаның әңгімесін ақт�белік жас 
тілтанушы Назерке Сағиева түрікшеден тікелей 
аударып отырды.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының бас ғылыми қызметкері, ұзақ 
жылдардан бері осы мәселемен шұғылданып 
келген ?лімхан Жүнісбек қазіргі әліпбидегі 
кірме таңбаларды «тілбұзар әріптер» деп атады. 
Oз кезегінде Сүлеймен Демирель атындағы 
университеттің профессоры, филология 
ғылымының докторы Құралай Күдеринова 
«Жаңа әліпби – тәуелсіз ойдың бастауы» атты 
баяндамасында фамилия арқылы ұлтты тануға 
болатынына тоқталды. Парламент Мәжілісінде, 
кейін Елбасы �ткізген кеңесте баяндама 
жасағандардың бірі, Ш.Шаяхметов атындағы 
тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-

әдістемелік орталығының директоры Ербол 
Тілешов «?ліпби таңдау: тілтабиғатын сақтау, 
түркілік тұтастық және әлемдік ақпараттық 
кеңістік», Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің профессоры Жантас 
Жақыпов «Латын әліпбиіне ауысудың ұтымды 
жолдары» тақырыптарында ой қозғады.

Халықаралық конференцияның түстен 
кейінгі екінші б�лімі «Ономастика ізденіс 
пен тәжірибе» деп аталды. Айта кету ке-
рек, бүгінгі күннің �зекті мәселелеріне 
арналған айрықша басқосу қарсаңында Ақт�бе 
облыстық тілдерді дамыту басқармасы (бас-
шысы Гүлайым Т�лебаева) арнайы кітапшалар 
шығарды. Сонымен қатар қатысушылар наза-
рына облыс туралы анықтама және атқарылған 
жұмыстар жайлы деректер буклетін ұсынды. 
Мысалы, облыс тұрғындарының 71,6 пай-
ызы латын әліпбиіне к�шуді қолдайтынын, 
себебі дүниежүзілік қауымдастыққа бірігуді 
жеделдететін шара екенін баяндаған. Осы 
мақсатта «AktobeLatyn» ақпараттық парақша, 
#латынграфикасы хэштегі ашылған. Облыс 
деңгейіндегі басылымдарда 23 мақала, пікір 
жарияланып, электронды БАҚ-та 18 сұхбат, 
ашық әңгіме жүргізілді. 1991-2017 жылдар 
аралығында 146 елді мекеннің атауы ұлттық 
болмыста қайта аталды. Oткен жылы облыстық 
ономастика комиссиясында 358 ұсыныс 
қаралып, 231 атаусыз к�шеге жаңа атау лар 
берілді, идеологиялық тұрғыдан ескірген 
47 к�шенің, 2 елді мекен мен 78 нысанның 
 атаулары �згертілген.

Конференцияда Ресей Федерациясының 
Екатеринбург қаласынан келген ғалымдар 
Татьяна Гридина мен Надежда Коно-
валова тіл саясатындағы ономастикалық, 
этноәлеуметтік мәдени модельдер, фоль-
клорлық ономастикадағы ұлттық-саяси 
стереотиптер туралы ойын ашық айтты. 
Жұртшылық к�рнекті абайтанушы, филология 
ғылымының докторы, профессор Мекемтас 
Мырзахметұлының, география ғылымының 
докторы, профессор  Қуат Сапаровтың, басқа 
да белгілі тұлғалардың тұшымды әңгімесін 
тыңдап, к�п жайға қанықты.

–  А қ т � б е л і к  ә р і п т е с т е р і м  ш а р а ғ а 
тыңғылықты дайындық жасаған. ?р �ңірден 
тілтанушы ғалымдарды шақырған. Алматы, 
Қостанай,Солтүстік Қазақстан, Атырау, басқа 
да облыстардан келген �зім сияқты мемлекеттік 
тіл саясатына тікелей қатысты қызметшілер 
мұнда атқырылған шаруаларға риза болды, 
– деді бізбен әңгімесінде Ақмола облыстық 
тілдерді дамыту басқармасыныңм басшысы 
Марал Жақыпова.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ

?ртүрлі дәуірлер мен ғасырларда, белгілі 
бір тарихи кезеңдерде пайда болған атаулар 
сол кездегі гео-саяси жағдайдан, әлеуметтік-
мәдени �мірден жан-жақты хабар береді. 
Ата-бабаларымыздың табанының ізі қалған, 
ғұмыр кешкен мекендерде, халық жадында, 
тарих беттерінде к�птеген атаулар сақталған. 
Оларды ұлттық таным к�кжиегін кеңейту 
мақсатында зерттеудің �з қажеттілігі бар. 
Қазаққа қатысты тарихи атауларды, тіпті 
бүкіл әлем бойынша іздесек, несі айып? 
С�здің мағынасы мен ретіне, қолданысына, 
шығу тегіне қарай, ғылыми тұжырымдарға 
сүйене отырып, зерделеу – �зекті мәселе. 
Бүгінде елімізде шет тілдерін, атап айтқанда 
ағылшын, түрік, араб, парсы, қытай, жапон 
және �зге де тілдерді жетік білетін мамандар 
аз емес. Олардың арасында ғалымдар, тарих-
шылар да бар. Осындай м амандарды тарта 
отырып, ономастикалық, топонимикалық 
бағыттарды зерттейтін ғылыми орталық 
құруымыз керек. 

Мәселен, Еуропа, Азия елдері  бойынша 
кездесетін тарихи атаулардың этимология-
сын, атаулар сырын зерттеп, ғылыми жинақ, 
с�здік ретінде шығарылса, ғанибет болар 
еді.  Шынтуайтына келгенде, әрбір тарихи 
атау – ұлттық санамыз бен бірегейлігіміздің, 
тұтастығымыздың к�рінісі. Тарихи атау арқылы 
жас ұрпақтың бойында патриоттық сезімді 
қалыптастыруға болады. Оны санамызда қайта 
жаңғырту, ұлттық болмысымызды танып-білуге 
жол ашады. Қазақтың әрбір атауы жайдан-
жай қойыла салмаған. Мұқият зерделесек, ол 
белгілі бір тарихи жағдайларға, эпостық жыр-
аңыздарға, би-шешендер мен батырлардың, 
қосылмаған ғашықтардың, еліне қамқор болған 
айтулы тұлғалардың құрметіне, жердің табиғи-
биологиялық ерекшелігіне және т.б.қатысты 
қойылып отырған. 

Еліміздің ономастика, топонимика са-
ласына байланысты мәселелерді тілге тиек 
еткенде, мына бір мәселені де айта кетуіміз 
керек. Ол – жоғары оқу орындарында оно-
мастика саласының мамандарын даярлау 
б�лімдерін ашу. Себебі бұл салада елімізде 
кәсіби мамандардың аздығы байқалады. 
Бұл мәселені к�біне-к�п география, фило-
логия салаларының мамандары зерттеп жүр. 
Ал ономастика дегеніміз бұл бірнеше ғылым 
салаларының түйіскен жері. Онда тарих та, 
география, филология, геология да к�рініс 
табады. Географтар с�здің этимологиясын, 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

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

ПІКІРDANALYQ MAIEGI

Мамандар пікір алмасты

Алғаш болып с�з алған «Oрлеу» БАҰО» 
АҚ Басқарма т�рағасының бірінші орын-
басары, педагогика ғылымының докто-
ры, профессор Жауынбай Қараев латын 
әліпбиіне к�шудің білім саласындағы 
маңыздылығы мен негізгі міндеттерін атап 
�тті және 100 нақты қадамның ішіндегі 
76 қадамды жүзеге асыру латын әліпбиіне 
к�шудегі білім саласының міндеттерімен 
сабақтас келетініне тоқталды. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты директорының орынбасары, 
филология ғылымының кандидаты Анар 
Фазылжанова латын негізді жаңа әліпбиге 
к�шудің қажеттілігі, жазу реформасының 
басты проблемалары мен оларды тиімді 
шешу жолдарының ғылыми негізде месі 
туралы баяндама жасады. Тіл білімі инс-
титутының алдағы уақыттағы жоспар-
ларымен де таныстырып, 2018 жылдың 
соңында жаңа әліпбиге негізделген емле 
ережелерінің анықтағышы дайын болаты-
нын, 2020 жылы орфографиялық с�здік 
пен анықтағыш жарыққа шығатынын атап 
�тті. 

?л-Фараби атындағы ҚазҰУ филология 
және әлем тілдері факультеті, қазақ тілі 
білімі кафедрасының меңгерушісі Съезд 
Ақымбек емле ережелерін құрастыруда, ең 
алдымен, т�л с�зді қалай жазамыз, кірме 
с�здерді қалай жазамыз деген мәселелерге 
тоқталды. 

 Пленарлық мәжіліс т�рт секциялық 
отырыстағы жұмыстармен жалғасты. ?рбір 
секцияда А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының ғылыми қызмет-
керлері баяндама жасады. Қызу пікір-
таласпен �ткен отырыстарда мектеп, 
балабақша, колледж, университеттер-
ден келген оқытушылар, әдіскерлер мен 
тәрбиешілер к�кейде жүрген сұрақтарына 
жауап алды. 

Жаңа жазу реформасын қиындықсыз 
орнату ж�ніндегі игі шаралар алдағы 
уақытта да жалғасын табатын болады.  

Айгүл CМІРБЕКОВА, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының 
жетекші ғылыми қызметкері

анықтамалық жинақтар бар екені белгілі. 
Бірінде тарихи материалдар к�бірек бол-
са, енді бірінде анықтамалық тұрғыда ғана 
қысқаша берілген. Кейбіреулер, тіпті орыс 
тілінде ғана дайындалған. Яғни барлығы 
бір жүйеге, бір ізге түспеген. К�лем, баспа 
табағы да әртүрлі. Енді осылардың барлығын 
жүйелеп, бірнеше томдардан тұратын, жаңа 
деректермен толықтырылған сүбелі жинақтар 
етіп неге шығармасқа? Мұндай жоба қолға 
алынса, асығыстыққа жол беруге болмайды. 
Ол бірнеше жылға созылса да, сапалы, елдің 
к�ңілінен шығатындай болуы керек. Аталған 
к�птомдықты дайындауға тек қана ғалымдар 
емес, жалпы халықты да қатыстыруға болады. 
Елбасы айтқандай, әр азамат �зінің туып-�скен 
жерін, ондағы жер-су атауларының тарихын 
жазып берсе, мұның �зі үлкен материалға ай-
налар еді. С�йтіп, «Рухани жаңғыру» аясында 
еліміздің ономастикасы да жаңғырады. 

?лбетте, ономастикалық мәселелер тек 
ғылыми-зерттеулермен шектеліп қалмауы 
керек. Тарихи атауларды жас ұрпаққа кеңінен 
насихаттауға айтар лықтай к�ңіл б�лініп 
отырса, нұр үстіне нұр. Киелі мекендерге 
экскур сиялар ұйымдастыру, жергілікті жердің 
ерекшеліктерімен таныстыру, т.т. Мәселен, 
Орал �ңірінің оқушыларын оңтүстіктің тарихи 
мекендерімен, Ақмола �ңірінің оқушыларын 
батыс �ңірінің тарихи жерлерімен таныстыр-
са, бұл олардың бойында ұлттық сананың 
қалыптасуына оң әсер етеді. Оқушылар �з облы-
старын ғана танып білмей, бүкіл Қазақстанның 
тарихи жерлерін біліп шығар еді. Отанға деген 

патриоттық сезім осындай шаралар арқылы 
қалыптасады. 

Президенттің «Рухани жаңғыру» бағ-
дарламалық мақаласында жазылған дай: «Туған 
жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен �зені 
тарихтан сыр шертеді. ?рбір жер атауының 
т�ркіні туралы талай-талай аңыздар мен 
әңгімелер бар. ?рбір �лкенің халқына суықта 
пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде 
сақталған біртуар перзенттері бар. Осының 
бәрін жас ұрпақ біліп �суге тиіс». 

Иә, шын мәнінде жай с�збен ғана: «Сен 
еліңнің патриоты бол» дегеннен нәтиже 
шықпайды. Патриоттыққа кеудеге мақтаныш 
ұялататын дүниелермен баулысақ, құба-құп. 
«Атамекен», «Туған жерге саяхат» және т.б. жо-
баларды неліктен қолға алмасқа? Шыны керек, 
оқушыларымыз жазғы демалыста қайда барып, 
не істерлерін білмей жүреді. Уақыттарын босқа 
�ткізеді. Жергілікті жерлердегі әкім діктер, 
білім, мәдениет басқармалары осы сая хаттық, 
экскурсиялық жобаларды неліктен ұйымдас-
тырмасқа? ?р оқушы бір тарихи атаудың 
мағынасын біліп және сол жерді �з к�зімен 
к�ріп қайтса, �мір бойы есінде қалмай ма? 

Ономастиканың тағы бір мәселесі – Кеңес 
уақытында пайда болып, күні бүгінге дейін 
сақталып келе жатқан к�птеген атаулардан 
арылу. Мәселен, бір ғана Ақмола облысының 
�зінде Юбилейное, Московское, Костычево, 
Донское, Маяк, Савиновка, Ярославка, Зна-
менка, Сочинское, Наумовка, Филипповка, 
Дмитриевка және т.б. атамекенімізге қатысы 
жоқ к�птеген атаулар кездеседі. Бұлардың есімі 
әлемге әйгілі қайраткерлер, ақын-жазушылар 
болса бір ж�н, к�бі заманында әйтеуір сол жер-
ге атау беру керек болған соң қойыла салғаны 
байқалады. Тың игеру жылдарында, сондай-
ақ жер аударылған халықтардың қоныстана 
бастағандарынан кейін пайда болған атаулар 
ғой. Осындай әрқилы орысша нұсқалар, 
әсіресе солтүстік �ңірлерде к�п кездеседі. 
Оңтүстік облыстарда бірен-саран ғана болмаса, 
жиі ұшыраспайды. Жер, елді мекен атауларын 
қазақыландыру бағытындағы жұмыстар соңғы 
жылдары саябырсып қалды. Бұл тұста ескеретін 
нәрсе, атау беруді ешуақытта науқаншылдыққа 
айналдыруға болмайды. Бізде к�біне-к�п, 
тарихи атауларды жаңғырту емес, кейінгі 
кезеңдерде ғұмыр кешкен кісі есімдерін беру 
үрдісі белең алып кетті. Егер есімі берілетін 
тұлға халыққа белгілі болса, сол жерге, аймаққа 
еңбегі сіңген азамат болса, бір басқа. ?рбір 
атау ғасырларға жалғасып, дәуірлерге ұласатын 
болған соң оның салмақты болғаны дұрыс. 

Ен д і г і  бір ат а п � т ерл і к ж а й т, қ а зір 
қалалық жерлерден байқайтынымыз, сауда-
саттық орталықтары, шетелдік мекемелер, 
компания лар, түрлі фирмалар, кәсіпорындар 
жаппай шетелдік с�здермен аталуда. Бейне 
бір  шетелде жүргендейсің. Сонда мемлекеті-
міздің ұлттық келбетін, бет-бейнесін қалай 
қалыптастырамыз? Кез келген атау белгілі 
бір дәрежеде сол елдің идеологиясын, тарихи-
мәдени аспектілерін білдіріп тұруы керек. 
Оны к�ріп, жадына түйіп �скен жас ұрпақ 
та күні ертең �з елінің атауларын мақтаныш 
тұтады. Ал бізде, �кінішке қарай, шетелдік 
атау лар к�бейіп барады. Мемлекеттік тіл 
тұрғысы нан а лғанда бұл дұрыс емес. Ең 
бірінші кезекте мемлекеттік тілдегі атауларға 
басым дық бері л уі керек. Мұ ны заң дық 
тұрғыдан шешетін уақыт келді. Oйткені 
бұ л ел д іг іміздің бет-бейнесін сақ тау ға 
бағытталған мәселе. Қазақстанға келген кез 
келген  турист алдымен қаладағы атауларға 
мән береді. Елдіктің бет-бейнесі мемлекеттің 
�з тілінде жазылған атаулары арқылы таны-
латынын естен шығармайық. Осы жағына 
к�бірек назар аударғанымыз дұрыс. 

Қорыта келгенде айтарымыз, ономастика 
саласының �зекті мәселелеріне жете к�ңіл 
б�луіміз керек. Оның дұрыс бағытта зерттелуі, 
тарихи атаулардың қалпына келтірілуі, маман-
дар даярлау орталықтардың ашылуы, онома-
стика мәселесіне ұлттық мәселе ретінде назар 
аударылуы – барлығы да Тәуелсіздігіміздің 
нығаюына, мемлекет іргетасының берік 
 болуына едәуір үлес қосары анық. 

Дәуіржан ТIЛЕБАЕВ 

лингвистикалық мәселелерін біле бермеуі 
мүмкін, ал филологтар керісінше жер-су 
атауларының географиялық мәселелерін жете 
танымауы мүмкін. Ал бұлардың барлығы атау-
ларды зерттеуде үстіртіндікке әкеліп соғады. 

Ономастика – тіл білімінің күрделі саласы. 
Ол грек тілінен аударғанда  атау 
беру �нері деген ұғымды білдіреді. Атаулардың 
шығу тарихын, олардың ұзақ уақыт бойы 
қолданыста болуынан трансформацияға 
ұшырауын зерттейді. Ономастика, онома-
тология, ономасио логия, топономастика, 
антропонимика, астронимика, зоономика, 
каронимика, космоника болып сала-салаға 
б�лінеді. Ономастикалық зерттеу лер әртүрлі 
халықтардың миграциясы мен түпкі атамекенін, 
мәдени және тілдік қарым-қатынастарын, 
тілдердің байырғы қалыбы мен олардың 
диалектілерін анықтауға мүмкіндік береді. 
Ғылым үшін құнды деректер ұсынады. Демек 
ономастика кешенді сала болғандықтан оның 
мамандарын даярлаудың қажеттілігі осындай 
мәселелермен айқындалады.

Бүгінгі таңда еліміздің әр облыс, аймағы 
бойынша дайындалған оно мастикалық-

ОНОМАСТИКА 

мамандарын даярлау керек

ABAI
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Ене мен келін сыйластығы 
жанұя жарасымдылығын 
білдіреді.

Ене мен келін мәселесі қазір 
к&п қазақ жанұясында &зекті 
болып тұр.

Баладан бас тартқан аналарды &мір бойына аналық құқықтан 
 айырып, ана болуларына ендігәрі жол бермеу керек. Міне, сонда мәселе 
шешілетін еді. Бұл &з ойым!

Жастарды отбасылық &мірге дайындау керек. Үйленіп алып, бір айдан 
соң ажырасып жатқан жастар аз емес, Бұрындары ажырасу үлкен ұят 
нәрсе саналған. Аналарымыз қанша қиындықты бастан &ткерсе де, ажы-
расу туралы ойлаудың &зін ерсі санаған.

Жастар дінді дұрыс түсінсе, иман жолымен жүрсе, ерсі әдеттерге 
бармас еді. Дінді тәрбиемен ұштастырсақ, қателеспейміз. ;йткені ислам 
діні жақсылықтардың бастауы.

Ата-ана да, оқушы да ұстазды сыйлауды үйренуі керек. Қазір кішігірім 
мәселе туындаса, ата-ана шу шығаруға дайын тұрады. Біздің кезімізде 
ата-анамыз мұғалімді сыйлау керектігін жиі айтып отыратын. Ұстазға 
тіл тигізбек түгілі к&зіне тіке қарамайтынбыз. Ұстаз беделі түсіп 
кетті.

Дінімізді бұрмалап, жастарды адастырып жүргендерге нақты шара-
лар қолданылса, жақсы болар еді.

Шай құймақ 
тү гілі, кісі келсе 
жақтырмайтын 
келіндерді бі лемін.

Қазақстанда да басқа елдер-
дегідей географиялық атаулар 
ж&нінде комитет құру керек.

;зекті мәселе. Оны шешу 
үшін &з ісінің білгір тіл маман-
дарын тарту қажет.

Қандай шай болса да, шын к&ңілімен, таза 
ықыласымен құйылса, бастысы осы ғой. Қазір 
қабағын шытпай, қонағын жарқырап қарсы 
алып, күлімдеп шығарып салатын келіндеріміздің 
қатары сиреп бара жатыр.

А в т о р  о й ы м е н  т о л ы қ т а й 
келісіп отырмын. Шетелдің мемле-
кет, қала атауларын &з тілімізге 
ыңғайлап айтуымыз керек.  Мысалы, 
&з імізд і  алып қарасақ,  б ізд ің 
қалаларымыздың атауларын да &зге 
ұлттар &з ыңғайларына қарай ай-
тып жүр ғой.

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

АУДАРМА САПАСЫНА 
баса көңіл бөлінеді

Рауан КЕНЖЕХАНҰЛЫ, 
«Ұлттық аударма бюросының» атқарушы директоры, 
«100 жаңа оқулық» жобасының жетекшісі:

Кезқора – Маңғыстау ауданындағы жер. Атау кез (зат 
есім) және қора (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жа сал-
ған. Мағынасы: «екі таудың түйіскен ойысындағы қора». 

Кекілбай бұлағы – бұлақ. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Халық жазушысы ?.Кекілбайұлының әкесі 
Кекілбайдың басына егін салған бұлағы. 

Келтесай – жыра. Маңғыстау ауданында орналасқан. 
Атау келте (сын есім) және сай (зат есім) с�здерінің бірігуі 
арқылы жасалған. Мағынасы: «қысқа сай». 

Кендірлі – шығанақ, бұлақ, құдық. Қарақия ауданы, 
Каспий теңізінің шығыс б�лігінде орналасқан. Академик 
Қ.Аманниязов: «Д.Ливкиннің «Рыволовство и тюлений 
промысел на восточном побережье Каспийского моря» 
(СПб, 1902г.) кітабында Кендірлі атауы түрікменнің «кең 
дерели» деген с�зінен шыққан (кең – широкий, дере – 
шатқал немесе шығанақ) «кең шатқал» мағынасындағы 
атау» – дейді («Огни Мангистау» 2009, 4 июня). Расында 
да, шығанақ кендір �сімдігіне байланысты қойылмаған. 

Кендірліқиясай – ш�лді үстірт. Қарақия ауданы, 
 Каспий теңізінің шығысында орналасқан. Атау кендірлі 
(сын есім) және қия (зат есім), сай (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Қия – «тік тас беткейлі қырат, 
жартас». Атаудың мағынасы: «кең шатқалдағы тік тас 
беткейлі қыратты сай». 

Кендірлісор – сор. Қарақия ауданында орналасқан. 
Атау кендірлі (сын есім) және сор (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «кең шатқалдағы 
тұзды сор». 

Кенжеқазған – құдық. Маңғыстау ауданына қарасты 
Бозашыда орналасқан. Атау Кенже (зат есім) және қазған 
(етістік) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Ру атына бай-
ланысты  қо йыл ған. Адай атадан Айтумыс, одан – Oрдек, 
одан – Кенже тарайды. Мағынасы: «Кенже руының қазған 
құдығы». 

Кент – құдық. Маңғыстау ауданында орналасқан. Кент 

– қала аттарын жасауға негіз болатын, иран тілінен енген 
с�з. Кент – географиялық терминінің «кала, ауыл» деген 
мағыналарынан басқа «су сақтауға арналған шұңқыр» 
ретінде де қолданылады (В.И.Савина 115). Сонда атаудың 
мағынасы: «ауыл маңынан қазылған құдық» немесе «су 
сақтауға арналған шұңқыр, құдық» деген мән беретін 
тәрізді. 

Кенттібаба – қорым. Түпқараған ауданында ор-
наласқан. Мағынасы: «Халық қоныстанған жердегі әулие 
адамның қорымы». 

Кентайқазған – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. 
Атау Кентай (зат есім) және қазған (етістік) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Антропогидроним. Мағынасы: 
«Кентай қазған құдық». 

Кеңсай – сай, құдық. Маңғыстау ауданында орна лас-
қан. Атау кең (сын есім) және сай (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «үлкен, кең сай». 

Керегемола – қорым, қыстау. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау кереге (зат есім) және мола (зат есім) 
с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «т�рт 
қабырғалы мола». 

Керт – құдық. Маңғыстау ауданында орналасқан. 
«Керт – д�ңес жер, тік жар, құлама жар» (Туркменско-
русский словарь, 393) деген с�з. Сонда атаудың мағынасы: 
«тік жарлы д�ңес жердегі құдық». 

Кертті – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. 
«Керттің – д�ңес жер, тік жар, кұлама жар» мағынасын 
білдіреді. Мал азығына жарамсыз бұталы жел бас �сімдікті 
де керт деп атайды. Сонда атаудың мағынасы: «Д�ңес жер-
ден қазылған құдық» немесе «керт �сімдігі қалың �скен 
жерден қазылған құдық». 

Керіз – Маңғыстау ауданындағы құдық. Керіз – парсы 
тілінен енген кірме с�з. Мағынасы тайыз құдықтардың 
суын жер үстінен үңгіп, бір-бірімен жалғастырған, бір 
жерге жиналған су к�зі дегенді білдіреді.  

Керт�рткіл – корым. Маңғыстау ауданында орналасқан. 
Атау кер (зат есім) және т�рткіл (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Кер с�зінің мағынасы қияға 
жақын келеді. Кер деп – «қырқалардың, қыраттардың, 
беткейлердің, текшелердің, д�ңдердің, жоталардың 
қатынасқа ауыр тиіп мал тұяғы орнықсыз келетін баурай-
ларын айтады» (?.Т�режанұлы, 11).  Мағынасы: «үсті тегіс, 
қабырға беткейлері тік таудың жанындағы қорым». 

Кетікбұлақ – бұлақ. Түпқараған ауданында орналасқан. 
Атау кетік (зат есім) және бұлақ (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. А.Меңдалыұлы: «Кетік деуі – 
тауының кетік-кетік болуына байланысты аталған» дейді 
(А.Меңдалыұлы, 99). Кетік – түркі тіліндегі, «тау асуы», 
«тау �ткелі» деген с�з (В.И.Савина, 1969, 57). Мағынасы: 
«тау �ткеліндегі бұлақ». 

«Маңғыстау облысының топонимиясы» 
кітабы бойынша дайындаған  Cбілмансұр ЖАСАН

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

редакциясын жасаған кезде қазақ тілінің 
нормаларын барынша сақтауға тырысты. 
Ол жағын да басшылыққа алу керек болды. 
Осындай екі к�зқарастың арасынан тепе-
теңдік іздеуге тура келді. 

Аударма жұмысы бірнеше сатылар 
бойынша жүзеге асады. Мәтіннің алғашқы 
нұсқасын ғалымдар мен ұстаздар қауымы 
жасады. Oйткені олар �з жұмыстарын 
жетік меңгерген. Ертең осы оқулықтарды 
жүзеге асыратын да солар. Жұмысты со-
дан кейін ғылыми редакторға ұсынамыз. 
Олар аударма жұмысын тексеріп, �з 
пікірлерін айтады. ?рмен қарай ау-
дарма әдеби редактордың тексерісінен 
�теді. Олар  тіл нормалары, стиль, тілдік 
к�ркемдік тұрғысынан �з ойын айтады 
немесе ж�ндейді. Міне, аударма жұмысы 
осындай үш сатыдан �теді. Тексеру 
уақытында жұмысты қайтадан жасауға 
тура келген кездер к�п болды. Oйткені 
аудармашылардың барлығы бірдей сапалы 
аударма жасап, ғылыми редакторлардың 
барлығы бірдей �з міндетін мінсіз атқарды 
деп айта алмаймыз. ?деби редакторлар 
да ғылыми мәтіндерді қазақы ұғымға 
лайықтап, оның тілін жатық етуде түрлі 
қиындықтарға кезікті. Кейбір кітаптарды 
қайтадан аудардық. Түзетілген жұмысты 
бастан-аяқ оқуға тура келді. Оқыған 
сайын ондағы қателіктер к�зге к�рініп, 
аударма кемелдене беретіні анық. ?р адам 
бір мәтінге әртүрлі аударма жасайды. Бас-
тысы біз аударма жұмысын жетілдіруге 
тырыстық. Жобаға жауапты адам ретінде 
мені алдағы уақытта «жұмысымызға 
бері летін баға қалай болар екен, қандай 
ұсыныс-пікірлер айтылар екен?» деген 
сұрақ тар жиі мазалайды. Менің ойым-
ша, бұл жұмысқа қазақ гуманитарлық 
ғылымының бетке ұстар ортасы толықтай 
қатысты. Аударма жұмысына қатысты 
�зінің ұсыныс-пікірлерін ғалымдар, 
баспа герлер айта жатар. Бұл жалғыз ау-
дарма бю ро сының ғана жұмысы емес, оған 
қазақ ғылымына жанашыр орта толықтай 
араласады, атсалысады деп ойлаймын. 

– Терминдерді аударуда қандай қиын-
дықтар бар? 

Т е р м и н д е р д і  а у д а р у д а  т ү р л і 
қ и ы н д ы қ т а р  к е з д е с т і .  O й т к е н і 

қалыптасқан, жолға түскен терминоло-
гия бар деп нақты ешкім айта алмайды. 
Гуманитарлық білімнің ішінде әбден 
қаралған, бүкіл ұғымдары жасалған 
ғылымның бірі – тіл білімі. Соның 
�зінде де ғаламдық, әлемдік деңгейдегі 
оқулықтарды алып қарасаңыз �те к�п 
нәрселер біздің ғылым үшін жаңадан 
қосылып жатқанына к�з жеткізесіз. 
Сол себепті терминдерді аударуға үлкен 
жауапкершілікпен қарадық. Тілші 
ғалымдарды, лингвистерді, терминолог-
тарды шақырып, ақылдастық. Олардың 
пікірімен санастық. Жалпы қағидаларын 
сақтауға тырыстық. Біз �зге тілден енген 
терминдерді түпнұсқа тілдегі терминге 
негіз болған түбір с�зді қазақшаға ау-

да жұмыстар бар. Мәселен, осы уақытқа 
дейін �зге тілдерден енген терминдерді, 
жер-су аттарын орыс тілі арқылы алып 
келдік. Оған дәлел ретінде қала атаула-
рынан Париж, Пекин, кісі аттарынан 
Фома Аквинский және т.б. к�птеген 
с�здерді мысалға келтіруге болады. Тек 
қана ғалымдардың есімін алар болсақ, 
осы он сегіз кітаптың ішінде жүз шақты 
есімді кезіктіреміз. Жаңағы біз айтқан 
ғалымды әлемнің біраз елдері Томас 
 Авкинат деп атайды. Осы кезде бұл атау-
ларды жаңа әліпбиі бойынша қалай жа-
замыз деген сұрақ туындайды. Томас боп 
қала ма, жоқ әлде Фома боп жазамыз 
ба? Пағиж,  Вашингтон, Бейжің с�здері 
ше? Міне, осындай мысалдарды к�птеп 

– Рауан Кенжеханұлы, «Жаңа гумани-
тарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасының маңыздылығы ж�нінде 
айтып �тсеңіз. 

– «Қазақ т іліндегі  100 оқулық» 
жобасының маңыздылығын айтар болсақ, 
біріншіден, 100 оқулық аудару нәтижесінде 
ғылыми контент қоры к�бейіп, қазақ 
тілінің ғылыми қоры халықаралық 
ғылыми лексикамен байытылады. Бұл 
тілдің дамуына �з септігін тигізбек. 
Екіншіден, жоғары оқу орындарындағы 
білімнің мазмұны әлемдік деңгейге 
к�терілуге мүмкіндік алады. Үшіншіден, 
бұл жоба Қазақстандағы аударма мектебін 
күшейтуге зор үлес қоспақ. 

Аталмыш жоба жастарға тың серпін 
береді әрі әлемдегі таңдаулы оқулықтар 
қазақ тіліне аударылып, оқу үрдісіне 
енгіз іледі .  Ең бастысы жастардың 
гуманитарлық салаға деген қызығушылығы 
арта түспек. 

Кейінгі  жылдары еліміз  ин дус-
т р и а л д ы қ - и н н о в а ц и я л ы қ  д а м у ғ а 
басымдық беруге байланысты жоғары 
оқу орындары гуманитарлық ғылымдарға 
ж ү р д і м - б а р д ы м  қ а р а й  б а с т а д ы . 
К�птеген ЖОО-ларда тарих, саясат-
тану, әлеуметтану, философия, пси-
хология, мәдениеттану сияқты дербес 
гуманитарлық салалар «?леуметтік-
гуманитарлық пәндер  кафедрасына» 
біріктіріліп, гуманитарлық пәндердің 
сағатын қысқарту, мәні мен маңызын 
т�мендетуге жол берілді. Енді, міне, 
Елбасының тікелей к�ңіл б�луінің 
арқасында жоғары білім саласында 
жіберілген осындай олқылықтарды бол-
дырмау қолға алынуда. 

– Жүз оқулықтың тізімі қалай жасалды? 
Іріктеуде қандай мәселелерді ескердіңіздер? 

– Біз еліміздегі жоғары оқу орын-
дарына: «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы 
 басталды. Тізімде қандай оқулықтардың 
болғанын қалар едіңіздер?» деген сау-
ал жолдап, хат жібердік. Нәтижесінде 
жалпы саны 800-ге тарта оқулыққа 
ұсыныс келді. Осыдан бір жыл бұрын 
арнайы жұмыс тобы құрылып сол 
оқулықтардың ішінен аударылуы керек 
деген маңыздылары іріктеліп алынған 
болатын. Дүниежүзіндегі ең мықты де-
ген 100 университет бағдарламасындағы 
оқулықтар тізімге енді. Басты талаптарға 
тоқталар болсақ, оқулықтар кемінде үш 
басылымды к�руі керек. Соңғы басы-
лым соңғы үш жылдан ерте болмауы 
тиіс. Олар тек кітап түрінде ғана емес, 
қазіргі техниканың негізінде жасалған 
интерактивтік курстар, видеодәрістер 
секілді  заманға сай кешен ретінде 
берілгені ж�н. Идеологиялық тұрғыдан 
бейтарап болу қажет. Оқулықтардың 
�зектілігіне де баса мән берілді. Міне, 
осындай талаптардың негізінде 18 оқулық 
іріктелінді. Аталған еңбектер қазіргі кезде 
толықтай аударылып, баспаға тапсырыл-
ды. Жуырда Елбасымыздың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының 
жарияланғанына бір жыл болады. Осыған 
орай 18 кітаптың тұсауы кесіледі. 

– Аударма сапасына және «Ұлттық 
аударма бюросы» қоғамдық қорының жұ-
мысына, атқарылып жатқан іс-шараларға 
тоқталып �тсеңіз. 

– Біз жұмыс барысында, ең алды-
мен, аударма сапасына мән береміз. 
Ұстанымымыз мәтіндер  мейлінше 
ғылыми дәлдікті басшылыққа алуы керек. 
Oйткені бұл к�ркем әдебиет емес. Мұнда 
интерпретацияға мүмкіндік жоқ. Аударма 
ғылыми тұрғыда дәл әрі нақты жасалу 
керек. Екінші жағынан тілшілер, баспа-
герлер, әдебиетшілер жұмыстың әдеби 

дару арқылы жаңа с�з, термин жасауға 
ұмтылмадық. Себебі бұл к�п жағдайда 
адамдарды шатастырады. ?рине, с�здің 
әдемі, ұғынықты, жатық баламасы та-
былса оны аударған дұрыс. Бірақ бұл істе 
алдымен ғалымдардың пікірін ескерген 
ж�н. Ғылыми терминология, ғылыми 
ұғымдар белгілі бір тілдің б�лшегі емес. 
Ғылыми лексиканың б�лігі. Бұл әлемге 
ортақ дүние. Мұны ғалымдар «жаргон» 
дейді. Оны �здігінше аударып �згертіп 
жіберетін болса, ғылымға нұқсан келеді. 
Мәселен, «бихевиоризм» деген с�з 
психологияда да, философияда да, 
әдебиеттануда да бар. Алдымен «би-
хевер» деген ағылшын тіліндегі с�зді 
қазақшаға әртүрлі аударамыз. Мінез-
құлық, іс-әрекет, жүріс-тұрыс деген 
секілді. Сосын оған қазақша жұрнақ-
жалғау жалғаймыз да жаңа с�з ойлап та-
бамыз. Содан кейін бір-бірімізді шатас-
тырамыз. Қазіргі кезде «дүниетаным» 
деп жүрген ұғым философиядағы үш-
т�рт категорияның орнына қолданылып 
жүр.  Оны қайтеміз?  Философия 
ғылымын дағы әртүрлі мағына беретін 
үш-т�рт категорияны біз қазақ тілінде 
бір ғана дүниетаным деген с�збен 
береміз. ?рқайсысының орнына бір 
с�зден қолданатын болсақ қайтадан 
түсініксіз болып шығады. Oйткені олар 
с�здіктерді жасаған кезде әр ұғымды, әр 
с�зді контекстен б�ліп алып қарастырған. 
Сол себепті ол с�здіктердегі берілген 
баламаларды сол күйінде қолданбай, 
к�пшілігін қайтадан жасап шықтық. 
Жуырда жарыққа шығатын 18 кітапта 
жалпы саны 3000-нан аса ұғымдар мен 
терминдер жинақталған. Оның бір б�лігі 
қалыптасқан бар терминдер, бір б�лігі 
мүлде жаңадан келген, бір б�лігі �згерген, 
бір б�лігі кірме с�з ретінде ғылыми лек-
сикадан тікелей алынған с�здер. 

– Аталған еңбектер жаңа әліпбимен 
жарық к�ре ме, әлде кирилл әліпбиімен бе? 

– Жоқ, кирилл әліпбиімен жарыққа 
шығады. Латын әліпбиі толықтай бекіді 
деген күннің �зінде жаңа әліппе  бойынша 
мәтін түзу үшін ең алдымен оның емле-
ережесін жасау керек. Ол біраз уақытты 
қажет етеді. Одан б�лек шешілуі тиіс басқа 

келтіруге болады. Бір с�збен айтқанда, 
емле-ережелер нақтыланбай кітаптарды 
латын әліпбиінде бас алмаймыз. Бірақ 
техникалық тұрғыдан бұл күрделі шаруа 
емес. Оның үстіне аталған кітаптардың 
алдағы уақытта қағаз түріндегі нұсқасы 
мен электронды түрдегі нұсқасы да дайын-
далады. Олар сайт бетінде жарық к�реді. 

– Жобаны аяқтау мерзімі қашан? Жүз 
оқулықтың әрі қарай қолданысы қалай 
болмақ? 

– Кеше ғана 18 кітапты баспаға 
�ткіздік. Аталған еңбектерді аударуға екі 
ай уақытымыз кетті. Біз әлі де аудармаға 
икемі бар, қабілетті, білімді жас маман-
дармен жұмыс жасауға дайынбыз. Біздің 
топта, қазіргі кезде 200 шақты адам бар. 
К�пшілігі жоғары оқу орнын тәмамдаған 
жас мамандар. Олар осы ортада тәжірибелі 
қызметкерлермен бірге жұмыс істеп жүріп 
үйренеді, �седі. 

Біз енді алғашқы 18 кітапты жоғары 
оқу орындарына оқу жылының аяғына 
дейін �ткіземіз. Жаңа оқу жылының ба-
сында университеттер қолданысқа, яғни 
оқу бағдарламасына толық енгізеді. Бұл 
бағытта әртүрлі дәрістер дайындалады. 
Қолданысқа еніп, сұранысы артып жатса 
жұмысты әрмен қарай жалғастырамыз. 
Ұлттық аударма бюросы тек қана бұл 
жобамен ғана айналыспайды. Басқа да 
жұмыстарды бірлесе атқарамыз деген 
ойдамын. «Google» аудармашы, Kitap.kz 
электронды онлайн кітапханасы, басқа 
да аударма жобалары, Білім беру контенті 
секілді жұмыстар жалғаса береді. «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасы кемі екі-үш жыл 
к�лемінде жүзеге асырылады. 

Cңгімелескен 
Абылайхан ЖҰМАШЕВ 

Алматы энергетика және 
байланыс университетінің 
кітапханасында академик, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының иегері 
Оразалы Сәбден және студент-
тер, оқытушы-профессорлар мен 
қызметкерлердің қатысуымен 
«Абай �негесінің рухани жаң-
ғырумен сабақтастығы» та-
қырыбында д�ңгелек үстел �тті. 

Автордың «Абай және қазақ 
елінің болашағы» атты кітабымен 
танысқан студент жастар Абай 
атамыздың қара с�здері мен ой-
толғауларының Елбасының рухани 
жаңғыру саясатымен үндестігі тура-
лы пікірлерін ортаға салды. 

Студенттердің талабына риза-
шылығын білдірген экономист-
ғалым Оразалы Сәбден Абай 

хакімнің қазаққа жақсы мен жа-
м а н ы н  а ж ы р а т у д ы  ү й р е т у і , 
сабағы, болашағына алаңдауы 
 бү гінгі к�шбасшы тұлғалардың ел 
басқарудағы ізгі жолы екендігін 
қадап айтты. «?р қазақ Абаймен 
ойланып, толғанатын болса �з 
кемшілігін түзеп, ізгіліктерге ғана 
ұмтылатын болса біздің ертеңіміз 
анық, болашағымыз мықты, ұлттық 
мемлекетіміз мәңгілік болмақ» деп 
с�зін түйіндеді. 

Жиын соңында студенттер 
мен ұстаздар қауымына автордың 
қ о л т а ң б а с ы  қ о й ы л ғ а н  к і т а п 
 таратылды.

Болат ЖОЛАМАНҰЛЫ,
Қазақстан тарихы және 

мәдениеті кафедрасының 
меңгерушісі 

Студент жастар тағылым алды

ЖИЫН
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ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

Жалаңт�с батыр Орта Азия мен 
Қазақстан тарихында �з есімін ал-
тын әріппен жазып кеткен әйгілі би, 
ел ағасы. Оның заманын сараптасақ 
– ХVІІ ғасырдың бірінші жартысында 
Қазақ елі тарихында елеулі оқиғалар 
болғанын к�реміз. Шын мәнінде Қазақ 
мемлекетінің тасы �рге домалап тұрған 
еді сол заманда. Бұхар хандығына қарасты 
жерлердің �зінде қазақ сұлтандары мен 
батырлары билік жүргізді. Мысалы 
 Андижан �ңірін Абылай сұлтан, Жизақты 
 Алшын Бекоғлы, Самарқан қаласын және 
уәлаятын Жалаңт�с батыр биледі. Қырғыз 
елі Қазақ мемлекетінің құрамында болды. 
Ол кезде Есім ханның сенімді серіктерінің 
бірі қырғыз К�кем би еді. Қазақ-қырғыз 
достығы мен туысқандығының іргесі де 
сол кезде берік қаланды. Жоңғарларға 
әлденеше рет соққы берілді.

Бұл даңқты кезеңде Қазақ елінің 
атқа мініп, шайқасқа кірмеген жылы 
жоқ десе де болады. Қазақ елін қорғап, 
шайқас үстінде мемлекетті нығайтқан 
халқымыздың Есім хан, Салқам Жәңгір, 
Жалаңт�с батыр сияқты ең жоғарғы 
дәрежедегі – ұлттық батырларының 
есімдері дәуірлеп тұрған кез еді.

Алайда тарихымызда ХVІІ ғасырдың 
бірінші жартысында үлкен трагедиялы 
оқиға  орын алды. 1628 жылғы қайғылы 
оқиға «Қатаған қырғыны» деп аталды. 
Сол жылы ел басқарған Еңсегей бойлы Ер 
Есім барлық кінәні �з мойнына алып, хан 
болудан бас тартып, билікті баласы Жәңгір 
сұлтанға берді...

CМІР, ҚОЛБАСШЫ 
ЖCНЕ БИ

XVII ғасырдағы Казақстан мен Орта 
Азия тарихында ерекше орын алатын 
тарихи тұлғаның бірі – Жалаңт�с батыр 
Сейтқұл би ұлы (1576-1656) болатын. 
Оның шыққан елі Кіші жүзге қарасты 
?мудария мен Сырдария, яғни екі �зен 
аралығындағы алқапты мекендеген 
алты ата ?лім руының т�ртқара атты 
б�лігі.

Жалаңт�с батыр �зінің аса даңқты 
�мірінің ақырына дейін Самарқан 
қаласының әмірі болды. Оның �мірі 
мен қызметіндегі негізгі оқиғалар мы-
налар:

1612 жылы Бұхар ханы Иманқұл 
к�п әскермен Түркістан атырабына 
баса-к�ктеп кіреді. Алдыңғы соққы 
қарақалпақтарға берілетін болған 
соң, Жалаңт�с батыр �з әскерімен 
к�мекке жетеді. ?йгілі Жалаңт�с 
қолынан қаймыққан Иманқұл амал-
сыздан,  соғысты бастай  алмай, 
келісс�зге келеді. Алайда бұл Бұхар 
ханының уақытша айласы екенін 
түсінген Жалаңт�с батыр әскер жиып, 
Иманқұлды түгелдей талқандау үшін 
дайындала бастайды. Мұны білген 
Иманқұл Жалаңт�с тұрғанда �зінің 
Бұхар тағында отыра алмайтынын 
түсініп, оған Самарқан қаласын және 
сол т�ңіректегі уәлаяттарды сыйға 
тартады. С�йтіп, Жалаңт�с Самарқан 
әмірі атанып, таққа отырады. 

Артында Қытай империясы тұрған 
Жоңғар қалмақтарын әлденеше рет 
талқандағаны үшін және басқа да 
к�птеген ерліктері ескеріліп, 1625 
жылы Жалаңт�ске «Аталық» деген 
құрметті атақ-лауазым беріледі.

1 6 4 0  ж ы л ы  Б а т у р  қ о н т а й ш ы 
басқарған қалмақтардың Қазақ елі мен 
Орта Азияға жасаған кезекті шабуылын 
тойтарады. Бұл шайқасқа Жалаңт�с 
Самарқаннан 30 мың әскермен шыққан 
екен.

1643 жылы қалмақтардың Жетісу 
аймағына кезекті шабуылы бастала-
ды. Бұл жолы олар 50 мың әскермен 
лап қойған еді. Сол кездегі Қазақ 
хандығының бір ұлысы – Қырғыз 
еліне үлкен қауіп т�нді. Салқам Жәңгір 
дұшпанды тоқтату үшін бар болғаны 
600 жауынгерімен асығыс аттанады. 

Тау  шатқалында  жаудың к�п 
әскерін жанқиярлық ерлікпен тоқтатып 
тұрғанда жиырма мың әскерімен 
Жалаңт�с батыр келіп жетеді де, шайқас 
тағдырын шешеді.  Осынау үлкен 
шайқаста Жоңғар шапқыншылары 
мықтап талқандалады. Кейінірек та-
рихшылар мұны «Орбұлақ шайқасы» 
деп атады. Жалаңт�стің бұл үлкен ерлігі 
туралы к�птеген тарихшылар жазды.

Ал �мірінің соңғы күніне дейін 
Жалаңт�с батыр Орта Азияға қатысты 

барлық соғыс қимылдарына қатысып, 
әскер басқарып, к�птеген жеңістерге 
жеткен, яғни түрік халықтарының 
тағдырында ол әрқашан шешуші 
р�л атқарған. Ол батыр ғана емес, 
баһадүр, әмір және би деген атаққа 
ие болған. Қазақ тарихында «би» де-
ген атақ – ең жоғары дәреже. Себебі 
мұндай құрметті атаққа батырлар мен 
хандардың ие болуы �те сирек жағдай.

БАТЫР ЗАМАНЫНЫҢ 
ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУ ЖАЙЛЫ

(Есім хан, Иманқұл хан, Тұрсын 
сұлтан,  Абылай сұлтан,  Алшын 
Бекоғлы би және қырғыз К�кем би 
тарихы баяндалады.)

Жалаңт�с батырдың �мірі мен 
қызметін жан-жақты түсіну үшін ол 
�мір сүрген XVII ғасырдың бірінші 
жартысындағы Қазақстан мен Орта 
Азияның әлеуметтік жағдайы мен 
 саяси тарихына қысқаша шолу 
жасайық. 

XVI ғасыр мен XVII ғасырдың 
бірінші жартысында (яғни Жалаңт�с 
батыр заманында) Қазақ мемлекеті 
сыртқы жаулармен аянбай соғысып 
жатса да, к�птеген түйінді мәселелері 
бола тұрса да, сол кездегі іргелі 
мемлекеттің бірі еді. 

Сол кезде Орта Азия мен Қазақстан 
жерінде екі ғана мемлекет �мір сүрді. 
Олар Бұхар хандығы мен Қазақ 
мемлекеті болатын.

XVII ғасырдың басында дүниеден 
�ткен тарихшы Кадырғали Жалаири 
Қазақ мемлекетінің іргелі ел екенін 
айта келіп, Тәуекел ханды (1581-1598 
жж.) «Бүкіл ислам патшасы...» деп 
мадақтап жазған. 

?рине, мұндай жазулар сол кездегі 
қазақ мемлекетінің жылдан жылға 
нығайып бара жатқанын және Орта 
Азиядағы әрбір саяси жағдай қазақ 
ханының қатысынсыз шешілмегенін 
дәлелдейді. Олай дейтініміз, сол 
кездегі Орта Азияның к�п жері Қазақ 
хандығының қол астында болған. Мы-
салы: қазіргі Қырғыз жері, Ташкент 
уәлаяты, Қарақалпақ елі, яғни Сыр 
мен ?мудария арасындағы аумақтың 
к�п б�лігі және қалмақтардың біраз 
жері. Міне, дәл осындай жағдайда 
сол кезде Орта Азия жеріндегі ең 
күшті мемлекет – Бұхар хандығының 
тағдыры да Қазақ елімен байланыс-
ты болған. Бұхар ханы Иманқұл бұл 
мемлекетті �зі басқарған заманда, 
яғни 1608-1644 жылдары, Қазақ елімен 
амалсыз достық қатынаста болды. 
Сондықтан ол Жалаңт�с батыр секілді 
аса беделді тұлғамен жақсы байланыс 
жасады. Оның Жалаңт�с батырды 
Самарқан қаласы мен уәлаятының 
әмірі етіп қою себебі: біріншіден, Қазақ 
хандығымен достық қатынаста болу. 
Екіншіден,  саяси істерді шешу үшін, 
әсіресе сыртқы жаулардан қорғануда 
қалың әскері бар Жалаңт�с батыр-
ды пайдалану. Сол арқылы мықты 
Қазақ мемлекеті тарапынан ешқандай 
әскери әрекетті немесе шабуылды 
болдырмау.

Алайда Иманқұл хан, �зі қанша 
тәуелді болғанмен, Қазақ хандығын 

ыдыратып, билікті қолына алуды 
ойламай қалған жоқ. Осыған байла-
нысты оның бірінші әрекеті Ташкент 
әмірі Тұрсын сұлтанды �з құрығына 
ілдірумен бітті.

Бұл оқиға былай басталған. Таш-
кент әмірі Тұрсын сұлтан Қазақ елінің 
аты аңызға айналған ханы Еңсегей 
бойлы Ер Есімнің туысы. Ал Таш-
кент уәлаяты ол кезде халық тығыз 
орналасқан бай �лке еді.

Иманқұл хан Тұрсынды осынау 
бай �лкенің әмірі Есім ханға тәуелсіз, 
�з алдына хан болуға азғырған. 
Oзімшіл Тұрсынға бұл пиғыл ұнап 
қалады. Еңсегей бойлы Ер Есім 
жоңғар шапқыншыларымен соғысып 
жатқанда, Тұрсын �зін Ташкенттің 
ханы деп жариялайды. Сондай-ақ 
хандық белгісі ретінде �з аты жазылған 
ақша да шығара бастаған. Ел шетіне 
келген жаумен Есім хан соғысып 
жатқанда,  Ташкент уәлаятынан 
ешқандай к�мек жібермей, іргесін 
аулақ салады.  Осынау ел  ішіне 
салынған іріткіні ушықтырмас үшін, 
Есім сабырлылық жасап,  егесті 
қант�гіссіз бітіруді ойлайды. Тентек 
болғанмен, туыс қой, сабасына түсер 
деп есептесе керек. Мұны басқаша 
түсінген Тұрсын �з жерін ұлғайту үшін 
Қазақ хандығының жеріне қол сұға 
бастайды. Есім хан қан т�кпес үшін 
қанша сабырлық сақтағанмен, қазақ 
сұлтандарының к�бі бұған наразылық 
білдіреді. Алайда Есім хан айтқан соң, 
одан асып кете алмайды.

Дегенмен, сол кездегі ?ндіжан 
әмірі – қазақ сұлтаны Абылай Тұрсын 
сұлтанға алғаш рет қарсы шығады. 1623 
жылы Иманқұл хан оған да одақтас 
бола қалады. Себебі оған керегі 
қазақ сұлтандарының бір-бірімен 
қырқысқаны еді. Абылай сұлтанға 
Иманқұлдың қаншалықты жәрдем 
бергені белгісіз, әйтеуір, қолтығына су 
бүріккені рас.

Екі  сұлтанның, яғни Абылай 
мен Тұрсын сұлтанның әскері сол 
жылы Шахрухия бекінісінің түбінде 
кездеседі. Алайда сұлтандар соғысқысы 
келгенмен, екі жақтың да әскерінің 
к�пшілігі қазақ жауынгерлерінен 
құралғандықтан, олар �з туыстарымен 
шайқасуды ар санап, майданнан бас 
тартып, кері қайтады. Оның нәтижесі 
Иманқұл жіберген қосындарды Тұрсын 
сұлтанның талқандауымен аяқталады. 
Бұған қатты наразы болған Иманқұл 
Абылайды ?ндіжаннан қуады. Осы 
жағдайларды сырттай бақылаған Есім 
хан тез арада к�мекке келіп, Абылай 
сұлтанды ?ндіжандағы �з орнына 
отырғызады. Ал Тұрсынға тиіспейді, 
себебі қан т�гілмесін деп, сабырлылық 
сақтаған болуы керек. Оның үстіне, �з 
бауырымның тентектігі �зге жұрттың 
дұшпандығынан қауіпті болмас деп 
ойлаған. 

Сондай-ақ Есім хан 1625 жылы 
Түркістандағы ордасына Тұрсын 
сұлтанды жиналысқа шақырып, би-
лер кеңесіне қатыстырып, Жоңғар 
қалмақтарының шапқыншылығына 
қарсы күрестің жоспарын баяндайды. 
«Бірлік болмай, тірлік болмайды, аса 
қауіпті сыртқы дұшпандарымызды 

талқандауымыз керек, ол үшін тізе 
қосып, бірге аттанамыз» деп жоспар 
құрады. 

?рине, ішінде не жатқанын кім 
білсін, сыр білдірмеген Тұрсын Есім 
хан ұсыныстарына қарсы болмайды. 
Елдің бірлігін, мемлекеттің келешегін 
ойлаған ардагер қайраткер – Еңсегей 
бойлы Ер Есім Тұрсын сұлтан туралы 
�з қатесін кеш түсінді. Қалай болғанда 
да, �зі асыраған күшігі �зін қабады 
деп ойлаған жоқ еді. Бір тентектің 
бүлігінен Қазақ елінің бір б�лігі 
қырылатынын ол білген жоқ еді.

1627 жылы ел шетіне Жоңғар 
қалмақтары шабуыл жасаған кезде, 
бұрыннан дайындалып жүрген Есім 
хан к�п әскермен шығысқа асығыс 
аттанады.

Мықты дайындықпен барған қазақ 
әскері жоңғарларды ойсырата жеңгені 
тарихтан белгілі.

Осынау үлкен соғысқа Тұрсынның 
�зі бармағанын және әскер жіберме-
генін былай қойғанда, ол адам ойла-
маған қастандық пен қанішерлік және 
Қазақ мемлекеті тарихында үлкен 
сатқындық жасайды.

Ташкент уәлаятындағы қалың 
қазақтың сайдың тасындай к�п әскерін 
жібермей қалған Тұрсын сұлтан Есім 
ханды қалмақтан жеңіліс табады деп 
топшыласа керек.

Есім хан жоңғарларға  қарсы 
жанқиярлықпен соғысып жатқанда, 
Т ұ р с ы н  Қ а з а қ  е л і н і ң  а с т а н а с ы 
Түркістанға қалың әскермен шабуыл 
жасайды. Жауынгерлері алыстағы 
соғыста жүрген қарусыз қатын-
қалашты қанға бояп, Есім ханның ЖАЛА�ТӨС 
әйелдері мен балаларын тұтқындап, 
Ташкентке ж�нелтеді.

 Есім хан к�п әскермен жоңғарларды 
талқандауға бара жатқанда қазіргі 
Қырғызстан жеріндегі Ыстықк�лдің 
шығыс жағында тұрған ертедегі сақ 
з аманынан қалған Сантас қорғанының 
жанында бір күн аялдайды. Сол жер-
де оған К�кем би басқарған қырғыз 
жігіттерінің әскері келіп қосылады.

Осынау тастан үйілген Сантас 
қорғанының тасын алғаш рет Есім хан 
�з әскерінің санын анықтау үшін пай-
даланады. Себебі даладан тас жинап 
жүруге уақыт тығыз болғандықтан, 
үюлі жатқан дайын тасты пайдаланған. 
?рбір жауынгер бір тастан алып, басқа 
жерге тастап, әрі қарай жүре береді. 
Сонда басқа жерге үйілген тастың 
�зі кішігірім үйіндіге, яғни қорғанға 
айналған. Жауды жеңіп келе жатқанда 
әлгі үйілген тастан жауынгерлер бір-
бірден алып бұрынғы орнына, яғни 
Сантас қорғанына қайтадан тастаған. 
Еңсегей бойлы Ер Есім сонда қалған 
тас тар арқылы �зінің құр бан болған 
яғни шахит, қаза тапқан жауын-
герлерінің санын шамалаған екен.

Осынау оқиға ел аузында аңыз 
болып сақталған. 1856 жылы Ш.Уәли-
ханов зерттеген осынау аңыз дың екі 
нұсқасы ел аузында сақталған. Бірінші 
нұсқасы Есім ханға қатысты бол-
са, екінші нұсқасында осынау Сан-
тас оқиғасының авторы ?мір Темір 
дейді, яғни ол Қытайға бара жатқан 
жорығында әскер санын осылай 
анық таған делінеді. Oз заманында 
Қырғыз елі тарихын терең зерттеген 
Ш.Уәлиханов бірінші, яғни Есім ханға 
қатысты аңыздың шындыққа дәл 
келетінін анықтап жазған еді.

Ш . У ә л и х а н о в  ? м і р  Т е м і р г е 
қатысты аңызды: «...Исторические 
известия совершенно противоречат 
этой легенде. Тамерлан действительно 
шел на Китай, но при самом выезде из 
Самарканда умер в городе Отраре...» 
деп анықтап, одан әрі қарай Есім ханға 
қатысты аңыздың дұрыстығын: 

«...Дикокаменные киргизы насыпь 
Сантаса приписывают казахскому 
хану Ишиму, как памятник его победы 
над калмыками-зюнгарами. Это имеет 
более вероятия. Ишим действительно 
был на этих местах и действительно 
одержал победу над хон-тайдзием...» 
деп ақиқатын жазып қалдырған.

Айта кететін бір жайт – Ресей 
ғалымдары Есім ханға байланысты 
тарихи оқиғаларды осы уақытқа дейін 
бұрмалап келеді. Мысалы Сантас 
оқиғасын, яғни Есім хан ерліктерін 
Т е м і р л а н ғ а  т е л и т і н д е р д і ң  б і р і 
В.И.Масальский. 

Тұрсын сұлтан Есім ханның 
Түркістандағы ордасын шапқан соң, 
оның жоңғарлармен соғыстан қалай 
келетінін асыға тағатсыз күтеді. ?рине, 
ол қазақ ханының дұшпандармен 
соғыста жеңілгенін тілегені рас. Алай-
да оның хабаршылары Есім ханның 
үлкен жеңіспен қайтып келе жатқанын 
хабарлайды. Сонда ол қатты сасады. 
Келер жолда оған тұтқиылдан шабуыл 
жасап қазақтың батыр ханының басын 
алудың жоспарын құрады.

Таймас Нұртаев Бішкек қала-
сының тумасы, мамандығы құры-
лысшы. Ол 60-жылдардан бері  Алматы 
қаласында тұрады. Фо то�нерге деген 
қызығушылығы мен сүйіспеншілігі 
оның екінші маман дығына айнал-
ған. Алғашқы фотокамерасы кеңестік 
 « З е н и т »  ф о т о а п п а р а т ы  б о л с а , 
кейіннен оны кәсіби камераға алмас-
тырды.  

Автор 2006 жылы алғаш рет Хан-
Тәңірі тау шатқалына барғанында, 
Қазақстанның әсем  табиғатына тәнті 
болып, сол кезден-ақ фотосурет �не-
ріне деген алғашқы қадам дарын бас-
таған. Т.Нұртаевтың тек Қазақ стан 
бойынша ғана емес, сондай-ақ алыс-
жақын шетелдерге саяхаттары оның 
тың туындыларының пайда болуына 
негіз болды.

?лемнің к�птеген елдерінде бол-
ды. Атап айтсақ, Ресей, Біріккен Араб 
?мірлігі, Непал және т.б. Бұл кез дер 
ұмытылмас сәттер еді. Фотосу рет-
шінің  туындыларынан Жер бетін дегі 
ең ірі ш�л дала – Сахараны, әдемі 
аралдардың бірі – Гренландияны, 
та рихи Италия мен «мұзды ел» Ис-
лан  дияның әсерлі жерлерін к�руге 
болады. Ал оның Қытай елінде түсір-
ген суреттерінен Ұлттық Цзючжай гоу 
паркіндегі жасыл-сары Ли �зенін, 
Хуанлунгтың к�гілдір к�лін, «ұшқыш» 
таулар Аватарды ерекше атап �тер 
едік. 

Oткен  жылы  солтүстік алқаптағы 
Шпицберген аралы аумағын ара-
лап, оның табиғаты мен жануарлар 
әлемін суретке тартқан. ?сіресе ақ 
аюлар, итбалықтар, морждар мен 
киттердің фотосуреттері ерекше. 
Сол жылы Норвегиядағы Лофотен 
аралының табиғатын да түсіреді. Со-
нымен қатар оның суреттерінен Ар-
гентина мен Бразилия табиғатын, 
Жердің оңтүстік аймағы – Чилидегі 
Гаучо салт аттыларын, Торес Ұлттық 
саябағын, Грей к�лі мен Пайн жерін 
фотоға түсіру арқылы олардың 
ерекшеліктерін к�рсете алған. Ал  Ке-
нияда болғанында дүниежүзіне белгілі 
Масаи Мара Ұлттық қорығына барып 
Африканың жан-жануарлар әлемін– 
пілдер, жолбарыстар, барыстар, 
керіктер, бегемоттар, қолтырауындар 
мен зебраларды және Накура к�ліндегі  
қоқиқаздарды к�руге болады. Фотосу-
рет шебері жылдар бойы әлемнің ең 
әдемі жерлері мен алыс шалғайларын 
аралды: ұшақпен Камчатканы; атақты 
Коряк, Авачин, Козел жанартаула-
рын; Тынық мұхитындағы Қорым 

Алматы т�рінде шетел классика-
сының музыка жау һарлары орын-
далатын кеште атақты  «Солистер 
академиясы» мемлекеттік оркестрі 
үздік шығармаларын ұсынды және 
атақты дирижер Михаил Юровский 
қатысты. 

Айта кетерлігі, ҚР халық әртісі, 
профессор Айман Мұсақожаева – 
Қазақ ұлттық �нер университетінің 
р е к т о р ы .  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың идеясымен құрылған 
�нер ордасы жас Астанамен бірге 
есейіп, оның мәдени �мірінде 
�зіндік орын алды. Бүгінде ұлттық 
музыка �нерінің майталмандарын 
даярлайтын оқу орнының түлектері 
әлемдік  деңгейде  мойындалып 
ж ү р .  М ә с е л е н ,  у н и в е р с и т е т 
түлегі, жас әрі дарынды компо-
зитор Рахат-би ?бдісағин «100 
жаңа есім» жобасының жеңімпазы 
атанды.  Оның шығармаларын тек 
қазақстандықтар емес, шетелдік 
музыкасүйер қауым да тыңдайды. 
Мұндай дарынды жастар қатары күн 
санап артып келеді.   

Концертке қатысқан атақты 
д и р и ж е р  М и х а и л  Ю р о в с к и й 
Қазақстанға келген алғашқы са-
пары екенін айта келе, ұлттық 
 музыка сарыны елге келген сәттен 
байқалатынына мән берді. «Айман 
Мұсақожаевамен шығармашылық 
байланысымыз Италияда  бастау 
алғанын айта кеткім келеді. Оның 
талантына  сырттай тәнті болып 
едім. Концерт аясында әлемдік 
музыка мәдениетінің жауһарлары 

және Авачин шығанағын; Соловец 
аралдарын; Кижи және т.б. Біріккен 
Араб ?мірлігінде әуе шарынан Ара-
вия ш�ліндегі таңғы сәтті к�пшілікке 
ұсынды. Жаяу жүріп Гималайды (Не-
пал), сонымен қатар Дхаулагири (8167 
м), Анапурну (8091 м) және Фева 
к�лі мен табиғаттың басқа да тамаша 
жерлерін фотоға түсірді.               

К�рменің ерекше б�лігін еліміз-
дің к�рікті жерлерінен жиналған 
«Қазақстан табиғатының маржан-
дары» атты фотожұмыстар құрайды. 
Онда автор, туған �лкесі мен Іле 
Алатауының әсем жерлерін, Алматы 
мен Алматы облысы аумағын, К�лсай, 
Хан-Тәңірі, Шарын к�лі мен Ша-
рын шатқалы, «Алтынемел» Ұлттық 
қорығы, «Баянауыл» Ұлттық саябағы, 
Жасыбай, Марқак�л,  Бурабай,  Зайсан, 
Қара-Су, Қара-К�л, Қайыңды, Ұлкен 
Алматы �зені, Бұқтырма суқоймасы, 
Каспий теңізі, Киин-Керіш таула-
ры, Ақ-Тау, Шакелмес, Айғайқұм, 
Маңғышлақ, Үстірт шатқалы, Шақпақ 
пай Сай шатқалы, Үшқоңыр жайлауы, 
Ақкергешін, Ақтолағай қырқасы 
және т.б. түсірген фотожұмыстарын 
ұсынады. К�рмеге 150-ден аса фото-
суреттер қойылады деп жоспарлануда. 
К�рме 12 сәуір күні сағат 16.00-де 
ашылды.

Г. АХАТОВА, 
А.ИМАНҒАЛИЕВА, 

ҚР Мемлекеттік орталық 
музейі қызметкерлері

орындалады.  Олардың ішінде 
әртүрлі стильдегі, әртүрлі бағыттағы 
туындылар бар. Оркестр музы-
канттары шынымен талантты, 
болашағынан үлкен үміт күттіреді. 
Алғашқы дайындық жұмысынан-ақ 
оркестрге жоғары баға берер едім. 
Oнерді дәріптеу хақында атқарылып 
жатқан шаралардың болашақ ұрпақ 
үшін маңызы зор» деген тілегін 
білдірді. 

К о н ц е р т  б а ғ д а р л а м а с ы н д а 
Р.Вагнердің, С.Прокофьевтің, 
Ф.Шуберттің және т.б. шығар-
малары орындалды. 

«Қазақконцерт» мемлекеттік 
концерттік ұйымы директорының 
орынбасары Анна Күзембаева-
ның айтуынша, Астананың 20 
жыл дығы мен Қазақ ұлттық �нер 
университетінің мерейтойына орай 
жыл к�лемінде к�птеген концерт-
тер �ткізілмек. Бұл осы бағыттағы 
екінші концерт екенін айта кеткен 
ж�н.  

А й м а н  М ұ с а қ о ж а е в а  � н е р 
ұжымының алдағы жоспарлары 
жайлы айта келіп, Елбасының 
АҚШ-қа сапарынан кейін Америка 
жұртшылығы біздің �нерге үлкен 
қызығушылық танытып отырға-
нын жеткізді. Осы орайда Айман 
Қожабекқызы басқаратын оркестр 
АҚШ-та концерт беруге әзірленуде. 
Онда классикалық музыкамен қатар 
ұлттық музыкамыздың жауһарлары 
да орындалмақ.

Дана ХАЛЫҚ

ӘЛЕМ ҒАЖАЙЫПТАРЫ 

МУЗЫКА ЖАУҺАРЛАРЫ 
ОРЫНДАЛДЫ

КӨРМЕ
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ЫНТЫМАҚ

Делегация құрамында Аты-
рау облысы әкімінің орынбасары 
?лібек Нәутиев, Құрманғазы ауда-
ны әкімінің орынбасары Жандос 
Бектеміров, Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Орман шаруашылығы және жану-
арлар дүниесін қорғау комитетінің 
Балық ресурстарын қорғау және 
реттеу басқармасының басшысы Ар-
ман Oтепов, «Балық шаруашылығы 
ҚазҒЗИ» ЖШС Атырау облыстық 
филиалының директоры Ерболат 
Қадимов, «Каспий Балық» �ндірістік 
кооперативінің т�рағасы Жұмажан 
Шакупов бар.

Қазақстандық делегация Астра-
хань облысы үкіметі т�рағасының 
орынбасары – Астрахань облысы 
ауыл шаруашылығы және балық 
�ндірісі министрі Алексей Гал-
кинмен, сонымен қатар �ңірлік 
балық шаруашылығы басшылары-
мен кездесті. 

К е з д е с у д е  е к і  ж а қ  б а л ы қ 
аулаудағы �зара қарым-қатынастар 
және шекаралық Қиғаш �зенінің 
экожүйесін бірігіп қорғау, оның 
балық ресурстарын тиімді пайда-

лану, тәжірибе алмасу мәселелерін 
қозғады. Астрахань облысының ауыл 
шаруашылығы және балық �ндірісі 
министрі қазақстандық делегация-
ны �ңірдің балық �ндірісіндегі басты 
бағыттарынан хабардар етті.

Астрахань облысында 77 табиғат 
пайдаланушың 4-і еурон�мірмен 
�нім шығарады, яғни, экспорттай-
ды. Атырау облысында 19 табиғат 
пайдаланушы болса, еурон�мір 
«Амангелді» кооперативінде ғана 
бар. Болашақта балықты сол күйінде 
сатпай, �ңдеп шығару мақсат етіп 
қойылып отыр. Соңында Орман 
шаруашылығы және жануарлар 
дүниесін қорғау комитетінің Балық 
ресурстарын қорғау және реттеу 
басқармасының басшысы Арман 
Oтепов, «Балық шаруашылығы 
ҚазҒЗИ» ЖШС Атырау облыстық 
филиалының директоры Ерболат 
Қадимов �з салалары бойынша 
ресейлік әріптестерімен кездесті. 
Келісс�здер қорытындысымен 
сарапшылардың �зара кездесіп 
тұруына қол жеткізілді» деді. 

Қанат ҒҰМАРОВ

Іскерлік байланыс 
бағдары

ҚҰРМЕТ

А л Есім хан болса, �з еліндегі 
адам ойламаған қайғылы хабарды 
Сантас қорғаны жанында есіткен 
дейді. Ашуға булыққаны соншалық 
к�зі қанталаған Еңсегей бойлы Ер 
Есім жеңіспен оралған бар әскерін 
атқа қондырып, асығыс Ташкент-
ке бет а ла ды. Сон да оған К�кем 
би басқарған қырғыз әскері де �з 
жерінде қалып қоймай Ташкентке 
бірге аттанады. Тұрсын сұлтан Есім 
ханды оны ізіне ерген к�п әскермен 
Сайрам (кейбір деректерде Чиназ) 
түбінде қарсы алады. Осылай алғаш 
рет қазақ әскерлері бір-біріне қарсы 
үлкен шайқасты  басынан кешіреді.

Қалмақты талқандап келе жатқан 
жеңімпаз әскерге �з бауырларымен 
соғысу оңай болған жоқ. Шайқастың 
аты – шайқас, бірі жеңсе, екіншісі 
жеңіледі.  Есім ханнан жеңілген 
 Тұр сын Ташкентке қашады. Бұл оқи-
ғаны есіт кен басқа да қазақ сұлтандары 
к�теріледі.

Ташкент  түбіндег і  шайқаста 
Тұрсын әскері түгелдей талқандалады. 
Oзі қашып, Ташкентке тығылып, 
сонда �з н�керлері осынау қанішерді 
түтқындап, Есім хан қолына тапсыра-
ды. Ашуға булыққан Еңсегей бойлы 
Ер Есім Тұрсын сынды сатқынды, 
яғни �зі асыраған күшігін, басын 
кесіп алып, Бұхар ханы Иманқұлға 
ж�нелтеді. Бұл сәлемдеме «Жақында 
сенің де басың кесіледі» деген үстем 
хабар еді.

Қазақ еліндегі қайғылы жағдай 
мұнымен біткен жоқ. К�п жылғы 
қалмақтармен болған соғыста әбден 
шаршаған және оның үстіне Тұрсын 

тағдырын Самарқаннан Жалаңт�с 
батыр келіп шешкені туралы талай 
жазылды.

Міне, біз жоғарыда қысқаша шолу 
жасаған қазақ елінің басындағы аса 
қаһарлы кезеңде, 1612 жылдан соң, 
Самарқан әміршісі болып Жалаңт�с 
батыр отырған еді. Ал ол туралы 1643 
жылғы Орбұлақ шайқасына дейін 
ж�нді жазба дерек сақталмаған. 
Қарауында к�п әскері бар әйгілі ба-
тыр Орта Азия жеріндегі қазақ ханы 
қатысқан талай соғыстардан қалайша 
тыс қалуы мүмкін! ?рине мүмкін 
емес. ?сіресе Тұрсын сұлтан жасаған 
бүліктерді басуға Абылай сұлтан, 
алшын Бекоғлы би және басқалар 
қатысқанда, Жалаңт�с батыр қалайша 
қалыс қалады?! Ол осы оқиғалардың 
бел ортасында жүрген болуға тиісті. 
Тек бізге жеткен деректерде ғана 
айтылмаған болуы мүмкін.

Ал 1643 жылдан соңғы тари-
хи оқиғаларға Жалаңт�с батырдың 
қатысқаны туралы нақты деректер 
баршылық.

1644 жылы Бұхар ханы Иманқұл 
�леді, оның тағын Нәдір Мұхамедхан 
и е л е н е д і .  С о л  ж ы л ы  қ ұ р а м ы н а 
Пәкістан, Ауғанстан, Үндістан кіретін 
Ұлы Моғол империясы мен Бұхар 
хандығы арасында соғыс басталады. 
Міне, осы үлкен соғыста Жалаңт�с 
батыр шешуші р�л атқарғандардың 
бірі. Ал сол кездегі Қазақ мемлекетінің 
басшысы Салқам Жәңгір к�мекке 
жүз мың әскер шығарады. ?рине, 
мұндай нақты тарихи деректер Орта 
Азиядағы саяси жағдайлардың қазақ 
ханынсыз шешілмегенін к�рсетеді. 

жаста екен. Еңсегей бойлы Ер Есімнің 
де жасы үлкен еді. Ал оның баласы 
Жәңгір хан бар �мірін қазақ елін 
қорғауға бағыштап, ақыры шайқас 
үстінде қаза болды (1652).

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  о с ы н а у 
қазақ батырларының, билері мен 
сұлтандарының Бұхар  хандығы 
жерінде әмір болуы және үстемдік 
жүргізіп, билік құруы, әрине, Қазақ 
мемлекетінің күшейген, нығайған 
кезін к�рсетеді. К�птеген зерттеушілер 
Б ұ х а р  х а н д ы ғ ы н ы ң  ә л с і р е у і н 
Жалаңт�с би, Абылай сұлтан, алшын 
Бекоғлы және 1643-1663 жылдардағы 
Хиуа ханы болған ?білғазы сияқты 
жергілікті феодалдардың күшеюінен 
деп к�рсетеді. Ал ?білғазының �зіне 
таққа отыру үшін қазақ хандары к�п 
жәрдем бергені белгілі. Мысалы, 
П.П.Иванов: «...Упадок политическо-
го значения аштарханидов сопрово-
ждался ростом военно-политической 
мощи отдельных бухарских феодалов 
из числа узбекской знати, к которой 
принадлежал, например, известный 
сановник (аталык) хана Абдул-Азиза 
(1645- 1680), бий Ялантуш (Жалаңт�с), 
строитель знаменитых самаркандских 
медресе Ширдар и Тилла- Кари. Рас-
полагая огромными средствами, полу-
чаемыми от феодальной эксплуатации 
зависимого населения, Ялантуш и 

БАҺАДҮРДІҢ CЛЕМ 
СCУЛЕТ IНЕРІНДЕГІ ОРНЫ

Ж а л п ы  а й т қ а н д а ,  Ж а л а ң т � с 
 батыр – Самарқан тарихындағы үш 
ірі түлғаның бірі. Олар: ?мір Темір, 
Ұлықбек, Жалаңт�с батыр. Осы үш 
тарихи тұлға Самарқанды к�ркейткен, 
яғни Шығыс архитектура тарихында 
теңдесі жоқ ғимараттарды тұрғызған 
жандар.

Жалаңт�с батыр, даңқты қол-
басшы, би, әділ әмір болумен қа тар, 
Шығыс елдері мәдени тарихында 
сәулет �неріне ерекше к�ңіл б�лген. 
Оның әмірші болған кезінде Самар-
қанның к�ркі адам танымастай құл-
пырды. Оның аты Орта Азия мен 
Қазақ  станның саяси тарихында ғана 
емес, сәулет �нері тарихында да орын 
алады. Мысалы, оның әйгілі Шир-
дар, Тилла-Кари медреселері, ака-
демик Г.А.Пугаченкованың айтуын-
ша, «Сәулет �нерінің інжу-маржаны» 
ретінде адамзат тарихында белгілі орын 
алады.

« Ш и р д а р » ,  я ғ н и  « А р ы с т а н -
ды медресені» Жалаңт�с 1619 жылы 
тұрғызған екен. Осынау әсем медре-
се порталының ішкі қабырғасында 
Жалаңт�с батырға арналған пар-
сы т іл інде  мақтау  жазулар бар. 
О н ы ң  м а ғ ы н а с ы н  қ а з а қ  т і л і н е 
Х.Досмұхамедұлы аударған болатын. 
Ол мынандай: «...?мір қолбасшы, 
турашыл Жалаңт�с; оның кемелдігін 
жеткізе мақтайтын қызыл тіл інжу-
маржан; ол тұрғызған медресенің 
биіктігі соншалық, оның ұшы к�кке 
тірелген; ақылдың қыраны қанатын 
қанша қақса да, жылдар бойы сенің 
биік аспалы дарбазаңа жете алмас; 
оның мұнарасының ұшына ғасыр 
бойы ілмекті арқаны бар айлакер ұры 
да шыға алмас; сәулетші оның аспалы 
дарбазаларының тізбегін жасағанда 
таңғалғандықтан бармағын тістегендей 
(таңданыс, қызғаныш белгісі ретінде) 
жаңа толған айды қарпып алды; 
осы құрылыстың іргесін Жалаңт�с 
бахадұр қалағандықтан, ғимараттың 
тұрғызылған жылы «Жалаңт�с бахадұр 
жылы» деп аталады....».

Б ұ л  м ә т і н н і ң  м а ғ ы н а с ы н 
 Г.А.Пуга чен кова орыс тілінде былай 
деп беріпті: «...Он соорудил такое ме-
дресе, что земля доведена им до зенита 
неба – это знамя взаимного их украше-
ния. Годами не достигнет высокой вер-
шины его портала мощью и усердием 
искусных крыльев орел ума.  Веками не 
достигнет верха запретных его минаре-
тов искусных акробат мысли по канату 
фантазии. Когда архитектор точ пра-
вильности воздвиг изгиб арки портала, 
небеса, приняв ее за новую луну, при-
кусили палец от удивления...».

Жалаңт�с батыр тұрғызған және бір 
теңдесі жоқ медресенің бірі – «Тилла-
Кари» («Алтынмен апталған»). ?лемдік 
сәулет �нерінде ерекше орын алатын 
бұл ғимараттың құрылысы 1646 жылы 
басталып 1659 жылы біткен. Яғни 
Жалаңт�с батыр қайтыс болған соң 
үш жылдан кейін. Шығыс сәулетінің 
інжу-маржанының бірі «Тилли – 
Каридің» алтындалған күмбезі туралы 
Г.А.Пугаченкова былай дейді: «....
Очень эффектен вид на мечеть со 
стороны двора, куда обращены аркада 
на тяжелых устоях и обширный айван 
главного здания, за которым возвыша-
ется тяжелый цилиндрический  барабан 
наружного, видимо, так никогда и не 
возведенного купола. Внутри это по-
мещение от уровня пола и до верхушки 
купола покрывают богатые ковровые 
узоры в технике «кундаль» с обильным 
применением золота в орнаменте и в 
тоне (отсюда название «Тилла – Кари» 
– «Позолоченная»).

Осындай әлем мәдениетінде ерек-
ше орын алатын ғимараттар құрылысы 
Жалаңт�с батыр есімін тарих бетіне 
алтын әріппен жазып қалдырады.

Мақала соңында  Х.Досмұхам бетұлы 
жасаған шежірені оқырмандар назары-
на ұсынып отырмыз.

Халекең бұл шежірені жарияла-
ғанда, И.Қасымов деген мұғалімнен 
ал ғанын ескертіп, алғыс айтыпты. Ал 
Қасымовтың �зі осы мәліметтерді 1920 
жылы аса білгір шежіреші Молиман 
ақсақал Шонтаевтың аузынан жазып 
алған екен.

Жалпы Халекең Жалаңт�с батыр 
тарихын зерттей жүріп, алты ата ?лім 
руының үш шежіресін пайдаланып-
ты. Солардың бәрінде де Жалаңт�с 
батырдың ата-бабалары мен үрім 
бұтақтары бірыңғай таратылатынын 
айтыпты.

Осы шежіреде Жалаңт�стің үш бала-
сы болғаны айтылса,  М.Есләмға лиұлы 
жинаған мәлімет терде т�рт баласы 
болғаны айтылады, яғни Раңбайдан 
туған немересі Құдайна зарды т�рт 
ұлының бірі деп к�рсеткен.

Біз берген шежіреде асты сызылып 
қойылғандардың бірі – Ақша би �з 
 заманында атақты би болған. Ал оның 
немересі әйгілі ?йтеке би (1700 жылы 
�лген) біздің тарихымызда бұрыннан 
белгілі тарихи тұлға. 

Самат IТЕНИЯЗОВ, 
Мадрид және Қазақ-Америка 
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сынды қанішерге қатты ашуланған 
Есім хан оны жақтаған әскерлерді де 
түгел қырып жібереді.

Негізінен Ташкент уәлаятын ер-
теден мекендейтін қалың елдің к�п 
б�лігі Қатаған болатын. Қадырғали 
Жалаири: «Алаш мыңы үш сан, Қатаған 
қауымы екі сан...» деп жазған еді дәл 
сол оқиғадан 25 жыл бұрын. ?ттең... 
осынау қалың ел Қатағанның азғантай 
б�лігі, яғни Есім хан әскері құрамына 
кіргендері ғана аман қалады. Ташкент 
уәлаятындағы Шанышқылы елі сол 
қалың қатағандардың бір б�лігі ғана.

Е с і м  х а н  � з  з а м а н ы н д а  қ о л 
а с т ы н д а ғ ы  қ ы р ғ ы з  е л і н  К � к е м 
бидің кеңесімен билеген еді. Оның 
үстіне, К�кем би барлық соғыста 
Е с і м х а н н ы ң  ж а н ы н д а  б о л ғ а н . 
Жоңғарларды және Тұрсын сұлтанның 
әскерін талқандағанда, жанында 
сенімді серігінің бірі болған К�кем 
бидің құрметіне Есім хан Ташкент 
қаласында оған арнап үлкен мұнара 
тұрғызды. Осы тарихи оқиға туралы 
Ш.Уәлиханов: «...С киргизами отно-
шения их (казахов) в те времена были 
более дружны и миролюбивы. Ишим-
хан (Есімхан) (живший около 1630 
г.) имел в своем распоряжении родо-
начальника бия Кукема при помощи 
которого ему удалось низвергнуть 
Турсуна катаганского и чанчклинско-
го. В память союза киргизов и казахов 
Ишим построил в Ташкенте башню, 
которая существует до сих пор и на-
зывается «К�кемнің к�к күмбезі...» деп 
жазған болатын.

Сыртқы және ішкі жаулармен 
соғыстар, оның үстіне, бір Тұрсынның 
әлегінен қаншама халық қырылды, 
міне, осынша қанды және қайғылы 
оқиғалар Еңсегей бойлы Ер Есімді 
қажытқан еді. Ол к�п ұзамай мемлекет 
билігін баласы Жәңгірге беріп, �зі тек 
кеңесші р�лін атқарады.

Е с і м  х а н  т а л қ а н д а ғ а н  с о ң , 
қалмақтардың к�п б�лігі  Қазақ 
мемлекетінің қол астында қала берді. 
Сол кездегі Жоңғар мемлекетінің 
басшысы Хара-Хула �лген соң, оның 
баласы Ердене Батур қоңтайшы 
билікті �з қолына алады. Осынау 
қолбасшының мемлекет басына 
келуімен сол елдің бірігуі және нығаюы 
басталады. Ал соған сәйкес Қазақстан 
мен Орта Азия елдеріне Жоңғар та-
рапынан қауіп те күшейе түседі. 1635 
жылы Жәңгір сұлтан �з қол астындағы 
әскерлермен (әскерінің құрамында 
жалғыз қазақ емес қырғыздар және 
қалмақтар да болған) бірге Жоңғарға 
қарсы жорыққа шығып, оларды к�п 
шығынға ұшыратады. Ал келесі жылы 
Батур қоңтайшы қазақ еліне жорық 
ұйымдастырады.

1 6 4 0  ж ы л д а н  б а с т а п  Б а т у р 
қоңтайшы Жоңғар мемлекетін бі-
ріктіріп нығайта бастады және 1643 
жылы қазақ еліне үлкен шабуыл жаса-
ды. Осынау Жоңғар шапқыншылығы 
басталғанда, қырғыз жерінің к�п 
б�лігі жау қол астында қалды. Батур 
қоңтайшы сонда 50 мың әскермен 
баса к�ктеп кірген еді. Жәңгір мынау 
тұтқиылдан болған шабуылды есіте 
сала асығыс аттанады. Бұл соғыстың 

Оның үстіне, Бұхар ханы Иманқұл 
�лген соң,  оның орнын басқан 
Нәдір Мұхамед қазақтармен достық 
қатынаста болуды к�здеген. Себебі 
Ұлы Моғолмен соғыста қазақ елінің 
к�мегінсіз Бұхар хандығын сақтау 
мүмкін емес еді. Қазақ, қырғыз, 
�збек, қарақалпақтардан құрылған 
сақадай сай к�п әскерді басқарып, 
Нәдір Мұхамед Балх жеріне кіргенде, 
Жалаңт�с батыр мен алшын Бекоғлы би 
басқарған жүз мың әскер ?мудариядан 
�тіп, Ауғанстанға кіріп, Қабылға бет 
алады. Ұлы Моғол империясының 
қалың әскері  Балхыда тұрған еді. 
?скерді басқарған Ұлы Моғол дың 
болашақ императоры  Ауренжаб 
(1658-1707) болатын. Осынау қырғын 
шайқас ұзақ күнге  созылады. Опат 
болған жауынгерлердің к�п болғаны 
соншалық есебін анықтау мүмкін 
болмаған.

Жеңіспен оралған себепті, Қазақ 
мемлекетінің мерейі �се түседі. Алай-
да елдің шығыс жағынан, яғни Батур 
қоңтайшы тарапынан жаңадан қауіп 
т�не бастаған еді.

Осынау біз қараған кезең, яғни 
Жалаңт�с заманындағы Қазақ елінің 
мерейі сыртқы жауларын қиратумен 
к�терілгені белгілі. 

С о н а у  1 6 4 3  ж ы л ғ ы  О р б ұ л а қ 
шайқасы кезінде Жалаңт�с батыр 68 

другие подобные ему бии имели воз-
можность содержать значительное 
войско и совершать походы на со-
седние страны, в частности в район 
Кабула, принадлежавшего в XVII в. 
Великим Моголам, и на Хорасанскую 
провинцию Ирана. Во время похода 
захватывалось множество пленных, 
обращаемых, как и в XVI в. в рабов...» 
деп жазған болатын.

Біз бұл жерде П.Ивановтың пікір-
леріне біраз түсініктеме беріп �туді 
ж�н к�рдік:

Бұхар хандығының әлсіреуіне әлде 
күшеюіне, әрине, Жалаңт�с сияқты 
белгілі тарихи тұлғалардың әсері бол-
май қалуы мүмкін емес.

Жалаңт�с батыр ешқашан �здігінен 
немесе байлық үшін Қабыл мен 
Хорасанға шабуыл жасаған жоқ.

А л  Ш и р д а р  м е н  Т и л л а - К а -
ри сияқты үлкен құрылыстарды ол 
Қабыл жорығынан бұрын бастаған 
еді.  Мысалы, Ширдар 1619-1635 
жылдары салынған. Ал Тилла-Ка-
ри құрылысы 1646жылы басталып, 
1659жылы біткен, яғни Жалаңт�с 
батыр қайтыс болған соң үш жылдан 
кейін осынау алтындаған күмбезді ме-
дресе ғимаратын салу аяқталған. Оның 
оңтүстікке жасаған жорықтарының 
бұндай ірі құрылыстарға ешқандай 
қатысы болмаған.

Алматы қаласындағы 
 Республика  сарайында қазақтың 
к�рнекті ақыны Жарасқан 
Cбдірашевтің 70 жылдығына 
орай «Дала, сенің ұлыңмын!» 
атты салтанатты кеш �тті. 

Кеш барысында ҚР Сенаты ның 
т�рағасы Қ-Ж.Тоқаев тың, Мем-
лекеттік хатшы Г.?бдіқалықова-
ның, ҚР Мәдениет және спорт 
ми нистрі А.Мұхамедиұлының және  
т.б. құттықтаулары оқылды.

Жарасқан есімі халқымызға 
жақсы таныс. Ол сан қырлы азамат 
болатын. Ақындығы бір б�лек, 
аудармашы, әдебиет сыншысы, 
сықақшы ретінде де оқырман 
қауымға жақсы таныс.

Журналист ретінде респуб-
л и к а л ы қ «Қ а з а қ  ә д е б и е т і», 
«Ленин шіл жас» газеттерінде, 
«Жұл дыз», «Жа лын» ж у р на л-
д а р ы н д а  б � л і м  б а с қ а р д ы . 
 Қа зақстан Жазушылар одағында 
қызмет етті. Сатиралық  телеха-
бардың бас редакторы болды.

Бар болғаны елу үш жыл �мір 
сүргенімен, әдебиет саласын да 
қажырлы еңбек етті. К�зі тірісінде 
27 кітабы жарық к�рді.

Бұл ж�нінде сахнаға  к�те ріл  ген 
ақын-жазушылар  Н.Оразалин, 
Ұ.Есдәулет,  А.Бақтыгереева, 
 Ш.Сариев, ғалым А.Мұсаев атап 
�тті.   Олар, сондай-ақ баспа-
дан жаңа шыққан «Құлыптас», 
«Қалдырған  ізің мәңгілік» атты 
кітаптардың  тұсауын кесті . 
«Құлыптас»  кітабына  автор дың 
�мірінің соңғы жылдарында 
жазған, бұрын жарияланбаған 
жаңа �леңдері, Алаштың  айтулы 
азаматтарына арнаған эпитафия-
лары, «Сор топырақ» трагедиялық 
поэмасы енгізілген. Сондай-ақ 
«?зілің жарасса» деп аталатын  
эпиграммалары жаңа жазыл ған 
к�птеген туын ды ларымен то-
лықтырылған. Ал «Қалдырған  
ізің мәңгілік» кітабынан белгілі 
әдебиет зерттеушілері мен сыншы-
ларының, қаламдас аға-інілерінің, 
дос-жарандарының, аяулы жары 
мен перзенттерінің жүрекжарды 
лебіздері мен ыстық сағынышқа 
толы естелік терін оқуға болады. 
Кеште мерейтой иесінің зайыбы 
Нәзігүл Мергенбаеваға да  сый 
құрмет к�рсетілді.

Жиынның тартымды �туіне 
ҚР Халық артисі Роза Рымбаева 
бастаған �нер иелері мен музыкалық 
топтардың қосқан үлестері  елеулі 
болды. 

Осы басқосуда аңғарылғандай, 
Жарасқан ағамыздың ұрпағы �нерлі 

екен. Жиналғандар, әсіресе ақын-
ның немересі ?білқайырдың орын-
дауындағы шығармаларды қызы-
ғушылықпен тыңдады.

Салтанатты кеш соңында  Жә-
кең нің ұлы, белгілі кино режиссері 
Рүстем ?бдірашев с�з с�йлеп, 
к�пшілік қауымға ризашы лығын 
білдірді.

...Халық талантты ұл-қыздарын 
қадірлей біледі. Соның жарқын 
айғағы ақын Жарасқан ?бдірашевқа 
к�рсетіліп жатқан ел құрметі. Алма-
ты қаласындағы бір к�ше, Арал 
қаласындағы бір мектеп және к�ше 
ақын есімімен аталады. Осыдан үш 
жыл бұрын мектеп жанынан ақын 
мүсіні бой к�терді. Алматыдағы 
соңғы жылдары �зі тұрған үйге 
ескерткіш-тақта орнатылды. 

Oлең с�здің хас шебері тура-
лы елімізге танымал тұлғалар да 
кезінде жылы пікірлерін білдірді. 
Солардың бірі – заманның заңғар 
ж а з у ш ы с ы  ? б і ш  К е к і л б а е в : 
« Ж а р а с қ а н н ы ң  т а л а н т ы  д а , 
тағдыры да әдебиеттің жабыла 
жұмылатын жүк емес екенін, оны 
білек сыбанып, бірге қимылдайтын 
к�п емес, тәңірдің қай салғанын 
да қасқая тосып ап, к�ріп ала-
тын, к�теріп бағатын жанкешті 
жалқылар жасайтынын тағы бір 
рет ұғындырып �ткендей. Ондай 
жалқылардың бірінің орнына бірін 
апарып қоя салатындай сыңары 
болмайды. Жарасқан да тап сондай 
қайта оралып тумайтын хас тар-
лан» десе, айтулы ақын Тұманбай 
Молдағалиев: «?дебиетке, оның 
ішінде �леңге бізден кейін кел-
ген топтың, шоғырдың ішіндегі 
ең бір жарығы, ең бір сәулелісі, 
жұлдыздысы – осы Жарасқан 
?бдірашев» деген болатын.

К�рнекті қаламгер есімі туған 
халқымен бірге жасай береді.

Нұркен ЖАНДCУЛЕТҰЛЫ

ХАС ТАЛАНТ
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Осы оймен Алматы да ғы №1 «Ана 
үйі» қоғамдық қоры орта лы ғына бет 
алдық.  Іздеген үйімізді тез таптық. 

Алдында алаңдаушылық бай-
қалған. Мекеменің жұмыстары мен 
та нысқанда ол к�ңіл сейілгендей 
болды. 

«Ана үйінің» алдына қойған басты 
мақсат-міндеті –  елімізде жетімдер 
үйін болдырмауға ықпал ету, оның 
алдын алу. Барар жері, басар тауы 
қ а л м а й ,  у а қ ы т ш а  қ и ы н д ы қ қ а 
ұшыраған қыздарға қолдау к�рсету, 
к�мек қолын созу. Ең бастысы – 
қандай жағдайда болсын баланы 
анасының бауырына басып, ана 
құшағынан айырмау.

Oзіндік қабылдау тәртібі де бар. 
30 жасқа дейінгі, құшағында 1,5 
жасқа дейінгі сәбиі бар жалғызбасты 
аналар қабылданады. Бастапқыда 
бір жарым жылға дейін тұруға рұқсат 
етілсе, кейіннен бір жылға шегерген. 
Ал биылдан бастап алты ай уақыт 
тұра алады. Оның себебін, мамандар 
бір жарым жылда ана масылдыққа 
бой үйретіп, дайынға бой ұсынып 
алатындығын айтады. Ал алты 
айдың ішінде �з-�зіне келіп, сергіп, 
құжатын жасатып, �мірге сергек 
қарауды үйренеді.

Орталыққа келетін қыздардың 
70 пайызы о баста баланы алмай-
мын деп, нәрестеден бас тарта-
тындар екен. Осындайда демеу бо-
лып, к�мек қолын созбаса, басына 
түскен қиындыққа шыдай алмай, 
басқа шешім қабылданып кетуі 
әбден мүмкін. ?р қыздың артында 
әртүрлі тағдыр бар. Олармен пси-
холог, заңгер, т.б. мамандар же-
ке-жеке жұмыс істейді. Орталық 
еліміздегі емхана, перзентхана, ішкі 
іскер органдарымен тығыз қарым-
қатынаста, бірлесе еңбек етеді. 
Емханаға, перзентханаға келген 
қыздарды бірден біліп отырады. Бұл 
жерде, бір айта кетерлігі, қыздар 
перзентханаға келгенде ұялмай, ба-
ратын жері жоқ болса ашық айтқаны 
дұрыс дейді орталық мамандары. 
Себебі к�п жағдайда қарак�здеріміз 
тұйықталып, ашыла алмай, ал оның 
соңы әртүрлі жағдайға ұрындыратын 
к�рінеді.

Бүгінгі күні мұнда 16 ана бар. 
Оның 13-і нәрестелі болса, 3-еуі 

Ж и ы н д ы  Қ а з И Т У  р е к т о -
ры Н.Темірбеков кіріспе с�збен 
ашты. Б.Жұмағұлов Елбасының 
бес әлеуметтік бастамасының мән-
маңызына тоқталып, аталған бағдар-
ламаны стратегиялық құжат деп 
бағалады. Мемлекет басшысының 
қашанда жастарға үлкен үміт артатын 
тілге тиек етіп, инженер, технолог 
мамандардың еліміздің игілігіне 
үлкен үлес қосатынына сенім білдірді. 

Oз кезегінде Қазақстан инженер-
лік-технологиялық университетінің 
проректоры Гүлнәр Сәрсенбекова 
«?леуметтік бастама – бірлігі бар 
елдің нақты ісі» атты баяндама жа-
сады. 

 «Қазақстан халқын біріктіруге, 
қуатты елге айналдыруға бағытталған 
ізгі оқиғалардың ішінде бес әлеуметтік 
бастаманың орны зор. «Жақсы 
істі к�ргенде жетуге асық» дейміз. 
Үндеуде әрбір отбасына баспана беру, 
жалақысы т�мен жұмысшылардың 
еңбекақасын к�бейту үшін олардың 
салық жүктемесін азайту, жоғары 
білім алудың қолжетімділігі мен са-
пасын арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын жақсарту, 
шағын несие к�лемін к�бейту, 
сондай-ақ елді газбен қамтамасыз ету 
ісін жалғастыру ж�ніндегі бастамалар 
қамтылған. 

Е ж е л д е н  ә р  а д а м н ы ң  � м і р 
сүруіне қажеттілік алдыңға орынға 

тұсауын кесіп, абыр-сабыр болып 
жататын күндер де бар. 

«Ана үйін» паналағандар б�л-
мелерін жинап, тамағын  да йын дап, 
нан пісіріп, табақ тартуға дейін 
үйренеді. Заман талабына сай үнем-
ділік те қажет. Мұның барлығы �з 
үйінде жүргендей сезініп, отбасының 
қадір-қасиетін түсінсін деген ниеттен 
туған дүние.  

Іс тігу, қол�нер, шаш сәндеу, т.б. 
курстар оқытылып, �мірге бейімделеді. 
Дипломы барлары мамандығы бойын-
ша, басқалары балабақшаға, емхана-
ауруханаға, оқыту орталықтарына, 
зауыттарға әртүрлі жұмысқа орнала-
стырылады. Мемлекеттік бағдарлама 
арқылы тұрғын үй кезегіне тұрып, 
жоғары оқу орындарына бір грант бол-
са да ілігіп, �згелері колледждер мен 
курстарда оқып, білімін жетілдіреді. 
Қалай болғанда да, �з нанын �зі тауып 
жеп, баласын асырай алатындай жағ-
дайға жеткізуге барынша тырысады. 

Дей тұрғанмен, құжат жасау, 
тіркеу, жәрдемақы алу, әкелік тегін 
анық тау, алимент �ндіру, т.б.  қыруар 
жұмысты атқару оңай шаруа емес. 
Соған қарамастан жас анаға заң 
шеңберінде барлық жағдай жасала-
ды. Осы жұмыстардың нәтижелілігі 
болар, орталыққа келгендердің 65-70 
пайызы қайтадан отбасымен табысып, 
сәбиі әкесімен қауышып, жап-жақсы 
тұрмыс кешіп жатады. 

«Ана үйінің» тағы бір к�ңілге 
қонымды игі істерінің бірі – биыл-
дан бастап Білім басқармаларымен 
бірлесіп, психолог, балалар психологі, 
г и н е к о л о г ,  з а ң г е р ,  к ә м е л е т к е 
толмаған жас�спірімдердің инспек-
торлары, т.б. мамандар мектептің 9-11 
сынып оқушыларымен кездесулер 
�ткізеді. Мақсат – жас жеткіншектерді 
жақсы лыққа тәрбиелеу,  мектеп 
қабырғасында ерте жүктілікке жол 
бермеу. 

Бұл жасалып жатқан шаралардың 
бір парасы ғана. Орталықтың негізін 
қалаушы Айдын Рахымбаев әлеуметтік 
желідегі парақшасында соңғы бес 
жылда осы жобаның арқасында 3200 
нәресте жетімдер үйіне бармай, ана 
құшағында қалғандығын айтты. Бұған 
да шүкір... 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

жастарының айлығы»  бағдарламасы 
бойынша 9 шара ұйымдастырылып,  
500-ден  аса  студент  қатысты. 
«Жастардың �зін-�зі басқарудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты ҚазИТУ 
студенттерінің конференциясы 250 
студенттің қатысуымен �тсе,  «Ел-
басы жолдауы – жаңа мүмкіндіктер 
бастауы» ашық алаң жұмысы Алма-
ты қаласы білім басқармасы және 
«Нұр Отан» партиясымен бірлесе 
ұйымдастырылды. Оған Алматыдағы 
40-тан астам мектеп басшылары, үгіт-
насихат тобының мүшелері, білім, 
ғылым, қоғам қайраткерлері, жалпы 
саны 300 адам қатысты. Кафедралар 
барлық 82 эдвайзерлік-кураторлық 
топтарда арнайы сағаттар �ткізді. 

2018-2019 оқу жылына қосымша 
20  мың грант,  оның 11  мыңы 
техникалық мамандықтар бойынша 
бакалаврлық білім беруге тиесілі 
болуы университет ұжымының даму 
стратегиясына жаңа қарқын беріп 
отыр. Мысалы, 2018 жылы – жаңа 
18 мамандық ашу (бакалавриат – 4; 
магистратура – 7; докторантура – 7) 
жұмысы қолға алынған. 

Oз ісін ашуға мүмкіндікті кеңейт-
кен Президенттің т�ртінші ба-
стамасы бойынша ҚазИТУ-дың 
коммерцияландыру орталығының 
маңызы зор болмақ. Университетте 
құрылған инженерлік технология-
лар офисі жұмысы – студенттердің 
�з жобаларын тәжірибеден �ткізіп, 
к о м м е р ц и я л ы қ  қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ 
туғызатын инновациялық жұмыс-
тарға серпін бермек. Аталмыш 
кеңсе жұмысына Қазақстан ұлттық 
инженерлік академиясы үлкен қолдау 
к�рсетіп отыр.

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

ҰЛТ БОЛАМЫН ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

ЖИЫН

– Бәрі кеше ғана сияқты еді. 
Зауыттың қырық жылдығын атап 
�ткенде мен кәсіпорын директоры 
едім. Сонда мерейтойға Мәскеудің 
�зінен, одақтың Түсті металлур-
гия министрі В.Березаның �зі 
келді. Еліміздегі к�птеген �ндіріс 
орындарынан �кілдер, ғалымдар, 
қоғам қайраткерлері қатысты. 
Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 
шыққандарға құрмет к�рсетілді. 
Содан бері де жарты ғасырлық �мір 
�ткені ғой... Уақыт деген, шіркін... 

– Сіздің еңбек жолдарыңыз 
Қарсақбайдан басталған жоқ па еді? 

– Иә. Алматының тау-кен – ме-
таллургия институтын бітіргеннен 
кейін еңбек жолым Қарсақбай 
мыс зауытынан басталды. Ол күнді 
ұмыту мүмкін емес. 1955 жылдың 
11 тамызы болатын. Алғашқы кезде 
қатардағы жұмысшылардың бірі 
болдым. 

Қарсақбай поселкесінің халқы 
жақсы адамдар екен. Жатырқамай 
қарсы алды. Соның арқасында жергі-
лікті жерге тез сіңісіп кеттік. 

Еңбекке баулығандардың бәрі 
тәжірибелі, �з істерінің майталман-
дары еді. Олардың қатарында аға мыс 
бақылаушылар Жолдасбек Сыздықов, 
?бутәліп Оразаев, Сәкен Телқоңыров, 
Сәмет Жакеев және тағы басқалар бар. 

Зауыттағы ең негізгі цех – ме-
таллургия цехы. Цех бастығы Дана 
Қошқарбаев. Дәкеңнің де, ауысым 
шеберлері мен учаске башыларының 
да арнайы білімдері болмағанымен 
еңбекте шыңдалған азаматтар болатын. 

Бірлі-жарым Шымкенттің техни-
кумын (металлургия) бітіріп келген 
мамандар болды. Негізінде тиісті оқу 
орнын бітіріп, арнайы мамандық алған 
жастардың зауытқа келген кезеңі 1954-
1956 жылдар. Олардың қатарында Т�леш 
Ермағамбетов, Темірхан Ысқақов, 
Қуанышбек Бексұлтанов, Қайырбек 
Рысбеков, Нығымет  Ильясов, Жа-
найдар Жабағин, Шакуар Оразбеков, 
Қадыр Мәткенов, Мырқы Ақпамбетов, 
Науан Бұқабаевтар бар. 

Кейінде оқу бітіріп, мамандық 
алып зауытқа келгендер болды. Олар 
әр �ңірден келген жастар. Соған 
қарамастан сыйластығымыз күшті 
болды. Жергілікті  тұрғындардың 
жақсылығы ғой, қай үйге барсақ та 
құшақ жая қарсы алып, қонақ етіп, 
ақыл-кеңестерін айтып, жылылық та-
нытатын. 

Мамандар �здерінің біліктіліктеріне 
орай тапсырылған жұмысты ойдағыдай 
атқарып, абырой-беделге ие болды. 
Олар кәсіпорынның технологиясына 
к�птеген жаңалықтар енгізді, �ндіріс 
к�лемін арттыруға ықпал етті. 

Қарсақбайда шыңдалған  мамандар 
мен жұмысшылар кейін Жезқазған мыс 
қорыту зауытының дамуына ерекше үлес 
қосты. Олардың қатарында Н.Ильясов, 
Қ . Б е к с ұ л т а н о в ,  Қ . Р ы с б е к о в , 
Ш . О р а з б е к о в ,  М . А қ п а м б е т о в , 
В.Лавецкий, М.Ли және т.б. маман – 
инженерлер болды. Ал жұмысшыларға 
келсек аға конверторшы С.Елемесов, 
б а л қ ы т у ш ы  Қ . О т а р б а е в ,  ц е х 
жұмыскерлері, ағайынды Игібаевтар, 
Қ.?бішев, Б.Науанов, О.Мейрамов 
есімдерін мақтанышпен айтуға болады. 

Сұлтан Елемесов Жезқазған мыс 
зауытының ең алғашқы мысын �ндірген 
азамат. Ол кәсіби тәжірибесі Балқаш, 
Орал зауыттарынан к�мекке келген 
мамандарға қарағанда жоғары екендігін 
дәлелдеді. Зейнеткерлікке шыққанша 
кәсіпорында еңбек етті. 

Ол уақытта тәлімгерлердің жастар-
мен тәжірибелерін б�лісуі қалыптасқан 
дәстүр. Қарсақбай зауытына алғаш 
келгенде аңғарғаным сонау 1928 
жылы жұмысқа қабылданған Oсербай 
Үдербаев, Мұзафар Жүсіпов, Ыбырай 
Құлжанов, Хамзе Байзақов, Байқос 
Мәмбетов, Қозыкен Жанпейісов, 
ағайынды Ниязовтар еңбекке жаңа 

араласқан жастарды қамқорлықтарына 
алып жүретін. 

Қарсақбай зауытының мыс қорыту 
технологиясы кейіннен іске қосылған 
Орал, Балқаш зауыттарына негіз бо-
лып қаланды. Oте бай саналатын 55-60 
пайыз мысы бар штейнді конвертерге 
қорытып, таза мыс алу технологиясы 
елімізде ең алғаш Қарақбай зауытында 
игерілді. 

Қарсақбай, кейін Жезқазғанда 
мыс қорыту �ндірісінің дамуында ұлы 
ғалым, академик Қаныш Сәтбаевтың 
еңбегі орасан. 

Ол 1929 жылдан 1941 жылға дейін 
геологиялық барлау жұмысымен ай-
налысты. Осы жылдары, яғни он екі 
жыл Қанекең Қарсақбай поселкесінде 
қызмет етті. Барлау нәтежесінде мыстың 
мол қоры бар екендігі дәлел деніп, кейін 
үлкен комбинат бой к�терді. 

Алғашында шағын зауыт болған-
дықтан мыс �німі аздау болды. Ұлы 
О т а н  с о ғ ы с ы  б а с т а л ғ а н д а  қ а р у -
жарақтың қажеттігі туғаны белгілі. Ол 
үшін мыс қажет болатын. Нәтижесінде 
шикізат �ндірудің к�лемі артты. Осы 
кезде уақыттың �зі қосымша тағы мыс 
балқыту пешін салуды талап етті. 1943 
жылы шикізат �ндіретін �ндіріс орны, 
мыс қорыту зауыты, Байқоңыр к�мір 
шахталары қосылып, Жезқазған комби-
наты ұйымдастырылды. 

– Ел басына ауыр күн туғанда қар сақ-
байлықтар да Ұлы жеңісті жақындатуға 
лайықты үлес қосты. Осы туралы не 
айтар едіңіз? 

– Соғыс жылдары ерен еңбегі үшін 
Жезқазған комбинатына Бүкілодақтық 
мемлекеттік Қорғаныс комитетінің 
туы 16 рет тапсырылды. Бұл табыста 
Қарсақбай зауытының үлесі ерекше. 

Отан қорғау кезінде қарсақбай-
лықтар да жаумен аянбай шайқасты. 
Олар Қ.Мырзатов,  Т.Секеманов, 
К.Мамахов, И.Сумицкий,  А.Про копьев 
және т.б. Бұл кісілермен зауытта бірге 
қызмет еттік. 

Соғыстан кейін де �ндіріс �німін 
арттыру үшін к�п жұмыс атқарылды. 
Сол кезде Жезқазғандағы байыту 
 фабрикасы іске қосылған еді. Мұның 
�зі мысқа �те бай концентратты молы-
нан �ндіруді талап етті. 

Қарсақбай поселкесі қаладан шалғай 
жерде орналасқан. Елді мекеннің 
әлеуметтік жағынан шешілуге тиіс 
�зекті мәселелері болды. Жезқазған 
комбинатының басшылығы мұны 
түсініп, барынша қолғабыс жасады. 
1957 жылдан бастап әлеуметтік ны-
сандар салына бастады. Олар: тұрғын 
үйлер, мектеп, балалар бақшасы, нау-
байхана, монша, спорт залы, су құбыры 
мен су тазалайтын қондырғы...

Қарсақбай зауытында еңбек еткен 
мамандар арасынан кейін �ндіріс 
қайраткерлері түлеп ұшты. Мысалы, 
И.Стригин КСРО түсті металлургия 
министрінің бірінші орынбасары, 
П.Матюшин Балқаш кен-металлургия 
к о м б и н а т ы н ы ң  д и р е к т о р ы , 

ҚАНЫШ ІЗІ 

жүктілік жағдайда. Мұндағылар 
�здері үй жинап, тамақ пісіріп, ба-
лаларына қарайды. Жұмысқа тұрған 
әйелдердің сәбиіне енді босанатын 
құрбылары қамқорлық жасайды. 
Табыс табушы оларға бала күтуші 
есебінде ақша т�лейді. Бұл осы үйдегі 
заңдылық. 

 «Ана үйі» дағдарыс орталығының 
үйлестірушісі Майра Тұрсынбаевамен 
әңгіме барысында байқағанымыз, 
отбасының бұзылуына к�п жағдайда 
әлеуметтік теңсіздік, екі жастың 
арасындағы қызғаныш, ене мен 
келіннің тіл табыса алмауы себеп 
болатын к�рінеді. Сондықтан жар 
таңдауда ата-ананың кеңесіне құлақ 
түргенді ж�н санайды. Сонымен 
қатар қыздардың бір үйдің шаруасын 
игеріп әкетуге қауқарсыз екендігі, 
яғни ене мектебінен �туге даяр 
еместігі анық сезіледі. 

 «Біз  бала жетім қалмасын, 
жетімдер үйіне  �т іп  кетпесін, 
жоқшылық к�рмесін деп анасы-
на жағдай жасаймыз. Ал қазіргі 
қыздарға �кпем қара қазандай. 
Еріншек. Тамақ жасай алмайды, 
тіпті нан пісіре алмайды. Ер азаматқа 
үй таза, тамағы дайын, бала бағулы 
болса, одан басқа не керек? Осыны 
қыздарымыз түсінбейді. Кейбір ата-
аналар «менің қызым оған күң емес» 
деп жатады. Бірақ әйелдің міндеті 
деген бар емес пе? Қазақта батырды 
да, ақынды да тәрбиелеген ана ғой. 
Үйден жақсы тәрбие алса, бойына 
ұлттық құндылықтарды сіңіріп �сірсе 
ол азаматтың жаман болуы мүмкін 
емес.

Қыздар шын мәнінде ененің ор-
нын білмейді. Енеге  керегі – ұлының 
бақыты, оның жаға-жеңінің таза бо-
лып жүруі. Енесін �зінің анасындай 
сыйлаған кезде ғана отбасы бақытты 
бола алады. Керісінше, бізде енесін 
жамандай ж�нелетін келіндер к�п. 
Біз бұл жағынан да ақыл-кеңесімізді 
береміз» дейді М.Тұрсынбаева.

Орталықта қазақтың ұлттық 
салт-дәстүрлерінің сақталуына баса 
к�ңіл б�лінеді. Аудандық ардагерлер 
кеңесі, т.б. жиі бас сұғып, кездесулер 
�ткізеді. Мәселен, перзентхана-
дан шыққан сәбиге азан шақырып 
ат қойып, қырық күн толғанда 
қырқынан шығарып, бесікке б�леп, 

шығады. Мәселен, миллиард халқы 
бар Қытай халқының амандасуы 
«Тамағың тоқ па?» деуден басталса, 
қазақ ата-бабамыз «Мал-жан аман 
ба?» деп сәлемдесіп, хал сұрасқан. 
«Президенттің бес әлеуметтік ба-
стамасы» – қазақстандықтың әл-
ауқатын әрі қарай жақсарта түсуге 
бағытталған маңызды құжат» деді 
баяндамашы. 

Бұдан әрі баяндамашы бес бас-
тамаға тоқталып, оқу орнының алға 
қойған мақсат-міндеттерін атап �тті. 
«?леуметтік бағдарлама ҚазИТУ 
ұжымы алдына да нақты міндеттер 
қойып отыр. Қазақстан инженерлік-
технологиялық университетінің осы 
мақсатта атқаратын іс-шаралар жо-
спары ғылыми кеңесте қаралып, 
бекітілді.  ?леуметтік бастамалар 
–  әрбіріміздің әлеуметтік �мірімізге 
түбегейлі �згерістер алып келетін 
маңызды жұмыстар. 

 «ХХІ ғасыр студенттер үйінің» 
қ ұ р ы л ы с ы н ы ң  б ы л т ы р  б а с т а -
луы – осыған бірден-бір дәлел. 
200 орындық студенттер үйінің 
әлеуметтік құрылымы кең және за-
манауи талаптардың барлығына жа-
уап беретін Алматы мегаполисиндегі 
бірден-бір әлеуметтік нысан болмақ.  

Аталған бағдарлама білім ор-
дасында насихатталып, түсіндіру 
жұмыстары кең жүргізілуде.  Бір ай 
к�лемінде жүріп жатқан  «ҚазИТУ 

Ю.Победоносцев комбинаттың 
б а с  и н ж е н е р і  қ ы з м е т т е р і н 
атқарды. 

Қарсақбай еңбеккерлерінің 
бір қасиеті – жұмысқа берілген 
жандар еді.  Қандай тапсыр-
маны болсын орындауға дай-
ын тұратын. Реніш танытуды 
білмейтін. Бір жылы қатты бо-
ран болып, темір жолды қар ба-
сып қалды. Зауытқа шикізатты 
жеткізу қиындады. Боран бір 
айға дейін созылды. Сол уақытта 
түнде жұмыс істеген кісілер күндіз 
қар күреуге шығатын. Кешке 
қайтадан кәсіпорынға оралып, 
жұмыстарын жалғастырады. 
Бірде-біреуі «Жұмыстан шаршап 
шықтық. Қар күреуге жағдайымыз 
жоқ» демейтін. Осындай түсіністік 
нәтижесінде зауыт қалыпты 
жұмыс істеп тұрды.

– Сіздің Қарсақбайда Қаныш 
 Сәт баев тың мұражайын ашуға ұйтқы 
бол ғаныңызды білеміз...

– Қаныш ағамызды, оның ат-
қарған істерін еске алып жүру үшін 
Қарсақбайда Қанекеңнің мұражайын 
аштық. Мұражай ғалымның кезінде 
отбасымен тұрған үйінде ұйым дас-
тырылды. Мұражай ашылар алдында 
Қаныш ағамыздың қызы Ханиса ар-
найы келді. Үйдің ішін, терезелерді 
жуып, сүртіп: «?кем тұрған қасиетті 
шаңырақ қой» деп жанын сала қолғабыс 
жасады. Қажетті заттарды Алматыдан 
жеткізіп беруге к�мектесті. 

–  Б і р  ә ң г і м е ң і з д е  Қ а н е к е ң н і ң 
Қарсақбайға келгенін айтып едіңіз...

– Қаныш ағаны 1958 жылы, ол кісі 
Қарсақбайға келіп, зауытты аралағанда 
к�рдім. Ағамыз тұлғалы, еңселі, ірі 
адам екен. Даусының �зінен жылылық, 
жанашырлық лебі байқалатын. Кез-
дескен адамдардан олардың хал-
жағдайларын сұрайды. «Алаңсыз жұмыс 
істей беріңдер. Oзім сырттай қадағалап 
жүремін. К�мегімді к�рсетемін» деді 
кетер алдында.

Жезқазғанда жаңа мыс қорыту 
 зауыты салынғаннан кейін ел ішінде 
« Қ а р с а қ б а й  з а у ы т ы  ж а б ы л а д ы 
екен» деген с�з тарады. Бұл с�здің 
жаны бар еді. Жезқазғанда жаңа за-
уыт бой к�теретіндіктен Қарсақбайдағы 
зауыттың ғұмыры к�пке бармайтынын 
ішіміз сезді. Дегенмен, кәсіпорынның 
т о қ т а п  қ а л м а у ы н а ,  ж ұ м ы с ы н 
жалғастыра беруіне сол кездегі еліміздің 
Түсті металлургия министрінің орын-
басары Сауық Тәкежановтың к�мегі 
болды. Зауытты жаптырмауда Жезді 
аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшысы Мәкен Т�регелдин мен 
 зауыт директоры Қадыр Мәткенов 
зор еңбек сіңірді. Олар аталған мәселе 
бойын ша республикамыздың басшысы 
Д.Қонаевтың қабылдауында болып, 
жағдайдың ойдағыдай шешілуіне қол 
жеткізді. 

Қарсақбайда он сегіз жыл тұрғанда 
тұрғындармен туыс-ағайындай арала-
сып кеттік. Адам �з бағасын, құнын 
к�шер кезде байқайтындай. Жезқазғанға 
қоныс аударарда поселкенің үлкен-
кішісі болып сәт-сапар тілеп, шығарып 
салды. Oзіміз де әбден бауыр басып 
қалған, алыс жолға шыққанда қайта 
оралғанша асығатын қара шаңырақ – 
Қарсақбайымызды қимай бара жаттық.

Қарсақбай – еліміз үшін қасиетті 
мекен. Кезінде осындағы ФЗО-да Ұлы 
Отан соғысы жылдарында жалынды 
мақалаларымен к�зге түскен Баубек 
Бұлқышев оқыды. Атақты ақынымыз 
?бділда Тәжібаев Қарсақбайда тұрып, 
газет шығарды...  Мұндай жарқын 
мысалдарды к�птеп келтіруге бола-
ды. Сондықтан да бұл жердегі тарихи 
орындарды ерекше қамқорлыққа алуға 
тиістіміз. 

 – Cңгімеңізге рақмет! 

 Cңгімелескен
Нұрперзент ДОМБАЙ

СӘБИГЕ 
ана құшағы қымбат

Игілікті жұмыстарға 
серпін бермек

Елбасы Жезқазғанда болғанда. Оң жақта Т.Әбдірахманов
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«АРАЛЫМ –

 Cзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Брюссельде Еуроодақ ау ма-
ғында әскерді бір жерден екінші 
жерге жедел жіберу жоспары 
таныстырылды. Бұл – 2025 
жылға қарай бірыңғай еу ропа-
лық қорғаныс одағын құру жо-
лындағы кезекті қадам. 

Сарбаздар мен техни каның 
еркін орын ауыстыру жоба-
сын «?скери Шенген» деп те 
атайды. Еуропалық дипломатия басшысы Федерика 
Могеринидің айтуынша, жобаның басты мақсаты – 
азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Келесі 
жылға дейін Еурокомиссия әскердің шұғыл орын 
ауыстыруына жарамды тас және темір жолдарын 
анықтауы тиіс. ?скери операциялар кезінде сондай-
ақ әскери жүктерді тасымалдауда кедендік рәсімдерді 
жеңілдету жағы қаралады. 

Б ұ д а н  б ұ р ы н  Е у р о о д а қ  е л д е р і  қ о р ғ а н ы с 
саласындағы тұрақты құрылымдық ынтымақтастық 
ж�ніндегі бастамаға қосылған болатын. 

К�лік мәселелері ж�ніндегі ЕО комиссары 
 Виолета Булц: «Біз инвестициялардың тиімді пай-
далануын қамтамасыз етеміз. Бүкіл одақ елдеріне 
қажетті инфрақұрылымды құру үшін күш-жігерімізді 
біріктіреміз. Болашақта стратегиямызды НАТО-мен 
келісіп жасауымыз керек» деген мәлімдеме жасады.

БАТЫС ЕУРОПА

Азаматтар қауіпсіздігі маңызды

Ресей Мәскеудегі амери-
калық 60 дипломатты кері 
қайтарып, Санкт-Петер бургтегі 
АҚШ-тың бас консул ды ғын 
жапқалы жатыр. Бұл туралы 
Ресейдің Сыртқы істер министрі 
Сергей Лавров хабарлады. 

Бұл қадам – Мәскеудің 
ресми Вашингтонға берген 
жауабы. Бұған дейін АҚШ 

60 ресейлік дипломатты еліне қайтарғандығын к�зі 
қарақты оқырман біледі. Лавровтың айтуынша, 
мұндай шара Мәскеу дипломаттарын елден шығарған 
басқа елдерге де қолданылады. 

Бұл дау-дамай барлау басқармасының экс-
қызметкері Сергей Скрипаль мен оның қызының 
улану ісінен басталғанын айта кеткен ж�н. Лондон 
Мәскеуді бұл іске қатысы бар деп айып тағып отыр. 
Ал Ресей тарапы �зіне тағылған кінәні мойындаудан 
бас тартты. Ресейдің Сыртқы істер министрі Сергей 
Лавров: «АҚШ тарапы қанша ресейлік дипломат-
ты елінен шығарса, біз де олардың сонша �кілін 
кері қайтарамыз. Сондай-ақ Санкт-Петербургтегі 
Американың бас консулдығын жабу ж�нінде шешім 
қабылдадық. Ал басқа мемлекеттерге келетін болсақ, 
оларға да тап осылай жауап қайтарамыз» деген пікірде.

Нью-Йоркте Нидерланд премьер-министрі Марк 
Рюттің т�рағалығымен БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің оты-
рысы �тті. 

Пікірталас бейбітшілікті қолдау шараларын 
реформалауға арналған. Наурыз айында БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесіне Нидерланд Корольдігі т�рағалық 
етті. Алқалы жиында Ұйымның бас хатшысы Антониу 
Гутерриш с�з алды. Ол БҰҰ бітімгерлеріне қандай 
қауіп т�ніп тұрғанын айтты.

Н ь ю - Й о р к  с о т ы  С а у д 
Ара  биясының 2001 жылы 11 
қыр күйекте болған қайғылы 
оқиғаға қатысты істі қарауын 
тоқтату туралы �тінішін қана-
ғат тандырмады. 

Олардың мұндай шешім 
қ а б ы л д а у ы н а  2 0 1 6  ж ы л ы 
қабылданған «Лаңкестік топ-
тарды қолдаушыларға қарсы 
әділ шешім» атты заң негіз болған. Осы құжат бойын-
ша шабуыл кезінде қаза тапқандардың туыстары 
шетелдік үкіметке шағымдана алады. 

Ал Нью-Йорктегі оқиғаға тұрғындардың к�бі 
 Эр-Риядты кінәлайды. Айтуларынша, Сауд  Арабиясы 
«?л-Каида» ұйымының әрекеттерін біле тұра, к�з 
жұмып қараған. Ал корольдік билігі айыптың бәрін 
жоққа шығарып отыр. Оған қоса егер сот шешімі 
америкалықтардың пайдасына шешілсе, онда АҚШ-
тағы компаниялардың акцияларын сататынын 
мәлімдеді. Oйткені сот оларды бұғаттап тастауы 
мүмкін.

Францияның бұрынғы президенті Николя Саркозиге 
сайлау науқанын шетелден заңсыз қаржыландыру ісі 
бойынша айып тағылды. 

Елдің бұрынғы басшысына жемқорлыққа ба-
рып, Ливияның мемлекеттік қаржысын жасырды 
деген кінә артылып отыр. Алайда Саркози �зіне 
тағылған айыптарды жоққа шығарды. Қазір ол сот 
бақылауында. Еске сала кетейік, жақында Сарко-
зи 2007 жылғы президенттік сайлау кезінде Ливия 
елінен қаржылай к�мек алды деген күдікпен қамауға 
алынған еді. Себебі 2012 жылы қозғалған іс жаңа 
айғақтарға байланысты қайта ашылған. Оған Муммар 
Каддафидің ұлы Сейф әл-Исламның Ливия билігі 
Саркозидің президенттік науқанын қаржыландырды 
деген мәлімдемесі түрткі болған.

РЕСЕЙ

БҰҰ

АҚШ

ФРАНЦИЯ

Бас консулдық жабыла ма?

Бәрінен бейбітшілік қымбат

Ескерусіз қалған өтініш

Экс-президентке тағылған айып

АЙДЫН, ШАЛҚАРЫМ»

Думан НАҒАШЫБЕКҰЛЫ,
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы  Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша бизнес-тренер: 

Несиенің қайтарымы барын 
ұмытпаған жөн

ТӘРБИЕ БАСЫ – 
ТАЛ БЕСІК

облыс әкімінің бірінші орынбасары ретінде 
конференцияның жұмысшы тобының т�рағасы 
болдым әрі халықаралық шараның ұйымдастыру 
жұмыстарымен шұғылдандым. Конференцияны 
ұйымдастыру жұмыстарымен Алматы қаласына 
бірнеше рет барып, Су шаруашылығы комитетіне 
және т.б. мекемелерде арнайы болып, Арал теңізі 
жайлы материалдарды жинадық. Тіпті Санкт-
Петербургке іссапармен барып, Арал теңізінің 
экологиялық картасын алдық. 

Конференциядан кейін Аралды құтқару қоры 
жедел іске кірісті. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
тиісті комитеттерімен, ЮНЕСКО, Бүкіләлемдік 
Банк, Азия Даму Банкі, ТАСИС ұйымдарымен, 
сонымен қатар Германия, Дания, Израиль, 
 Канада, Нидерланд, АҚШ, Швейцария, Кувейт 
және басқа да донор елдер үкіметтерімен біріге 
отырып, Арал аймағының әлеуметтік және 
экологиялық проблемаларын шешуге бағытталған 
түрлі жобалар мен бағдарламалар қолға алынды.

Атап айтқанда, 1994 жылы Орталық Азия 
мемлекеттері басшыларының келісімімен «Арал 
теңізі алабының бағдарламасы» қабылданды. 
Бағдарлама арқылы Арал теңізі т�ңірегіндегі 
қоршаған ортаның жағдайын тұрақтандыру, Арал 
маңының бүлінген экологиясын қалпына келтіру, 
алқаптың су және жер ресурстарын қалпына 
келтіру және т.б к�зделді. 

1997 жылдың бірінші жартысында Бағдарла-
маны қаржыландыратын Орталық Азияның бес 
елі және негізгі халықаралық ұйымдар және оның 
ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылымы 
анықталды. Яғни су ресурстарын басқарудың 
аймақтық стратегиясы, су қоймаларын және 
б�геттердің тұрақтылығын қамтамасыз ету, 
гидрометеорологиялық қызметтер, экологиялық 
ақпараттың аймақтық жүйесін, су сапасын 
басқару, Арал теңізінің солтүстік б�лігін қалпына 
келтіру және т.б. жүйеленіп, тиісті жұмыстар 
басталды. Мәселен, құны 65 млн АҚШ доллары 
тұратын «Сырдария �зенінің ағысын және Арал 
теңізінің солтүстік б�лігіндегі су деңгейін реттеу» 
(І-кезең) Жобасын сәйкестендіру және бағалау 
бойынша жұмыстар басталды. Жобаны іске асыру 
1998 жылдан бастап қолға алынды. Бүкіләлемдік 

– Думан Нағашыбекұлы, Елбасы ұсынған 
бес әлеуметтік бастаманың бірі – шағын 
несие беруді к�бейту. Халықты еңбекпен 
қамтамасыз етіп, әл-ауқатын к�терудің 
ыңғайлы жолы ретінде қарастырылған бұл 
бастама ж�ніндегі пікіріңізді білсек? 

– Жаппай кәсіпкерлікті дамытуға 
қаржының б�лінгендігі құптарлық іс. Осы 
уақытқа дейін ауыл тұрғындары екінші 
деңгейлі банктер арқылы несиелендіруге 
қол жеткізе алмай келді. Себебі ауылдық 
жердегі жұмыссыздық немесе табыс к�зінің 
т�мендігі, жұмыстың маусымдылығы, 
кепіл заттарының жоқтығы, к�пшілік 
ауылдық жерлердегі екінші деңгейлі 
банк филиалдарының жоқтығы ауыл 
тұрғындарының, ауыл кәсіпкерлерінің не-
сие алуына кедергі болды. 

Ал бүгінгі бағдарламалар және оған 
қомақты қаржының б�лінуі енді ауылдағы 
кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуі керек.  

– Жеңілдетілген несиені кез келген 
тұрғын ала ма? Оның қайтарымы қандай 
болмақ?

– Жаппай кәсіпкерлікке баулу ауылдағы 
жұмыссыздықты жоюдың бірден-бір 
тетігі екені рас. Бірақ «сол алған несиені 
�тей ала ма?» деген сауал �з-�зінен ту-
ындайды. Сондықтан менің ойымша, 
бұл істің кәсіпкерлікке даярлаумен қатар 
жүргізілгені дұрыс. Яғни жеңілдетілген 
несиені рәсімдемес бұрын кәсіпкерлікпен 
айналысқысы келетін азаматтардың 
кәсіпкерлік қабілетіне немесе олардың 
психологиялық дайындығына к�п к�ңіл 
б�лген ж�н. 

Үкімет ақша б�лді екен деп, барлығына 
бірдей несие бере беруге болмайды. Ол 

Адамгершілігі мол, саналы да саламатты ұрпақ 
тәрбиелеу қашанда күн тәртібінен түсіп к�рген емес. 
Жалпы бала тәрбиесі, соның ішінде мәдени-рухани 
құндылықтарды сіңіру сәби күнінен басталуы керек 
екені белгілі. Сондықтан да халқымыз жастай берген 
тәрбие «жас қайыңды игендей» деп айрықша мән берген. 

Балаға берілетін тәрбие т�рт кезеңге б�лінеді. Бірінші 
кезең «жүрек тәрбиесі» деп аталады. Мамандардың 
пікірінше, сәбиге деген ата-ана махаббаты құрсақта 
жатқан күннен басталуы керек. Жүрек жылуын нәресте 
шарана қалпында сезінеді. Екінші кезең 1-5 жас аралығын 
қамтиды және адамгершілік әліппесі және дүниетану 
тәрбиесі деп аталады. «Тәрбие басы – тал бесік» де-
гендей, ана тілінің құдіретін бала анасы айтқан бесік 
жырынан ұғынады. 3-5 жас аралығында дүниетану 
мақсатында баланың қойған сан сұрақтарына ата-анасы 
ойлана жауап беріп, түсіндіруге тырысуы керек. Үшінші 
кезең – 5-15 жастағы мектеп жасындағы адамгершілік 
тәрбиесі. «Қарағайға қарап тал �сер, қатарына қарап 
бала �сер» демекші, баланың адамгершілік қасиеті сабақ 
үстінде мұғаліммен және құрбы-құрдастарымен ұдайы 
қарым-қатынаста қалыптасады. Т�ртінші кезең, яғни 
15-17 жасқа дейінгі аралық баланы �мір сүруге тырысуға 
баулу, соған тәрбиелеуге арналады. Азамат болу, �з 
құқығы мен міндеттерін саналы түрде ұғыну, �з ойымен 
шешім қабылдай алатын, батыл, �зіндік пікірі бар аза-
маттар осы жастан қалыптасады. Сондықтан да тәрбиеде 
естен шығаруға болмайтын ережелер бар. Балаға талап 
қоймас бұрын, ең алдымен, �зіңе талап қой. Баланың ар-
намысын, адамгершілік сезімдерін қалыптастыра отырып, 
оны шыншыл, адал етіп тәрбиелеуге мән беру қажет. 

Баланың �мірге бейімделуі �скен ортасына тығыз бай-
ланысты. Мектепте мұғалімдер, үйде ата-ана баланы қалай 
тәрбиелеп жатырмыз, тарихымызды, дінімізді, тілімізді 
қалай үйретеміз, міне осының барлығы күнделікті назарда 
болуы керек. Сондықтан да тәрбие мәселесін ұстаздар 
қауымының мойнына арта салумен іс бітпейді. Оның 
нәтижелі болуы ата-аналар мен қоғамдық ортаның белсене 
араласуына  тікелей байланысты. 

Нұржамал ЖАҚЫПОВА

жеңілдіктер және т.б. халыққа тиімді жағдайлар 
бекітілді. Мұның игілігін аймақ жұрты осы күнге 
дейін к�ріп келеді. 

Маңызды жобаның басы-қасында болғаным-
ды айта кеткім келеді. Оның үстіне он жыл Арал 
ауданының әкімі қызметін атқардым. Жоба-
ның арқасында Арал теңізіне жан бітіп, балық 
шаруашылығы дамып, �зге �ңірлерге к�шіп 
кеткендер атақонысқа қайта оралды. Атакә-
сіпті жалғаған ұрпаққа куә болдым. Расында, 
қазір Аралдың балығы алыс-жақын шет елдерге 
экспорттала бастады. Теңіз қалаға жақындады. 
Халықтың әлеуметтік жағдайы ж�нделді. 
Солтүстік Аралдың жаңғыру жұмыстарымен 
жұрттың бойында үміт оянып, бойларында келе-
шекке сенімділік орнықты. Мұны теңіз маңында 
қоныс тепкендердің к�ңіл күйлерінен байқауға 
болады. 

?лі есімде, 2005 жылдың 27 сәуірінде Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев іссапармен Арал ауданына 
келді. Президент К�карал б�гетін �з к�зімен 
к�ріп, ғалымдар мен жобалаушыларға: «САРАТС 
жобасы іске асқанда Арал қаласына теңіз суы келе 
ме?» деді. Бұл сауалға мамандар теңіз жиегінің 25-
30 шақырым ғана жетпей қалатынын айтты.

«Ендеше, Кіші Аралды теңізден б�ліп алып, 
жағалауды қалаға дейін жеткізуіміз керек. Ол 
үшін САРАТС жобасының екінші кезеңін 
бастағанымыз дұрыс» деп кесіп айтты. 

Осыдан былай айтылған шаруаны орындау 
жолында қыруар жұмыстар атқарылды. Кіші 
Аралдың су баспаған жерлерінде сексеуіл ор-
мандары бой к�тере бастады. Сексеуілді орман 
алқаптары жергілікті жердегі азаматтардың 
белсенділігі арқасында жүзеге асты. Қазір 500 гек-
тар алқапта сексеуіл жайқалып тұр.

Мұндай маңызды істер алдағы уақытта да 
атқарыла беретіні анық. Oйткені Арал тағдыры 
– адам тағдыры. Сондықтан бұл мәселеге бейжай 
қарауға болмайды.

Нәжмадин МҰСАБАЕВ,
Арал және Қазалы аудандарының 

Құрметті азаматы
Қызылорда облысы

рәсімдеп, оның пайдасын к�ру үшін қандай 
ақыл-кеңес берер едіңіз? 

– Ашығын айтқанда, бізде қаржылық 
сауаттылық �те т�мен. Нарыққа бейімделу 
жоқ. К�бінесе кәсіпкерлікті, ақшаны 
қолдың кірі ретінде қарау секілді ескі 
к�зқарас қалыптасқан. 

Қазір заман басқа. Кәсіпкерлікті 
табыстың к�зі ретінде, болашақ �мірінің 
жарқын белестері ретінде қабылдап, соған 
талпыныс жасап, ұмтылу керек. Нарыққа 
бейімделіп, бойындағы жауапкершілік 
қасиеттерін арттыру қажет.   

Жалпы экономикада кез келген мекеме 
�зінің жылдық табысының 30%-на дейін 
ғана несиелендіруге мүмкіндік алады. 
Мысалы, менің жылдық табысым 10 мил-
лион теңге болса, менің 3 миллион теңге 
к�лемінде ғана несие алуға мүмкіндігім бар. 

Ал қазіргі жағдайда, мәселен, ауылдағы 
адамның жылдық табысын есептесеңіз, 
жәрдемақы, т.б. алады делік. Жылдық 
табысы 600 мың теңге, ал ол 6 миллион 
теңгелік несие алуға ұмтылады. Т�леу 
жағынан, пайыздық үстеме жағынан, 
кепілдік жағынан қаншама жеңілдік 
берілгенімен, осы құрылым сақталмаса 
ол қарызға батады. Сондықтан қабілет-
қарымына қарай жұмыс жасау керек. Жал-
пы алғанда, жеңілдетілген несиенің берер 
мүмкіндігі мол. 

– Cңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Банк, Германия үкіметі және Кувейт қоры қаржы 
б�лді.

2002 жылдың 6 қазанында Душанбе қаласын-
да Аралды құтқару қорының құрылтайшы 
мемлекеттерінің басшылары Бағдарламаның 
бірінші кезеңін талқылап, екінші кезеңін бастауға 
уағдаласты. Осылайша 2003-2009 жылдары екінші 
кезеңі Аралдың солтүстік беткейін қайта қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілді. 2009 жылы Қордың 
Атқарушы комитеті Бағдарламаның 3-кезеңін ба-
стады. Осылайша, «Ғасыр жобасына», «Дүниенің 
сегізінші кереметіне» баланып жүрген «Сырдария 
�зенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік б�лігін сақтап қалу» жобасы дүниеге 
келді. Адамзат тарихында теңізді екіге б�ліп, 
сақтап қалу тәжірибесі бұрын-соңды болған емес-
тұғын. Жобаның маңыздылығы осында.

Айта кететіні, тұңғыш халықаралық конфе-
ренциядан кейін жұмысшы топ (т�рағасы �зім 
болдым) Сыр �ңірінің экологиялық жағдайын 
Үкіметке түсіндіріп, Қызылорданы экологиялық 
облысқа  жатқызу  мақсатында  жұмыстар 
жүргізілді. Халықаралық конференцияның жұ-
мысшы тобы мүшелерінің белсенді ізденісімен 
«Арал �ңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан 
зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау 
туралы» Заң жобасы жасалды. ?рі оны Ұлттық 
ғылым академиясының ғимаратында Үкімет 
мүшелері мен ғалымдардың алдында қорғадық. 
Топ мүшелері теңіздің экологиялық әсерін жан-
жақты ғылыми негізде түсіндіріп берді. Осындай 
талқылаулар мен пікірталастардан кейін Заң жо-
басы қабылданды.

Заң бойынша Экологиялық апат аймағы, 
Экологиялық дағдарыс аймағы, Экологиялық 
дағдарыс жағдайына жақындаған аймақ бо-
лып топтастырылып, тұрғындарға әлеуметтік 
к�мек тағайындалды. Осылайша, Сыр �ңірінің 
тұрғындарының айлық жалақыларына пайыздық 
үстеме қосылды. Сондай-ақ медициналық қызмет 
к�рсетуді, денсаулық сақтау ісін қаржыландыруды 
және материалдық жағынан жабдықтауды 
ұйымдастыру, халықты әлеуметтік жағынан 
қолдау, экологиялық апат салдарынан зардап 
шеккен адамдарға берілетін қосымша �темдер мен 

кәсіпкерлікті қаншалықты меңгергеніне 
мән беру қажет. Кәсіпкерлікке ұмтылған 
азаматтардың немесе ынталы топтың 
білім-білігін, кәсіпкерлік психологиясын, 
қабілеті мен к�зқарасын ескере отырып, 
шешілгені дұрыс. 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған бағдарламасы үш бағыт 
бойынша іске асырылуда.  

Еңбек нарығының қажеттілігін есепке 
ала отырып техникалық және кәсіптік білімі 
бар кадрларды даярлау; еңбек нарығында 
сұранысқа ие кәсіптер мен дағдылар бой-
ынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді 
кәсіптік оқу; кәсіпкерлік негіздеріне оқыту; 
ауылда және қалада микрокредит беруді 
кеңейту; жұмыссыздарды және �зін-�зі 
жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу; еңбек 
ресурстарының ұтқырлығын арттыру; 
жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай 
цифрлық алаң құру – бағдарламаның 
негізгі бағыттары. 

Осы ретте «Бизнес Бастау» жобасы 
�зінің алдына қойған мақсат-міндеттерін 
толық орындап отыр деп есептеуге бо-
лады. Себебі бұл жерде бір айдың ішінде 
кәсіпкерлік қабілетін ұштап, білімін 
жетілдіре отырып, кепілін қойып, не-
сие алып жатқандар бар. Несиені алу бір 
б�лек, оның қайтарымы барын ұмытпаған 
ж�н. Білім-білігін шыңдап барып не-
сие алған адамдар оны �зінің игілігіне 
жұмсайтындығына сенімі артады. 

– Ауыл тұрғындарын кәсіпкерлікке тарту 
бағытында жұмыс жасалып жатқандығын 
тілге тиек еттіңіз. Жеңілдетілген несиені 

СЕРПІНОҚЫРМАН ОЙЫ

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан-ақ Арал 
проблемасын Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев ашық айтып, әлем елдерінің наза-
рын аударды. Мәселенің �ткір екендігіне Орта 
Азия елдерінің басшыларына түсіндіріп, бірлесе 
шешуді үндеп, Президенттердің басын Қызылорда 
қаласында қосты.

Бұл 1993 жылдың 26 наурызы еді. Яғни 
Арал проблемаларына арналған алғашқы 
халықаралық конференцияға Қырғызстан 
Президенті Асқар Ақаев, Тәжікстан Президенті 
Эмомали Рахмон, Түрікменстан Президенті 
Сапармұрат Ниязов, Oзбекстан Президенті 
Ислам Каримов қатысты. Конференция ба-
рысында Арал теңізі және Арал маңы проб-
лемаларын шешу, экологиялық сауықтыру 
және Арал аймағының экономикалық дамуын 
қамтамасыз ету бойынша бірлескен әрекеттер 
туралы келісімге келіп, Халықаралық Аралды 
құтқару қоры туралы Ереже қабылданды. 

?рине, Арал мәселесіне арналған халықаралық 
конференция Сыр �ңіріндегі айтулы мәселелердің 
шешілуіне ұйытқы болды. Яғни конференция 
қорытындысы бойынша оған қатысушы мемлекет 
басшылары атынан Біріккен Ұлттар Ұйымына 
Үндеу жолданды. Халықаралық қауымдастықтың 
қолдауымен Арал теңізі бассейнін экологиялық 
сауықтыру мен аймақ тұрғындарының әлеуметтік-
экономикалық деңгейін к�теру мәселелері бойын-
ша бірлескен нақты істер мен бағдарламалық 
жобаларды қаржыландыру ж�нінде уағдаластық 
жасалды. Ең бастысы, халықаралық «Аралды 
құтқару қоры» құрылды. Қордың т�рағалығына 
Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Орта Азия елдері 
үш жыл сайын қордың жұмысын үйлестіретін 
болып шешті. Міне, осы Халықаралық қордың 
құрылғанына биыл 25 жыл толып отыр. 

Айта кететіні,  сол кездегі  Қызылорда 
облысының басшысы, мемлекет және қоғам 
қайраткері Сейілбек Шаухаманов Арал проб-
лемасын терең түсініп, 90 жылдардың басында-
ақ облыс әкімдігінің жанынан «Арал про-
блемасы ж�ніндегі» комитет құрды. Облыс 
басшысы халықаралық конференцияның 
жоғары деңгейде �туіне баса к�ңіл б�лді. Мен 
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Қазақстан Рес пуб-
л и к а с ы  Б і л і м  ж ә н е 
ғылым министр лігі Ғы-
лым комитеті  Ахмет 
Байтұрсынұлы атын-
дағы Тіл білімі инс-
титуты қазақтың к�р-
некті тілші  маманы, 
Қа зақстан Рес пуб ли-
ка сы ның ғылы мына 
еңбегі сіңген қайраткер, 
филология ғылымының 
докторы, профессор 
К � б е й  Ш а х м е т ұ л ы 
Х ұ с а й ы н н ы ң  қ а й т ы с  б о л у ы н а 
байланысты марқұмның отбасы-
на, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, к�ңіл айтады.

К�бей Шахметұлының қазасы 
оның алдынан �ткен шәкірттерінің, 
әріптес болған барша қазақ зиялы-
ла рының қабырғасын қайыстырды. 
К�бей Шахметұлы театр және �нер, 
кино саласында еңбек еткен Би-
кен Римова мен атақты драматург, 
жазушы Шахмет Хұсайыновтың – 
тектілердің отбасында дүниеге келіп, 
�зі де �нерге жақын боп �сті. Жастай-
ынан к�ркем фильмде киноға да түсті. 

Б і р а қ  ғ ы л ы м  ж о л ы н  т а ң д а -
ғ а н  К � б е й  Ш а х м е т ұ л ы  А х м е т 
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
и н с т и т у т ы н д а  т а б а н  а у д а р м а й 
зерттеушілік еңбек етіп, 15 жыл бойы 
осы институтты басқарып, зейнетке 
шықты. 

К � б е й  Ш а х м е т ұ л ы  т ә у е л с і з 
Қазақстанның қазақ тіл білімі ғылы-
мының аяқтан тұрып, әлемдік тілтаным 
үдерісімен бірдей деңгейде дамуы-
на зор үлес қосқан танымал ғалым, 
Қазақстанның ғылым саласының 
талантты ұйымдастырушысы еді. 
Бүкіл ғұмырын қазақ тіл біліміне 
арнады. Еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі қиын-қыстау кезеңде Тіл 
білімі институтын басқару К�бей 
Шахметұлына бұйырған сәтте осы 
кездің барлық ауыртпашылығына 
т�теп беріп, институтты жаңа даму 

Семен РУФОВ (Ресей)

БЕЙУАҚТА ҚАҚПА ЕСІГІН...

Сен бұл үйге бейуақта бара к�рме!
К�нетоздау есігін қаға к�рме!
...Терезелер ымырттың соңғы нұрын,
Жинап жатыр, қалдырмай қара жерге.

Бір кейуана тұрады мұнда к�птен,
Бар үміті жалғанып ұлда кеткен.
Ар жағынан есіктің естілетін,
Күте-күте тықырды жылдар �ткен.

Жеңіс болып,
Алғашқы жарық к�ктем!
Салюттерін құйылтқан жағып к�ктен!
Ұлы оның к�кте емес,
Жерде қалған,
Дәл �зіндей жас күйде қалып кеткен.

Қара қағаз, сенбеген қазаға да,
Иіні түскен сол үйге.
?з анаға,
Бейуақ барып,
К�зіне үміт шоғын
Жағып, қайта с�ндіріп...
Мазалама!

Сергей ВИКУЛОВ (Ресей)

АУА РАЙЫ ТУРАЛЫ

Ауылдың әңгімесі күн қабағы:
Таусылып қыркүйектің тұр хабары,
Бидайлар �спей жатыр, �ткен к�ктем,
Жаңбырмен жапқан еді бұл даланы.

Жеті күн. Он күн. Тіпті, үш апталап!
Ал жаусын! Ұрғандай бір пышақ қадап –
Қайғырған адам құсап жатып қалды,
Бидайлар қара жерді құшақтап ап!

Күн білгіш шал, сүйеніп тек тіліне,
Соғады кеп: «Таңданар жоқ, түгі де,
?бден тесті аспанды спутниктер,
Содан... жаңбыр к�бейіп кетті, міне».

«Жазғырып спутникті керегі жоқ,
Жасанды теңіздердің себебі к�п...»
Дейді бастық, айтыспай келіседі, – 
«Ол рас, бұлт теңізден келеді» деп.

«Жазыңның не болмағы – қыста мәлім.
Үш жыл болды – аяз жоқ тыста қалың!

Ақпараттық-технологиялардың 
әсері мен ықпалынан ба, құнды 
әдеби және тарихи кітаптардың 
о қ ы р м а н д а р ы  а з а й ы п  б а р а 
жатқандай. Тек тарихшы мамандар, 
әдебиеттанушылар қызығушылық 
танытпаса, жалпы оқырман қауым 
осындай бағалы дүниелерді к�п 
оқи бермейтін сияқты. Сонымен 
қатар студенттер, жалпы жастар 
кітапханаға тек қана пән тап-
сырмаларын орындау, курстық, 
дипломдық жұмыстар жазу үшін 
ғана баратындай к�рінеді. Ал �з 
білімін жетілдіру, білімін тереңдету, 
жақсы әдебиеттер оқып, қызықты 
газет-журналдармен жүйелі түрде 
танысып отыру үшін баратындар 
сирек. Меніңше, кітапханалардың 
шынайы бағасын білуіміз керек. Ол, 
біріншіден, тарихтың к�зі, кемел 
мәдениетке жетудің жолы, пара-
сат мекені. ?лемде кітапханаларға 
д е г е н  к � з қ а р а с  ж а қ с ы .  О н д а 
әртүрлі рухани кештер, шаралар 
ұйымдастырылып, �ткізіледі. Кітап 
оқу кеңінен насихатталады. Бізге де 
осындай шараларды ойластырып, 
�міршең жобаларды жүзеге асыру 
қажет пе деймін. 

Бүгінгі таңда к�птеген кітап-
х а н а л а р д а  з а м а н а у и  т і л м е н 
айтқанда, «коворкинг» орталықтары 
да  ашылуда. Бұл да қуанышты жайт. 
 Коворкинг орталығының негізгі 
мақсаты еркін шығармашылық 
жағдай туғызу.  Жастар �зара пікір 

ЖАСТАР – ЕЛ ЕРТЕҢІ

д е ң г е й і н е  к � т е р д і . 
Институтқа 1995-2009 
жылдар аралығында 
б а с ш ы л ы қ  е т і п , 
э к о н о м и к а л ы қ 
тоқырауға қарамастан, 
қазақ тіл білімін биікке 
к�терді, жас тілтанушы 
ғалымдарды тәрбиелеп 
шығарды. Ол –  шетелге 
т а н ы м а л  ғ а л ы м , 
ағылшын тіл білімінің 
де мықты маманы.

Ғалым институт-
ты басқарған жылдары Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і  
Н . ? . Н а з а р б а е в т ы ң  б а с т а м а с ы -
м е н  ж ү з е г е  а с ы р ы л ғ а н  б і р е г е й 
жоба «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында тәуелсіз 
Қазақстанның мемлекеттік тілінің 
ғылыми-лингвистикалық базасын 
құраған академиялық сипаттағы іргелі 
классикалық еңбектердің шығуына 
мұрындық болып, басшылық жасады. 
Осы бағдарлама аясында 10 шақты 
іргелі нормативтік еңбек, соның 
ішінде К�бей Хұсайынның тікелей 
ғылыми жетекшілігімен тұңғыш Үлкен 
«Қазақша-орысша с�здік», 15 томдық 
«Қазақ әдеби тілінің түсін дірме 
с�здігі», «Қазақ тілінің акаде мия лық 
грамматикасы» жарыққа шықты.

Ол кісінің басшылығы кезінде 
әлемдегі  қазақ тілін зерттейтін 
жалғыз ғылыми мекеме – Тіл білімі 
институтының қабырғасы қатайып, 
кадр ларының сапасы артты, мемле-
кеттік тілдің ғылыми негіздері жан-
жақты зерттелді.

Б ү г і н г і  ғ ы л ы м д а ғ ы  з и я л ы 
қауым мен болашақ ұрпақ К�бей 
Шахметұлы Хұсайынның атқарған 
ерен еңбегін, асыл мұрасын ешқашан 
ұмытпайды. Ардақты азаматтың есімі 
қазақ мәдениеті мен ғылымында 
мәңгі сақталмақ. 

А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының ұжымы

алмасып, к�птеген тақырыптарды 
талқыға салады. Мұндай орталықта 
адам �з ін  барынша еркін  әрі 
ыңғайлы сезінеді. Шетелдік үлгімен 
жасалған дүниелердің пайдалы 
тұстары жетерлік.

...Заман �згерді дейміз. Алай-
д а  к і т а п х а н а ғ а  д е г е н  қ а р ы м -
қатынас, қажеттілік сол қалпында 
қалғаны дұрыс па деп ойлаймын. 
Бұрынғы мен қазіргі жас �ркенді 
салыстырсаң екі ұрпақтың арасын-
да, дүниетанымында айтарлықтай 
айырмашылықтар бар. Oкініштісі 
дамыған технологиялар заманында 
�мір сүріп отырған жас�спірімдердің 
бір б�лігі  кітап оқуды екінші орынға 
ысырып  қойған.  Ақпараттың 
электрондық нұсқасын оңайлықпен  
табатын олар баспа мәдениетін 
елемеуге к�шуде. Кітапты сүйіп 
оқитындар бар, әрине. Олардың 
қатары к�п болса дейсің. Oйткені 
еліміздің дамып, �ркендеуі үшін 
интеллектуалдық байлық бізге ауадай 
қажет. Ойлы жас – жарқын болашақ 
кепілі. Сондықтан кітапхана тәрізді 
рухани ортаға жиі келіп, �зіңнің 
ой-�рісіңді дамытып отырғанға не 
жетсін. Мұндай рухани ортадан қол 
үзу немесе оның маңыздылығын 
елеп-ескермеу – білімді адам болып 
қалыптасу жолында айтарлықтай 
кедергілер келтірері хақ. 

Дана CМІРОВА 
АЛМАТЫ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Отбасы тәрбиесі – қоғамдық тәрбиенің басты 
б�лігі. Оның құндылығын «Ұяда не к�рсең, 
ұшқанда соны ілерсің» деген с�з айқындай түседі. 
Cрбір ата-ана �зінің баласын білімді, мәдениетті, 
жан-жақты етіп тәрбиелеуге ұмтылады. 
«Тәрбие басы – әдептілік» деп білген ата-ана әуелі 
баласына �здерін сыйлап-құрметтеуді, �згелерге, 
әсіресе үлкендерге ізет к�рсетуді үйреткен. 
Балаларының ер-азамат атанып, халқына адал 
еңбек етуі үшін оларға дұрыс тәлім-тәрбие беріп, 
ізгі қасиеттерді олардың бойына сіңіруге тырысқан. 

Отбасында қыз балаға деген құрмет ежелден 
ерекше болған. «Қыз �ссе – елдің к�ркі» деген 
халқымыз қыздарын бақыт құсына балап, әлпештеп, 
аялап �сірген. Қыз баланы үлкенге құрмет, кішіге ізет 
к�рсете білуге, үй күту, қонақ күту рәсімдерін игеру-
ге, отбасының берекесі болуға дағдыландырған. «Қыз 
бала – қонақ, қонақты сыйлар болар», «Есік жақта 
отырған қыздың т�ркіні кедей болар» деп ырымдап, 
ұл балаларды жастайынан әйел затын құрмет тұтуға 
баулыған. Қай заманда да болсын, жанұя бақыты – 
әйел адамға байланысты. 

Қыз бала жас�спірім шағында, яғни он т�рт-
он беске келгенде бойын түзеп, таза, сәнді киініп, 
есейгенін сезініп, әдемі к�рінуге тырыса бастай-

ды. Бұл – табиғи заңды құбылыс. Осы кезеңдерде 
олардың жақсы мен жаманды, сыпайыгершілік 
пен тұрпайылықты еркін аңғаруға талғамы жете 
бермейді. Тез еліктегіш келеді. Сондықтан ала-құла 
киімдер киіп, боянып, «бойы бұлғаң, с�зі жылмаң» 
жастарға еліктеуі мүмкін. Қыз баланы әр нәрсеге 
еліктеп, әсіреқызыл болудан сақтандыру, оның 
ақыл-ойының аумалы-т�кпелі кезеңінде анасы дұрыс 
жол к�рсетіп, ақ-қараны ажыратуына к�мектесуі 
тиіс. Қыз баланың күтімі де жіті қадағалануы керек. 
Мұның бәрі тазалықтан, яғни �зінің киімін кіршіксіз, 
ұқыпты киюден басталады. Екінші, шаш күтімі, бет 
күтімі, тіс күтімі сияқты ажарлы болып �суіне қажетті 
жағдайларды білгені ж�н. 

Бүгінгі қыз – ертеңгі ана. Ана – барлық �мірдің 
бастауы. Ол адамды �мірге әкеледі. Ол адамды адам 
етіп тәрбиелейді. Сондықтан ертеңгі ана, бүгінгі 
қыздарымызды тәрбиелеу ананың және барша 
қауымның ең негізгі міндеті. 

Ұлы Абай атамыз «Ары бар, ақылы бар, ұяты 
бар, ата-ананың қызынан қапы қалма» деп �сиет 
еткен екен. Қызың к�ргенді де ибалы, с�зі-сынық, 
ісі-түзік, киімді бойына жарастырып киіп, жымиып 
қана күліп, сызылып жаймен жүріп айтқаныңды екі 
етпесе – ажарың. Ол үшін отбасындағы тәрбие берік 
болып, білім ошақтарында сәтті жалғасын табуы 

тиіс. Бесігінде жақсы тәрбие алған, үлгі-�неге к�рген 
қыз бойжеткенде де сол әдетін сақтайды, ата-ананы, 
үлкенді сыйлау, кішіге қамқорлық, мейірбандық, 
инабаттылық сияқты ізгі қасиеттердің иесі бола 
алады. Қыздарымыз ұлтжандылығымен, �здеріне 
тән нәзіктігімен, сүйкімділігімен және рухани 
тазалығымен ерекшеленуі тиіс. 

«Қызға қырық үйден тыйым» деп қыз баланың 
жүріс-тұрысынан бастап дауыс ырғағына дейін мән 
берудің �зі қыз бала тәрбиесінің маңыздылығын 
сездірсе керек. Ар-намысын жоғары ұстай білген 
қыз ғана жұрт алдында әрдайым абыройлы, сыйлы 
болары хақ. 

Жасыратыны жоқ кейбір ата-ананың баласымен 
араласуға да уақыты жоқ. Осыдан барып бала әке-
шешесінен суып, оларға деген сыйластықтан алыстай 
бастайды. Бала кезінен жылылық мейірімді к�рмеген 
адам баласы жүрегін бойлаған суық ызғардың �шін 
�згелерден алатын қатыгездікпен �седі. 

Қорыта келгенде, бүгінгі қазақ бойжеткендері 
ертеңгі еріне адал жар, балаларының анасы. Қыз 
баласы отбасында �негелі тәрбие алса, ертеңгі күні 
ұрпақ тәрбиелейтін қазақтың дана аналарына айна-
лары с�зсіз. 

Нұржан КАПҚЫЗЫ

«Қыз өссе – елдің көркі»...

Жезқазған қаласының тұрғыны, абзал азамат, адал дос 
Жарқынбек Бозғұланұлы ҚОЖЫРБАЕВТЫҢ 

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты зайыбы Фатима Баянқызына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, к�ңіл айтамыз.

Бекмахановтар отбасы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары қазақтың 
к�рнекті тілші маманы, Қазақстан Республикасының ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, фило-
логия ғылымының докторы, профессор 

К�бей Шахметұлы ХҰСАЙЫННЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
«Қазақстан» телерадиокорпорациясы АҚ аймақтармен байланыс б�лімінің жетекшісі, белгілі 
тележурналист Иманбай Жұбайға әкесі 

Құрманбай ЖҰБАЙҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

ТІЛ ҒЫЛЫМЫНЫҢ 
БІЛГІРІ ЕДІ

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Қыс па екен сол! Кәдімгі қаңтарда да,
Естіп едім найзағай ұстағанын...

Жаз болар ма, жаңбырға күнде батсаң,
Ел біледі, егер де білмей айтсаң!...
«Ел білер...» деп орнынан тұрды бастық,-
«Ж�н болар еді жарықтық, үйге қайтсаң...»

Үй шатырын тамшылар ұрды ақырын...
«Ұласады аптаға бұл батырың,
Бұрыңғылар біледі» деп қойып шал,
Уһілеп, есік жаққа жүрді ақырын.

Нұрг�зел ГОЗЛЫЕВА (Түркіменстан)

КIКТЕМ БЕ ЕДІ?

К�ктем бе еді?...Еске алам тебіреніп,
Ұяламын аяулым, сені к�ріп.
Oзге ешкімнің қолынан келмеп еді,
Махаббатпен жауладың мені келіп.

Сен отырдың күмілжіп қарсы алдымда,
Мен отырдым жауапсыз қарсы алдыңда.
С�йледің бе, жоқ әлде ән салдың ба?
Тіл қаттым ба, жоқ мен де ән салдым ба?

Сенің маған сыйлаған аспаныңда,
Таң да атып қалып ед қас-қағымда.
Қандай ғажап! Екеуміз дайын едік,
Қатар шырқар ән болып басталуға!

Хуршид ДАВРОН (Iзбекстан)

CЗІЛ

Біздер �те ақылдымыз,
Мың �лшеп, бір кесеміз.
Пайда к�рсек, қапылып біз,
Белшемізден кешеміз.

Біздер �те ақылдымыз,
Қулығымыз – жүз б�лек.
Терең суға шомылмаймыз,
Батып кетеміз бе деп...

Ойланамыз, (ақылдымыз!)
Билеп байлық булары.
Болу үшін жақсы үйіміз,
Алар бұйым туралы.

Біздер �те ақылдымыз,
«Танысы» к�п «дос» табамыз.
Анамыздың атын да біз,
Анда-санда еске аламыз.

К�ңілсіз қып к�рсетті ғой, дәл мұны,
Жалғыз сенің жүрегіңнің жарлығы.

Сенің сырың, сенің жырың әрі ұшқан,
Еміс-еміс естіледі алыстан.
Мына бақта бұлбұл емес, сақ ұшқан,
Сабырымды тауысқан ақ сауысқан...

Алауыздық белгісіндей �тімді,
Шықылықтап тұрып алды не түрлі.
Балалық пен алауыздық секілді,
Арамызда екеуміздің не туды?!

Жазғы жәндік жаз болса да, бүрсеңдер,
Гүлдер де тұр жасашы деп гүл шеңбер.
Бүрсеңдеген жас жүрегім жүр с�нбей,
Не амал бар, айтыңдаршы, білсеңдер?!

К�леңкелі к�кірегімде к�п-ақ сыз,
Жауынгердей жауда қалған жарақсыз.
Хат жолдаймын, келер деген талапсыз,
Кәміл сенем, қаларына жауапсыз...

Адам МИЦКЕВИЧ (Польша)

С. Б. АЛЬБОМЫНА

Бақытты жаздың сәті кеткен �тіп,
Шалғынды жел жылатты �кпелетіп,
Құшақтап гүл жинаған кең даладан,
Барамын түк таба алмай текке кетіп.

Басылған борандар да, түн де к�шкен,
Асыл шақ шығып кеткен мүлдем естен,
Алақаныңа салуға жапырақ жоқ,
Амалсыз, қайттым үйге үндеместен.

Қағазға сәлем жаздым, сол кеш келіп,
Қымбатын �ткен күннің енді ескеріп...
Менің қолым ұстаған жапырақтай,
Сол қағаз болсын жылу, соңғы естелік.

Томас ГАРДИ (Англия)

ҚОШТАСУ

Екеуміз үшін келді шақ,
Қалаудың отын с�ндірер:
Азабы тәтті сол бір сәт,
 Соңғы рет к�зде м�лдірер.

Астаудан сусын іше алам,
Ашқұрсақ қалсам-к�немін.
Босаса тұяқ тұсаудан,
Томпаңдап кете беремін.

Шопаным-пенде қайырымды.
(Қамшысы түспес қолынан,
Қит етсең, сезіп айыбыңды,
Тіледі таспа жоныңнан!)

Т�бет те сыйлы, қадірлі,
Отарын қорғар алдырмай.
Алты да қарыс азуды,
Таба алмас ешкім дәл мұндай.

Жүнімді ием қаласа,
Қалдырмай берем барымды.
Кеңірдекке кездік қадаса,
Қиямын момын жанымды. 

Рафик ЮСИФОГЛУ (Cзербайжан)

ЖАСЫЛ КIПІР

Дауыл соқты кенеттен, ауа райы бұзылды:
Құлатты үлкен ағашты 

(мықты болды-ау есебі).
Бырт-бырт сынды бұтағы, 

жапырағы үзілді,
К�леңке де жоғалды. Сая болған кешегі.

Тамырлары әлі де топыраққа жалғаулы,
Бұталарда �міршең жапырақтар к�герген.
?ттең, бірақ бұл ағаш,
Бойын тіктей алмайды.
Қайта желек оранып,
Жайқала алмас, дегенмен...

Ағаш жүзін жас жуды,
Адам оны сезер ме?!
Қайтсін, енді,
Қатыгез дауыл бейуақ опырды...
К�лденеңдеп құлаған 

к�к толқынды �зенге,
Мадақтап жүр к�пшілік
Жаңа, жасыл к�пірді.

...Тез ұмытты адамдар к�леңкені кешегі,
«К�пір түсіп �зенге жақсы болды» деседі.

Телмірмеуді үйренеміз,
Адал жанға қызығамыз.
Бірақ, кейін үйленеміз,
Бай адамның қызына біз.

...Бір күн �лсек, біздің басқа,
Үлкен белгі қойса керек.
Және, әлбетте, құлпытасқа,
Ақылды с�з ойса керек.
...Біздер �те ақылдымыз.

Роберт БЕРНС (Шотландия)

ТАР ҮҢГІРДЕ

Алыс жақта, алма бақта, мамырда,
Жүрегімді мен орадым жалынға.
Сыбырлаған сен болмадың жанымда,
Жапырақтар сыбырласқан шағында.

Алуан иісін септі дала шалғыны,
Ғашық құстың сайран салды барлығы.

Сонан соң... с�нер сүю де, 
Тәтті с�з, балдай тілектер.
Кездескен шаққа дейінгі, 
Суынар, босар жүректер.

Сезер ме гүлдер біз кетіп,
Қаңырап үйдің қалғанын...
Бізге ше? Қалмас бізге түк,
Адыра қалды арманым.

Сүюге беріп антты,
Құмарлық бізді жандырған.
Тауыстық қысқа бақытты,
Шықпайсың енді алдымнан.

Юхан ЛИЛИЕНБАХ (Эстония)

ҚОЗЫ

Момақан, к�мпіс қозы-мен,
Жүндеуге жуас, ыңғайлы.
Шопан мен т�бет к�зінен,
?рқашан таса қылмайды.
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Ауыл спортына мән берілсе...
АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ

«Алып анадан туады» демекші, 
таланттардың талайы алтын бесік 
 ауылда �мірге келгені белгілі. 
Cлемге айбынымызды асырған 
даңқты спортшыларымыздың 
к�бі ауылдың топырағында �скені 
с�зімізге дәлел. Жамбыл жері де 
алғашқы қадамын ауылда бастап, 
жаһандық жарыстарда жүлде алған 
саңлақтарға кенде емес. 

Кезінде  Мәскеу  Олимпиада-
сында чемпион атанып, туымызды 
к�кте желбіреткен даңқты балуан 
Жақсылық Үшкемпіров те, сол Олим-
пиадада күміс жүлдемен күптелген 
аты аңызға айналған боксшы Серік 
Қонақбаев та ?улиеата топырағынан 
екені бір мақтаныш болса, олардың 
алтын бесік ауылдан шыққандығы 
даланың дара қасиетін танытса ке-
рек. Содан бергі Олимпиадаларда 
жасындай жарқылдаған жамбылдық 
былғары қолғап шеберлері Болат 
Ниязымбетов, Болат Жұмәділов, 
Ермахан  Ыбырайымов,  Бақтияр 
Артаевтар да бала күндерін алтын бесік 
ауылда �ткізгені бекер емес-ау! Даңқты 
балуан, үш дүркін «Қазақстан барысы» 
турнирінің жеңімпазы атанған Бейбіт 
Ыстыбаев та К�шек деген ауылдың 
түлектері.

Спортшылары осындай даңққа жет-
кен Жамбыл топырағында спорттың 
бүгінгі жай-күйі қандай? ?сіресе ауыл 
спортына қай деңгейде к�ңіл б�лініп 
келеді. Бүгін осы мәселе т�ңірегінде ой 
�рбітпекпіз.

 Облыста 1 миллион 150 мыңға 

жуық тұрғын болса, оның 319,6 мыңы 
бұқаралық спортпен айналысады екен. 
Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 21,9 
мың адамға артып отыр. 14 және 29 жас 
аралығындағы спортпен шұғылданатын 
жастар саны 140 мыңға жуық екен. Бұл 
жерде де спортқа қызығушылық 9,2 
мың адамға к�бейген. 

Қазіргі таңда облыс аумағындағы 
аудандарда 841 спорт нысаны бар 
к�рінеді. Осы мекемелерде спорттың 
43 түрі қамтылған. Oңірде 15296 адам 
ауылдық спорт мектептерінде дене 
тәрбиесі мен ш ұ ғы л дана ды екен. 
Оларды 900 бапкер жаттықтырады. 
Бұл ретте облыс әкімдігі спорт және 
дене шынықтыру басқармасының бас-
шысы Нұрбол Жүнісбеков нәтижелі 
ж ұмыс атқаруды к�здейді. Oткен 

жылы облыста спорт саласының даму-
ына облыстық  бюджеттен 9 509,5 мил-
лиард теңге б�лінген. Аудандардағы 
бюджеттен бұл салаға 200 миллион 
теңге қарастырылған екен. Биыл да 
бұл сома ұлғаймаса, кеміген жоқ. 
Былтыр  облыста 6 спорт нысанның 
құрылысы басталған. Бұлар биыл 
толық аяқталып, ел игілігіне беріледі 
деп күтілуде.

 Облыста мүмкіндігі шектеулі 2814 
адам спортпен шұғылданса, олар 
жалпы спортшылардың 7 пайызын 
құрайды екен. Мүмкіндігі шектеулілер 
арасында Зұлфия Ғабидуллинаның 
РИО Паралимпиадасының чемпи-
оны атанғаны да жамбылдықтарды 
бір серпілтіп тастады. Дегенмен, 
кемшіліктер кездеседі.  Мәселен, 

Ж а м б ы л ,  М е р к і  а у д а н д а р ы н ы ң 
орталығында ірі спорт кешендері жоқ. 
Шу ауданының Т�ле би ауылында да, 
Байзақ ауданы, Түймекент ауылында 
да спорт кешендері салынуы қажет. 
Ауылдық округтерде нұсқаушы-әдіскер 
штатын ашу жұмыстары толықтай 
іске асырылмаған. Аудандарда аула 
клубтарының жүйесін кеңейту қажет. 
Қордай мен Т.Рысқұлов аудандарын-
да аула клубтарына қарапайым спорт 
түрлерін (ләңгі, қалашық, асық ату) 
енгізу кезек күттірмейді. Бұқаралық 
спортты дамытудағы жұмыс Шу, 
Мойынқұм, Жамбыл аудандарында 
к�ңіл к�ншітпейді. Дәл осы қаржысы 
аз б�лінген аудандарда болашақ Олим-
пиада, ?лем чемпиондары жүрмесіне 
кім кепіл?! ?р ауылда жас�спірім 
балалардың спортпен қамтылуы жіті 
қадағаланып, мән берілгені ж�н. Алай-
да кейбір ауылдарда спорт мектебі жоқ 
екені жасырын емес.

 Бүгінгі таңда облысты білікті бас-
шы Асқар Мырзахметов басқарып 
отыр. Кезінде Оңтүстік Қазақстан 
облысын �рге сүйреген әкім Жам-
был �ңірін �ркендету жолында аянып 
қалмасы анық. Облыс әкімі қолдау 
танытып жатса, спорт саласының да 
�рге басатыны, біздің �ңірден айту-
лы спортшылардың шыға беретіні 
еш күмән туғызбайды. Сондықтан 
?улиеата �ңірінің алдағы күндерден де 
күтер үміті зор. 

Есет ДОСАЛЫ, 
журналист

Жамбыл облысы

 ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Суретті түсірген Азамат Құсайынов

Шараның басты мақсаты – 
жас ұрпақты білімді де білікті, 
ізденімпаз, �з ойын еркін жеткізетін 
тұлға ретінде қалыптастырып, 
�мірді бағалап, қадірін түсіне білуге 
баулу. 

Шара барысында Абайдың 
 17-ші қара с�зінен үзінді келтірі ліп, 
М.Мақатаевтың, Ф.Оңғарсынова-
ның және т.б. елге белгілі ақын-
дардың �леңдері оқылды. Шара 
тақырыбына арналған бейнебаян 
қойылып, оның мән-мағынасы 
түсіндірілді .  К�з жанарынан 
айрылған «Сәт» триосының орын-
дауындағы ән де к�птің жүрегін 
баурады. 

Мағыналы да мәнді сахналық 
к�рініс к�рсетіліп, мектеп оқушы-
лары үшін рухани ләззат алған 
күн болды. Жастармен еркін ой 
б�лісу арқылы, ата-ананың қадірін 
түсіну, үлкенді сыйлап, кішіге 
қамқор бола білу, адам бойындағы 
асыл қасиеттерді, адам гершілік, 
мейірімділік сезім дерін дамыту, 
жақсыдан үйреніп, жаманнан 
 жирену және т.б. адами қасиеттерді 
талдай отырып, к�п мағлұмат 
берілді.

Біз күнделікті �мірде мән 
бере бермейтін, ұсақ-түйек деп 
қарайтын, сананы торлаған 
тұманды ойлардан арылудың 
жолдарын тапқандай болдық. 
O м і р д і ң  қ ы м б а т  к � л і к п е н , 

бағалы киіммен, соңғы үлгідегі 
ұялы телефонмен, соңғы шаш 
үлгісімен �лшенбейтініне к�з 
жеткіздік.  К�мекке мұқтаж 
жандарға ізгілік нұрын сеуіп, 
жүрек иманға толы болғанда 
ғана адамдық болмыс, адам дық 
қасиет сақталатындығын жан-
тәнімізбен сезіндік.

Иә, �мір бір орында тұрмайды. 
Oмір болған соң оның қуанышы 
мен қиындығы қатар жүретінін, 
теп-тегіс жол емес, бұралаңы, 
кедір-бұдыры болатынын түсіндік. 
Қандай жағдайда да қиындыққа 
мойымай, еліміздің ертеңі үшін 
оқуда озат, еңбекте алда болуға 
ұмтылуымыз қажет екендігін енді 
түсінгендейміз. 

Бізге осындай мағыналы іс-
шара �ткізіп, мазмұнды ойлары-
мен б�ліскен Жыланды орта 
мектеп-лицейінің директоры 
Ш.Маратұлы, ауылдың имамы 
?ділғазы ағамыз, ауылдық мә де-
ниет үйінің директоры Е.Мұқашева, 
жастар іс і  ж�ніндегі  нұсқау-
шы С.Серікбайқызы, ауыл дық 
кітапхана меңгерушісі А.Ұзабаева, 
мектеп психологы О.Тәбәрәк және 
т.б. алғыс айтамыз. 

Айбол АБАШОВ,
11-сынып оқушысы

Алматы облысы 

Жақсы әсер қалдырды
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Жаңа айдар ҚАЗАҚТЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІ

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ,
ҚР Мәдениет және спорт министр лігінің 
Театр �нері ж�ніндегі к�ркемдік кеңестің 
мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері:

– Қазақ театр �нері қазақ халқының 
ұлт болып қалыптасуына үлкен ықпал 
етті. Тәуелсіздік алғаннан кейін де театр 
�нерінің сіңірген еңбегі зор. Oзгесін 
айтпағанның �зінде, бұрын қазақ театр-
лары болмаған солтүстік �ңірлерде қазақ 
театрлары ашылды. Сондықтан театрды 
әң гіме еткенде оны к�ркем �нер деп қана 
емес, ұлттың ұлт ретінде қалыптасуына, 
да муына ықпал ететін күш деп қарауымыз 
керек. 

Бүгінде театр актерлері сахнаға 
р�лін жаттамай шыға беретін бол-
ды. Басқасын айтпағанда, бұл жағдай 
менің �зімнің спектакльдерімде де 
кездесті. Бұл талаптың т�мендегенін, 
жауапкершіліктің жоқтығын к�рсетеді. 
Тағы бір себебі, �нер иелері киноға 
түсіп, той жағалап кетті. Мұның барлығы 
қойылымның сапасына, к�ркемдік дең-
гейіне әсер етеді. Осы себептен болса 
керек, халықтың театрға деген ықы ласы 
т�мен. Шын мәнінде, қазақ театрла ры-
ның к�рермені жоқ. Дәл қазіргі уақытта 
бұл ешкімді ойландырмайтын секілді. 
Ол үшін менеждментті күшейткен ж�н. 
Қойылымдардың к�ркемдік сапасын 
жақсартып, халықтың театрға деген ынта-
ықыласын арттыру керек. К�р кемдік 
сапа дегеннен шығады, театрды нарық 
заманына бейімдеу қажет. Халықтың 
сұранысын алдыңғы орынға қойып, 
театрды �зін-�зі қаржыландыра ала-
тындай жағдайға жеткізу маңызды, яғни 
қойылым �зін-�зі ақтап шығуы керек. 

Бәлкім, к�рермен тарту үшін арнайы 
бағдар қажет шығар. Мәселен, қалалық 
әкімшілік Білім басқар ма ларымен келісіп 
Қуыршақ театрына балабақшадан бастап 
балаларды, Жас�спірімдер театрына 
мектеп оқушыларын апарса, олар �се 
келе М.?уезов атындағы театрға үгітсіз-
ақ барар еді. Яғни ары кеткенде 10-15 
жылда бізде де әр театрдың �з к�рермені 
қалыптасары с�зсіз. 

«ТЕАТР ДА УАҚЫТ ТАЛАБЫНА 
БЕЙІМДЕЛУІ ТИІС»

А л т ы н  а д а м  –  а р  х е о л о г и я л ы қ 
 ес керт кіш, ерте темір дәуірін дегі алтын 
киімді сақ жауынгерінің мүр десі. Оны 
1970 жылы археолог Бекет  Нұр мұхан бетов 
Алматы қа ласы нан шығысқа қарай 50 
шақырым шамасындағы қорым нан 
тапқан, археолог Кемел Ақышев зерттеп, 
ғылыми айна лымға енгізген. Топы рақ 
қорғандармен ұш тасып жатқан қо рым 
солтүстіктен оңтүс тікке қарай 3 шаршы 
шақырым жерді алып жатыр. 40-тан 
астам оба дан тұратын қорым ның оңтүстік 
шетінде биіктігі – 6 м, диаметрі – 60 м 
үйінді т�бе астынан екі қабір ашыл ды. 
Біреуі ертеректе тоналған, ал екін шісінен 
жасы 17-18 (антрополог О.Ысмағұлдың 
бас тап қыдағы пікірінше, 20 жас) ша-
ма сындағы сақ жауынгерінің мүрдесі 
табылды. 

Қабір шырша б�ренелерден жасал-
ған, к�лемі – 3,3x1,9 м, биіктігі – 1,5 
м,  сол жақ б�ліг іне қойылған сақ 
жауын  герінің басы батысқа қаратылып 
жатқызылған. Қабірдің оңтүстік және 
батыс шеттерінде металл, қыш, ағаш тан 
жасалынған ыдыстар, зергерлік бұйымдар 
орналастырылған. Ыдыстарды орналас-
тыруда белгілі бір тәртіп сақталған. 

Алтын адам киімі 4 мыңнан астам 
алтын әшекейлермен безендірілген. 
?шекейлер барыс, бұлан, таутеке, арқар, 
ат, түрлі құс бейнелерін кес кіндейтін 
« хайуанат нақышында» жасалған. Бас 
киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне 
ұқсас, биік, шошақ т�белі, ұзындығы 
– 70 см шамасында. Ол жылқы, барыс, 
таутеке, құс бейнеленген 150-дей ал-
тын қаптырмалармен және тоғалармен 
сәнделген. Мойнында ұшы жолбарыстың 
басы іспеттес д�ңгелек жүзік сияқты 
 алтын алқа, к�кірегінің тұсы, жеңі  алтын 
тоғалармен �рнектелген, сау са ғын да екі 
алтын жүзік (бірі – жүзік-м�р), камзо-
лы құрас ты рыл малы ауыр бел беумен 
буылған. 16 қаптырмадан тұра тын белбеу-
ге аңға ұқсас бейнелер, тоға жапсырылған, 

оң жа ғында қызыл қынапты ұзын семсер, 
сол жа ғында ал тын пласти налар жап-
сырылған қын ға салынған темір қанжар-
ақинақ тұр ған, шалбар балағы да алтын 
тоғалармен әше кейленген. Есік қа бірінен 
табылған күміс тостағанның маңызы 
ерекше, оның түбінде 26 таңбадан тұратын 
жазу ойылған. Жазу сақтар қоғамында 
мемле кет тілік орнағандығын нақты 
к�рсе тетін ар тефакт болып табылады. 

Есік обасынан алынған археология-
лық мәліметтерге қарап, бұл адам-
ды К.Ақышев б.з.б. 5-4 ғасырларда 
�мір сүрген деп есептейді. Академик 
К.Байпақов оны б.з.б. 4 ғасырдың аяғы 
– 3 ғасырдың басына жатқызады. Кейбір 
зерттеушілер Алтын адамды үйсіндерге 
тиесілі деп те есептейді. Дегенмен, 
К.Ақышев Алтын адамның киім үлгісіне, 
ондағы �рнектерге, жерлену жоралғысына 
қарап, оны сақ тайпасына теліген. Антро-
полог Оразақ Ысмағұл Алтын адамның 
маңдай сүйегі мен т�менгі жақ сүйегінің 
қалдықтарын зерттей келе, оның т�менгі 
жақ сүйегінің �те биік, маңдайдағы 
қабақ сүйектерінің жақсы жетілгендігін 
ескеріп, оны ер адам деп болжам жасаған. 
Археологиялық мәліметтер оның Жетісу 
жерін мекендеген сақтардың к�рнекті 
елбасының ұлы немесе жас к�семі, 
әскербасы екендігін нақты аңғартады. 

Қ а з і р г і  т а ң д а  А л т ы н  а д а м н ы ң 
түпнұсқасы Астана қаласындағы Алтын 
және бағалы металдар музейінде сақтаулы. 
Ол – Қазақстанның ең құнды да қасиетті 
жәдігері, елдіктің, Тәуелсіздіктің сим-
волы. Оның тұлғасы Алматы қаласының 
Республика алаңына орнатылған (1996 
ж.), Вашингтон қаласындағы ҚР Елшілігі 
ғимаратының алдында Алтын адам 
мүсіні қойылған (2006 ж.), бас киіміндегі 
қанатты тұл парлар бейнесі Қазақстанның 
Мем ле кеттік Елтаңбасын айқыштап тұр.
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ANA TILI

КӨРМЕ

Астана жұртшылығы ежелгі Отырардан жеткен 
к�не қолжазбалармен және кітаптармен танысу 
мүмкіндігіне ие болды. Жуырда елордадағы ұлттық 
архивте «Отырар мемлекеттік археологиялық қорық 
мұражайы»  республикалық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының «Киелі Отырардың қасиетті мұралары» 
атты жылжымалы к�рмесі ашылды. Аталмыш шараға 
Парламент депутаттары, қоғам қайраткерлері мен 
мәдениет саласының �кілдері қатысты. 

«Қолжазбалар мен сирек кітаптар» ұлттық 
орталығында �тетін іс-шара бір ай бойы елорда 
жұртшылығына қызмет етеді. К�рменің бірінші б�лімі 
«Отырардан шыққан ұлы ойшыл», ал екінші б�лімі – 
«Бабтар бабы – Арыстан баб» деп аталады.

Баға жетпес құнды дүниелер шын мәнінде 
келушілерді к�не тарих  сүрлеуіне салып, күмбірлеген 
ғасырлар қойнауындағы бабалар ізімен табыстырады. 
Қаншама уақыт �тсе де «сыры кетсе де сыны кетпеген» 

к�не кітаптар, араб қаріпімен түзілген қолжазбалар та-
мыры тереңде жатқан  ежелгі жәдігерлер қызықтырмай 
қоймайды. 

?рине, елордалықтар назарын ғұлама ойшыл ?бу 
Насыр әл-Фараби мұралары ерекше аударатыны с�зсіз. 
Қорық мұражайдың «Руханият ?бу Насыр әл-Фараби 

мұражайы» қорынан ұлы ғалымның араб тілінде жарық 
к�рген «Ізгі қала тұрғындарының к�зқарасы туралы» 
трактаты, «Аспан әлемі туралы ілім», «Музыканың ұлы 
кітабы» атты шығармалары әкелінген екен. 

К�рмедегі тағы бір к�ңіл аударатын экспозиция 
Қожа Ахмет Ясауидің ұстазы болған ислам дінін 
уағыздаушы Арыстан баб әулие мұралары. Мұражай 
мамандарының айтуынша, мұнда әулие басына 
тұрғызылған кесенеге қатысты жазбалар мен заттай 
деректер де қойылған. 

Жазба деректер Арыстан баб кесенесінде �ткен 
ғасырдың 30-шы жылдарына дейін болған  мұсылман 
кітапханасының жұрнақтары. Яғни мұнда XIX-XX 
ғасырларға тән қолжазбалар мен кітаптар – қасиетті 
құран, шариғат ілімдері, ислам тарихы, хикмет-
тер, к�не қисса-дастандар, тіл үйрену құралдары 
топтастырылған. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ 

Отырардан жеткен сый

Маман дайындаудағы ең үлкен �зекті 
мәселені де айта кетейін. Бізде сырттан 
оқу дегенді тоқтатып қойды. Oнер ака-
демиясында да тоқтап тұр. Енді қараңыз, 
Қырғызстанда, т.б. елдерде сырттан 
оқытатын білім ордасы бар. Біздің жас-
тарымыз сонда барып, режиссер, актер, 
т.б. диплом алып, осында келіп жұмысқа 
орналасып жатыр. Ол жердің қалай 
«оқытатынын» да естіп-біліп отырмыз. 
Oзіміз сырттан оқытпаймыз, ал �зге 
елдерден сырттан оқып келгендерді 
дипломын мойындап, жұмысқа аламыз. 
Бұл қалай? Одан қандай білімді маман 
шықсын?! Бұған тосқауыл қоймасақ, 
білімі жоқ актер, режиссер, т.б. к�бейеді. 
Сондықтан біз �з бағытымызды анықтап 
алуымыз керек. 

Мен ҚР Мәдениет және спорт ми-
нистр лігінің Театр �нері ж�ніндегі к�р-
кемдік кеңесінің мүшесімін. Менің 
ұғы мымда, республикадағы барлық 
театрлардың к�ркемдік  сапасына 
Мәдениет министрлігі жауап беруі керек. 
Театрда қандай қойылым қойылатынын 
Мәдениет министрлігі, К�ркемдік кеңес 
шешіп, қойылатын қойылымдарға сер-
тификат берілсе тіптен дұрыс болар еді. 

Cлия БIПЕЖАНОВА,
сыншы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері:

– Еліміздің мемлекеттік мәдениет 
саясаты �нердің барлық түрінің жан-
жақты дамып-�ркендеуіне, лайықты 
бағалануына мүмкіндік тудырып отыр. 
«Қазақстан – 2050» Стратегиялық даму 
бағ дар ламасында «...2050 жылғы Қазақ-
стан – мәдениетті және прогрес сивті 
идеал дар қоғамы болып қалыптасуы 
тиістігі» атап к�рсетілген. Бұл биік 
мақсат тың жүзеге асуында әдебиет пен 
�нер дің атқарар р�лі үлкен. Ал «Рухани 
жаң ғыру» бағдарламасы мемлекеттік 
құры лымдармен қатар қоғамның, қоғам-
дық ұйым дардың және әрбір жеке тұлға-
ның аза маттық, кәсіби белсенділігін 
талап етеді. 

Республикамыздағы кәсіби театр-
лардың басын бір ікт ір іп  отырған 
Қазақстан театрлары ассоциациясы 

уақыт талабына байланысты дүниеге 
келген ұйым. Қазақстанның Еңбек 
Ері, КСРО және Қазақстанның халық 
артисі, Мемлекеттік сыйлықтардың 
лауреаты, профессор Асанәлі ?шімов 
т�рағалық ететін, вице-президенттік 
қызметін белгілі �нер қайраткері, зама-
науи арт-менеджер, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері, PhD докторы А.Маемиров 
атқарып отырған Ассоциация құрылған 
екі жылдың ішінде қазіргі қазақ театр 
�нерiндегi �зектi негiзгi бағыттарды жүзеге 
асыратын; жалпы қазақ театр �нерiнiң 
халықаралық деңгейдегi  мүддесiне 
қызмет ететiн бірлестікке айналып, аз 
уақыт ішінде ел руханияты үшін маңызды 
бірталай шара атқарды. Шығармашылық 
кештер, елеулі мерейтойлар, шеберлік 
сыныптары, тағы басқа да шараларды 
айтпағанда, �ткен жылдың �зінде ғана 
т�рт фестиваль �ткізді. Бұл бағыттағы ең 
ірі шара – «ЭКСПО-2017» Халықаралық 
мамандандырылған к�рмесі аясында 
Қазақстанның Еңбек Ері А.?шімовтің 
80 жылдығына арналған «Астана» І 
дүниежүзілік театр фестивалі. Елімізде 
кең ауқымда, биік деңгейде бірінші рет 
ұйымдастырылған, бағдарламасы �те 
қызғылықты болған бұл �нер мерекесіне 
Қазақстаннан т�рт, шетелден сегіз театр 
қатысты. «ЭКСПО-2017» Халықаралық 
мамандандырылған к�рмесі аясында 
этникалық (ұлттық) театрлардың ІV 
республикалық фестивалі де үлкен та-
быспен �тіп, онда республикамыздың 
қазақ, орыс, ұйғыр, кәріс, �збек театр-
лары �нер к�рсетті. Жаңашыл театр 
режиссері Қайрат Сүгірбековтің есімін 
есте қалдыру мақсатында республикалық 
жас режиссерлердің 1 фестиваль-фору-
мын �ткізсе, Республикалық дәстүрлі 
театр фестивалі к�рнекті театр сыншы-
сы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
?шірбек Сығайдың 70 жылдығына ар-
налды. Бұл фестивальдардың барлығы 
да театрлар арасындағы шығармашылық 
бәсекелестіктің артуына, жаңа кеңіс-
тіктерге ұмтылуына әсер еткені анық. 

Ассоциацияның жасампаз бір шара-
сы – «Сахнагер» Ұлттық театр сыйлығын 
тағайындауы. Сахна �не рі міздің игі 

дәстүрлерін сақтауды және заманға сай 
жаңашылдықты қолдайтын, театр �нерi 
саласындағы шығармашылық үлкен 
жетiстiктер үшiн берілетін бұл сыйлықтың 
«Үздік сыншы» аталымымен марапат-
талуым – мен үшін биік мәртебе, ұзақ 
жыл ғы кәсіби еңбегімнің бағалануы деп 
білемін. Аса мәртебелі «Сахнагер» Ұлттық 
сый лығының басқа да номинация лары-
мен марапатталған азаматтардың бар лы-
ғын да құттықтаймын және бүкіл �нер 
қауы мына үлкен шығармашылық табы-
стар тілеймін!

Асхат МАЕМИРОВ,
М.Cуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрының 
директоры, ҚР еңбек сіңірген қайраткері 

– Халықаралық театр күні қарсаңын-
да Қазақстанның театрлар ассоциа-
циясы биыл екінші мәрте «Сахнагер» 
ұлт тық сыйлығын тапсырды. Менің 
ойымша, бұл біздің �нер адамдарының 
кәсіби шеберлігін шыңдайтын, жоғары 
деңгейде жұмыс істеуге жетелеп, күш-
қайрат беретін әрі дер уақытында жүзеге 
асып отырған игілікті іс. Сондықтан 
артис тердің, режиссерлердің, жалпы 
театр кәсіби мамандарының еңбегін 
бағалай тын, жылдың қорытындысы 
шығары лып тұратын мұндай сыйлықтың 
болуы заңдылық. 

Драматургия саласында аға буын-
нан «Үздік драматург» аталымының 
жеңімпазы Иран-Ғайып, Д.Исабеков, 
С.Бал ғабаев, Р.Мұқанова, жас буыннан 
М.Омарова, А.Аламан, М.Қолғанат, т.б. 
еңбектерін атауға болады. Сонымен қатар 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер 
академиясында Д.Исабековтің, С.Балға-
баевтың, С.Елубайдың, Р.Мұқанова ның 
шеберханалары бар. Жыл сайын кем 
дегенде 5-6 драматург түлеп шығады. Сон-
дықтан «елімізде заманауи драматургия 
жоқ» деп, ауызды құр ш�ппен сүртуге бол-
майды. Елерлік, сүйсінерлік еңбектер бар. 

Менің ойымша,  қаз ір  б ізге  ең 
 бастысы қазақ драматургиясын �зге 
тілге  аударып, әлемдік деңгейде таны-
туымыз керек. Бұған да қадам жасап 
к�рдік. «Сахнагердің» арқасында неміс 
театрымен бірігіп, «Қарак�зді» неміс 
тілінде с�й леттік. Осылайша, �ткен жылы 
 Берлин, Париж, Брюссель, Вена, Мәскеу 
қала ларында М.?уезовтің «Қарак�зі» 
неміс тілінде сахналанып, к�рермендерін 
сүйсіндірді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

БАУЫРЛАСТЫҚ

КӨРОҒЛЫ МҮСІНІН 
ҚАЗАҚ ШЕБЕРІ СОМДАДЫ 

Қазақстандық шеберлер түбі бір 
түркі әлеміне ортақ ең ірі тарихи 
ескерткішті қашауға кірісті. Қазірдің 
�зінде К�роғлы батыр бейнесінің 
негізгі сұлбасы дайын тұр. Енді оны 
қоламен қаптап, Түркияға жеткізу 
ғана қалды.

Еңселі  ескерткіш Анкара мен 
 Ыс тамбұл арасын қосатын автобанның 
бойындағы халықаралық парктің т�ріне 
орнатылады. Биіктігі – 9 метр, салмағы 
– 20 тонна. Мұндай алып ескерткішті 
дүниеге әкелу үшін 40-тан астам шебер 
екі айға жуық тынымсыз тер т�гіпті. 

Жобаның авторы – Мұрат Мансұров. 
Ол осыдан 2 жыл бұрын ТҮРКСОЙ 
халықаралық ұйымы ұйымдастырған 
байқауға қатысып, жеңімпаз атанған. 
Енді бірер айдан кейін отандасымыздың 
еңбегі Түркияның т�ріне қойылмақ. 

 «Түркия үкіметі жанынан құрылған 

арнайы комиссия жұмысымызбен та-
нысып, жоғары бағасын беріп кетті. 
?сіресе ескерткіштің к�лемі келгендерді 
қатты тәнті етті. Бұл енді Түркиядағы ең 
ірі тарихи ескерткіштердің бірі болады» 
дейді мүсінші М.Мансұров. 

К�роғлы батыр – тек түрік халқына 
емес, түркі халықтарына ортақ тарихи 
кейіпкер. Аңыз бойынша ол тапқан 
ол жасын кедейлерге таратып беріп 
отырған. Сондықтан оның образын 
сом дау үшін біраз ізденуге тура келіпті. 

Тарихи ескерткіш алдағы тамыз 
айына дейін аяқталуы керек. Кейін 
ол б�лшектеліп, Түркияға жеткізіледі. 
Ол жерде қазір халықаралық түрік 
әлемі саябағының құрылысы жүріп жа-
тыр. Соның қақ т�рінде, яғни ондаған 
метрлік биіктікке қазақ шеберінің 
ескерткіші қойылмақ.

Жамал СCРСЕНОВА


