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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Бүгінгі санда:

Мажар елінде күй 
күмбірлеп, ән әуеледі 

«Ақсақ құлан»
атақты күйші Рүстембек Омаров 

жайында сыр-сұхбат

Қысқы Олимпиада 
қыр астында

9-бет

11-бет

12-бет

Ж а л п ы  а д а м з а т  б а л а с ы н ы ң 

әлемдегі жанды жаратылыстан басты 

айыр машылығы оның санасы мен 

ті лінде екені бесенеден белгілі. Осы 

белгілер арқылы олар �зара қарым-

қатынасқа түсіп, қауымдасып, әуелі 

отбасын, соның негізінде қоғамды 

құрайды. Ал бір қоғамның екіншіден 

айырмашылығы да, олардың �рке-

ниетке жету жолдары да осы сана-

лылықтың деңгейімен және тілдік 

кеңістіктің сапасымен айқын далады. 

Алтайдан Еділге дейінгі алып 

аймақты алып жатқан Қазақстан ежел-

ден әлемдік адамзат қауымдастығының 

бір отауы болып келген-ді. Ресейдің 

отары болып,  қарамағына �ту мен 

соның саяси жалғасындай болған 

Кеңес �кіметі тұсында �з билігінен 

айрылды. Жергілікті халық «бұратана» 

аталып, оның ең бірінші тілі, діні мен 

ділі рухани езгіге ұшырады. Заманын-

да патшалық Ресейдің Қазақстанды 

отарлау  саясатынан туындаған 

қайшылықтарды ең бірінші Алаштың 

ардақтылары біліп, қолынан кел-

С.Жиенбаев атындағы Ақт�бе 
облыстық жас�спірімдер 
кітапханасында «Тәуелсіздік 
дәуірі» кітабы – егеменді елдің 
шежіресі» атты кітап к�рмесі  
ұйымдастырылды. Аталған шара 
Елбасы Н.'.Назарбаевтың 
«Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабына 
арналды. 

Шараға облыстық Ішкі істер 

департаментінің мемлекеттік тіл 

және баспас�з б�лімінің қызметкері 

Нұргүл Қонақбаева, сондай-ақ 

облыс тық Үкіметтік емес ұйымдар 

қауымдастығының президенті Айгүл 

Егізбайқызы, Қазақстан-Ресей 

медициналық университетінің 

жоғары санатты мұғалімі Гүлмира 

генінше қарсылық к�рсетті. Сонау 

Алаш ұлт-азаттық қозғалысының 

 бастауында-ақ, 1905 жылы Мәскеуде 

�ткен қалалық қайраткерлердің 

съезінде қазақ халқының атынан 

с�з с�йлегенде ;лихан Б�кейхан ең 

бірінші – �з халқының ана тіліне 

бостандық берілуін, ісқағаздары 

қазақ тілінде жүргізілуін,  қазақ 

мектебінің қудаланатынын айтқан 

еді. Алаш к�семі тілдің азаттығын ел 

тәуелсіздігінің ең басты  шарты деп 

ұғынды. 

Кеңестік заманда тілімізге деген 

қиянат Қазақстанның �зінің ең бас-

ты құжатынан танылды. 1937 жылғы 

Конституцияда ежелден осы жердің 

иесі және мемлекет құрушы ұлттың 

тілі туралы бір ауыз с�з айтылмады.

С�йтіп, Одақ Конституциясындағы 

орыс тілінің құқықтық нормалары 

�ктемдікпен мойындаттырылды. 

Қазақ қоғамында орыс тілінің 

үстемдігін арттыра түскен келесі қадам 

1938 жылғы 13 наурызда СССР Халық 

Комиссарлар кеңесі мен БКП(б) 

Бейісова, Ақт�бе гуманитарлық 

к о л л е д ж і н і ң  с т у д е н т т е р і  м е н 

кітапхана қызметкерлері, оқырман 

қауым қатысып, �з ой-пікірлерін 

ортаға салды. 

С�з с�йлеген азаматтар жаңа 

туындыда тәуелсіздік кезеңіндегі 

� м і р д і ң  к � п т е г е н  с а л а л а р ы 

қамтылғандығын, сонымен қатар 

тәуелсіздік ұғымы кеңінен к�рініс 

тапқанын тілге тиек етті. Мекеме 

басшысы Гүлжайнар Нәренқызы 

б ұ л  т а р и х и  т у ы н д ы н ы  а л д а ғ ы 

уақытта әлі де кең к�лемде насихат-

тау қажеттігіне тоқталды. Dйткені 

ол қалың к�пшіліктің к�ңілінен 

шығатынына сенім білдірді. 

Үржан  ҚҰРМАНҚЫЗЫ
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ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛКӨРМЕ

Орталық комитеті «Ұлттық республи-

калар мен облыстардың мектептерінде 

орыс тілін міндетті оқыту туралы» 

қаулысынан басталды. Бұл �з елінде 

азшылық болып қалған халық үшін зор 

әлеуметтік, саяси-құқықтық қиын-

шылықтарға жол ашты.

Мәскеу ондаған жыл отар лық езгіде 

болған, кеше ғана бар қаймағы сылы-

нып алынған, содан саяси қырағылығы 

елеулі т�мендеген бұқара халықтың 

шала сауатты белсенділерінің бұл сая-

сатты жалаулатып алып кететініне 

сенді.  Шынында да солай болып 

шықты. Олар алға шығып, орыс тілінің 

үстемдігін орнатуға жеңдерін түріп 

тастап кірісті. Мәскеуде қабылданған 

қаулыға бір ай да толмай жатып, яғни 

5 сәуірде Қазақстан КП(б) ОК және 

ҚССР Халық комиссариаты кеңесі 

жоғары органдардың шешіміне сәйкес 

кешенді іс-шара қабылдады.

Жалғасы 5-бетте

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СӨЗТАНЫМ
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Биылғы жылға жазылған 

оқырмандарымызға шынайы 

р и з а ш ы л ы ғ ы м ы з д ы  б і л д і р е 

отырып, ұлт басылымы – «Ана 

тілі» газетіне жазылу жыл бойы 

жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің 

тірегі – мемлекеттік тілдің жай-

күйі болғанымен, к�теріп жүрген 

мәселелері ауқымды. Олардың 

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

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

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БОЛАШАҒЫ – ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ

Егеменді елдің шежіресі

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

Жетінші. Адами капиталдың жаңа 

сапасы. Білім беру жүйесінің барлық 

деңгейі заман шындығы мен экономи-

ка сұраныстарына жауап беруі тиіс. Бұл 

арада мұғалім мамандығының беделін 

арттыру керек. 

Денсаулық сақтау саласында жаңа 

технологияларды қолдану аурулардың 

алдын алу мен емдеуді айтарлықтай 

жақсартып, медициналық қызмет 

к�рсетулердің сапасын жоғарылатуы 

тиіс. 

2016-2017 жылдары әлеуметтік 

т � л е м  д е р  ү ш  р е т  а р т т ы р ы л д ы . 

Оның ішінде базалық зейнетақылар 
 29%-ға, ынтымақты зейнетақылар 
 32%-ға, денсаулық сақтау саласы қыз-
меткерлерінің еңбекақылары  28%-ға 
дейін, білім беру саласы қызмет-
керлерінің еңбекақылары 29%-ға 

дейін, мемлекеттік қызметшілердің 
еңбекақылары 30%-ға ұлғайтылды. 

Бұл үрдіс жалғастырылатын болады. 

Үстіміздегі жылы әлеуметтік салаға 

деген бюджет шығындары 12%-ға арт-

тырылып, 4 триллион теңгеден асып 

түседі. Базалық зейнетақы жұмыс �тілі 

ескеріле отырып орташа есеппен 1,8 

есе к�бейеді. 

Оқу бағдарламаларының жаңар-

№2 (1416)
11 – 17 қаңтар 

2018 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауына қатысты 

М Ә Л І М Д Е М Е С І
Қымбатты отандастар!

Қазақстан әлемдегі түрлі сынақ-

тарға т�теп беріп, қарқынды экономи-
калық даму жолына бет алды. 

Еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақ 

мерзімді Даму стратегиясы жүзеге асы-

рылуда. 

Жүз нақты қадам  Ұлт жоспары 

аясында біз реформаларды жүргізіп 

келеміз. 

Индустрияландыру саласын �ркен-

дету үшін жүйелі жұмыстар атқа рылуда. 

Біз конституциялық реформаны 

жүзеге асырып, еліміздің Үшінші жаң-
ғы руын бастадық.  

Рухани жаңғыру бағыты бойынша 

кешенді іс-шаралар жүргізілуде.

«Цифрлық Қазақстан» бағдарла-

масы қабылданды. 

Құрметті қазақстандықтар!
Бүгін адамзат жаңа �неркәсіптік ре-

волюция дәуіріне аяқ басып отыр. Зама-

науи технологиялар дүниені �згеріске 

ұшыратуда. Жаһандық технологиялық 

ілгерілеушіліктер �зімен бірге сын-

қатерлерді де, сондай-ақ �сімнің жаңа 

мүмкіндіктерін де алып келуде. 

Бұл – біздің әлемдегі аса дамыған 

30 елдің қатарына жедел ену үшін та-

рихи мүмкіндігіміз. 

Менің Қазақстан халқына жыл 

сайынғы Жолдауым жарияланды. Ол 

елімізді Т�ртінші �неркәсіптік рево-

люция жағдайында дамытуға арналған. 

Мен алдымызда жүзеге асыратын 10 

негізгі міндетті к�ріп тұрмын. Енді 

олардың мәнін қысқаша мазмұндап 

берсем деймін. 

Бірінші.  Қазақстан индустрия-

сы жаңа технологияларды енгізудің 

к�шбасшысына айналуы тиіс. Біздің 

�нер кәсібімізге еңбек �німділігінің 

деңгейін �ндірістік процестерді циф-

рландыру және заманауи бизнес-мо-

дель дерді меңгеру арқылы арттыру 

керек. 

Екінші. Ресурстық әлеуетті пай-

да ланудың тиімділігін айтарлықтай 

жақсартқан ж�н. Ақпарат тық-тех но-

логиялық шешімдерді енгізу талап 

етіледі. Олар алынатын ре сурс тардың 

үлесін, оларды қайта �ң деудің ауқымын 

ұлғайтуға, сондай-ақ �ндірістің энер-

гия тиімділігі мен эко логиялылығын 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Үшінші. Агро�неркәсіп кешенін жаңа 
технологиялық деңгейге к�теру керек. 

Бұл ауыл шаруашылығында еңбек 
�німділігі мен �ңделген �нім экспортын 

түбегейлі арттыруға тиіс. 

Т�ртінші. Транспорт пен логистикалық 
инфрақұрылымды одан әрі дамыта беру. 

Цифрлық технология ларды енгізу мен 

Интеллектуалды транспорт жүйесін құру 
жүк тасымалдау мерзімдерін қысқартуға 

және транзиттен түсетін табыстарды 
еселеуге мүмкіндік береді. 

Бесінші. Құрылыс пен тұрғын үй-

коммуналдық ша руашылығында зама-

науи технологияларды қолдану. 

Құрылыстың жаңа тәсілдері, ғи-
мараттардың энергия тиімділігіне 
талаптардың арттырылуы, инфра-
құрылымдарды басқарудың интел-
лектуалдық жүйелері қазақ стан дық-

тардың �мір сапасын жақсартуға 

мүмкіндік береді. 

Алтыншы. Қаржы секторын «қайта 
жаңғырту». Банк жүйесін сауықтыру 

шаралары бақылауды күшей тумен 

қоса жүруі және қарапайым азамат-

тардың мүддесін ескеруі тиіс. Банк 

иелері мен оларды басқаратындардың 

жауапкершілігін айтарлықтай арттыру 

қажет. Несиелендіруді кеңейту және қор 

нарықтарын дамытуды қамтамасыз ету 

талап етіледі. 

тылған мазмұны аясында оқудан $ткен 
мұғалімдердің лауазымдық жалақысы 
біліктілігін дәлелдеуіне байланысты 30- 
дан 50%-ға дейін $сетін болады. 

Сегізінші. Бұл – тиімді мемлекеттік 

басқару. Цифрлық технологиялар 

бизнесті реттеуге қатысуды әрі қарай 

азайтуды жалғастыруға, мемлекеттік 

қызмет к�рсетулер мен мемлекеттік 

қолдау сапасын жақсартуға, аза-

маттар сұранысын толығырақ еске-

руге мүмкіндік береді. Dңірлердің 

экономикалық еркін дігі мен жергілікті 

�зін-�зі басқаруы кеңейтілетін болады. 

Тоғызыншы.  Заң үстемдігі мен 

жемқорлықпен күрес мемлекеттік 

саясаттың басым бағыттары болып 

қала береді. 

Оныншы. «Смарт Сити» техно-

логияларын енгізу �сіп келе жатқан 

қалалардың проблемаларын тиімді 

шешуге мүмкіндік беріп, олардың 

инвесторлар үшін тартымдылығын 

арттырады. 

Бүгінде баршамызға осы он мін-

детті шешу жолында жұдырықтай 

жұ мылу қажет. Олар Жолдаудың 

толық мәтінінде егжей-тегжейлі маз-

мұндалған.

Құрметті қазақстандықтар!
Аталған міндеттерді орындау үшін 

бүкіл қоғамның бірлігі мен ынтымағы 

керек. 

Ол үшін Үкімет пен әкімдер кеңінен 

түсіндіру жұмыстарын жүргізуі қажет. 

Отанымыздың к�ркеюі әркімнің 
жаңа «цифрлық дәуір» талаптарына сай 
болуына байланысты. 

Осыны әрбір қазақстандық терең 
түсінуі керек. 

Қазақстанның жарқын болашағы 

жолында барлық мақсаттарға қол 
жеткізетінімізге кәміл сенемін! 
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Құрметті қазақстандықтар! 
Бүгінде әлем Т�ртінші �неркәсіптік революция 

дәуіріне, технологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды 
�згерістер кезеңіне қадам басып келеді. 

Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс 

істейтінімізді, азаматтық құқықтарымызды 

қалай іске асыратынымызды, балаларымызды 

қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі �згертуде. 

Біз жаһандық �згерістер мен сын-қатерлерге 

дайын болу қажеттігін ескеріп, «Қазақстан-2050» 
даму стратегиясын қабыл дадық. 

Алдымызға озық дамыған отыз елдің қатарына 

кіру мақсатын қойдық. 

100 нақты қадам – Ұлт жоспары жүзеге асы-
рылуда. Оның 60 қадамы қазірдің �зінде орында-

лып қойды. Қалғандары, негізінен, ұзақ мерзімге 

арналған және жоспарлы түрде іске асырылуда. 

Dткен жылы Қазақстанның Үшінші жаңғыруы 

бастау алды. 

Индустрияландыру бағдарламасы табысты 

іске асуда. 

«Цифрлық Қазақстан» кешенді бағдарламасы 

қабылданды. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі дамуының кешенді стратегиялық жоспары 

жасалды. 

Біздің ұзақ мерзімді мақсаттарымыз �згеріссіз 
қала береді. 

Қажетті бағдарламалардың барлығы бар. 

Бұл Жолдау жаңа әлемге, яғни Т�ртінші 
�неркәсіптік революция әлеміне бейімделу мен 

жетістікке жету жолын табу үшін не істеу қажет-
тігін айқындайды.

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне 

б�леніп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды 

құрдық. 

2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
тұрақты емес мүшесі болды. 

2018 жылдың қаңтар айында оған т�рағалық 

етудеміз.

Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырыл-
ған к�рмесін �ткізу үшін әлемдік қоғамдастық 

таңдап алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері 

арасындағы бірінші мемлекет болдық. 

Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе 

жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты. 

2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо-

лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді �су жолына 

қайта түсті. 

Жыл қорытындысы бойынша ішкі жалпы 

�німнің �суі 4 процент болып, ал �неркәсіптік 

�німнің �суі 7 проценттен асты. 

Бұл орайда, �неркәсіптің жалпы к�лемінде 

�ңдеуші сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті. 

Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың 

қалыптасуына мүмкіндік берді. 

Кедейшілік 13 есе қысқарып, жұмыссыздық 

деңгейі 4,9 процентке дейін т�мендеді. 

Еліміздің әлеуметтік-экономи ка лық та быс-

тарының негізі – біздің басты құндылық та рымыз 

ретінде қала беретін азаматтық бейбіт шілік, 
 ұлта ра лық және конфессияаралық келісім. 

Дегенмен, Қазақстанның жетіс тіктері 

 се німді тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыс-

тарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз 

керек. 

«К�л-к�сір мұнайдың» дәуірі аяқталып 

келеді. Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет. 

Жаһандық трендтер к�рсетіп отырғандай, ол, 

бірінші кезекте, Т�ртінші �неркәсіптік революция 

элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. 

Мұның �зіндік сын-қатерлері де, мүмкін-
діктері де бар. 

Жаңа әлем к�шбасшыларының қатарына 

қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі 

бар екеніне сенімдімін. 

Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұ-

мылуымыз керек.

 БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа техноло-
гияларды енгізудің к�шбасшысына айналуы тиіс. 

Оның нәтижелері  мұнай бағасы күрт 

т�мендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста 

негізгі тұрақтандырушы факторлардың бірі бол-

ды. 

Сол себепті жоғары еңбек �німділігі бар қайта 
�ңдеу секторына деген бағдарымыз �згерген жоқ. 

Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа 

технологиялық қалыптың барлық мүм кін діктерін 
пайдалана отырып, мейлінше инновациялық 
сипатқа ие болуға тиіс. 

Кәсіпорындарымызды жаңғыртуға және 

цифрландыруға бағытталған, �німнің экспортқа 

шығуын к�здейтін жаңа құралдарды әзірлеп, 

сыннан �ткізу қажет. 

Бұлар, бірінші кезекте, техноло гия лардың 
трансфертін ынталандыруға тиіс. 

Еліміздің бірнеше �неркәсіптік кәсіпорнын 

цифрландыру ж�ніндегі пилоттық жобаны іске 

асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек. 

Цифрлық және басқа да инновация лық 

шешімдерді әзірлеушілердің �з экожүйесін дамы-
туы аса маңызды мәселеге айналып келеді. 

Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана» 
халықаралық қаржы орта лығы, IT-стартап-
тардың халық ара лық технопаркі  сияқты 

инновациялық орталықтардың  т�ңірегінде 

қалып тасуға тиіс.

 «Алатау» инновациялық технологиялар 
паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі 

қайта қарау қажет. 

Нақты сектордың жаңа технология ларға 

деген сұранысты ынталандыруы және венчурлық 
қаржыландырудың жеке нарығының қызметі 

инновациялық экожүйе жетістіктерінің негізгі 

факторлары болып саналады. 

Бұл үшін тиісті заңнама қажет. 

Бұдан б�лек, IT және инжинирингтік қызмет 
к�рсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып 

отыр. 

Экономиканы цифрландыру табыс әкел-

генімен, жұмыс күшінің к�птеп босап қалу қаупін 

де тудырады. 

Босайтын жұмыс күшін еңбекпен қамту үшін 
келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. 

Білім беру жүйесін, коммуникация мен стан-
дарттау салаларын жаңа индустрияландыру та-

лаптарына бейімдеу қажет болады.

2018 жылы «цифрлық дәуір» �нер кәсібін қа-

лыптастыруға арналған индус трияландырудың 
үшінші бесжыл дығын әзірлеуге кірісу керек. 

ЕКІНШІ. Ресурстық әлеуетті одан әрі дамыту. 
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурс тарға 

деген мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта 

жаһандық экономиканы және еліміздің эконо-

микасын дамыту барысында ерекше маңызға ие 

болады. 

Бірақ шикізат индустрияларын ұйым дастыру 

ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты 

ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау 

керек. 

Кешенді ақпараттық-технологиялық плат-
формаларды белсенді түрде енгізу қажет. 

Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энер-
гия үнемдеуге, сондай-ақ энергия �ндірушілердің 

�з жұмыстарының экологиялық тазалығы мен 

тиімділігіне қойылатын талаптарды арттыру 

керек. 

Астанада �ткен ЭКСПО – 2017 к�рмесі ба-
ламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың 
қаншалықты қарқынды екенін к�рсетті. 

Бүгінде әлем бойынша �ндірілетін электр 

энергиясының т�рттен бірі жаңартылатын энер-
гия к�здеріне тиесілі. 

Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл 

к�рсеткіш 80 процентке жетеді. 

Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама-
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін 

қойдық. 

Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт бола-

тын жаңартылатын энергия к�здерінің 55 нысаны 
жұмыс істейді. Соларда 2017 жылы 1,1 миллиард 
киловатт-сағат «жасыл» энергия �ндірілді. 

«Жасыл» технологияларға инвестиция салу 

үшін бизнесті ынталандыру маңызды. 

Dңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес 

субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты 
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау 

және қайта �ңдеу үшін шаралар қабылдау керек. 

Осы және басқа да шаралар заңнамаға, 

соның ішінде Экологиялық кодекске �згерістер 

енгізуді талап етеді. 

Ү Ш І Н Ш І .  « А қ ы л д ы  т е х н о л о г и я л а р » 
– агро�неркәсіп кешенін қарқынды дамыту 
мүмкіндігі. 

Аграрлық саясат еңбек �німділігін түбегейлі 

арттыруға және �ңделген �нім нің экспортын 

ұлғайтуға бағыт талуы керек. 

Біз егін егіп, дәнді дақылдарды �сіруді үй-

рендік. 

Оны мақтан тұтамыз. Алайда қазір ол 

жеткіліксіз. 

Шикізатты қайта �ңдеуді қамта ма сыз етіп, 

әлемдік нарықтарға жоғары сапалы дайын 

�німмен шығуымыз қажет. 

Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық 

кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. 

Аграрлық ғылымды дамыту мәселесі басты 

 назарда болуға тиіс. 

Ол ең алдымен жаңа технологияларды транс-
ферттеумен және оларды отандық жағдайға 

бейімдеумен айналысуы қажет.  

Осыған орай аграрлық универси теттердің 

р�лін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана 

қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты 

жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын 

мамандарды дайындауға тиіс. 

Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағ-
дар ламаларын  жаңартып, агро�неркәсіп 

кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені та-
рататын орталықтарға айналу талап етіледі. 

Мысалы, егін егу мен астық жинаудың 

оң тайлы уақытын болжамдаудың, «ақылды 

суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, 

 зиянкестермен және арамш�ппен күресудің 

интеллектуалды жүйелері арқылы �німділікті 
бірнеше есе арттыруға болады. 

Жүргізушісі жоқ техника адами факторды 

азайтып, егіншіліктің �зіндік құнын айтарлықтай 

т�мендетуге мүмкіндік береді. 

Жаңа технологиялар мен бизнес-модель-

дерді енгізу, агро�неркәсіп кешенінің ғылымға 
негізделуін арттыру шаруашылықтарды коопера-
циялау қажеттігін күшейтеді. 

Ауыл шаруашылығы субъектіле рінің коопе-

ратив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау 
к�рсету керек. 

Мемлекет бизнеспен бірлесіп, отандық 

�німді халықаралық нарыққа шығарудың 
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс. 

Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту 

�німнің сапасы мен экологиялық тазалығын 

сақтай отырып жүргізілуі қажет. 

Бұл бүкіл әлемге танылатын «Қазақстанда 
жасалған» табиғи азық-түлік брендін қалып-

тастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.

 Сонымен қатар жерді барынша тиімді 

игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдала-

на алмайтындарға шара қолдану керек. 

Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы 

кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін 
арзандатуға қайта бағыттау қажет. 

5 жыл ішінде агро�неркәсіп кешеніндегі 

еңбек �німділігін және �ңделген ауыл шаруа-
шылығы �німінің экспортын, тиісінше, кем деген-

де 2,5 есеге арттыруды тапсырамын. 

ТQРТІНШІ. К�лік-логистика инфра құры-
лымының тиімділігін арттыру. 

Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транс-
континенталды коридор �теді. Бұл туралы к�п 

айтылды. 

Жалпы Қазақстан арқылы �ткен жүк транзиті 

2017 жылы 17 процентке �сіп, 17  миллион тоннаға 
жуықтады. 

Транзиттен түсетін жыл сайынғы табысты 

2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті 

тұр. 

Бұл инфрақұрылымға жұмсалған мемлекет 

қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді. 

Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақы-

лап, олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және 

кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен 

блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың 

ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет. 

Заманауи шешімдер логистиканың барлық 

буынының �зара байланысын ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді. 

«Үлкен деректерді» (Big data) пайдалану сапа-

лы талдауды қамтамасыз етуге, �сімнің резервін 

анықтауға және артық шығынды азайтуға жағдай 

туғызады. 

Осы мақсаттар үшін Интеллектуалды к�лік 
жүйесін енгізу қажет.

 Бұл жүйе к�лік ағынын тиімді басқаруға және 

инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін 

анықтауға жол ашады. 

Ішкі �ңірлік қатынастарды жақсарту үшін 

автожолдардың жергілікті желісін ж�ндеу мен 
қайта салуға арналған қаржы к�лемін к�бейту 

керек. 

Осыған жыл сайын б�лінетін бюджет қара-

жатының жалпы к�лемін орташа мерзімдегі 

кезеңде 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. 

Бұл жұмысқа �ңірлердегі барлық әкімдік тер-
дің белсенді қатысуын қамтамасыз ету керек. 

БЕСІНШІ. Құрылысқа және коммуналдық 
секторға заманауи технологияларды енгізу. 

Жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар 

арқасында Қазақстанда пайдалануға берілген 

тұрғын үйлердің к�лемі жылына 10 миллион 
шаршы метрден асты. 

Тұрғын үйді к�пшілікке қолжетімді еткен 

тұрғын үй жинақтау жүйесі тиімді жұмыс істеуде. 

Баспанамен қамту к�рсеткіші соңғы 10 

жылда бір тұрғынға шаққанда 30 процентке �сіп, 

бүгінде 21,6 шаршы метрді құрады. 

Бұл к�рсеткішті 2030 жылы 30 шаршы метрге 

дейін жеткізу керек. 

Осы міндетті орындау барысында құрылыс 

салудың жаңа әдістерін, заманауи материалдар-
ды, сондай-ақ ғимараттардың жобасы мен қала 

құрылысының жоспарын жасағанда мүлде басқа 
тәсілдерді қолдану керек. 

Ғимараттардың сапасына, эколо гиялық 
тазалығына және энергиялық тиімділігіне жоғары 

талап қою қажет. 

Салынатын және салынған үйлер мен 

инфрақұрылымдық нысандарды интеллектуал-
ды басқару жүйелерімен жабдықтау керек. 

Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай жасап, 

электр энергиясын, жылу мен суды тұтынуды 

қысқартып, табиғи монополистерді тиімді 

жұмысқа ынталандырады.

 Заңнамаға, соның ішінде табиғи монополия-

лар саласын реттейтін заңдарға тиісті �згерістер 

енгізу қажет. 

;кімдер тұрғын үй-коммуналдық инфрақұ-
ры лымын жетілдіру  мәселесін мемлекет-

жекеменшік серіктестігі негізінде белсенді 

шешуі керек. 

Ауылдық елді мекендерді сапалы ауызсумен 

қамтамасыз ету үшін Үкімет бұл іске барлық 

қаражат к�здерінен жыл сайын кем дегенде 100 
миллиард теңге қарастыруы қажет. 

АЛТЫНШЫ.  Қаржы секторын «қайта 
жаңғырту».

Банктік портфельдерді «нашар» несиеден 

арылту ісін аяқтау қажет. 

Ол үшін банк иелері шығындарын мойын-

дай отырып, экономикалық жауапкершілік алуға 

тиіс. 

Акционерлердің аффилирленген компания-

лар мен жеке адамдардың пайдасы үшін банк-

терден қаржы шығаруы ауыр қылмыс болып 

саналуға тиіс. 

Ұлттық Банк мұндай істерге немқұрайлы 

қарамау керек. 

;йтпесе, мұндай мемлекеттік органның не 

керегі бар? 

Ұлттық Банк тарапынан қаржы институт-

тарының қызметін қадағалау қатаң, уақтылы әрі 
нәтижелі болуға тиіс. 

Мемлекет қарапайым азаматтардың мүдде-
лерін қорғауға одан әрі кепілдік береді. 

Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң 

қабылдауды тездету қажет. 

Сонымен қатар 2016 жылдың 1 қаңтарына 
дейін халыққа берілген валюталық ипотекалық 
займдар ж�ніндегі мәселені Ұлттық Банкке 

толығымен шешуді тапсырамын. 

Сол күннен бастап аталған валюталық займ-

дарды жеке тұлғаларға беруге заң жүзінде тыйым 

салынған болатын. 

Ұлттық Банк пен Үкімет экономика сала-

ларындағы нақты тиімділікті есепке алатын став-

калармен бизнеске ұзақ мерзімді несиелендіруді 
қамтамасыз ету мәселесін бірлесіп шешуге тиіс. 

Инвестициялық ахуалдың одан әрі жақсаруы 

және қор нарығының дамуы маңызды болып 

саналады. 

Б ұ л  –  ж ұ м ы с ы н  б а с т а ғ а н  « А с т а н а » 

 халық а ра   лық қаржы орталығының  негізгі 

міндеттері нің бірі. 

Ол халықаралық озық тәжірибені пайдала-

нып, ағылшын құқығы мен заманауи қаржы 

технологияларын қолданатын �ңірлік хабқа 

айналуға тиіс. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 

ұлттық компанияларының акцияларын IPO-ға 

табысты түрде шығару қор нарығын дамытуға 

септігін тигізеді. 

ЖЕТІНШІ. Адами капитал – жаңғыру негізі. 
Білім берудің жаңа сапасы.
 Барлық жастағы азаматтарды қамтитын 

білім беру ісінде �зіміздің озық жүйемізді құруды 

жеделдету қажет. 

Білім беру бағдарламаларының негізгі ба-

сымдығы �згерістерге үнемі бейім болу және 

жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға 

тиіс. 

2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мектепке 
дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы 

үшін �з бетінше оқу машығы мен әлеуметтік 

дағдысын дамытатын бағдарламалардың 
бірыңғай стандарттарын енгізу қажет.

 Орта білім беру саласында жаңартылған 
мазмұнға к�шу басталды, ол 2021 жылы аяқ-

талатын болады. 

Бұл – мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, 

стандарттар және кадрлар. 

Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін 
арттыру жолдарын қайта қарау керек болады. 

Еліміздің университеттеріндегі педагоги-

калық кафедралар мен факультеттерді дамыту 

қажет. 

Білім берудің барлық деңгейінде математика 
және жаратылыстану ғы лым дарын оқыту сапасын 
күшейту керек. 

Бұл – жастарды жаңа техноло гия лық 

қалыпқа дайындаудың маңызды шарты. 

Білім беру мекемелерінің арасын дағы 

бәсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту 

үшін қала мектептерінде жан басына қатысты 
қаржыландыру енгізілетін болады. 

Біздегі  оқушылардың жүктемесі  ТМД 

ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
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елдерінің ішінде ең жоғары болып отырғанын 

және Экономикалық ынтымақтастық және 

даму ұйымы елдеріне қарағанда орта есеп-

пен үштен бір еседен к�п екенін ескеріп, оны 

т�мендету керек. 

Барлық �ңірлердегі Оқушылар сарайла-

рының базасында компьютер лерді, лаборато-

рияларды және 3Д-принтер лерді қоса алғанда, 

барлық қажетті инфрақұрылымдары бар бала-
лар технопарктері мен бизнес-инкубаторларының 
желісін құру керек. 

Бұл жас ұрпақты ғылыми-зерттеу саласына 
және �ндірістік-технологиялық ортаға ұтымды 

түрде кірістіруге к�мектеседі. 

Қазақстандықтардың болашағы – қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде. 

Орыс тілді мектептер үшін қазақ тілін 

оқытудың жаңа әдістемесі әзірленіп, енгізілуде.

 Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, 

оны ж�нсіз терминологиямен қиындатпай, 

қазіргі заманға лайықтауымыз қажет. 

Алайда соңғы жылдары әлемде қалыптасқан 

7 мың термин қазақ тіліне аударылған. 

Мұндай «жаңалықтар» кейде күлкіңді 

келтіреді. 

Мысалы, «ғаламтор» (Интернет), «қол-
тырауын» (крокодил), «күйсандық» (фортепиа-

но) және тағы сол сияқтылар толып жатыр. 

Осындай аудармаларды негіздеу тәсілдерін 

қайта қарастырып, терминология тұрғысынан 

қазақ тілін халықаралық деңгейге жақындату 

керек. 

Латын әліпбиіне к�шу бұл мәселені реттеуге 

мүмкіндік береді. 

2025 жылға дейін білім берудің барлық 

деңгейінде латын әліпбиіне к�шудің нақты 
кестесін жасау қажет. 

Орыс тілін білу маңызды болып қала береді. 

2016 жылдан бері жаңартылған бағдарлама 

бойынша орыс тілі қазақ мектептерінде 

 1-сыныптан бастап оқытылып келеді. 

2019 жылдан 10-11-сыныптардағы жара-

тылыстану ғылымының жекелеген пәндерін 

оқытуды ағылшын тіліне к�шіру басталатын 

болады. 

Нәтижесінде, біздің барлық түлектеріміз 

елімізде және жаһандық әлемде �мір сүріп, 

жұмыс істеуі үшін қажетті деңгейде үш тілді 
меңгеретін болады. 

Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам құ рылады. 

Кез келген этникалық топтың �кілі кез 

келген жұмысты таңдай алады, тіпті Президент 
болып сайлануға да мүмкіндігі болады. 

Қазақстандықтар біртұтас ұлтқа айналады. 

Оқытудың мазмұндылығы заманауи тех-
никалық тұрғыдан қолдау к�рсету арқылы 

үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс. 

Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең 

жолақты Интернетке қосу және мектеп терімізді 

видеоқұрылғылармен жабдықтау жұмыстарын 

жалғастыру қажет. 

Жұмыс берушілерді тарту арқылы және 

халықаралық талаптар мен цифрлық дағды-

ларды ескере отырып, техникалық және кәсіптік 
білім беру бағдарламаларын жаңарту керек. 

«Баршаға тегін кәсіптік-техникалық білім 
беру» жобасын жүзеге асыруды жалғастыру 

қажет. 

Мемлекет жастарға алғашқы мамандықты 

береді. 

Үкімет бұл міндетті орындауға тиіс. 

Орта мектеп пен колледждер және жоғары 

оқу орындары үздік оқытушыларының видео-
сабақтары мен видеолекцияларын Интернетте 

орналастыру керек. 

Бұл барлық қазақстандықтарға, оның ішінде 

шалғайдағы елді мекен тұрғындарына озық білім 
мен құзыреттілікке қол жеткізуге жол ашады. 

Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллект-

пен және «үлкен деректермен» жұмыс істеу үшін 

ақпараттық технологиялар бойынша білім алған 

түлектер санын к�бейту керек. 

Осыған орай металлургия, мұнай-газ химиясы, 
агро$неркәсіп кешені, био және IT-технологиялар 

салаларын зерттеу ісінде басымдық беретін 

жоғары оқу орны ғылымын дамыту керек. 

Қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағылшын 

тіліне біртіндеп к�шіруді жүзеге асыру талап 

етіледі. 

Жоғары оқу орындары шетелдердің жетекші 

университеттерімен, ғылыми орталықтарымен, 

ірі кәсіпорын дарымен және трансұлттық кор-

порацияларымен бірлескен жобаларды белсенді 

түрде жүзеге асыруы қажет. 

Жеке сектордың бірлескен қар жы ландыруға 
атсалысуы барлық қол данбалы ғылыми-зерттеу 

әзірлемелері үшін міндетті талап болуға тиіс.

Жас ғалымдарымызға ғылыми гранттар ая-

сында квота б�ліп, оларды қолдаудың жүйелі 

саясатын жүргізуіміз керек. 

Білім беру саласына �зінің инвес тициялық 

жобалары мен экспорттық әлеуеті  бар 

экономиканың жеке саласы ретінде қарайтын 

кез келді. 

Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы н а  б і л і м  б е р у 

бағдарламаларын жасауға к�бірек құқық беріп, 

олардың академиялық еркін дігін заңнамалық 

тұрғыдан бекіту керек.

 Оқытушылардың қайта даярлықтан 

�туіне күш салып, жоғары оқу орындарына 

шетелдік менеджерлерді тартып, әлемдік уни-

верситеттердің кампустарын ашу қажет.

 Ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз 
бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз ке-

рек.

 «Рухани жаңғырудың» мән-маңызы да нақ 

осында. Dзінің тарихын, тілін, мәдениетін 

білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін 

меңгерген, озық әрі жаһандық к�зқарасы бар 

қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына 

айналуға тиіс.  

Үздік денсаулық сақтау ісі және дені сау ұлт.
 Халықтың �мір сүру ұзақтығының �суіне 

және медициналық технологиялардың дамуы-

на байланысты медициналық қызмет к�рсетуге 
деген сұраныс к�лемі арта түсетін болады. 

Қазіргі денсаулық сақтау ісі қымбатқа 

түсетін стационарлық емге емес, негізінен ауру-
дың алдын алуға бағытталуға тиіс. 

Саламатты �мір салтын насихаттай отырып, 

қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейту 

керек. 

Жастардың репродуктивті денсаулығын 

қорғауға және нығайтуға ерекше назар аудару 

керек. 

Тиімділігі аз және мемлекет үшін шығыны 

к�п диспансерлік ем қолданудан негізгі со-
зылмалы ауруларға алыстан диагностика жасап, 

сондай-ақ осы саланы амбулаторлық емдеу 

арқылы басқаруға к�шу қажет. 

Бұл тәжірибе әлемде бұрыннан бар. Оны 

батыл әрі белсенді түрде енгізу керек. 

Онкологиялық аурулармен күресу үшін 
кешенді жоспар қабылдап, ғылыми онкологиялық 
орталық құру қажет. 

Халықаралық озық тәжірибе негізінде ауру-
ды ерте диагностикалаудың және қатерлі ісікті 
емдеудің жоғары тиімділігі қамтамасыз етілуге 

тиіс.

Біз кардиология, босандыру және �кпе 

ауруы мен күресу кезінде атқарған істеріміз 

сияқты жұмыстарды да жүргізуіміз керек. 

Денсаулық сақтау саласы халықтың, мем-

лекеттің және жұмыс берушінің ортақ жауап-

кершілігіне негізделген Міндетті әлеу меттік 
медициналық сақтандыру  жүйесіне кезең-

кезеңімен к�шетін болады. 

Оны енгізудің қажеттілігі ешқандай күмән 
туғызбайды. 

Алайда Денсаулық сақтау министрлігі 

мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрліг і  і ске  асырмаған  дайындық 
жұмыстарын тыңғылықты жүргізу талап етіледі. 

Мемлекеттің міндеттерін нақты белгілей 

отырып, Тегін медициналық к�мектің кепілдік 
берілген к�лемінің жаңа моделін әзірлеу қажет. 

Халық мемлекет тарапынан кепілдік 

берілмеген қызметтерді Міндетті әлеумет-

тік медициналық сақтандыру жүйесінің 

қатысушысы ретінде немесе ерікті медициналық 

сақтандыру, сондай-ақ бірлесе т�леу арқылы 

ала алады. 

А қ п а р а т т ы қ  ж ү й е л е р д і  б і р і к т і р у , 

мобильдік цифрлық қосымшаларды қолдану, 

электрондық денсаулық паспортын енгізу, 

«қағаз қолданбайтын ауруханаға» к�шу арқылы 

медициналық к�мектің қолжетімділігі мен 
тиімділігін арттыру қажет. 

Медицинада ауруларды диагностикалау мен 

емдеудің тиімділігін айтарлықтай арттыратын 

генетикалық талдау мен жасанды интеллект тех-

нологияларын енгізуге кірісуіміз керек. 

Медициналық кадрлармен қамтамасыз ету 

және оларды сапалы даярлау маңызды мәселе 

болып саналады. 

Бүгінде бізде Назарбаев Университетінің 

бірегей Медицина мектебі бар. Онда бірік-

тірілген университет клиникасы жұмыс істейді.

 Бұл тәжірибе барлық медициналық жоғары 

оқу орындарына таратылуға тиіс.

 Осы және басқа да шараларды іске асыру 

үшін «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» кодекстің жаңа редакциясын 

әзірлеу қажет. 

Сапалы жұмыспен қамту және әлеуметтік 
қамсыздандырудың әділетті жүйесі. 

Еңбек нарығының тиімділігін қамтамасыз 

етіп, әрбір адамның �з әлеуетін іске асыра алуы 

үшін жағдай жасаудың маңызы зор.

 Барлық негізгі мамандық бойынша заманауи 
стандарттар әзірлеу қажет. 

Бұл стандарттарда жұмыс берушілер мен биз-
несмендер еңбеккерлердің білімі, қабілеті мен 

құзыретінің қандай болуы қажеттігін нақты 

белгілейді. 

Кәсіби стандарттардың талаптарын ескеріп, 

білім берудің жаңа бағдар ламаларын әзірлеу 

қажет немесе қазіргі бағдарламаларды жаңарту 

керек. 

Qзін-�зі жұмыспен қамтығандар мен жұ-
мыссыздар экономикалық �сімнің резерві са-

налады. 

Мен �зін-�зі жұмыспен қамты ғандар мәсе-

лесін қарастыру ж�нінде бірнеше рет талап 

қойғанмын. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі бұл іске жауапсыз дық танытып, 

атүсті қарап отырды. 

Адамдарды нәтижелі жұмысқа тарту үшін 

к�бірек мүмкіндік беріп, олардың жеке кәсібін 

бастауына немесе жаңа мамандық алып, жұ-

мысқа орналасуына жағдай жасау керек. «Ата-

мекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

бизнесті үйрету ж�ніндегі жұмыстары қолдауға 

тұрарлық. 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 

оның құралдарын нығайта отырып, халықтың 

осы санаттарын кеңінен тарту қажет. 

Qзін-�зі жұмыспен қамтығандарды тіркеу 
үдерісін мейлінше жеңілдетіп, оларға мемлекет 

алдындағы міндеттерін адал атқару тиімді бола-

тындай жағдай туғызу қажет. 

Қазақстандықтардың жаңа жұмыс орнын 
салыстырмалы түрде тезірек иеленуге, соның 

ішінде еліміздің басқа да елді мекендерінен 

жұмыс табуға мүмкіндігі болуға тиіс. 

Бірыңғай электрондық еңбек биржасын кең 

ауқымда енгізу қажет. Онда бос жұмыс орын-

дары мен жұмыс іздеушілер туралы барлық 

ақпарат жинақталуға тиіс. 

Азаматтар үйлерінен шықпай-ақ кәсіби 

бағдарлы тест тапсырып, оқу курстары мен 

мемлекеттік қолдау шаралары туралы біліп, �зін 
қызықтыратын жұмыс таба алатын болады. 

Еңбек кітапшаларын  да  электрондық 

форматқа к�шірген ж�н. 

Электрондық еңбек биржасы туралы заңды 

2018 жылғы 1 сәуірге дейін қабылдау қажет.

 'леуметтік саясат азаматтарды толыққанды 
экономикалық �мірге тарту арқылы жүзеге асы-

рылатын болады. 

Қазір зейнетақы жүйесі толықтай еңбек 
�тіліне байланыстырылған. 

Кім к�п жұмыс істесе, сол к�п зейнетақы 

алатын болады. 

Осыған орай, барша қазақстандықтар 

�здерінің атқаратын жұмыстарын заңдастыруға 

зор мән беруі керек. 

'леуметтік сақтандыру жүйесінде де еңбек 

�тілі мен �темақы м�лшері арасындағы �зара 

байланыс күшейтілетін болады.

 Біз 2018 жылдан бастап халықтың әлеуметтік 

тұрғыдан аз қамтылған тобына атаулы әлеуметтік 
к�мек к�рсетудің жаңа тәртібіне к�штік. 

Оның шегі ең т�менгі күнк�ріс деңгейінің 40 

процентінен 50 процентіне дейін к�терілді. 

Еңбекке қабілетті әлеуметтік тұрғыдан аз 

қамтылған азаматтар үшін берілетін қаржылай 

к�мек олар жұмыспен қамту шараларына 

қатысқан жағдайда ғана қолжетімді болады. 

Еңбекке қабілетсіз азаматтарға мемлекеттік 
қолдау к�рсету шаралары күшейтіледі. 

Қымбатты қазақстандықтар!
 Мемлекет �зінің әлеуметтік міндеттеме-

лерінің барлығын толықтай орындайды. 

2016-2017 жылдары зейнетақы мен жәрдемақы 
үш рет к�бейгенін еске салғым келеді. 

Базалық зейнетақы, жалпы алғанда, 29 про-
центке, ынтымақты зейнетақы 32 процентке, 

бала тууға байланысты жәрдемақы 37 про-
центке, ал мүгедектер мен асыраушысынан 

айырылғандарға т�ленетін жәрдемақының 

әрқайсысы 43 процентке �сті. 

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет-

керлердің жалақысы 28 процентке дейін, білім 

беру саласы қызметкерлерінің жалақысы 29 
процентке дейін, әлеуметтік қорғау саласы 

қызметкерлерінің жалақысы 40 процентке дейін, 

«Б» корпусындағы мемлекеттік қызметшілердің 

жалақысы 30 процентке, стипендиялар 25 про-
центке �сті. 

Дағдарыс заманы. ;йтсе де, әлемнің сана-

улы ғана елдері әлеуметтік салаға жұмсайтын 
шығындарын осылай арттыра алды. 

Республикалық бюджеттің әлеуметтік салаға 

б�лінген шығыны 2018 жылы 12 процентке �сіп, 

4,1 триллион теңгеден асты. 

;леуметтік т�лемдерді, соның ішінде 

зейнетақыны �сіру 3 миллионнан астам 

қазақстандықтың табыстарын к�бейтеді. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ын ты-
мақты зейнетақы 8 процентке артты. Мүге-

дектерге, асыраушысынан айырылған және 

мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасы-

ларына арналған жәрдемақылар 16 процентке 
дейін �сті. 

2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық 
зейнетақы еңбек �тіліне байланысты орташа 

алғанда 1,8 есе к�бейетін болады. 

Бұдан б�лек, 2018 жылдың 1 шіл десінен 

бастап кәмелетке толған, бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедектерді бағып отырған ата-ана-
лар үшін қосым ша мемлекеттік жәрдемақыны 
енгізуді тапсырамын. 

Бір ең т�менгі күнк�ріс деңгейінен кем емес 

мұндай жәрдемақыны шамамен 14 мың отбасы 

ай сайын алады. 

2018 жылы осы мақсатқа 3 миллиард теңгеге 
дейін қаржы қажет болады. 

Мұғалім мәртебесін арттыру мақсатымен 

білім берудің жаңартылған мазмұнына к�шкен 

ұстаздардың лауазымдық жалақысын 2018 

жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 процентке 
к�бейтуді тапсырамын. 

Ж а ң а р т ы л ғ а н  м а з м ұ н  д е г е н і м і з  – 

 ха лық аралық стандарттарға сай келетін және 

 Назарбаев зияткерлік мектептерінде бейім-

делуден �ткен заманауи оқу бағдарламалары. 
Бұлар біздің балаларымызға қажетті 

функционалдық сауаттылық пен сыни тұрғыдан 
ойлау қабілетін дарытады. 

Сонымен қатар 2018 жылы категориялар 

арасындағы алшақтықты арттырып, мұға-

лімдер үшін біліктілік деңгейін ескеретін кате-
гориялардың жаңа кестесін енгізуді тапсырамын. 

Категорияларды бүкіл әлемде қолданылып 

жүрген ұлттық біліктілік тест арқылы беру ке-

рек. 

Бұл педагогтарды �здерін ұдайы жетілдіруге 

ынталандыратын болады. 

Нәтижесінде, мұғалімдердің жалақысы 

біліктілігінің расталуына байланысты тұтастай 

алғанда 30 проценттен 50 процентке дейін �седі. 

Бұл үшін биыл қосымша 67 миллиард теңге 

б�лу қажет. 

СЕГІЗІНШІ. Тиімді мемлекеттік басқару. 
М е м л е к е т т і к  ә к і м ш і л е н д і р у  к е з і н д е 

кәсіпкерлер мен тұрғындардың шығындарын 
қысқартуға байланысты жұмыстарды жал-

ғастыру қажет. 

Осыған орай бизнесті реттеуге қатысуды әрі 
қарай азайтуға бағытталған заң қабылдауды 

жылдамдату керек. 

«Бір терезе» қағидаты бойынша бизнеске 

мемлекеттік қолдау к�рсету үдерістерін цифр-
ландыруды қамтамасыз ету қажет.

 Мемлекеттік органдардың ақпараттық 

жүйелерінің интеграциясы «бір �тініш» 

қағидаты бойынша жекелеген мемлекеттік 

қызмет к�рсетуден кешенді қызмет к�рсетуге 

к�шуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар табиғи монополия субъек-
тілері к�рсететін қызметтерінің сапасын артты-

ру ж�ніндегі жұмысты жалғастыру керек. 

Олар үшін және энергия �ндірушілер үшін 

инвестициялық бағдарламаларын ескеріп, 

негізделген тарифтерді белгілеу маңызды. 

Бизнес-климатты жақсарту үшін батыл іс-

қимыл талап етіледі, әсіресе �ңірлік деңгейде. 

Үкімет бизнесті к�леңкеден шығарып, оны 

қолдауға бағытталған жүйелі шаралардың жаңа 
пакетін дайындауға тиіс.

 Мемлекеттік органдарға бағынышты ұйым-
дардың санын қысқарту есебінен жекешелендіру 
жоспарын кеңейте отырып, оны іске асыруды 

жеделдету қажет. 

;кімшілік шығындарды азайту үшін 

ведомствоға бағынышты нақты қажетті 

ұйымдарды мүмкіндігінше біріктіру керек. 

Босаған қаражатты мемлекеттік қызмет-
шілердің факторлық-балдық шкалаға негізделген 
жаңа еңбекақы жүйесін енгізуге бағыттау қажет. 

Бұл орталықтағы және �ңірлердегі мемле-

кеттік қызметшілер жалақысының диспропорци-
ясын қысқартады, сондай-ақ жұмыстың сипаты 

мен тиімділігі ескерілетін болады. 

Үкіметке Мемлекеттік қызмет істері агент-

тігімен бірлесіп, 2018 жылы орталық және 

жергілікті мемлекеттік органдарда осы жүйені 

енгізудің пилоттық жобаларын іске асыруды 

тапсырамын. 
Qңірлердегі мемлекеттік қызметтің тиімділік 

әлеуетін олардың экономикалық дербестігі мен 

жауапкершілігін арттыру арқылы мейлінше 
толық ашу керек. 

Жалпы алғанда, �ңірлік саясат �ңірлердің 

шығындарын теңестіруден жеке табыстарының 
�сімін ынталандыруға бағытталуға тиіс. 

Атап айтқанда, бүгінде әлемдегі әрбір 

оныншы жұмыс орнын ашып отырған сырттан 
келушілер туризмі мен ішкі туризм кез келген 

�ңір үшін перспективалық табыс к�здерінің бірі 

болып саналады. 

Үкімет виза мәселелерін жеңілдетуді, 

инфрақұрылымды дамытуды және туризм 

саласындағы кедергілерді алып тастауды 

қамтитын кешенді шаралар қабылдауы керек. 

Фискальды орталықсыздандыру аясында 

шағын және орта бизнестен түсетін корпоративті 
табыс салығын �ңірлік бюджеттерге беру 

мәселесін шешу керек. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 мыңнан 
астам адам тұратын аудандық маңызы бар 
қалалар, ауылдар мен ауылдық округтерде 

жергілікті �зін-�зі басқарудың дербес бюджеті 
мен коммуналдық меншігін енгізу заң жүзінде 

белгіленген.

2020 жылдан бастап бұл нормалар барлық 
елді мекендерде күшіне енеді. 

Салықтық және салықтан тыс басқа да 

түсімдердің 7 түрі, сондай-ақ шығындардың 19 
бағыты ауыл бюджетіне берілді. Бұл жергілікті 

маңызы бар мәселелерді шешу үшін халықты 
тартуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар мемлекеттік органдар 

нақты уақыт және жедел жауап беру режімінде 

азаматтардың ескертпелері мен ұсыныстарын 

есепке алу үшін заманауи цифрлық технология-
ларды қолдануға тиіс. 

Мемлекет пен компаниялар жаңа техно-

логияларды енгізе отырып, �з ақпараттық 
жүйелері мен құрылғыларының берік қорғалуын 

қамтамасыз етуі керек. 

Бүгінде киберқауіпсіздік ұғымы тек ақпа-

ратты ғана емес, сонымен қатар �ндірістік және 
инфрақұрылымдық нысандарды басқару тетігін 
қорғау дегенді де білдіреді. 

Осы және �зге де шаралар Қазақстанның 

Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында к�рініс 

табуға тиіс. 

ТОҒЫЗЫНШЫ. Жемқорлықпен күрес және 
заңның үстемдігі. 

Жемқорлықтың алдын алуға бағытталған 
күрес жалғаса береді. 

К�п жұмыс істеліп жатыр. 

Соңғы 3 жылда ғана жоғары лауазымды 

шенеуніктер мен мемлекеттік компаниялардың 

басшыларын қоса алғанда, жемқорлық үшін 2,5 
мыңнан астам адам сотталды. 

Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард 
теңге к�лемінде келтірген залалы �телді. 

Мемлекеттік органдардағы процестерді, 
соның ішінде олардың халықпен және бизне-

спен қарым-қатынасын цифрландыру маңызды 

болып саналады. 

Атап айтқанда, азаматтар �з �тініштерінің 

қалай қарастырылып жатқанын к�ріп, дер 

кезінде сапалы жауап алуға тиіс.

Сот және құқық қорғау жүйелерін институ-
ционалды тұрғыдан �згерту жүзеге асырылуда. 

Заңнамаға қылмыстық процестегі азамат-
тардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның 
әсіре қатаңдығын бәсеңдетуді к�здейтін норма-

лар енгізілді.  

Адвокаттардың құқықтары мен сотқа дейінгі 
сатыдағы сот бақылауының аясы кеңейді. 

Құқық қорғау органдарының �кілеттігі мен 

жауапкершілік шегі айқындалды.  

Азаматтардың конституциялық құқық-

тарына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін 

қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін 

ізгілендіру жұмыстарын жалғастыру қажет.  

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саласында к�шелерде және 

адам к�п жиналатын қоғамдық орындарда 

бейнебақылау жүргізетін, азаматтарды анық-

тайтын және жол қозғалысын қада ға лайтын 

интеллектуалды жүйелерді белсенді түрде енгізу 

керек. 

ОНЫНШЫ. «Ақылды қалалар» «ақылды 
ұлт» үшін. 

2018 жыл – елордамыз Астананың 20 
жылдығын атап �тетін мерейтойлы жыл. 

Бас қаламыздың қалыптасуы және Еура-

зия ның маңызды даму орталықтарының 

қатарына қосылуы – баршамыздың ортақ 
мақтанышымыз. 

Заманауи технологиялар жылдам �сіп келе 

жатқан мегаполистің проблемаларын тиімді 

шешуге жол ашады. 

«Смарт Сити» тұжырымдамасы мен қалаға 

қоныс аударатын адамдардың құзыреттерін 

дамыту негізінде қалалық ортаны басқаруды 

кешенді түрде енгізу қажет.

;лемде инвесторлар үшін қалалар бәсекеге 
түседі деген түсінік қалыптасты. 

Олар елді емес, жайлы �мір сүріп, жұмыс 

істейтін қаланы таңдайды. 

С о н д ы қ т а н ,  А с т а н а н ы ң  т ә ж і р и б е с і 

негізінде «Смарт Сити» «эталонды» стандартын 

қалыптастырып, Қазақстан қалалары арасында 

озық практиканы таратуды және тәжірибе ал-

масу ісін бастау керек. 

«Ақылды қалалар» �ңірлік дамудың, инно-

вацияны таратудың және еліміздің барлық 

аумағында тұрмыс сапасын арттырудың локо-
мотивтеріне айналады. 

Міне, алдымызда тұрған 10 міндет осы. Бұлар 
– түсінікті әрі айқын. 

Қымбатты қазақстандықтар! 
Біз саяси тұрақтылық пен қоғамдық 

келісімнің арқасын да экономикамызды, саяса-
тымызды және санамызды жаңғыртуға кірістік. 

Технологиялық және инфрақұрылымдық 

тұрғыдан дамудың жаңа кезеңіне тың серпін 

берілді.

 Конституциялық реформа билік тармақтары 

арасындағы балансты нақтылай түсті. 

Біз ұлттық сананы жаңарту үдерісін баста-

дық. Бұл базалық үш бағыт Қазақстан жаң ғы-

руының жүйелі үш тұғыры болып саналады. 

Біз жаңа заманға сай болу үшін Т�ртінші 
�неркәсіптік революция жағдайындағы тарихи 
�рлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт болуымыз 
керек. 

ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ
Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ
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Қазақстан Республикасы Президентінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
'ЛІПБИІ

БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІ АРТАДЫ

АНА ТІЛІМІЗ – АСЫЛЫМЫЗ, АРДАҒЫМЫЗ

Жастарға 
артылар сенім мол

Ғылымның 
өрісі кеңеймек

BA’SEKELESTIK QABILETI ARTADY
Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 2025 
жылдан бастап латын әліпбиіне к�шуге 
кірісуіміз керектігін және болашақта 
барлық саладағы ісқағаздар мен 
оқулықтар да осы қаріппен жазылуы 
тиіс екендігін айтқан болатын.   

«Біз алдағы уақытта да мемлекеттік 

тілді дамыту бағытындағы кешенді жо-

баларды жүзеге асыруды табандылықпен 

жалғастыра береміз. Қазақ әліпбиін 

2025 жылға қарай латын графикасы-

на к�шіруге дайындық жұмысын осы 

 бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін 

жаңғыртып қана қоймай, оны осы 

заманғы ақпараттың тіліне айналдырады» 

деді мемлекет басшысы. 

Жалпы латын әліпбиіне к�шу – 

қазақ тілінің болашағы үшін жасалған 

м а ң ы з д ы  қ а д а м д а р д ы ң  б і р і  д е п 

білемін. Қазіргі уақытта ұялы теле-

фондарда жарнамалар, хабарламалар 

латын әліпбиімен жазылуда. Ғаламтор 

желісінде де латын әліпбиіне аудара-

тын транскрипция орнатылған. Ла-

тын тіліне к�шу арқылы ғылым  саласы 

бойынша да әлемдік кеңістікке шығуға 

мүмкіндік аламыз. Техниканың тілін 

еркін меңгерген мамандарымыз к�п 

болады. Тілді реформалау еліміздің 

экономикалық, әлеуметтік жағынан да 

�рлеуіне жол ашары анық. Біз латын 

әліпбиіне к�ше отырып, �ркениетті 

елдердің қатарына қосылып, тіліміздегі 

дыбыстық жүйелерді нақ анықтап, қазақ 

тілінің жазылуы мен дыбысталу кезінде 

с�здер қолданысындағы артық кірме 

с�здерден арыламыз. Сондықтан латын 

әліпбиіне к�шу біз үшін, болашақ үшін 

әлдеқайда маңыздырақ. 

 

Зәуре АРЫНОВА

– Былтырдан бері латын әліпбиіне к�шу 
мәселелері кеңінен талқыланды. Мақсат – 
айқын, ал бұл бағыттағы жұмыстар к�ңілге 
қона ма?

– Dткен жылы 26-қазан күні қазақ 

әліпбиін латын графикасына к�шіруге 

байланысты Елбасы Жарлыққа қол 

қойды. Осыдан кейін Үкімет тарапы-

н а н  е л і м і з д е  к � п  м ә с е л е л е р  қ о л ғ а 

алынды деуге  болады.  Қарашаның 

16-жұлдызында   Премьер-Министр 

Бақытжан Сағынтаевтың т�рағалығымен 

латын әліпбиіне байланысты Ұлттық 

комиссияның алғашқы отырысы �тті. 

Ұлттық комиссия құрамын да отыз-

дан астам мүше бар: олар – министр-

ліктердің басшылары, тілге байла нысты 

мекемелердің басшылары, тілші ғалымдар, 

үкіметтік емес ұйымдардың белсенділері. 

Комиссия мәжілісінде жұмысты қалай 

жүргізу керек деген мәселе к�теріліп, 

жұмыс топтарын құру жағы қарастырылды. 

Нәтижесінде т�рт бірдей бағытта жұмыс 

істейтін топтар айқындалды. 

Бірінші орфографиялық жұмыс тобы 

құрылды. Оның басшысы –Мәдениет және 

спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы. 

Топқа жиырмадан астам адам мүше болды. 

Салмақтай келсек, Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының маман-

дары, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің, 

�ңірлерден Манаш Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан университеті мен 

Мені үнемі мазалайтын бір сұрақ – «Қазіргі жас-
тар �з тілін құрметтей ме?». Құрметтейді деп ай-
тайын десең, �зге тілде с�йлеп жүргендер де бар. 
Бәрі емес, әрине. Олардың арасында туған тілін 
ардақтайтын, �з тілін ең бірінші орынға қоятын 
патриот жастар к�п деп білемін. Және ол солай 
болуы заңдылық. 

Құрбыларымыздың арасында тіліміздің қасиетін 

әңгіме арқауына айналдыратын кезіміз болады. Қазақ 

тілінің бәсекеге қабілеттілігі туралы с�з қозғаймыз. 

Менің ойымша, ұлттың ұлттық ерекшелігі – тілінде. 

Осыны �скелең ұрпақ сезінсе екен. 

Шынтуайтына келгенде, тілі мен ділі, тәуелсіздігі 

мен егемендігі үшін болған күрестер күрестердің 

ұлысы екендігін біз �з ата-баба тарихымыздан 

да толық біле аламыз. Тарихта талай жанкешті 

жаугершілік заманды басымыздан �ткерсек те ана 

тіліміз үшін болған күрес, бостандығымыз бен 

егемендігіміз үшін болған күрестерден еш кем емес. 

Қазақ тілі – ұлтымыздың ұлы тілі. Осы қастерлі 

де қасиетті тіліміздің тарихи тереңде екенін білуіміз 

керек. Сонау ХV ғасырдың ортасында шайбанилер 

әулетінен б�лініп шығып �з мемлекеттілігін құрған 

Жәнібек пен Керей сұлтандар туын тіккен Қазақ 

хандығы кезінде ана тіліміз �з тұғырында тұрды. 

 Сонымен қатар Алтайдан Атырауға дейінгі ұлан-

ғайыр атырапты мекен еткен к�шпенді халықтың 

ортақ тілі де – қазақ тілі болды. 

Ата-бабаларымыз ана тілінің қадір-қасиетін 

Elbasy N.Nazarbaev «Bolas’aqqa 
bag’dar: ry’hani’ jan’g’yry’» atty 
bag’darlamalyq maqalasynda 2025 
jyldan bastap latyn a’lipbi’ine 
ko’s’y’ge kirisy’imiz kerektigin 
ja’ne bolas’aqta barlyq saladag’y 
is qag’azdar men oqy’lyqtar da osy 
qarippen jazyly’y ti’is ekendigin 
ai’tqan bolatyn.

«Biz aldag’y y’aqytta da memlekettik 

tildi damyty’ bag’ytyndag’y kes’endi 

jobalardy ju’zege asyry’dy tabandylyqpen 

jalg’astyra beremiz. Qazaq a’lipbi’in 2025 

jylg’a qarai’ latyn grafi’kasyna ko’s’iry’ge 

dai’yndyq jumysyn osy bastan qolg’a aly’ 

qajet. Bul qazaq tilin jan’g’yrtyp qana 

qoi’mai’, ony osy zamang’y aqparattyn’ 

tiline ai’naldyrady» dedi memleket 

bass’ysy.

Jalpy latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ – qazaq 

tilinin’ bolas’ag’y u’s’in jasalg’an man’yzdy 

qadamdardyn’ biri dep bilemin. Qazirgi 

y’aqytta ui’aly telefondarda jarnamalar, 

habarlamalar latyn a’lipbi’imen jazyly’da. 

G’alamtor jelisinde de latyn a’lipbi’ine 

ay’daratyn transkri’psi’a ornatylg’an. 

Latyn tiline ko’s’y’ arqyly g’ylym salasy 

boi’yns’a da a’lemdik ken’istikke s’yg’y’g’a 

mu’mkindik alamyz. Tehni’kanyn’ tilin 

erkin men’gergen mamandarymyz ko’p 

bolady. Tildi reformalay’ elimizdin’ 

ekonomi’kalyq, a’ley’mettik jag’ynan 

da o’rley’ine jol as’ary anyq. Biz latyn 

a’lipbi’ine ko’s’e otyryp, o’rkeni’etti 

elderdin’ qataryna qosylyp, tilimizdegi 

dybystyq ju’i’elerdi naq anyqtap, qazaq 

tilinin’ jazyly’y men dybystaly’ kezinde 

so’zder qoldanysyndag’y artyq kirme 

so’zderden arylamyz. Sondyqtan latyn 

a’lipbi’ine ko’s’y’ biz u’s’in, bolas’aq 

u’s’in a’ldeqai’da man’yzdyraq.

Za’y’re ARYNOVA

Елбасының биылғы жылғы дәс-

түр лі Жолдауы жастар үшін жағымды 

жаңа лықтарға толы болды. Dйткені 

Жолдау дағы нақты он бағыттың 

жетеуі жастарға қатысты дүниелер 

екен.  Елбасы Жолдауын да: «Еліміздің 

универси теттеріндегі педагогикалық 

кафедра лар мен факультеттерді дамыту 

қажет. Білім берудің барлық  дең гейінде 

 м а т е м а т и к а  ж ә н е  ж а р а т ы л ы с -

тану ғылымдарын оқыту сапасын 

күшейту керек. Бұл – жастарды жаңа 

технологиялық қалыпқа дайындаудың 

маңызды шарты» деп атап �тті. 

Бұл дегеніміз педагогикалық 

кадр ларды дайындаудағы ең маңызды 

қадам. Осы ретте айта кету керек 

ұстаздардың ішінде ер азаматтарды 

к�птеп жұмысқа тарту бүгінгі күннің 

�зекті мәселесі болып отыр. Кез кел-

ген елдің білім мен ғылымын дамыту 

үшін алдымен ЖОО замана талабына 

сай жабдықтап, ғылыми зертханалық 

нысандарын орнықтырған ж�н деп 

білемін. Бұл ж�нінде Елбасы: «Білім 

беру мекемелерінің арасындағы 

бәсекелестікті арттырып, жеке капи-

талды тарту үшін қала мектептерінде 

жан басына қатысты қаржыландыру 

енгізілетін болады» деп шегелеп 

айтты. 

Дамыған отыз елдің қатарына кіруді 

басты меже етіп алған Қазақ елінің 

бүгінгі тіршілігі к�ңіл қуантарлықтай. 

Осы жиырма алты жыл ішінде елдің 

инновациялық, индустриялық даму 

перспективалары дамыған отыздықпен 

иықтас болды деуге болады. Бүгінгі 

күні қазақстандық жастардың 70 

пайы зы заманауи білім талаптарына 

сай білімдерін жетілдіріп, қоғамның 

дамуы на �зіндік мақсат-мүдделерін 

орындау үшін тірлік етуде. Елбасы 

Н.Назарбаев: «Қазақстанда әрбір 

жасқа екі қолға бір күрек талбылатын 

жұмыстар жетерлік. Ол үшін алдымен 

білімін күшейтіп, еңбек нарығына 

мейлінше қызмет етуі тиіс» деді. 

Жолдауда тағы бір �зекті мәселе тіл 

мәселесіне де кеңінен назар аударылған. 

«Қазақстандықтардың болашағы – 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

еркін меңгеруінде. Орыстілді мектеп-

тер үшін қазақ тілін оқытудың жаңа 

әдістемесі әзірленіп, енгізілуде. Егер біз 

қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны 

ж�нсіз терминологиямен қиындатпай, 

қазіргі заманға лайықтауымыз қажет» 

делінген. Мен бұл мәселені толық 

қолдаймын. Тіл білген адам ешуақытта 

қор болмайды. Ол міндетті түрде 

әлеуметтік жағдайы жақсарған, заман 

талабына лайықталған елдің патриоты 

болары с�зсіз. Жолдауда бұдан басқа да 

�зекті мәселелер қамтылған. Бәрі де да-

мушы Қазақ елінің жарқын болашағы 

үшін жасалынған қадамдар деп ой-

лаймын. Сондықтан мен Елбасының 

Жолдауындағы барлық бағыттарды 

қолдап, сол бағыттарды дамытуға әрбір 

қазақстандық азаматты үлес қосуға 

шақырамын. 

Биылғы Жолдаудың ерекшелігі,  

әлемдік үрдістерге сәйкес т�ртінші 

�неркәсіптік революцияға байланысты 

жаңа технологиялық �згерістер аясын-

да қалай жұмыс істейтінімізді айқындап 

берді. Бұған дейінгі «Қазақстан – 2050» 

даму стратегиясы, «100 нақты қадам» 

Ұлт жоспары және Индустрияландыру 

бағдарламасы табысты дамудың кілтіне 

айналды. Соның ішінде «Цифрлық 

Қазақстан» кешенді бағдарламасы осы 

бағытта іске асырылуда. 

Елбасы жаңа Жолдауда Қазақ стан-

ның қазіргі жағдайдына да тоқталды. 

Атап айтқанда, Орталық Азияда 

тұңғыш рет �ткізілген ЭКСПО – 2017 

мамандандырылған халықаралық 

к�рмесі посткеңестік кеңістік елдері 

арасында Қазақстанның озық ел 

е к е н і н  д ә л е л д е п ,  м ә р т е б е м і з д і 

к�тергені мәлім. 2017 жылы еліміз 

әлемдік дағдарыс тың қолайсыз сал-

дарын еңсеріп, жыл қорытындысы 

бойынша ішкі жалпы �німнің �суі 

де халықтың келешекке сенімін 

арттыруда. Осыған орай Елбасы 

Н.Назарбаев алдағы уақытта қоғам 

мен мемлекеттік барлық саласын да-

мыту, жаңа технологияларды енгізу, 

к�лік және логистика саласын, қаржы 

секторын нығайту ж�ніндегі пікірлері 

к�ңілімізден шықты. Ғылым саласы-

на келетін болсақ, адами капиталды 

қалыптастыру жаңғырудың негізі 

екендігі атап к�рсетілді. Білім беру са-

ласында негізгі басымдық �згерістерге 

үнемі бейім болу және жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту болмақ. 

Бұл – жастарды жаңа технологиялық 

қалыпқа дайындаудың маңызды шар-

ты. ;сіресе жас ұрпақты ғылыми-

зерттеу саласына және �ндірістік-

техноло гиялық ортаға тартуға баса мән 

берілгені қуантады. 

Соңғы кезде ғылым саласына, 

жас ғалымдарға мемлекет тарапы-

нан лайықты к�ңіл б�ліне бастады. 

 Жуырда Ғылым комитеті ғылыми-

зерттеу  институттарында қызмет 

істейтін  200-ге жуық жас маманнның 

баспаналы болуына жәрдемдесті. Біздің 

институттың �зінде 6 жас маман пәтер 

кілтін қолына алды. Мұның барлығы 

ғалымдарды ынталандырып, жаңа 

жетістіктерге қол жеткізуге септігін 

тигізері с�зсіз.  Қоғам дамуының 

шамшырағы іспетті Елбасы Жолдауын 

осындай қуаныштармен қарсы алып 

отырмыз. Білім мен ғылым дамыса ел 

экономикасы да қарқынды дамып, 

Қазақстан дамыған елдер қатарына 

қосылатынына сенімдіміз. 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ... 

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ  :  
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ЖҰМЫС ТОПТАРЫ 
ІСКЕ КІРІСТІ

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ, 
Маңғыстау  аудандық «Жас Отан» жастар 
қанатының жетекшісі:

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтының директоры, тарих ғылымының докторы:

Ербол ТІЛЕШОВ, 
Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық
үйлестіру-әдістемелік орталығының басшысы: 

орындарында, институттар мен универ-

ситеттерде, мемлекеттік қызметтерде, 

БАҚ мекемелерінде  апробациядан 

�ткізеді. Бұл іс қазір басталды. Жұмыстар 

Ауыл шаруашылығы министрлігінде, 

Денсаулық сақтау министрлігінде, ;ділет 

министрлігінде, «Егемен Қазақстан» 

газетінде және «Қазақ парат» агенттігінде 

ұйымдастырылды. 

 Жалпы барлық 16 министрлікте апро-

бация �ткізіледі. Мұны Ш.Шаяхметов 

атындағы тілдерді дамытудың респуб-

ликалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 

Білім және ғылым министрлігі қолға 

алмақ. Бұдан басқа осы шаруаны жүргізетін 

үш оқу орны анықталды. Олар ЕҰУ, Қазақ 

қыздар педагогикалық университеті және 

Тараз педагогикалық университеті. Осы 

үш университет негізінде апробациялық 

жұмыстар �ткізіледі. 

;дістемелік топқа да аталған ме-

кемелерден ғалымдар,  мектеппен, 

оқушылармен жұмыс істейтін мамандар, 

оқулықтар авторлары енгізілді. Ол да 

жиырмадан астам адамды қамтиды. Бұл 

топтың жетекшісі – Білім және ғылым 

министрі Ерлан Сағадиев.

Үшіншісі – терминологиялық топ. Бұл 

топтың басында да Ерлан Сағадиев тұр. 

Мұнда да жиырмадан астам ғалым бар. 

Енді біз терминдерді бұрынғыдай орыс 

тілінен алмаймыз, тікелей түпнұсқадан 

аударамыз. Бәлкім, ағылшыннан, бәлкім 

француздан, бәлкім қытай тілдерінен... 

Кез келген тілден тікелей алынған термин 

біздің қандай ережемізге бағынады, тілдік 

ұлттың рухына, қазына байлығына балады. Себебі 

тіл – халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, 

ұлттық болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін – ана 

тілі мен ата дәстүрі болса, біздің осындай халықтық 

қасиетті мұрамыз бар екенін мақтан тұтайық. 

Сонау қазақ-жоңғар соғысы кезінде қапылыста 

қолға түскен ұлы ханымыз Абылайды жоңғарлардан 

Бұқар жырау ұрыссыз, жанжалсыз осы тіліміздің 

құдіретті шешендігі мен кемеңгерлігі арқылы 

босатып алған. Араға сан ғасыр салып, қызыл 

империя кезеңінде де ана тілімізді тұншықтыру 

саясаты жүргізілді. Алайда осынау далада еркін 

�мір сүріп, ана сүтімен �сіп, ана тілімен тәрбие 

алған ұлтымыздың жігерін жасыта алған емес. Күні 

кешегі Алаш қайраткерлері тіл үшін намыстың туын 

тікті. ;рине, мұндай мәселелерді аға ұрпақ �кілдері 

білгенімен, кейінгі жастар біле бермеуі де мүмкін. 

Соларға ой салу мақсатында қолға қалам алған 

едік. Себебі кейбір жастар шет тілдерге к�бірек 

бүйректері бұратын сияқты. Шет тілін де білген 

ж�н, алайда �з тіліңді бәрінен де жақсы білуің керек 

емес пе? 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі. Ғылыми деректерге сүйенсек, 

қазақ тілі – әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің 

ішіндегі қолдану �рісі жағынан жетпісінші, ал тіл 

байлығы мен к�ркемдігі, оралымдығы жағынан 

алғашқы ондықтың қатарындағы тілге жатады. 

Сондай-ақ ол дүниежүзіндегі ауызша және жазбаша 

тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және 

табиғатымыз сақтала ма, осы жағына баса 

назар аударылады. Бұрын мәселен, орыс 

тіліндегі «революция» с�зін сол қалпында 

алып келдік. Енді әліпбидің �згеруіне 

байланысты жағдай �згереді. Бұл топ 

терминологиялық қағидаттар даярлайды. 

 Келесі жұмыс тобы сараптамалық-

техникалық топ деп аталады. Оның 

т�рағасы – Ақпарат және коммуникация-

лар министрі Дәурен Абаев. Бұлар жаңа 

әліпбидің ІТ технологияға, компьютерлік 

технологияға сәйкестіг ін қарайды. 

Мәселен, қазір апострофтың пробле-

малары туралы к�п айтылып жүр. Осы 

мәселелердің тігісін жатқызып, ыңғайлап, 

заманауи тұрғыда қиындықсыз қолдану 

үшін мүмкіндіктерді зерттеп, іске асыра-

ды. Бір с�збен, орфографиялық топ пен 

әдістемелік топ жасаған жұмысты техни-

ка лық жағынан сараптап, іске қосатын 

болады.

– Жұмыс топтары тағы да қандай шара-
лар атқаруда? 

– Бүгінгі күні осы т�рт топ қарбалас 

жұмыс үстінде. Олардың әрқайсысының 

бірнеше отырыстары болды. Мәселен, 

таяуда ғана Тіл комитетінің басшы-

сы Қуат Бораштың басшылығымен 

сараптамалық, орфогра фиялық және 

әдістемелік топтар дың жұмыстарын 

үйлестіру мәселесі ортаға салынды. 

;ліпби, оны тиянақтау жағдайлары жан-

жақты айтылды. Осыған байланысты 

Ш.Шаяхметов атындағы тіл орталығынан 

мен �зім және А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының директоры Ер-

мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында 

тұр. Қазақстанда тұратын жүзден аса ұлыстар мен 

ұлт �кілдері Қазақстанның халқын, соның ішінде 

қа зақ халқының тұрмысын, әдебиетін, әдет-ғұр пын, 

мәдениетін, тілін білуі міндетті. Тілге деген құрмет 

– халыққа деген құрмет осындай болса керек. 

 Бүгінгі қазақ тілінің тағдыры мен болашағы 

 Елбасын аз толғандырып жүрген жоқ. Сондықтан да 

болар Елбасының «Қазақстанның болашағы – қазақ 

тілінде», «Ана тілі – бәріміздің анамыз, �йткені ол 

– ұлтымыздың анасы» деген с�зі бар. Елбасы жол-

дауында айтылған «Біз барша қазақстандықтарды 

біріктіруші басты факторлардың бірі – еліміздің 

мемлекеттік тілін, барлық қазақтардың ана тілін 

одан әрі дамытуға бар күш-жігерімізді жұмсауымыз 

керек» деген уәжінде қазақ тілінің Қазақстан 

халықтарының басын біріктіруші ұйытқы болуын 

к�здеп отыр.Себебі тілден асқан байлық жоқ. Тон-

торқа, мал-мүлік, алтын-күміс байлығы түпкілікті 

емес. Күндердің күнінде сарқылады, тозады. 

Халықпен бірге мәңгі жасайтын оның тіл байлығы 

екенін ұмытпайық! 

Қорыта келгенде, мемлекеттік тілді ғылым мен 

техниканың түрлі саласына енгізіп, сапасын арт-

тыру – уақыт талабы. Ал уақыт талабын орындау – 

баршамызға ортақ парыз, атқаруға тіиісті міндетіміз 

болуы керек. 

 

Жазира ШЫНДАУЛЕТ
Алматы облысы

ден Қажыбек баяндама жасады. Айта 

кетейік, ұлттық комиссияның екі мәжілісі 

�тті. Оның біріншісі 16-қарашада, екінші 

отырысы 7-желтоқсанда болды. Енді 

үшіншісі қаңтардың 18-күні болады. Біз 

Премьер-Министр Б.Сағынтаев бастаған 

Ұлттық комиссия алдында атқарып жатқан 

жұмыстарымыз ж�нінде, жаңа әліпби 

туралы атқарылған істер т�ңірегінде есеп 

береміз. Сонда т�рт жұмыс тобының не 

тындырып, не қойғаны белгілі болмақ. 

– 'ліпби қазір қандай деңгейде деп 
ойлайыз?

– Басты мәселе осы. Бұл әліпбидің 

таңбасы �згере ме, �згермей ме, атқарылған 

жұмыстардың қорытындысы к�рсетеді. 

;ліпбиге байланысты, апробацияға байла-

нысты қандай ыңғайсыздықтар туындады, 

әліпбидің тиімді, тиімсіз жақтары қандай, 

осының бәрін Премьер-Министрдің алды-

на даярлап апарамыз. 

– 'ліпбидің  жаңа нұсқасындағы 
 апострофтар жайында айтылып жүрген 
пікірлер бар. Бұл ж�нінде не айтар едіңіз? 

– Иә, апострофты әліпбиде белгілі 

бір жетілдіретін тұстар баршылық. Осы 

тұрғыда комиссиялар жұмыс істеп жатыр. 

Бұл орайда олардың құрамына к�птеген 

сын-пікірлер айтқан азаматтар да кіргізілді. 

 Қазір әліпбиді дайындаған бұрынғы 

жұмыс тобы жоқ. Енді жаңа құрамдағы 

жаңа топ іске кірісті. Осы топтарда тоқсанға 

жуық ғалым жұмыс істейді. Жаңа әліпбиге 

қатысты ғылыми еңбек жазып жүрген аза-

маттардан ешкім де шет қалған жоқ.

Мұны былай қойғанда, желтоқсанның 

бас кезінде Премьер-Министр сарап-

тамалық-техникалық жұмыс тобының 

ішінен тағы бір топ құрылсын деп тапсыр-

ма берді. Оның құрамына мемлекеттік емес 

ұйымдардың мүшелері Дос К�шім, Ерлан 

Сайыров, Айдос Сарым сияқты азаматтар 

қосылды. ;ліпбиді Қазақстан халқына 

жеткізу, түсіндіру, насихаттау жұмыстары 

кез інде  сараптамалық-техникалық 

топтың екі функциясы болады. Біріншісі 

– ІТ технологиясы бойынша сараптау, 

екіншісі – насихаттау. Бүгінде осы жұмыс 

топтарының құрамы бекітілді. Бір жылға 

жұмыс жоспары бекітілді. Оның үстіне 

латын әліпбиіне к�шуге байланысты «Тіл 

– қазына» деген арнайы республикалық 

мемлекеттік-қазыналық кәсіпорын ашу 

қарастырылуда. Dзінің штаты болады, 

яғни бір мекеме осы латын әліпбиіне жа-

уап береді. Бұған даярлық жұмыстарымен 

Мәдениет және спорт министрлігі айна-

лысып жатыр. Осы министрлік тіл саясаты 

бойынша �кілетті орган ретінде барлық 

жұмыс тобының ісін үйлестіріп отырады.  

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

М.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университетінің мамандары кіргізілді. 

Орфографикалық жұмыс тобының негізгі 

мақсаты – Елбасы бекіткен әліпбиді, оның 

емле-ережесін жетілдіру. Яғни жұмыс 

барысында емле ережеге, қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесіне сай келмейтін кейбір 

таңбалар болса, апострофтық әліпбиге 

�згерістер енгізілуі мүмкін.

Екінші – әдістемелік жұмыс тобы. Ол 

орфографиялық жұмыс тобы әзірлеген 

пысықталған әліпбидің нұсқасы мен оның 

емле-ережелерін мектептерде, орта оқу 
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МАМАН  ДАЯРЛАУ 
МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

(Басы 1-бетте)

Онда 1938-1939 оқу жылында ба-

стауыш мектептің екінші сыныбының 

екінші жартысынан, толық емес орта 

және орта мектептердің үшінші сы-

ныбынан бастап орыс тілін оқытуды 

қамтамасыз ету республика халық 

ағарту комиссариатына тапсырылды. 

Бұл сыныптарда орыс тіліне б�лінген 

апталық сағаттар нақты к�рсетілді. 

Осымен бас тауыш сынып 5 жылдық 

болсын, оның алғашқы үш жылында 

ұл-қыздарымыз �з ана тілінде еркін 

оқып, жаза және с�йлей алсын, сонан 

соң 4 сыныптан орыс тілін оқытайық 

деген баланың жас ерекшеліктерін жете 

білетін тамаша педагог әрі психолог, 

Мұхтар ;уезовтің с�зімен айтқанда, 

«оқыған азаматтардың тұңғыш к�семі» 

Ахмет Байтұрсынұлының �сиеті келме-

ске кетті. 

Шынына келгенде, ол кезде қазақ 

мектептерінің жағдайының �зі тіпті 

мәз емес еді. 1937/1938 оқу жылында 

республикадағы барлық 292 мектептің 

157-і орыс мектептері, 10 аралас, 89-ы 

ғана таза қазақ және т.б. мектептер 

болды. Бірақ бұл біздің басшыларды 

да, қосшыларды да ойландырмады. 

Қайта орыс мектебін, орысша оқытуды 

�ршелене к�бейтуге ұмтылды. Ұлы Отан 

соғысы аяқталысымен Орталықтың са-

ясаты жадыларында жатталып қалған 

республиканың билік органдары орыс 

тілін оқыту мәселесіне қайта оралды. 

1948 жылдың 2-3 тамызында Қазақстан 

КП(б) ОК «Қазақ мектептерінде орыс 

тілін оқыту туралы» қаулы қабылдады. 

Онда қазақ мектептерінде, әсіресе 

ауылдық жерлерде  орыс т іл ін ің 

қанағаттанғысыз оқытылып жатқаны 

атап к�рсетіледі. Сонымен қатар қазақ 

мектептері �здерінің алдында тұрған 

негізгі міндеті болып саналатын ұлттық 

кадр ларды ғылыммен қаруландыру 

және оның ары қарай �суі үшін қазақ 

жас тары марксизм-ленинизмнің негізін 

салушылардың �шпес еңбектері, кеңес 

ғылымы мен мәдениеті баяндалған 

орыс тілін ана тілімен бір деңгейде 

оқытылса ғана шешуге болады деген 

қорытынды жасалды... 

Қазақ тілінің жағдайын, әсіресе 

солтүстік облыстарда аса күрделендіріп 

жіберген кейбіреулер әлі аңсап жүрген 

тың және тыңайған жерлерді игеру 

болды. Бұл Қазақстанның осы аймағын 

Ресейге қосуды ойлаған ертеден келе 

жатқан кешенді саясаттың маңызды 

саласы болатын. Миллиондап келген 

тың игерушілер ең бірінші жергілікті 

халықтың жерін иеленді, құрамын ба-

рынша азайтты, сонан соң тілін кейінге 

ысырды. Енді ата-аналар санасында 

болашақта қазақша оқыған баланың 

күнін к�руі қиынға соғады деген теріс 

ұғым берік қалыптасты да, олар бала-

ларын орыс мектептеріне жаппай бере 

бастады. Соның салдарынан республи-

када жүздеген қазақ мектебі жабылып, 

аралас мектептер жаңбырдан кейінгі 

саңырауқұлақтай қаптады. Содан 

орыс-қазақ аралас мектептерінде оқу-

тәрбие жұмысындағы қос тілділік бірте-

бірте біртілділікке, орыс тіліне ауы-

сты. С�йтіп, 1980-жылдардың аяғында 

Қазақстанда барлық оқушылардың 67 

пайызы орыс тілінде оқыды. Осындай 

себептерге байланысты қазақ тілінің 

беделі күрт т�мендеді, қолданылу аясы 

тарылды. Dз елінде, �з жерінде ол 

екінші қатардағы, кейде аударма тілге 

айналды. 

ТІЛ Т'УЕЛСІЗДІГІ – 
ЕЛ Т'УЕЛСІЗДІГІ

Егемендіктің елең алаңында Алаш-

тың к�шбасшыларының тәуелсіз дікті 

тілден бастау керек деген дәстүрін 

еліміздің ұлтшыл азаматтары алғы 

шепке шығарды. Dйткені бұл туған 

тіл азаттықтың әліпбиіндей, қазақтың 

табиғи құқығы, тәуелсіздігіміздің 

туы да, тұғыры да деген түсініктің 

нәтижесі болатын. С�йтіп, еліміздегі 

демографиялық жағдайдың аса бір 

күрделі кезінде, яғни 1989 жылдың 

22 қыркүйегінде �ткен он бірінші 

с а й л а н ғ а н  Қ а з а қ  С С Р  Ж о ғ а р ғ ы 

Советінің кезектен тыс он т�ртінші 

сессиясында «Қазақ ССР-інің Тіл 

туралы» Заң қабылданып, қазақ тілі 

аса зор қиыншылықпен мемлекеттік 

мәртебеге ие болды. Шындығында, 

бұл еліміз үшін аса бір сындарлы кезең 

болатын. 1989 жылы республикада 

барлық 16,5 миллиондай халықтың 

6 534 616-сы қазақ, 6 227 549-сы 

орыстар-тұғын.Осындай жағдайда 

тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие 

болғаны, шын мәнісінде, айтарлықтай 

һәм айрықша оқиға еді. Алайда к�п 

ұзамай «Қазақ ССР-інің Тіл туралы» 

Заңынан бізге тіліміздің негізінен қағаз 

жүзіндегі мемлекеттік мәртебесі ғана 

қалды. Заңның «Тіл – ұлттың аса ұлы 

игілігі әрі оның �зіне тән ажырағысыз 

белгісі. Ұлттық мәдениеттің гүлденуі 

мен адамдардың тарихи қалыптасқан 

тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың 

�зінің болашағы тілдің дамуына, оның 

қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз 

байланысты» деген жолдар ұмытылды. 

Мем лекет імізд ің  Тәуелс ізд ік 

алғанына ширек ғасырдан асты. 

Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге 

   

ие болғанына отыз жылдай болды. 

Еліміздегі мемлекеттік тіл – қазақ тілі 

деп конституциялық шешім жасал-

ғанына жиырма жыл толды. 1997 жылы 

«Тіл туралы» Заң қабылдан ды. 2001 

жылдан бері әр он жылға арналған 

тілдерді қолдану мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламалары жұмыс 

істеп келеді. Осының барлығы сан 

ғасыр сіресіп келген қалың сеңді бұзды. 

Оған дау жоқ. Алайда ұлттық қайта 

түлеуге бетбұрыс егемендікке жету мен 

тәуелсіздікті алу идеяларынан ары аса 

алмады. Сан ғасыр арман болып кел-

ген саяси азаттық, асқақ идея дәстүрлі 

ұлттық рухани бұлақтан суарылмады, 

жаңа жағдайдағы мұраттарымызды 

басқа тілдерге қарағанда үстем болуы 

деген әлемдік тәжірибе Конституция-

да да, Заңда да ескерілмеді. 27 баптан 

тұратын Заңның 10 шақты бабы тек 

орыс тілінің қамын қарастырды. Тіпті 

Заңда Конституцияның 7-бабының 

1-ші және тіпті 2-тармақтарына қайшы 

нормалар қабылданды. Мысалы, 

Заңның «Деректемелер мен к�рнекi 

ақпарат тiлi» деген 21-бабынан бастап 

ары қарай к�птеген баптарында орыс 

тілі мемлекеттік тілмен қосақталып 

кете берді. 

Ащы да болса ашығын айтайық, 

қазір де қазақ тілі туралы мемлекеттік 

саясат толық тұғырына қонған жоқ. 

Сондықтан мемлекеттік мәртебеге 

ие болған қазақ тілі әлі мемлекеттік 

ұйымдар мен жергілікті �зін-�зі басқару 

органдарының т�ріне шыға алмай отыр. 

Басқа билік органдарына қарағанда 

ұлттық сипаты басымырақ болуға тиісті 

Парламентте де қазақ тілі аударма тіл 

дәрежесінен аса алатын емес. 

Қ а з і р  қ а з а қ  т і л і н і ң  ж а ғ д а й ы 

күрделене түспесе оңалатын түрі жоқ. 

Елбасының 2006 жылғы қазанда �ткен 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Х I I  с е с с и я с ы н д а  ж а р и я л а н ғ а н 

 «триединство языков» деген с�з тіркесін 

құқықтық сауаты т�мен аудармашылар 

«үш тұғырлы тіл» деп аударып, үш тілді 

бір деңгейге қойып, қазіргі жұртты да, 

министрліктердегілерді де шатасты-

рып қойды. Орыс тілді қарак�з ғылым 

докторы «Сбалансированная языко-

заңның 7-бабының 1-тармағындағы 

мемлекеттік тілдің мәртебесін к�теріп, 

қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейте 

түсуді қолдайтын құқықтық амал-

дарды жан-жақты ойластыру қажет. 

Мұның б ір  жолы қолданыстағы 

Заңнан Конституцияның 7-бабының 

1-тармағына қайшы нормаларды алып 

тастау керек. Біріншіден, Ата заңның 

екінші тармағындағы «Мемлекеттік 

ұйымдарда және жергілікті �зін-�зі 

басқару органдарында орыс тілі ресми 

түрде қазақ тілімен тең қолданылады» 

деген құқықтық норманы мүмкіндігі 

болса алып тастап, болмаса оның 

орындалуын, бұл норманың басқа 

тілдік кеңістікке жайылмауына қатаң 

құқықтық бақылау орнататындай ар-

найы норма қажет. Екіншіден, Заңның 

«Деректемелер мен к�рнекi ақпарат 

тiлi» деген 21-бабында «Мемлекеттiк 

о р г а н д а р д ы ң  м � р л е р i  м е н  м � р -

таңбаларының мәтiнiнде олардың атау-

лары мемлекеттiк тiлде жазылады» деп 

айқын к�рсетіліп, одан кейін «Меншiк 

нысанына қарамастан, ұйымдардың 

м�рлерiнiң, м�ртаңбаларының мәтiнi 

мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде жа-

зылады», сондай-ақ к�рнекi ақпаратты 

екі тілде жазу қажет тағы осы сияқты 

мемлекеттік органдарға қатысы жоқ 

заңдық нормалардың «мемлекеттік тілде 

және орыс тілінде» деп қосақтаудан 

а р ы л у ы м ы з  қ а ж е т .  Ү ш і н ш і д е н , 

Қазақстан Республикасындағы тіл 

туралы Заңды орындамағаны үшін 

Қалағандарың с�з болса, 

Мен жырлауға құмармын, 

Шұбалаң құйрық шұбармын. 

Шапқан аттай саулаймын,

Жанған оттай қаулаймын. 

Не қылғанмен, дер күнім, 

Бұлдыраған таудаймын. 

Екі атысқан жау болса, 

Арасында панамын. 

Мен – ақбауыр кер жорға, 

;демі басқан аяғын, 

Қарасаң к�зің жеткісіз, 

Жылмиып жатқан даламын. 

Жортар атқа жеткісіз, 

Ұзын бауыр саламын. 

Жоғарыдан аққан Жайықпын, 

Теңізге құйған аяғын. 

Күн шығыстың күшті желімен

Ылайлатып ағамын. 

С�йлемеймін мен неге, 

Қашаннан да мен �зім,

Заржақ туған баламын. 

С�йлесем с�зді табамын, 

С�йлей-с�йлей аламын. 

К�пшілік с�йле дегенде, 

Кідірмеймін жел с�зге, 

Кеудедегі білгенді алдыңа т�гіп саламын.

С�йлей-с�йлей берейін, 

С�з жүйесін к�рейін. 

;рі-бері с�йлесем, 

Бұл да �зімнің мерейім. 

С�з дегенің бұйым ба,

С�йлегенім қиын ба?!

Талай-талай с�йледім, 

Сатырлаған жиында...

«Жеті ғасыр жырлайды: екі томдық» 
Алматы: Жазушы, 2004. 2-том. – 528 бет. 

Қалағандарың 
с�з болса... 

АТАДАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӨЗ 

Ақтан КЕРЕЙҰЛЫ
(1850-1912)

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БОЛАШАҒЫ – ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ

орыс тілінен к�п пайда таптық, та-

уып та отырмыз. Ежелгі солтүстік 

к�ршіміздің мәдениеті мен әдебиетіне 

қол жеткіздік, осы тіл арқылы әлемдік 

мәдениеттен сусындадық, т.б. де-

гендей. Бірақ Абай �зінің «Жиырма 

бесінші с�зінде»: «Орысша оқу керек, 

хикмет те, мал да, �нер де, ғылым 

да – бәрі орыста тұр» дей отырып, 

оның зарарынан қашық болу керек 

деген �сиетін қатаң ұстай алмадық. Со-

дан рухани жағынан жоғалтқанымыз 

молырақ болып кетті. Dйткені орыс 

тілін орыс халқының білім-ғылымын, 

�нерін үйренуге арналған тіл деп, оны 

біліп қана қойғанымыз жоқ, осы тілде 

тәрбиелендік, осы арқылы кейбір 

ұлтымыздың табиғатына жат дүниелерді 

бойымызға сіңірдік, қазір де солай етіп 

келеміз. 

Бүгінгі ағылшын тілін үйрену де 

орыс тілін меңгергеніміздей болып кет-

песе екен. Dмір Батыс тәрбиесін алған 

азаматтарымыздың рухани жағынан 

�з ұлтына �гей болып келетініне то-

лып жатқан мысалдар ұсынып келеді. 

Олар Батыс білімі мен тәрбиесін 

ұлтымыздың тарихи және ұлттық 

ерекшеліктерімізді ескере отырып, 

қабылдауды біле бермейді. Сондықтан 

Батыстан алынған жаңалықтардың 

қоғамымызға кіріге алмай жатқан 

фактілері жетерлік. 

Кейде мәселені тиісті дәрежеде 

шешу дегенге ұлттық рухымыз әлсіздік 

к�рсетіп жатады. Мұстафа Шоқай 

Әбдіжәлел БӘКІР, 
саяси ғылым

докторы, профессор

шешуге бағытталмады.  Кеңестік 

социалистік интернационализм-

мен уланған сана тәуелсіздік идея-

с ы м е н  ж а ң ғ ы р т ы л м а д ы .  К е ш е г і 

ұлтсыздық, құлдық санамен күрес ба-

тыл жүргізілмеді. Мысалы, �згелердің 

саны �з халықтарынан кем болмаса 

да Балтық теңізі жағалауындағы ел-

дер аз уақытта �з тілдерін шынайы 

мемлекеттік мәртебеге к�теріп алды. 

Dйткені оларда ең негізгісі ұлттық рух 

пен ұлттық намыс күшті болды. Саяси 

санасы сергек елдер жаңа жағдайда тез 

есін жиып алды. 

1993 жылғы Конституцияда «Орыс 

тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі 

болып табылады» деген тақиямызға 

тар болып, 1995 жылы қабылданған 

А т а  з а ң н ы ң  7 - б а б ы н ы ң  б і р і н ш і 

тармағындағы «Қазақстан Респуб-

ликасында мемлекеттік тіл – қазақ 

тілі» деген конституциялық шешімге 

қайшы екінші тармақта «Мемлекеттік 

ұйымдарда және жергілікті �зін-�зі 

басқару органдарында орыс тілі ресми 

түрде қазақ тілімен тең қолданылады» 

деген құқықтық норма қабылданды.

Біріншіден, �з болашағын ойлаған ел 

мұндай бірінші тармақтағы норманы 

жоққа шығаратын конституциялық 

норма қабылдамас еді. Екіншіден, бұл 

конституциялық қағиданың орын-

далуын қатаң бақылайтын тиісті ор-

ган да болмады. Біресе құрылып, 

біресе жойылып отырған орталық тіл 

комитеті мұнымен айналыса алмады. 

Тіпті оған ондай құқық та берілмеді. 

Ал 1997 жылы қабылданған «Қазақстан 

Республикасындағы т іл   туралы» 

Заңда қазақ тілі республикадағы �зге 

тілдердің қатарынан к�теріле ал-

мады, Ата заңымыздың 7-бабының 

1-тармағындағы мемлекеттік тілдің 

мәртебесін к�теретіндей құқықтық 

нормалар қабылданбады. Сол себепті 

Заңның 4-бабындағы «Мемлекеттік 

тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында 

қоғамдық қатынастардың барлық са-

ласында қолданылатын мемлекеттік 

басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу 

және ісқағаздарын жүргізу тілі» деген 

қағида осы кезге дейін барлығымыз 

үшін тиісті нормаға айналмай, жай 

қағаздағы с�з болып қалып отыр. 

Сондай-ақ Заңдағы «Қазақстан халқын 

топтастырудың аса маңызды факторы 

болып табылатын мемлекеттік тілді 

меңгеру – Қазақстан Республикасының 

әрбір азаматының парызы» дей салған 

қауқарсыз қағида да ешкімді ештеңеге 

міндеттей алмады. Ал «Тілді мемлекеттік 

қорғау» деген 23-бап «Қазақстан Ре-

спубликасында мемлекеттік тіл және 

барлық басқа тілдер мемлекеттің 

қорғауында болады» деген жал-

пы с�здермен шектелді.  С�йтіп, 

мемлекеттік мәртебеге ие болған тілдің 

вая политика: триединство языков» 

деп жиындарда баяндама жасап жүр. 

Кейбір газеттер тілдің үш қырлылығы 

туралы жазып, тілімізді үш қырлы 

егеуге теңеуде. Балабақшаларда �з ана 

тілін еркін біле бермейтін 4-5 жасар 

ұл қыздарымызға үш тілді, бірінші 

сыныптан бастап жүйелі ағылшын 

тілін оқытып жатырмыз. Мұндай ша-

ралар ұлттық ойлау жүйесі қалыптаса 

қоймаған ұрпақтарымыз үшін аса 

қауіпті. Осыларды к�ріп біліп отырған 

халқымыздың елеулі б�лігі �з тілін 

мойындайтын емес. ;сіресе отбасын 

жаңа құрған жастар �здері қазақ тілін 

еркін білмегеннен кейін �з ұрпақтарын 

орыс мектептеріне беріп жатыр. Ал ара-

лас мектептер бүгінгі республикадағы 

барлық мектептердің  20  пайыз-

дайынан кемитін емес. Қазір орыс 

мектептеріндегі оқушылардың елеулі 

б�лігін қазақтың ұл-қыздары құрап 

отыр. Орта арнаулы және жоғары оқу 

орындарында да орыс топтарындағы 

студенттердің дені  қазақтың ұл-

қыздары. Қазіргі еліміздегі қазақ 

тілдік кеңістіктегі жағдай осындай. Ең 

негізгісі – белгілі әлеуметтік әрекет пен 

құқықтық нормалардың жетімсіздігінен 

қоғамда ана тілімізге деген тәуелсіз сана 

�те баяу қалыптасып келеді.

ҚАЗАҚ ТІЛІ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ҚОЛДАУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ

Бұл жағдайдан шығудың жолдары 

жоқ емес. Бар және к�п. Елбасы 2006 

жылы 11 мамырда «Ана тілі» газетіне 

берген «Қазақстанның болашағы – 

қазақ тілінде» атты сұхбатында қазақ 

тілінің тағдыры, оның дамуы мен 

болашағы туралы айта келіп, Тілдер 

туралы Заңды қайта қарап, қажет болса 

замана талабына сай �згерістер енгізу 

керек дегенді жайдан-жай айтпаған 

болатын. Елбасымыздың «Мәңгілік ел» 

ұлттық идеясы да ең алдымен рухани 

тұғырымыз – тіліміздің мәңгілігіне де 

тікелей қатысты. Сол сияқты �мірімізге 

ендіріле бастаған латын әліпбиі де 

қазағымыздың рухани тұтастығын, 

тілдік бірлігін қажет етіп отыр. 

1 9 9 7  ж ы л д а н  б е р і  е л і м і з д е г і 

демографиялық жағдай жақсарды. 

Қазақтар барлық халықтың 65 пайы-

зынан астамын құрап отыр. Dзге 

этнос  �кілдерінің  санасында да 

мемлекеттік тілге деген оң �згерістер 

орын алып, жер, ел иесінің ана тіліне 

деген ізгілікті түсінік жай да болса 

қалыптасып келеді. Осының барлығы 

қабылданғанына жиырма жыл болған, 

кейбір баптар алға жылжуымызға 

тұсау бола бастағанын ескеріп, алға 

жылжуымызды қамтамасыз ететін 

күрделі құқықтық нормалар қажет 

болып отыр. Біздіңше, біріншіден, Ата 

б а қ ы л а у д ы  к ү ш е й т е т і н ,  ә с і р е с е 

ұжымдардың бірінші басшыларының 

жеке жауапкершілігін қатайтуға бай-

ланысты құқықтық нормалардың 

болғаны ж�н. Қазақ ежелгі дәстүр 

бойынша, жасы үлкенге де, қызметі 

жоғарыға да қарап, сыйлап, тыңдап 

қалған ізгі жанды, ізетшіл халық. Де-

путаттар мемлекеттік тілді қорғайтын 

басқа да жайларды ойластырып жатса, 

дұрыс болар еді. 

Мұндай �згерістер мемлекеттік тілге 

деген жаңа бетбұрысты танытар еді. Бұл 

еліміздегі қазақ тіліне деген ұжымдық 

сананың қалыптасуына да оң ықпал 

етіп, халқымыздың тұтастығын арттыра 

түсер еді. С�йтіп біз «Қазақ елі» деген 

қастерлі де қасиетті қоғамға жақындай 

түсер едік. 

Елбасы 2008 жылғы 29 мамырда 

қазақ тілді ақпарат құралдарының 

жетекшілерімен кездесуінде «үш 

тілдің бірлігін» («триединство язы-

ков»), әсте «үш тұғырлы тіл» емес, 

дұрыс түсінбегендерге: «Қазақ тілі 

үш тілдің біреуі болып қалмайды. 

Үш тілдің біріншісі, негізгісі, басты-

сы, маңыздысы бола береді. Қазақ 

тілі – Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі» деп қадап айтқан 

болатын. Осылай айтылғанымен және 

мазмұны жағынан да, құқықтық  сипаты 

жағынан да қате аудармадан алдымен 

мемлекеттік қызметкерлер айрылатын 

емес. Біздің байқағанымыз, Білім және 

ғылым министрлігіндегі шенеуніктерде 

жас балалар тілге бейім деген түсінік 

қатаң орнаған. Олар «компьютерлік 

базасы» мол жас бала �з жадына с�з 

суретін түсіріп қана алатынын, алайда 

оны сканерлеп (талдап) ұғына алмайты-

нын білгендері дұрыс болар еді. 

Мен тілге қатысты билік органда-

рының барлығына дерлік хат жаз-

дым. Олардың айтатыны – сұралған 

қазақтардың 300 мыңдайы балалары-

ның ағылшын т іл ін  б ілгендерін 

қалайды екен. Қазіргі күні баласының 

ағылшын тілін білгеніне қарсы ата-

ананы қолға шырақ алып жүріп табу 

қиын шығар. ;ңгіме ағылшын тілін 

қашан, қалай оқытуда болып отыр. 

Ағылшын тілі туралы сұрақпен босқа 

уақыттарын �ткізгенше Білім және 

ғылым министрлігі оқу орындары 

жүйесіндегі қазақ тілінің жағдайын 

неге зерделемеген. Dйткені ондай 

зерттеулердің қорытындылары олардың 

зәресін алулары мүмкін.

Бүгінгі ағылшын тілін күндіз-

түні насихаттаушылардың ойын-

ша, ағылшын тілін еркін меңгерген 

халықтың табысы мол, жастар арасын-

да жұмыссыздық аз, бизнес-климат 

жоғары деңгейде к�рінетін сияқты. 

Олай болса, кезінде ағылшындардың 

отары болған Африка құрлығының он-

нан астам елдері, Азиядағы Филиппин, 

Камбоджа, Индонезия сияқты елдер, 

ағылшын тілі екінші мемлекеттік тіл 

саналатын Үндістан неге осы күнге 

дейін кедейшіліктің құрсауынан шыға 

алмай отыр? ;сілі, байлық елдің табиғи 

артықшылығынан және меншіктеудің 

нысанынан құралып, басқарудың әдіс-

тәсілдері мен халықтың еңбекке деген 

ынта-ықылысымен жасалатын шығар. 

Шындыққа бетпе-бет қарасақ, 

тәуелсіздік үшін күресте азат сана, 

саяси сергектік пен ұлттық рухы-

мызды жеткілікті қалыптастырудың 

маңызына ерекше к�ңіл б�лген бо-

латын. Осы орайда оның: «Ұлттық 

рухсыз ұлт тәуелсіздігі болуы мүмкін 

бе? Тарих ондайды к�рген жоқ та, 

білмейді де. Ұлт азаттығы – ұлттық 

рухтың нәтижесі. Ал ұлттық рухтың �зі 

ұлт азаттығы мен тәуелсіздігі аясында 

�сіп дамиды, жеміс береді» деген с�зін 

айта кетсек артық болмас. Және ұлттық 

рухтың шынайы ұлтшылдық үдерісінде 

қалыптасатынын атап к�рсете отырып, 

Мұстафа Шоқай халқымыздың мәдени 

және рухани саладағы жетістіктерінің 

барлығы ұлтшылдық қозғалысқа тән 

деген еді.

Осы жайларды ескере отырып, 

ж о ғ а р ы  б и л і к  о р г а н д а р ы н а  о с ы 

қоғамның мүшесі,  халықтың бірі 

�кілі ретінде мынандай нақты ұсыныс 

жасаған болатынбыз. Ұсынысымыз 

кез келген балабақшада ағылшын 

тілін оқытуды тыйып, қазақ тілін 

жүйелі түрде үйретуге к�шу қажет. 

Бұл үшін балабақша тәрбиешілерінің 

мамандығын қосымша қазақ тілі 

п ә н і м е н  т о л ы қ т ы р у  к е р е к .  Б ұ л 

бүгінгі  күнк�ріс қамымен к�біне 

жұмыста болатын жас ата-аналардың 

о т б а с ы н д а ғ ы  қ и ы н д ы қ т а р д ы 

жеңілдетуге к�мектесер еді. Екінші 

жағынан, бұл ұл-қыздарымызды мек-

тепке дайындау да болады. Сонан 

соң бастауыш мектептің алғашқы сы-

ныптарында қарак�з оқушылардың 

қазақша жаза, оқи және с�йлей алуы-

на, олардың ұлттық ойлау жүйесінің 

қалыптасуына ерекше мән берген 

ж�н. Бар мүмкіндік, бар күш-жігер 

балабақша мен бастауыш мектептердің 

алғашқы жылдарында мемлекеттік 

тілді дамытуға бағытталғаны ж�н. Білім 

мен тәрбиені қазақ тілінде және ежел-

ден келе жатқан еш халықтан кем 

емес ұлттық құндылықтар негізінде, 

 замана талаптарын тарихи және ұлттық 

ерекшеліктерімізді ескере отырып 

қабылдаған дұрыс болар еді. Ал орыс 

және ағылшын тілдерін әлемдік білім 

ғылымның биігін игеру құралы ретінде 

ғана ескерген ж�н.

СQЗ СОҢЫ

Жарты жылдан астам бұқаралық 

ақпарат құралдарында қызу талқыла-

нып келе жатқан Елбасының «Бола-

шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы бүгінгімізді жинақтап, келе-

шегімізге кемел ұсыныстар беруімен 

құнды. Шынына келгенде, рухани 

жаңаруды біздер ұлттық тілге деген 

к�зқарастан бастауымыз керек. Dйткені 

соңғы ғасырлар ең қайшылықты қарым 

қатынас ана тілдік кеңістікте болды. 

Сол қордаланған аса күрделі қоғамдық 

құбылыстарды оңалтпайынша, �з ана 

тіліміздің құдіретін барынша терең 

түсінбей, оған толыққанды ие бола 

алмай, рухани жаңару туралы айтқан 

жалынды с�здеріміз ешкімнің жүрегін 

жылыта қоймас. Сол себепті тағы 

да Елбасымыздың «Қазақстанның 

болашағы – қазақ тілінде» деген 

қарапайым ғана с�з тіркесі әркімнің 

к�кірек т�рінде ұялауы керек-ақ.

Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық универси-
тетінде «Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру 
жағдайында болашақ мамандарды даярлау мәселе-
лері» тақырыбында алқалы жиын �тті.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

респуб  ли калық оқу-әдістемелік кеңесінің оқу-әдісте-

мелік бірлестігінің арнайы бағдарламасына сәйкес 

ұйымдастырылған мәжілістің �туіне Қыздар универси-

тетінің педагогика және психология факультеті 

мұрындық болды. 

Шараға отандық жоғары оқу орындарының 

профессор-оқытушылары, «Dрлеу» біліктілікті артты-

ру ұлттық орталығының қызметкерлері мен балабақша, 

мектеп және колледж мұғалімдері қатысты.

Жиынды педагогикалық университеттің оқу және 

тәрбие істері ж�ніндегі проректоры А.Құрманқұлов 

ашып, Қыздар университетінде «Мектепке дейінгі 

оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша бірқатар 

жұмыстар атқарылып жатқандығын тілге тиек етті. 

Бұдан �зге сала мамандары жаңартылған білім 

беру бағдарламасына сай болашақ мамандарды 

дайын дау мәселесі, мектепалды дайындықтан жаңа 

«;ліппенің» енгізілу жайы, аталған �згерістерге 

сәйкес мамандықтың білім беру бағдарламасындағы 

�згерістер жайы с�з болды.

Мектепалды дайындық сыныптарына арналған 

«;ліппе» оқулығының авторының бірі, ҚазМемҚызПУ-

дың педагогика-психология факультетінің деканы 

С.Жиенбаева аталған оқу құралының құрылымының 

теориялық-әдіснамалық негіздеріне кеңінен 

тоқталды. Сонымен қатар Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінің педагогика 

және психология факультетінің доценті, педагоги-

ка ғылымының кандидаты, «Букварь» оқулығының 

авторы Л.Лебедева алдағы уақытта маман даярлау-

да сауат ашу негіздерін оқыту әдістемесі пәнінің 

енгізілу қажеттігін алға тартты. Ал «Dрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық орталығының Мектепке дейінгі 

 бастауыш білім кафедрасының меңгерушісі, PhD док-

торы А.Тұралбаева жаңартылған мектепке дейінгі білім 

беру бағдарламасына орай Қыздар университетінің 

оқытушыларымен бірге педагог-тәрбиешілерге 

арналған курстардың жүргізіліп жатқандығын баян-

дады. Сондай-ақ ол елімізде бірнеше баспа үйлері 

�здерінің бағдарламасы негізінде «;ліппе» оқу-

әдістемелік кешенін дайындағанын айтты.

Жандар АСАН,
Қыздар университетінің баспас�з 

және қоғаммен байланыс 
б�лімінің жетекшісі

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
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Айта кетсек, бұдан бір ғасыр бұрын 

Алаш к�семдері «Оян, қазақ!» деп ұран 

тастаcа, Елбасының осыған үндес  Рухани 

жаңғыруға шақырған мақаласы да 

халықтың к�кейіндегісі: ұлт қамы үшін 

ұлағатты ой тастау. Ел басына түскен 

қилы кезеңдерде үзіліп қалған алтын 

арқау, ұлттық асыл құндылықтарымызға 

қайта оралтуға, бүкіл к�зқарасымызды 

�згертуге үндеп отыр. ;сіресе қашаннан 

қазақпен тағдырлас Жер-Ана туралы 

толғанысы да селт еткізбей қоймас! Ұзақ 

жыл орыс империясының отарлауына, 

кейін тоталитарлық жүйенің тонауына 

ұшыраған, бүгінде ерекше қамқорлыққа 

мұқтаж жалпыұлттық қастерлі, киелі 

жерлерімізді  айрықша қорғау тың 

бетбұрыс тудырып отыр. Мұны біз таяу-

да К�кшетаудың біраз жерін (бүгінде 

Солтүстік Қазақстан және Ақмола об-

лыстарына б�лініп кеткен) аралай жүріп 

те естідік. «Рухани жаңғыру» жобалары 

К�кшенің қазіргі ахуалын түзете алар ма 

екен?» деседі к�ргенді к�пшілік.

...Қасиетті К�кше! Қайран  Бурабай 

қай кезде де ғажап қой! Арқада қыс 

түтеп тұрған ақпанда келсеңіз ақжаулық-

қар жамылған мәңгі жасыл �лке ертегі 

әлеміндей қысқы бар сұлулық к�ркімен, 

«бір жұтсаң к�кірегіңнен дәмі кет-

пес» (Сәкен)  саф ауасымен, ақшуақ 

мейірімін т�ге қарсы алса, бұл �ңір жаз 

айларында тіптен құлпырып, тілмен 

айтып жеткізгісіз түрге енеді. Құдіреттің 

күшімен құйылғандай, қазақтың �ршіл 

асқақ рухындай болып к�кке шаншылған 

Оқжетпес шыңы, үш жағынан қарасаң 

үш түрлі: ару қыз, сұлу әйел, қартаң 

 кейуана бейнесінде к�рінетін Жұмбақтас, 

К�кше биігі, Б�лектау, Жекебатыр жо-

талары, «қыздың жиған жүгіндей» сан 

түрлі пішіндегі әсем гранит шоқылар... 

Айдынында Ай жүзген ;улиек�л, аққу 

құшқан Айнак�л!... Тап бір Жаратушы 

шебер мынау күнделікті күйкі тіршілік 

пен қу құлқынға құл болып кеткен сорлы 

пенделеріне: « – Ей, адамдар! Сұлулық 

құдіретін түсініңдер, жандүниелеріңді 

тазартыңдар, тазарыңдар!» деп әсемдік 

атаулыны осы Бурабай баурайына үйіп-

т�гіп қойған ба, дерсің! 

 

 К Q К Ш Е Т А У  Қ А З А Қ  Ү Ш І Н 
НЕСІМЕН ҚАСТЕРЛІ?

 

Бірінші оның әлгіндей қайталанбас 

ғажайып к�ркем табиғаты болса, екіншісі 

тарихи ескерткіш-киелі орындарына бай-

ланысты. Осынау ұлан-ғайыр атажұртта 

қазақ баласын бір тудың астына жинап, 

арыстандай алысып, тоғыз ұрпақ бойы 

қазақ тағдырын қыл үстінде қалтыратқан 

Жоңғария қалмақтарын біржола  жойып, 

тұңғыш үш жүздің ханы атанған Абылай-

дың Хан Ордасын тіккен ордалы мекен 

осы Бурабай! 

 «К�шкен елдей, Аққан селдей, ;скері 

Қанжығалы қарт Б�генбай» (Мағжан) 

сан мәрте ата жаумен айқасқа аттанған 

жер осы!

 О р ы с  и м п е р и я с ы н ы ң 

отаршылдығына қарсы ұлт-азаттық 

күресін бастаған жаужүрек баһадүр, 

аты аңызға айналған қазақтың соңғы 

ханы Кенесары батырдың «Ақ туын 

Абылайдың тіккен жері» (Иманжүсіп) де 

дәл осы Бурабай!

Атағы Алашқа мәлім Біржан сал, 

Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ 

жырлап тауыса алмай кеткен, ел та-

рихына уызынан жарып �скен Сәкен, 

Мағжан, Қасымдар кешегі қылышынан 

қан тамған кеңестік кезеңнің �зінде Бу-

рабай шежіресіне, ұлы Абылай есіміне 

соқпай �те алмаған К�кшең осы! Қазақта 

К�кшедей к�п жырланған жер бар ма, 

сірә?! 

Ал Тәуелсіз елдің ертеңі – бүгінгі жас 

ұрпақ біле ме осыларды? Біле бермейтін 

де болар-ау!..

Бірде Асқар Тұрарұлы деген орыс 

тілді к�ршімнің әңгімесі мені қатты ойға 

қалдырған. Қазақ хандары, батырлары 

ж�нінде мақұрымдау к�ршімнің �зі де, 

мектеп жасындағы екі ұлы да түріктің 

Сүлейман сұлтаны, тіпті оның арғы ата-

БА
ЫНБА
ЫН
сы Ертұғырыл батырдан бастап жіліктеп 

шағып ағып тұр!.. С�йтсек, к�ршім бала-

шағасын Ыстамбұлға апарып қайтқан 

екен. Атақты сұлтанның тұрған  сарайын, 

кейбір әйгілі Осман билеушілерінің 

жүрген-тұрған жерлерін аралап, олар 

туралы әңгімелерге қанығып, деректі 

фильмдер к�ріп, ал сол �ткен дәуірлердегі 

түрік сарбаздарынша киінген жігіттер 

шыға-шыға келіп келушілерге қызмет 

к�рсеткенде бұлардан ес кеткен.. . 

Ғұмыры ұмытылмастай әсерде қал ған! 

Күнде ғаламтор қарап, нақты дерек терге 

ғана иланатын бұлар Қазақ хан дығы, 

қазақтың 9 ұрпаққа созылған жоң ғар 

шап қыншылықтарына қарсы ерлік кү-

рес тері туралы әңгімемізге күмәнмен 

қарайды. 

«К�п естігеннен бір рет к�рген артық» 

демей ме. Мына Астанадан таяқ тастам 

жердегі Бурабайда ұлы Абылай ханның, 

ұлт-азаттық күресінің қаһарманы, 

жаужүрек Кенесары ханның асқақтап 

ескерткіштері, к�не мұрағат-жәдігерлерге 

толы музей-кешені тұрса, қазақ бола 

алмай жүрген біз сияқты бейбақтар та-

рихымызды танып, бала-шағамызбен 

барып, тәу етіп тұрмас па ек? Туристер 

де үйірілмес пе еді? Ақын-жырауларға 

музей ашқанда, хандарымыз солар 

құрлы болмағаны ма? К�кшенің тау-

тасынан «ақша сауған» кәсіпкерсымақ 

найсаптар осыны неге білмейді?!» деп 

тоқтаған  шетелдерде к�п жүрген ғалым 

әрі кәсіпкер Асқар к�ршім ішкі �ксігін 

әзер басып. Айтса айтқандай. Бүгінгі 

жаңа дәуір жас тары ұран ғып ұстанар 

бастама емес пе, ағайын?!

Біз жоғарыда Бурабай ерекше қорғауға 

мұқтаж дедік. Және бұл тек Тәуелсіздік 

арқасында соңғы 10-15 жыл беделінде 

ғана айтыла бастаған екен. 
« К � к ш е н і ң  к � з  ж а с ы 

қ а ш а н  қ ұ р ғ а й д ы ? » .  Ж у р н а л и с т 

А . А л п ы с б а й ұ л ы н ы ң  о с ы н д а й 

тақырыптағы сын мақаласын оқыған 

едік («Алаш айнасы», 14.03.2012 ж). 

Жазушы Т.Қажыбаевтың курорттық 

аймақ тағы келеңсіздіктер туралы, ақын 

Қ.Мұқтайтегінің «К�кшенің к�ркі 

естеліктерде ғана қалды...», Е.Айтмаған-

бетов тің «Тарт қолыңды, Бурабайдан!» 

(«Қ;») атты ашына жазған мақалалары 

т а қ ы р ы п т а р ы  а й т ы п  т ұ р ғ а н д а й 

оқырманды селк еткізбей қоймайды! Орыс 

тілінде де жариялануда. Қаламгерлер 

мен табиғат жанашырларының мұндай 

жанайқайына не себеп? Кәне, осы 

тұрғыдан сәл тереңірек зертеп к�релік. 

 Бұл �ңірді атам қазақ о бастан осылай 

қастерлеген. 1903 жылы осы маңға ар-

найы ат басын бұрған атақты саяхатшы-

ғалым В.П.Семенов-Тяньшаньский жер 

бетіндегі ерекше мүйіс деп мойындаған. 

О р ы с  и м п е р и я с ы н ы ң   о т а р л а у 

 саясатымен қазақ даласына ағылған 

қарашекпенділер Бурабайды бірден-ақ 

�здерінің саябақтық-курорттық жері 

деп жариялаған... Бурабай содан бергі 

жүз жыл бойы аяусыз тоналып келеді. 
К�не ресми құжаттарға үңілсек, бұған 

к�з жеткіземіз. Бурабай аймағы 1920 

жылы мемлекет қарауына алынса, 1938 

жылы халықаралық байқауда КСРО 

курорттары арасында екінші орынға ие 

болысымен-ақ мұнда басқа да денсаулық 

түзеу орындары, түрлі шаруашылықтар 

қауырт салына бастаған. Тұмса табиғатқа 

қол салу үдеген. 

 Академик Т�регелді Шарманов таяу-

да баспас�з бетінде: «Мен Президентке 

адам жасын ұзартатын, денсаулыққа 

ерекше пайдалы әлемде т�рт-ақ жер 

жаннаты бар, солардың қатарына енді 

 Бурабайды да қосу керек деп айттым» 

деді.  Оған Жетісудің кей жерлерін 

қосатынын жазыпты. Аталы с�з. Ғалым 

бұлай дегенде: «Бурабай жай жер емес, 

оның табиғи байлығын айрықша қорғап, 

сақтай білуіміз керек!» дегенді баса 

жеткізіп отырғаны анық. 

 Бурабай курорттық аймағы несімен 

құнды дегенде, оның табиғи байлығын 

негізінен, үшке б�ліп қарауға болады.

 БІРІНШІ. Ауасы мен табиғат аясы. 

35 шақырымға созылған К�кшетау 

жоталары қоршап, �ткір дала желінен 

қорғап жатқан, ойында орманы сыңсып, 

қырында биік шыңды қиялаған қарағайы 

мен ақ қайыңдар желек атқан, айна-

ла к�мкерген күміс к�лдер... Бурабай 

аумағына ерекше қоңыржай, қолайлы 

микроклимат орнатып, басынан бұлт 

жаумай �тпеген, беткейінен озонды 

ауа-к�к торғын мұнар кетпеген к�ркем 

табиғат мүйісі к�рген жанның әлі де к�з 

жауын алады! Саядағы сансыз �сімдік 

жұпары аңқып, қылқан жапырақты 

ағаштардың эфир майына, оттегіге бай 

ауасы тынысыңды ашып, бойыңды бау-

рап әкетеді. Жүрек-қан тамырлары, 

жүйке жүйесі науқастары үшін серуендеу 

маршруттары белгіленген: «Адам жанын 

жегідей жейтін уайым, әртүрлі жағымсыз 

ой тәнді бұзады, ал қуа ныш пен жағымды 

к�рініс әсері тәнді дамы тады, нығайтады» 

деп атақты И.П.Павлов тегін айтпаған. 

Біз мұнда күр делі медициналық ем алуды 

к�тере алма са да, тек қана осы ерекше 

ауасы мен к�р кем табиғат аясы үшін 

сонау алыстан келіп, демалып жүрген 

науқастарды да к�рдік.

 ;ттең!.. сол дертке дауа саф  ауаны 

қорғау о бастан жанашырлықпен жоба-

лан баған. Басқасын айтпағанда, Бура-

бай атмосферасына жылына тек Щу-

чинск, К�кшетау қалаларының �зінен 

35-40 мың тоннадан астам лас қалдықтар 

(күл, күкіртті ангидрид, азот тотығы, 

к�міртегі тотығы, адам ағзасына аса 

қауіпті қорғасын тозаңы) т�гіледі екен. 

Орталықтандырылған жылыту жүйесін 

салу бертінде ғана қолға алынған. 

Осын дағы жүзге тарта мекеме, «Бура-

бай» кенті үйлері мұржаларын, оған 

бүгінде толассыз ағылған авток�ліктің 

улы к�к түтінін қосыңыз. Бұл күнде ра-

байсыз далиып бара жатқан  Щучинск 

қаласындағы аяқ алып жүргісіз сауда-

с а т т ы қ  о р ы н д а р ы н д а ғ ы ,  о н д а ғ а н 

кәсіпорын-шаруашылықтағы қыс бойы 

түтін атқан қаптаған қазандықтарды 

былай қойғанда, лас қалдықтар 500-700 

шақырым жерлердегі қалалардың биік 

тұрбалары арқылы да ауа ағымымен 

жетеді екен... Қайран К�кше барған 

 сайын тынысы тарылып, жанары жасау-

рай қарайды. Араша сұрап тұрғандай... 

 ЕКІНШІ. Фаунасы мен флорасына 

т�нген қатер. К�кше-Бурабай аумағында 

бұрын омыртқалы жануарлардың 305 

түрі, соның ішінде сүтқоректілер – 54 

болса, оның 4 түрі, құстар – 213 бол-

са, оның 17 түрі жойылуға жақын. Ұя 

салатын орнитофаунаның құрамынан 

13 түрі жойылған. Аққу ұя салмайтын 

болған. Қара ләйлек, шақырғыш аққу, 

ақ құр, сұр тырна, дуадақ безіп кеткен. 
Қоңыр аю, марал мен елік, осы �лкені 

к�п зерттеп жазған Н.Д.Беклемишевтің 

дерегінше, бертінге дейін болған құну 

мен сілеусін, Балқаш жолбарысы біржола 

қош айтысқан. Соңғы аю 1995 жылы 

атылған...

Бұл �ңірдің флоралық ерекшелігі 

таңғаларлық жоғары деңгейде: ол 757 

түрлі �сімдіктен тұрады! Бурабай табиғат 

мұражайына қойылған олардың 40-тан 

астам түрі адам ағзасына, соның ішінде 

жүрек-қан тамырлары, бүйрек, �т,  бауыр, 

тыныс жолдары-�кпе, буын, аяқ-бел 

және т.б. ауру түрлері үшін таптырмас 

емдік �сімдіктер. 15 түрі Қызыл кітапқа 

енгізілген.

;ттең!.. әсем табиғатқа аяусыз ауыз 

салып, ғасыр жасаған қарағайды, арудай 

жасанған биші қайыңдарды мыңдап отап, 

жерді иемденіп қалуға араны ашылғандар 

саны қазір күрт артқан. Бурабай курортық 

аймағында қаймағы бұзылмаған, адам 

аяғы таптамаған бос жерлер қалмауға 

айналған. Эколог-ғалымдардың айтуын-

ша осы қарқынмен қорғаусыз қала берсе 

енді бір 15-20 жылда Бурабай аймағының 

қазіргі қалған фаунасы мен флорасының 

жартысынан астамы жойылып кетпек. 

К�пшілікті шошындыратыны да осы!..

Айта кетейік, әдетте, �ркениетке 

ұмтылған елдер �здерінің табиғат және 

тарихи ескерткіштері сияқты ұлттық 

құндылықтарын мемлекет қорғауындағы 

Ұлттық табиғи парктер мен табиғат 

қорықтары арқылы сақтап қалғаны 

мәлім. Олар және Халықаралық кон-

венциялар арқылы да қорғалады. Азуын 

айға білеген АҚШ бүгінде БҰҰ стандарт-

тарына сай – 269, Австрия – 239, ТМД 

елдері – 150, Канада – 70, Жапония – 77 

қорғалатын курорттық аймақтарымен 

мақтана алады. Авток�лік жолына секіріп 

шыққан хайуанатты к�рсе небір есерсоқ 

к�лік жүргізушінің �зі қазақтың ата-

сына жол берген баяғының келініндей 

иіліп тоқтап, �ткізіп жібереді. Заң қатал. 

Ұлттық сана жетілген. Ал біздің респу-

бликамызда небәрі 12 мемлекеттік ұлттық 

табиғи парк құрылған болса, соның ең 

маңдай алдысы «Бурабайдың» к�рген 

күні әлгі... Dкінішті-ақ!.. 

Оның үстіне, кейбір сұғанақ қолды 

бизнесмендерден әбден запы болған 

мұндағы тұрғындарды �ткен жылы Үкімет 

Қазақстанның мемлекеттік ұлттық табиғи 

парктері 5 және 49 жылға жалға берілетінін 

мәлімдеп, сол тізімге Бурабайдың да ілігуі 

қатты алаңдатып отырғанын жеткізе 

кетудің артықтығы болмас. Бұл ж�нінде 

сәл кейінірек тоқталамыз.

ҮШІНШІ. Гранитті тау жыныстары 

мен минералды сулары – Бурабайдың 

басты байлығы. Геологиялық және 

тектоникалық құрылысы миллиондаған 

жылдар бұрынғы к�не дәуірлерден бастау 

алған, жел мен су, физикалық, химиялық 

және �зіндік микроклимат әсерлерінен 

пайда болған гранит массивтері, яғни 

қазақы ұғыммен айтсақ, «қыздың жиған 

жүгіндей» әсем жартас-шоқылар сан 

 алуан ертегілік пішінде қиялыңды 

тербейді. 

Жалпы бір кезде осы аймақта 90-нан 

астам минерал түрлері табылған болса, 

соның 40-тан астам к�здің жауын алатын 

әшекей бұйымдар жасайтын түрлерінің 

дені, сондай-ақ сирек (тек Алтай мен 

Оралда) кездесетін яшма, хрусталь, 

алтын, платина, турмалин, хризопраз 

сияқты қымбат бағалы түрлері түгелдей 

дерлік тоналып біткен.

Америка ғалымдарының пікірінше, 

100 тонна гранитте әрқайсысы 8-10 тон-

на аралығындағы м�лшерде алюминий, 

М ұ н д а й  ш а р а л а р ғ а  ж е к е л е -

ген аза маттардың, мекемелер мен 

 кә сіп орындардың да үн қосып келе 

жат қаны мәлім. Қоғам тарапынан 

жа салып жатқан әртүрлі жобалардың 

ішінде қайырымдылық к�мек жасау 

маңызды істердің қатарынан санала-

ды. 

Осы ретте Қарағанды қаласын дағы 

31775 әскери б�лімінің қызмет керлері 

шаһардағы №10 орта мектебінің 

о қ у ш ы л а р ы н а  ұ й ы м д а с т ы р ғ а н 

 шарасын айта кеткеніміз орынды. 

Аталған әскери б�лім жаңа жылдық 

мерекеге орайластырып әлеуметтік 

тұрғыдан аз қамтылған отбасы бала-

ларына жаңажылдық шырша кешін 

ұйымдастырып, сый-сияпаттарын жа-

сады. Іс-шара барысында �нерпаздар 

концерттік бағдарламаларын ұсынып, 

қызықты киімдер киген қуыршақ-

тар дың қойылымдары әсерлі шықты. 

Оқушылардың қуанышында шек 

болмады. Олар �здері де мерекелік 

ша раға атсалысып, �нерлерін к�рсетті. 

Мектеп әкімшілігі әскери б�лім бас-

шылығына ризашылықтарын білдіріп, 

алғыстарын жаудырды.

Алмагүл ЖАРБОЛҚЫЗЫ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
ЖҮРЕКТЕН

      , 
        

   .

ИГІ ІС

АСТАНАНЫ 
АЯЛАЙ БІЛГЕН

Белгілі қаламгерлер, ғалымдар 

мен қоғам қайраткерлері Нұрғожа 

Нарынбайұлының азамат тық ұста-

нымы, �мірі мен шы ғармашы лығында 

қол жеткізген табыстары турасында 

ойларын ортаға салды. 

  «Ақындарды ең бақытты жан-

дар деп санаймын. Dйткені олардың 

 туындылары �лмейді. К�зінің тірісінде 

құрметке б�ленеді, дүниеден озған соң 

да, елі есіне алады. Жазған шығар-

малары құнды болса, халыққа с�зі 

жетіп жатса, сол бақыт қой. Нұрғожа 

да сондай бақытты жанның бірі деп 

есептеймін» деді жазушы ;кім Тарази.  

Н.Ораздың шығармашылығын 

т е р е ң  з е р т т е г е н  ғ а л ы м ,  ф и л о -

логия ғылымының докторы Серік 

 Негимов: «Нұрғожа ақын, журна-

лист қана емес, ол әнші әрі актер 

еді. Абайдың әндерін шырқайтын. 

Даусы да ғажап қой. Қазақ даласы-

ның таңдағы тамылжыған әуенін 

бойына дарытқан. Dнердің сыры 

мен құпиясын терең ұғынған жан. 

Нұрағаның жазушылық қыры да әлі 

зерттелмей жатыр. Оның «Қаракүйік» 

романы – романдардың шолпаны! 

Ол – Қостанай облысы Сарык�л 

 ауданы тұрғындарының 1900 жылдары 

 Столыпин реакция сынан кейінгі қазақ 

халқының  бастан кешкен трагедиясы! 

 Романды оқығанда келімсектердің 

орманды, қамысты, қопаны �ртеп 

жатқан дүрбелеңін к�ресің, мал-

жанның отқа шырқыраған даусын 

естисің. Шыңғырған құлындар, зар 

қаққан қозылар... Роман осындай 

к�ріністерді к�з алдымызға әкеледі. 

Бұл шығарма қазақ оқырманына әлі 

кең танылған жоқ. Нұраға тарихты 

терең білді, �йткені Мұхтар ;уезовтің 

шәкірт і .  Осы орайда,  Нұрғожа 

Нарынбайұлының «Талқандалған та-

рихат» атты еңбегі бар. Онда сақ, ғұн 

дәуірі, қыпшақтар, оғыздар заманы, 

Шыңғысхан билеген және алтын Орда 

кезеңі қамтылған. Қазақ тарихы түгел 

баяндалған» деп ақынның бірнеше 

қырын ашып берді.

С е р і к  Н е г и м о в  � з  с � з і н д е 

 Н.Ораз дың ұстаздық қыры да бір 

б�лек екенін айтты. «Нұраға Ауыл 

ша руашылығы институтында және 

Целиноград педагогика институтында 

қазақ әдебиеті ж�нінде, к�шпелілер 

�ркениеті  туралы және балалар 

әдебиеті жайлы арнау лы курстар 

жүргізген. 1990 жылдан бастап осы 

аймаққа тарайтын «Сарыарқа» журна-

лын шығарып тұрды. «Сарыарқаның» 

әр н�мірі – эпопея. Ол – қазақтың 

тарихы, мәде ниеті, �нері, кәсібі. 

Журналда батыр лар, қолбасшылар, 

жыршы-жыраулар туралы тың де-

р е к т е р  ж а р и я л а н д ы .  О н ы ң  б ұ л 

�ңірге және елімізге сіңірген еңбегі 

зор. Сондықтан Астана қаласында 

Нұрғожа Нарынбайұлы атында мектеп 

те, колледж де, к�ше де, асқақтаған 

ескерткіш те болуы керек деп ойлай-

мын» деп �з ұсынысын алға тартты.

Келесі кезекте с�з алған жазушы 

Қойшығара Салғараұлы: «Екеуміз та-

рих ж�нінде к�п әңгімелесетін едік. Біз 

тарихты тәуелсіздікке дейін тарихи-

әлеуметтік жағдайлар арқылы к�рсетіп 

келдік. Ал Нұрағаң тарихты адам 

арқылы, адамның жан-дүниесіндегі 

�згерістер арқылы к�рсетуге тырыс-

ты. Оның артында �шпейтін мұрасы 

қалды» деді.

Нұрғожа Ораз 1963 жылы Қос та-

найдан Целиноград қаласы на қоныс 

аударған.  Содан бастап Ақмола 

қаласының интеллек туалдық мә-

дениетіне, осы �ңірдің рухани �р-

леуіне ерекше үлес қосты. Сол кездегі 

қыспаққа, қиын дыққа қарамай, жеті 

дүркін ақын дар айтысын ұйымдас-

тырған еді. Қоғам қайраткері Оразгүл 

Асанғазы �з с�зін жастарға арна-

ды, �скелең ұрпақ Нұрғожа ағаның 

�мір  жолынан үлг і  алуы қажет 

екенін айта келіп: «Осы қала Цели-

ноград болып тұрған кезінде бірде-

бір к�шесі қазақша аталмаған. 1963 

жылы Қостанайдан Жаратқан иеміз 

Целиноградтың болашақта елорда 

болатынын біліп, осы қалаға Нұрғожа 

ағаны алып келген-ау деп ойлаймын. 

Осы жерде Алдан  Смайыл сияқты 

інілерін бастап, ел мен жер үшін 

күрес жүргізді. Ол �ршіл �леңдерімен 

халықтың рухын оята  білді .  Ал 

елорда к�шіп келген соң, Астана 

әкімдігі �ткізген бірде-бір шарадан 

қалған емес» деп ой толғады. Соны-

мен қатар аталған басқосуда белгілі 

ақын-жазушылар Т�лен ;бдік, Серік 

Тұрғынбек және т.б. с�з с�йледі.

1970 жылдары Н.Ораз Қазақстан 

Жазушылар одағының Сарыарқа 

�ңіріндегі облысаралық б�лімшесіне 

жетекшілік  ет іп  тұрған кезінде 

 Целиноград қаласында да Алматыдағы 

сияқты қазақтың  зиялылар қауымын 

қалыптастыруды армандаған екен. С�з 

с�йлеушілер сол арманы бүгінгі таңда 

орындалғанын атап �тті.

Осы кеште Dнер университе ті нің 

студенттері ақынның жырын мәнерлеп 

оқыды. Жас әншілер Н.Ораздың 

с�зіне жазылған әндерді орындады. 

Ақынның «Замана тол ғауы» атты дас-

таны терме түрінде шырқалды.

Бұл кештің және бір ерекшелігі – 

Ұлттық академиялық кітапхананың 

үшінші қабатында «Астана залының» 

ашылуы. Кең залға Нұрғожа Ораздың 

үйінде тұрған жеке кітапханасы 

жиһазымен бірге түгелдей к�шіріліп 

әкелінген. Ақынның отбасы осын-

дай шешімге келіп, 3500 кітапты 

рухани қазынаның орталығына та-

быс етіп отыр. Кітапхана директоры 

Үмітхан Мұңалбаева қаламгердің 

зайыбы  Айман Қожахметқызына 

ризашылығын білдір іп,  қазақы 

дәстүрмен иығына орамал жап-

ты. Ақынның туған жері Қостанай 

облысының Сарык�л ауданынан кел-

ген Солдат Дүтпаев жерлес қаламгер 

ағасын ерекше құрмет тұтатынын еске 

ала келіп, кітапханаға Қостанай �ңірі 

туралы сыр шертетін жинақтарды 

табыс  етті.  

А.САМИҒОЛЛАҰЛЫ 

АСТАНА

     , -
       

«  –   »     .   
       . 

Болат  ЖӘМКЕНОВ, 
Қазақстанның құрметті журналисі
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КӨРМЕ

НЕМЕСЕ КӨКШЕ ЖАЙЫ НЕГЕ АЛАҢДАТАДЫ?

;улиек�лден 500 метр биікте орналасқан. 

Кіреберіс тақтада:

«Сол түні сонау үңгір тау ішінде, 

Қабағын қарс жауып, Кене ойланды.

Қиналған қазағына жол таппаққа, 

Жүрегі тілім-тілім тіле ойланды!..» 

дегенді �з жүрегі де тілім-тілім Мағжан 

ақын ғана айта алар-ау дедік. Ал ай-

нала жартасқа түскен «Саша, Маша, 

Ахмет...» сияқты шайтаніз шимайлар, 

қаптаған б�телке мен лас қоқыстар –

бүгінгі ұрпақтан қалған белгі... ;ттең, 

«елім, жерім!» деп жүрегі «тілім-тілім» ой-

ланар бір пенде табылса бұған жол бермес 

еді-ау! – деген ауыр қиналыспен т�мен 

түсе бердік... 
 «Туризмді дамытамыз!» деп б�ркімізді 

аспанға атамыз... Дұрыс-ақ делік. Бүгінгі 

�скелең тіршілік болмысына, әлемдік 

�ркениет �негелеріне иек арту – уақыт 

талабы. Үкіметтің Мемлекеттік Ұлттық 

табиғи парктерді жалға беруге баруы да 

елімізде экотуризмді дамытуды мақсат 

етуден делік. Бірақ Бурабай аймағы осыған 

әзір ме? ;зір емес екендігі Астанада �тіп 

жатқан «ЭКСПО – 2017» халыққаралық 

к�рмесіне дайындық кезінде-ақ байқалып 

қалды. Басқасын айтпағанда, аймақтың 

к�рікті жерлерін жаяу аралайтын ар-

наулы жолдар, тиісті дәретхана, қоқыс 

салатын орындарының �зі жетіспеді. Гид-

аудармашылар дайындау бертінде ғана 

қолға алынған. 

БЩК аймағындағы 100-ден аса 

меншік иелері аумақты б�ліп-б�ліп алып, 

қоршап тастаған. Орманды отап салған 

жекеменшік вилла, коттедждер ұры иттің 

тұмсығындай сұғынып әр тұстан жиі 

жылт-жылт к�рініп қалады. Тіпті Сәкен 

ағамыз «Қарағай биік шыңды қиялаған, 

Еш адам оны барып қия алмаған!» дейтін 

тау-тас биігіне де шеңгел сала бастаған...

 «БОРОВОЕ» МА, 
БУРАБАЙ МА?

;детте, шетелдік туристерді та биғатты 

тамашалау ғана емес, жергі лікті ұлттың та-

рихы, экзотикалық ерекшеліктері, �зіндік 

салт-дәстүрі ерекше қызықтыратынын 

шетке шығып жүрген кез келген адам 

жақсы біледі. Айта кетейік, к�кшетаулық 

қаламгерлердің бастамасымен құрылған 

«Мирас» �лке зерттеушілер  клубы жас 

ұрпақты Отанын, жерін сүюге жетелейтін 

� т е  и г і л і к т і  і с  т ы н д ы р ғ а н .  К � н е 

құжаттарды ақтара жүріп, «жер-су аты 

– бабалардың хаты» болып қалған осы 

�ңірдің 25-тен астам бұрынғы қазақша 

�з атауларын тапқанымен, �кініштісі, 

кертартпалар айналымға енгізбей, 

«Спящий рыцарь», «Сфинкс», «Си-

нюха», «Боровое», «Карасье» (Қарасу), 

«Корова» (Dгізтас), «Казачий остров» 

сияқты отаршылдық қамытындай 

ондаған жат атаулардан әлі құтыла ал-

май тұр. Республикалық дәрежедегі 13 

табиғат ескерткіштері түгелдей дерлік 

орысша қалпында. Ал ежелгі қазақы 

топонимикалық атаулардың әрқайсысы 

тұнып тұрған тарих, шежіре! Туристерге 

керегі де осы емес пе? Бірақ оны шетелдік 

меймандарға дұрыс әңгімелеп бере ала-

тын т�л тарихымызға, шет тіліне жетік 

арнаулы гид-экскурсоводтар дайындау 

ойға келмеген, жоқ десе де болады.

«Ахуалын к�рдіңіздер. Сонда соңғы 

10-15 жылдан бері жыл сайын бюджеттен 

Бурабай курорттық аймағын дамытуға 

б�лінетін миллиардтаған қаржы сол 

«Туризмді дамытамыз» деген желеумен 

ұрандатып жүрген алпауыттардың �з 

қалтасына кетпесе, қайда кетіп жатыр?» 

деп күйінеді былайғы жұрт. Ал әлемдегі 

�ркениетті елдер �здерінің жалпыұлттық 

қастерлі жерлерін, оның �сімдігі мен 

хайуанаттар әлемін, минералды кен 

к�здерін болашақ ұрпағы үшін қалай 

сақтап отырған �негесі туралы жоғарыда 

атап �ттік. 

С�з басында ғалым әрі кәсіпкер Асқар 

бауырымыз айтқандай, біз де абыз-та-

рихымыздан тағылым тоқып, қазақтың 

да қабырғалы ел болғанын, Алашқа ұран 

болған ұлы Абылай, соңғысы жаужүрек 

Кенесарыдай хандары, аты аңызға 

айналған батырлары, ұлтты ұйытқан 

абыз билері болғанын танытар асқақ 

ескерткіш-кешендер салынып, түрлі 

отансүйгіштік шаралар жасалып жатса, 

анау Абылай хан Алаңында осындағы 

Шоқан Уәлиханов атындағы Кадет 

корпусының болашақ жас офицерлері, 

сарбаз-ұландар әскери ант қабылдап 

жатса – «�лгеніміз тіріліп, �шкеніміз 

жаңғырғаны» сол болмай ма?! Тәуелсіз 

елдің жас ұландары осыны к�рсек дейді. 

Елбасы шақыруы да осыған үндейді.

Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин 

сияқты Алаштың ақиық шайырлары ның 

ізін басқан к�кшетаулық қаламгер лер 

еліміз тәуелсіздік алысымен-ақ баспас�з 

беттерінде Бурабайдың мұңын мұң-

дап дабыл қақса, арқалы ақын Серік 

Тұрғынбеков тің «Тимеңдер,  «биші 

қайыңға!» деген жоқтау-�леңі Бурабайда 

ағаш-ағашты аралап, әлі араша сұрап 

жүргендей... 

Олай болса, жер бетіндегі сирек кез-

десетін табиғат мүйісі, «Қазақстан Швей-

цариясы» атанған, «Абылайдың Ордасы 

құрылған.., қазақ ақындығының да орда-

сындай болған» (Мағжан), ұлт мақтанышы 

Бурабайды мемлекеттік деңгейде қорғауды 

қоғам боп қолға алар уақыт жетті деп 

есептейміз. Ертең кеш болмақ. 

АСТАНА 

ЖАНДЫРСА�...ЖАНДЫРСА�...

темір, магний, әрқайсысы 30-70 фунт 

аралығындағы м�лшерде ванадий, никель, 

хром, 180 фунт марганец, сондай-ақ каль-

ций, калий, натрий қышқыл қоспалары, 

фосфор, титан қоспалары, таск�мірді ал-

мастыра алатын 2 фунт торий мен 14 унция 

уран (болашақтың отыны) кездеседі екен. 

Ал біз әңгімелеп отырған курортты аймақ 

граниттерінде мұның бәрі де бар. Олардың 

адам ағзасына қажетті м�лшері Бурабай 

минералды суларында жеткілікті.

Адам денсаулығы үшін ең бағалысы 

– Бурабай аймағының осы минералды 

сулары мен балшығы. Жоғарыда аталған 

элементтерге бай тау жыныстарының 

терең қойнауларын жарып шыққан 

Бурабай-Щучинск курорттық (БЩК) 

аймағының к�лдері мен су к�здері қойма-

ларында Денсаулық сақтау министрлігі 

Dлкелік патология ҒЗИ деректері бой-

ынша:  минералды-радонды, мине-

ралды-бромды, �зіндік компонентсіз 

минералды-хлоридті-натрийлі, хлоридті-

сульфатты емдік суларының аса мол 

қоры жинақталған. Бұлардың жүрек-қан 

тамырлары жүйесінің, жүйке жүйесінің, 

тірек-қозғалыс аппаратының және басқа 

да онға тарта ауруларға ерекше шипалық 

қасиеті ертеден дәлелденген.

Алайда, ең �кініштісі, осы емдік сулар 

мен балшық табиғи қоймалары аяқасты 

рәсуа болып, ластанып, келмеске кетіп 

бара жатқаны! Анау айдын к�лдерге аққу 

ұя салмауға айналғаны! Бұл �зге себеп-

термен қоса, ең алдымен, курорттық ай-

мақтағылардың ұзақ жылдар бойы осын-

дағы к�л суларын астат�к пайдаланып 

келгенінің зардабы. Бірақ к�л суларының 

к�бі айтарлықтай бүлініп те үлгерген.

Ертеде ертегідей айтылатын «сексен 

«БУРАБАЙДЫҢ QЗІНДІК 
ҚАЙТАЛАНБАС МИКРОКЛИМАТЫ 

ЖОЙЫЛЫП КЕТПЕЙ МЕ?!» 

«Бұл да әбден мүмкін» дейді эколог-

ғалымдар. Себебі анау Қырымдағыдай 

ірі теңіз, заңғар таулар қоршап тұрған 

жоқ. Тіпті «Алак�лмен» де салыстыруға 

к е л м е й д і .  Ш ы н  м ә н і н д е ,  Б у р а б а й 

– шағын ғана К�кшетаудың баурай-

шатқалы. Климаттық курорт аймағы. 

Егер ол жоғарыда біз айтқан үш байлығы: 

ағаш-�сімдігінен, минералды к�лдерінен, 

К�кшетауды к�кше атандырып тұрған 

озонды саф ауасынан айырылса не қадір-

қасиеті қалады? Кішігірім қалаға айналып 

шыға келмей ме? Бұған жол беруге бола 

ма?.. 

Бурабайға т�нген басты қауіп к�зі 

– мұнда  соңғы 10-15 жыл к�лемінде 

ха лық тың шамадан тыс шоғырлануы. 

Бурабай-Щучинск курорттық аймағы 

жалпы аумағы 83,5 мың гектар жерді 

ғана алып жатыр (тауларын, к�лдерін, 

бір қала, екі аудан орталығын, әлденеше 

елді мекендерді қоса алғанда, ал орманы 

–  47, 0 мың га). Авток�лікпен тіке жүріп 

�тсең екі сағаттай ғана жер, яғни К�к-

шетау тауының баурайы. Ал осында сан 

мыңдаған адамдық 70-тен аса ірі санато-

рийлер мен емдеу-сауықтыру кешендері, 

оннан астам қалашық немесе кенттер 

орналасқан дегенге сенесіз бе?! Бурабай 

ауданы әкімінің кеңесшісі А.Есімованың 

дерегінше, жалпы туристік қызмет к�рсету 

инфрақұрылымында 112 нысан бар, оның 

45-і ресми шипажай-курорттық меке-

ме. Ондаған әкімшілік, ғылыми зерттеу 

мекемелері мен оқу орындары, ал 2006 

жылдың �зінде мұнда 300 дүкен, 70 мей-

сын деп осы Бурабайға кіргізбейді екен. 

Сырттағы к�лдердің бірінің жағасына үй 

тіктіріп, сол жақтан шығарып салатын 

болған. Аңын-құсын аттырмаған, жақын 

к�лдерге жылқы жібермеген. Бұл қазақ 

ақсүйектерінде кейінге дейін жалғасқан 

жол. Анау Арқаның алпауыт шонжары 

Шорманның Мұстафасы ақын Жаяу 

Мұсаның атын ат жетпегендіктен тартып 

алған жоқ, мал кіргізбей, к�кмайсасын 

мал тұяғына бастырмай отырған ауыл ара-

сына д�рекілік к�рсетіп атпен кіргені үшін 

тартып алғаны аян. Яғни табиғат анамен 

үйлесімді тіл табысу, қиятын әр талына 

қиянат қылмай, әрбір аң-құсына обал-са-

уаппен қарау – бұрыннан қанымызда бар 

қасиет емес пе еді? Ал біз не істеп отыр-

мыз, мына Бурабайға?!

«ҚАЗАННАН ҚАҚПАҚ КЕТСЕ...»
немесе Бурабайда тау да сатылған ба?

Тәуелсіздігіміз жаңа тәй-тәй ба-

сып, экономикамыз ес жия алмай 

жатқан �ліара тұста Бурабай кенті осы 

аймақты талан-таражға салудың, жер 

телімдерін оңды-солды жекеменшікке 

үлестірудің орталығы болған ба деп 

қаласыз. Жергілікті тұрғын Салтанат 

Мұқанова мен Орман селекциялық 

орталығының маманы  Федор Тетерин-

дер: «Dңірдің к�ркі «биші қайыңдар» 

алаңы да жекеменшіктің қолына �тіп 

кетіп, кәсіпкер аяусыз отап үйлер сала 

бастаған соң к�пшілік болып қарсы 

шықтық»деп еске алса, Бурабай аудандық 

жер қатынастары б�лімнің бастығы Ма-

рат Наурызбеков: «Курортты аймақтың 

жер дауы бір бұл емес. Тіпті мұнда тау да 

сатыла береді екен. Бір жерге таудың иесі 

 

Бұл екі кітаптың жарық к�руіне 

Въетнам Социалистік Республикасы 

мен Пәкстан Ислам Республикасының 

Қазақстандағы елшіліктері жан-жақты 

қолдау к�рсетті. 

Б ұ л  т у ы н д ы л а р д ы ң  б а с т ы 

ерекше лігі – аталған еңбектер қазақ 

тіліне ағылшын тілінен тікелей 

тәржімаланған. Шетелдік жәдігер-

лерді қазақшаға аударған белгілі 

шығыстанушы, тіл маманы – Ал-

мас Мәсәлім. Оның айтуынша әр 

кітапты  ау даруға шамамен тоғыз 

айдай уақыт жұм салған. «Оқырманға 

жеңіл болу үшін, ба рынша жатық 

етіп аудардық. Хо Ши Мин туралы 

кітапта қазақша мәтін мен ағыл-

шынша мәтін қатар берілген. Екеуін 

салыстырып оқуға мүмкіндік бар. 

Сондай-ақ Въетнам ұлт-азаттық 

қозғалысы к�шбасшысының әр 

жылдары түскен фотолары да қоса 

берілді. Ал «Пәкстан үшін күрес» 

кітабында ХІХ-ХХ ғасырлардағы 

Оңтүстік Азия субконтинентінде 

орын алған саяси оқиғалар, оның 

ішінде мұсыл ман қауымының жеке 

тәуелсіз Пәкстан мемлекетін құру 

жолындағы күресі  баяндалады» дейді 

А.Мәсәлім. 

Балым РЫСБЕРГЕН

ҚАЗАҚШАҒА АУДАРЫЛДЫ
        . 

« »        
        

     «   »  
  . 

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

к�лден» селдіреп жеткен оншақты к�лдің 

�зі эколог-ғалым Айтқажы Қазыбеков 

келтірген зертеу-деректері бойынша, 

бұдан 100 жыл бұрын М.П.Семенов 

Тяньшанский: «..осындағы к�лдердің ең 

к�ркемі»деп сүйсінген ;улиек�лдің (Бу-

рабай немесе Қарағайлы к�лі деп те ата-

лады) кәусар суы ластанған, шығыс және 

батыс түбін 4 метрге дейін лай, қайраң, 

балдыр, жағалауын �сімдік басқан, ал 

«осындағы к�лдердің ең ірісі...» деп 

сипаттаған Айнак�л (Үлкен Шабақты) 

суы біртіндеп құрғап, шағын аралдар 

пайда бола бастаған. Минералды су мен 

емдік балшықтың ірі қоймасы Майбалық 

1923 жылмен салыстырғанда 3, 6 метр, 

ал Шабақтык�л (Кіші Шабақты) мен 

Қотырк�л тек соңғы 30-35 жылда ғана 

осыған жуық м�лшерде т�мендеген. 

Ірілігі ж�нінен үшінші Шортанды к�лінің 

(Щучье) деңгейі тек 1960-2001 жылдар 

аралығындағы абсолюттік белгісі 5, 7метр 

т�мендеген, алғашқы арнасынан 500-600 

метр кейін шегінген... К�л құрдымға кету 

алдында, – дейді мамандар. 

Ал екінші бір ірі қауіп к�зі топырақ 

қабаттарының бүлінуі. Жазушы Т�леген 

Қажыбаевтың деректері бойынша, ұзақ 

жылдар бойы Щучинск қаласы және Бура-

бай кентінде техникалық пайдаланылған 

қалдық суларды,  әжетханалардан 

шығатын нәжіс суларды ағызып т�гетін 

санитариялық режімге сай ж�ні түзу кәріз 

жүйесі болмаған. Лас қалдықтар топырақ 

қабаттарына таралған. Мәселен, Бура-

бай кенті, орманды қырқып салынған 

«Щучье» құс фабрикасы, к�к�ніс егетін 

«Оқжетпес», «Қотырк�л» кеңшарлары 

маңындағы топырақ қабатында азот-

ты, нитратты қоспалар шектік рұқсат 

ету м�лшерінен 4-6 есе артық. Судағы 

бактериялық  микроб 7-10 есеге артқан. 

Шаруашылықтар, түрлі мекемелер 

лас қалдық суларын к�п жылдар бойы 

к�лдерге, су арналарына тонналап 

т�гуінің орны толмас зардабы. 

Санитариялық нормалардың ешбір 

сақталмауы салдарынан табиғаттың үлкен 

сыйы Майбалық, Текек�л минералды су-

лары жарамсыз болып қалған. Майбалық 

к�лінің тек йодты-бромды балшығы 

ғана кәдеге жарауда. К�л к�п жыл иесіз 

қалған. Жергілікті кім к�рінген, тіпті со-

нау Ресейден де келіп тиеп әкете береді 

екен. Мұндай иесіздік қауіпі енді жоғары 

сапалы емдік балшықтың тағы бір ірі кол-

лекторы Балпашсорға да т�не бастаған!..

Dткен жылы Президент баспас�зге берген 

сұхбатында: «Курортық аймақты Сергеев 

су қоймасы арқылы К�кшетау су пайдала-

ну жүйесіне қосып, к�лдердің су деңгейін 

қалпына келтіру, жылыту жүйесін салу, 

ауаны қорғау қолға алынуда» екенін 

мәлім етті. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. 

Себебі БЩК аймағындағы бірден-бір 

ылғал к�зі-қар ұстайтын миллиондаған 

ағаш оталып кетті.К�лдердің табиғи 

тепе-теңдігін сақтап тұрған Күркіреуік, 

Сарыбұлақ, Иманай сияқты к�птеген 

бұлақ, су к�здері тазартусыз, әлдеқашан 

бітеліп, суалып қалған. Демек, жер асты 

минералды сулары мен к�лдерді аман 

сақтап қалу ай мақтың күн тәртібінде ба-

рынша �ткір тұр. 

рамхана, 541 тұрмыстық қызмет к�рсету 

нысандары, әлденеше туристік фирмалар 

тіркелген. Қазір одан әлденеше еселеп 

к�бейгені анық.

« Б у р а б а й »  к у р о р т т ы қ  а й м а ғ ы н 

дамытудың Бас жоспарында Щучье (Шор-

танды) к�лінің жағасында «БФ Глобал» 

түрік компаниясы орманды отап салып 

жатқан туристік ойын-сауық кешені, 

ондағы 3700 н�мерлік 9 қонақүй, жалпы 

ауданы 21 мың шаршы метр ойын-сауық 

және сауда орталығы, сондай-ақ осы 

кешендегі бірнеше казино, 700-ден астам 

жекеменшік коттедждер мен 1620 пәтерлік 

4-5 қабатты тұрғын үйлер, гольф-клубтар, 

ат-спорт орталығы, шыңға �рмелеу 

учаскелері – осының �зі таяу арада тағы 

бір ірі қалашық болып қосылады деген с�з.

Қазірдің �зінде жылына сырттан келіп 

демалушылардың (к�біне Ресейден), 

туристік сапармен келетіндердің �зі 500 

мың-1 миллион аралығында. Облыстық 

туризм және спорт комитетінің дерегінше 

жазда Бурабайға тәулігіне 10 мың адам 

туристік сапармен келуге тиіс.

Сонда, ой жіберіп к�ріңіз, курорттық 

аймақтың әр шаршы шақырымына 

қанша адамнан келмек?! Ал Бурабай 

курортық аймағының мұншама адамның 

шоғырлануына, қабылдауға табиғи әлеуеті 

жете ме? Мұншама адам тастайтын 

қаншама шірік қоқыстар, ластайтын улы 

нәжістер, табиғатты бүлдіруі ше?  Бурабай 

экологиялық апат алдында тұрған жоқ па? 

Бұған ешбір маман тұшымды жауап бере 

алмайды.

Себебі 1959 жылдан бергі аралықта 

БЩК аймағы бойынша жоғары білікті 

гид рогеологтар, климатологтар, эколог-

тар, флора мен фауна мамандары т.б. 

ғылыми тұрғыдан кешенді зерттеп:1) 
аймақтағы ауыз су, емдік су мен балшық 
қорлары қанша, 2) осы тұрғыдан оларды 
пайдалану нормалары қандай болу керектігі, 
3) табиғат тепе-теңдігін қалпына келтіру, 
қорғау шаралары нақты талдап к$рсетілген 
біртұтас бірде-бір жобалық-сметалық 

құжаттама жасалмаған.1959 жылдан 

бері! (1991 жылғы шағын техникалық-

экономикалық жоспарлау негіздемесін 

қоспағанда).

Н.Д.Беклемишев, С.Н.Никитин, 

В.Ф.Михайлов, В.Н.Бирюков, А.Қазы-

беков сынды ондаған ғалымдардың 

Бурабайдың экожүйесін табиғи апатқа 

ұшыраудан қорғау туралы құнды еңбектері 

мүлде ескерусіз қалып отыр.

Ұлттық код. Ел Президенті мақа ласын-

да осылайша атап к�рсетті. Соған бір мы-

сал. Ұлы Абылай Қытайдан, Ресейден кел-

ген елшілердің �зін дұшпан аяғы баспа-

тақтайшаға телефон н�мірін жазып, «са-

тылады» деп қойғанын да к�збен к�рдік» 

дейді. 

Араны ашылғандар таудың гранит 

тасына да ауыз салып, тонналап таси 

бастаған. Абырой болғанда, сол кездері 

облыс тізгінін ұстаған Еркін ;уелбеков 

пен Мақтай Cағдиев �здері келіп, қатаң 

тыйым салған екен. Мұндай фактілер 

жетерлік. «Ал сондай кәсіпкерлерге 

 Бурабай тағдырын сеніп жалға беруге бола 

ма? Бур абай табиғатын оңалтуға қажет 

миллиардтаған теңге қаржыны олар �з 

қалтасынан �лсе шығарар ма?» деседі, 

біз жоғарыда тоқталған Ұлттық табиғи 

парктерді жалға беру туралы с�з болған 

жерде... 

Біз жоғарыда К�кше-Бурабай қазақ 

киелі санайтын тарихи мекен ретін де 

де қастерлі дедік. ;улиек�л мен Оқжет-

пес шыңы ортасына орналасқан, үш 

жүздің ханы Абылай ұлт ұйытқысы 

билері мен әруақты батырларын жинап 

жиын �ткізетін «Абылай алаңына» 1991 

жылы хан Абылайдың туғанына 280 жыл 

толуына орай стела орнатылса, 2004 

жылдың 9 шілдесінде ел Президенті 

Н.Назарбаевтың қатысуымен 34 метрлік 

монумент-ескерткіш қойылған (Мұнда 

ұлы ханның ескерткіші, тіпті әлі күнге 

мүсіні де жоқ). Алаң т�ріндегі д�ңестегі 

к�не жәдігер – граниттен жасалған «Хан 

тағын» келушілер үнсіз айналып тәу 

етуші еді... 

...Дүние құбылады неге бұлай, 

Бурабай қазақ үшін Құбыладай.

Бурабай қазағымның Хан Ордасы, 

Қазақтың жүрегінде хан Абылай!..

Ұлы хан алтын-байлық жинамаған, 

Тағы – тас, қорғаны – тау, сұлу орман.

Айнала – аққу құшқан айнак�лдер

;р тасы тәбәрік қой, бізге қалған!.. – 

дегің-ақ келеді. Бірақ... қазір бұл Алаң да, 

«Хан тағы» мен осындағы шағын мұражай 

да күтімсіз қалған... Қазақ үшін тағы 

бір �те-м�те киелі жер – Оқжетпестің 

ұшар басына ақша табу үшін әлдекімдер 

сымарқан тартып, бала-шаға құжынап 

жүргенін к�ргенде, ал қайталанбас табиғат 

құбылысы «Жұмбақтасқа» Ресейден кел-

ген бір топ жас арақтарын ортаға қойып, 

аузына келгендерін айтып, ашық-шашық 

«билеп» жүргенін к�ргенде жағамызды 

ұстадық.

 «Мына жартасты қопарып тастау үшін 

бір ш�кім тротил де жетеді-ау!» деген ой 

денемізді түршіктірді. «;й, дейтін әже, 

қой, дейтін қожа» таппайсың. Осыларды 

к�ргенде, қайран Бурабай бүгінде иесіз 

қалғандай сезінесің... «Кенесары үңгірі» 

БЕЙНЕЛЕУ 
ӨНЕРІНДЕГІ БЕДЕРЛІ ІЗ

М е р е к е г е  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы 

ассамблея сы, «Түркі әлемі» қоғам-

дық қоры, «Бейбітшілік әлемі» 

халық аралық бірлестігі және ұлттық 

мәдени орта лық тардың �кілдері 

қатысты.   Мерекенің басты қонағы 

 Насиха Гумарқызы �зінің құттықтау 

с�зінде әзербайжан халқына бейбіт 

�мір, ынтымақ пен игілік тілеп, 

Қазақстан мен ;зербайжан респу-

бликалары арасындағы мәңгілік 

достыққа тілектестік білдірді. Шара 

барысында оның «Баку – глаза-

ми казахстанки» атты кітабы таны-

стырылды. Бұл кітап ;зербайжан 
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жылдығына арнап жазылған және 

ел Президенті  Ильхам ;лиевке 

және басқа лауазымды тұлғаларға 

сыйлыққа берілген болатын. Ізгі 

ниетті әзербайжандықтар қаламгерге 

лайықты қошемет білдіріп, кітап 

желісі бойынша Н.Кенжинаның 

қатысуымен арнайы телебағдарлама 

жасаған екен. «Мен Бакуден биік 

рухты, терең ойлы достар таптым. 

Жерінің байлығы, адамдарының 

қонақжайлығы мен к�пшілдігіне 

марқайып қайттым. Захраға арнау 

�леңімді олар жылап отырып тың-

дады. Бұл еңбектерді Қазақ елі мен 

;зербайжан елінің арасындағы 

достықтың алтын к�пірінің жағасына 

қойған бір шоқ гүл деп есептеймін» 

дейді Насиха Гумарқызы. 

Ресейдің Самара облысында 

дүниеге келген Н.Кенжина эконо-

мика, �неркәсіп және азаматтық 

құрылыс саласында бір кісідей еңбек 

етіп келеді .  ;сіресе 2011 жылы 

пайдалануға берілген Мойнақ ГЭС-

нің құрылысына қосқан үлесі ерек-

ше. Станса құрылысы іске қосылған 

күннен бастап бас директордың орын-

басары қызметіне кіріскен ол Орталық 

Азияда теңдесі жоқ бірегей жобаны 

жүзеге асырудың басы-қасында бол-

А.Ғалымбаева ұлттық мәдениет 

тарихына қазақ әйелдері арасынан 

шыққан тұңғыш кәсіби суретші 

ретінде кірді. Ол қазақ бейнелеу 

�нерін дегі дарынды кескіндемеші ғана 

емес, сонымен қатар киносу ретші әрі 

қазақтың ұлттық киім дерінің үлгісін 

жасаған бірегей тұлға.

Суретші 1949 жылы Мәскеудегі 

Бүкілодақтық мемлекеттік кинемато-

графия институтының к�ркемсурет-

безендіру б�лімін аяқтағаннан соң, Ал-

маты к�ркемсуретті және хроникалық 

фильмдер киностудиясында еңбек 

етт і .  Оның кино �неріндег і  ең 

алғашқы жұмысы «Абай әндері» 

киносценарийіне декорациялар, ко-

стюмдер мен кадр лар к�рінісінің 

эскиздері болатын. Сондай-ақ ол 

«Қозы К�рпеш – Баян Сұлу», «Махаб-

бат туралы дастан», «Шабандоз қыз», 

«Бұл Шұғылада болған еді», «Дала 

ды. Бұл оның бойындағы білімі мен 

қабілетін жарқырата к�рсеткен сәті 

еді. Құрылыстағы қызу жұмыстың 

н ә т и ж е с і  Н . К е н ж и н а н ы ң  2 0 1 6 

жылы шыққан «Мойнақ ГЭС-і – 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  м а р ж а н ы »  а т т ы 

кітап беттерінен к�рініс тапты. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 

Елбасы Н.Назарбаевтың тапсырмасы-

мен Қытай Халық республикасының 

Халықаралық су қожалығы және энер-

гетика корпорациясының бірлесуімен 

қолға алынған Мойнақ су электр 

стансасының құрылысы осылайша 

тасқа басылған тарихқа айналды. 

Бүгінгі  күні  Н.Кенжина Ал-

маты қаласы «Нұр Отан» партия-

сы  ;уезов аудандық филиалының 

белсенді мүшесі ретінде к�птеген 

қоғамдық шараларға ұйтқы болып 

жүр. Жүрегі жақсылық пен мейірімге 

толы жан әрдайым қайырымдылық 

шараларының ортасынан табылады. 

Насиха Гумарқызы мерекелік кеш-

те бауырлас әзербайжан елі мен Захра 

қыз туралы �леңін оқыды. Жиынға 

қатысушылар қазақтың қайраткер 

қызы жазықсыз сәбидің �ліміне 

қай ғырып жазған жырды к�здеріне 

жас алып тебірене тыңдады. «Озан 

әзербайжандар қоғамы» қоғамдық 

бірлестігінің т�рағасы Гариб Мамедов 

және әйелдер кеңесінің т�райымы 

Хураман Гаджиева Н.Кенжинаға 

Алғысхат тапсырды.  

Бірлік мерекесінде тағдырдың 

ж а з у ы м е н  е л і м і з д і  м е к е н д е г е н 

әзербайжан ұлтының �кілдері ортақ 

шаңырақ астында тату-тәтті �мір сүріп, 

�з тілі мен мәдениетін сақтауына, на-

сихаттауына барлық жағдай жасалғаны 

үшін қазақ еліне алғыстарын жеткізді. 

Мереке әзербайжан халқының ұлттық 

музыкасы мен мәдени орталықтардың 

құттықтауына ұласты.  

 

Дина ИМАМБАЕВА

қызы» кинофильмдеріне  костюмдер 

үлгілерін жасаған. А.Ғалымбаеваның 

тамаша таланты мен к�ркемдік орын-

дау тәсілі ұлттық жарқын да к�ркем об-

раздарды жасау кезінде ашылды. Оның 

шығармашылығында қазақ халқының 

�нері мен мәдениеті, тұрмысы жыр-

ланды. Суретші  шығармашылығының 

арқауы – қазақ әйелдерінің бейнесі. 

Оның әйел адамның болмысы мен 

табиғатына тән, ішкі жан-дүние сін 

к�рсететін әртүрлі сюжетке құрыл ған 

тақырыптық композиция лары ай-

рықша. «Белгілі халық шебері Р.Бәсе-

нова ның портреті», «Дәмді шай», «Бір 

кесе қымыз», «Ха лық таланттары», 

«Біз заманамызды мақтаныш етеміз», 

«Қазақстан әні», «Кестелі кимешек», 

«Батыр ана» және тағы басқа шы-

ғармалары соның дәлелі.

Дана ХАЛЫҚ

ДОСТЫҚТЫҢ 
алтын көпірі
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ҒАЛЫМ МҰРАСЫ – 
ҰЛТ ИГІЛІГІ

ӨНЕР ЖОЛЫНАН 
СЫР ШЕРТТІ

«ЖАҚСЫНЫҢ ІСІ – 
ЖАРИЯ...»

Суретшіге қолдау қажет

Музейге келуші қонақтар назарына ғалымға қатысты 

кейінгі жылдарда жарық к�рген мерейтойлық кітаптар 

мен әдебиеттанушылардың ғылыми-зерттеу еңбектері, 

мақалалары, ғалымның 10 томдық шығармалар жинағы 

ұсынылды. К�рермендер Қ.Мұхамедхановқа қатысты 

тың деректерден б�лек, Абай, М.;уезов және Алаш 

қайраткерлері жайлы мәліметтермен танысты. Алдағы 

уақытта Қайым Мұхамедхановқа арналған к�рмені 

кеңейту, ғалымға қатысты тарихи деректерді жинақтау 

жұмыстары жалғасын тауып, осы бағытта ауқымды 

қызметтер атқару жоспарлануда.

Қ.САБЫРБАЕВ,
музей қызметкері

Кино майталманымен кездесу жастарға ерекше 

әсер етті. «Гауһартас», «Даладағы қуғын», «Біржан сал», 

«Құнанбай» және т.б. фильмдердегі р�лдерін шебер 

сомдаған актер �зінің шығармашылық жолы туралы 

жан-жақты сыр шертті. Кинодағы тарихи тұлға бейнесі, 

қазақ киносының даму к�кжиегі, �зге де тақырыптар 

бойынша берілген қызықты сауалдарға жауап берді. 

Досқан Жолжақсынов: «Мен �зім ойнаған р�лдердің 

бәріне ризамын. Олар менің �мірге деген талпынысым, 

�нерге деген алғашқы қадамдарым деп есептеймін. 

Бірінен-бірін б�ліп ала алмаймын. ;рқайсында т�ккен 

терім, азаматтық борышым жатыр. Dйткені �зімнің 

ісіме, кәсібіме адал болдым» деп, жастарға тәлім-

тәрбиелік мәні зор, үлгі-�неге боларлық с�зін айтты. 

Кездесуге Д.Жолжақсыновтың жары, «Дарын» 

мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Қазақстан 

Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері Қараг�з 

Сүлейменова да қатысты. Отбасылық жұп бүгінгі 

дәстүрлі әннің орындалу барысы, оның насихаты  

жайын да пікірлерін ортаға салды. 

Кеш соңында �нер иесі к�рнекті ақын Сағи 

Жиенбаевтың «Ауыл қарттары» �леңіне жазылған �з 

әнін нақышына келтіре орындаса, Қараг�з Сүлейменова 

«Қарлығаш», «Тербеледі тың дала», «Біз әлі кездесерміз» 

әндерін тамылжыта шырқап, ұйымдастырушыларға 

алғысын білдірді. 

Айтуған Д'УЛЕТ

Атап айтқанда, «Казтрансгазаймақ» ұжымы, 

аудандық білім б�лімі, орталық аурухана, Dтес,  Шайыр, 

Қызан, Ақшымырау ауылдарының әкімдіктері аз 

қамтылған отбасыларға азық-түлік пен киім-кешек 

табыс етсе, Оңды ауылының азаматтары Азанбай 

Аманғалиевтің үйін ж�ндеуден �ткізуге к�мектесті. Ал 

аудандық аурухана дәрігерлері шетпелік Аспенбетовтер 

отбасына материалдық к�мек к�рсетті. 

«Аймақ басшысының бастамасын қуана қолдаймыз. 

Біздің ұжым Шетпедегі әлеуметтік тұрғыдан аз 

қамтылған отбасыларға үнемі қол ұшын созып келеді. 

Ұжымымыз қарлығаштың қанатымен су сепкендей 

болса да жәрдемдесуді азаматтық парыз санайды. 

«Жақсының ісі – жария, жаманның ісі – құпия» 

демекші, сауапты іс жайлы айтудың артықшылығы 

жоқ. Ниетіміз бен ықыласымыз шынайы бослын дегім 

келеді» дейді аудандық аурухананың бас дәрігері Жанар 

Нұрлыбаева. 

«Асар» шарасы аясында аудандағы 200-ге жуық аз 

қамтылған отбасына және қорғансыз балаларға қолдау 

к�рсетілді. К�мекке зәру отбасылар игі бастамаға мұ-

рындық болған облыс әкімі Е.Тоғжановқа алғыс айтты. 

Алдаш ШОҢАЙ
Маңғыстау ауданы 

Қазақта «Ата к�рген оқ жона-

ды, Ана к�рген тон пішеді» де-

ген мақал текке айтылмаған ғой. 

 Құра лай кішкентай кезінде алғаш 

рет Алма тыдағы Құрманғазы к�ше-

сі нің бойындағы №25 мектептің 

табалды рығынан аттады. 

– Ата-анаң кімдер болады? – деп 

сауал қойды оған класс жетекшісі.

Құралай іркілмей жауап қатты.

– ;кемнің аты Ахмет Аққош-

қаров. Ол саяси қызметте. Былай ша 

айтқанда – дипломат! 

– Бәрекелді! Анаң ше?

– Анамның аты Патшайым. 

;ке сінің аты Тәжібай, былайша 

айтқанда Тәжібаева.

– Анаң қандай қызметте?

– О-о менің анам д�кей ғалым, 

яғни – академик!

Кішкентай Құралайдың жауа-

бына қайран қалған класс жетекшісі 

«Бәрекелді! Болайын деп тұрған 

оқушы екенсің» деді. 

– Мамам мен мектепке кел-

генге дейін-ақ әріптерді, қалай 

жазып-сызуды үйретті. Маршак, 

Агния Барто, Сергей Михалков 

се кілді ақындардың біздей жас бүл-

дір шіндерге арналған �леңдерін 

жаттатқызды. Бұлардан басқа қазақ 

ақындары Мұзафар ;лімбаев, 

Қадыр Мырзалиев, Қабыкен Мұ-

қышев, ;нуар Дүйсенбиевтің 

�леңдерін жаттап үлгердім. Сурет 

салуды да мамам үйретті. 
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МӘСЕЛЕҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

КЕЗДЕСУ

ТҰЛҒА

– Жарайсың, болайын деп 

тұрған бала екенсің, – деп ұстазы 

Құралайды басынан сипады.

...Шынында да, Құралай айт-

са айтқандай, оның анасы әйгілі 

Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтің 

шәкірті болатын. Ол республи-

камызда тұңғыш рет литология 

ғылымының негізін салған геоло-

гия-минералогия ғылымының док-

торы, профессор, Қазақстан Ғылым 

академиясының толық мүшесі еді. 

Қазақстан  Республикасы Жоғарғы 

К е ң е с і н і ң  д е п у т а т ы  б о л ы п , 

қоғамдық, мемлекеттік істерге к�п 

араласқан, �зі басқарған ғылым са-

ласы бойынша к�птеген шәкірттер 

тәрбиелеген ғұлама ұстаз. Орыс-

ша, қазақша, ағылшын тілінде 

ұлттық мүддені ұлағаттау іспетті ша-

ралар шашетектен десе де болады. 

Құралай Ахметқызы ұстаздықтың 

сыртында «Молекулярлы физика» 

және «Термодинамика», «Механи-

ка» тәрізді �зге де к�птеген ғылыми 

еңбектерін жарыққа шығарды. 

Құралай секілді Құдай қосқан 

жарының адами қасиетіне сүйініп, 

талантына тәнті болған жазушымыз 

Сәбит Досановтың: «Құра лайым 

тұрғанда мен нағыз бақытты адам-

мын!» деп айтатыны да тегін емес 

шығар. 

Ж а с т а й ы н а н  ж ұ р т  к � з і н е 

т ү с і п ,  Қ а з а қ с т а н  к о м с о м о -

лы Орталық Комитетінің бюро 

мүшесі, универси тет тің комсомол 

ұйымының жетекшісі болған оқу 

– Қай жерден келдің? – деп 

сұрады.

– Алматыдан, ұлтым қазақ. 

– Атың кім?

Құралай әдеттегі «Қ» әрпінің 

үтір іспеттес дәйекшесін алып та-

стап: - Куралай! – деп жауап берді.

Бас хатшы: 

– Как, как, Ку... деп күміл-

жігенде,

– Ку-ра-лай, – деп анығырақ 

қай та лады Құралай.

Тағы бір сәтте: 

– Вы прекрасно вели слет на рус-

ском, Ку-ра-лай, взлет свой продал-

жай! – деп Леонил Ильич Құралайға 

тәнті болып, сәл күлімсіреп қойды.

– О, многоуважаемый Лео-

нид Ильич, вы меня вдохновляе-

те. Бесконечно благодарна вам! – 

Құралайдың жүзі алқызыл алмадай 

алаулап кетті. 

– Димаш Ахметович Қонаевті 

Саяси Бюроға бірауыздан мүше етіп 

сайладық. Қазақстан жастары бұл 

пікірімізді қостайтын шығар? – деді 

Леонид Ильич қалың шыққан қою 

қасын қозғалта керіп.

– Біз, Қазақстанның барша жас-

тары, шексіз қуанышты екенімізге 

шүбә келтірмеңіз, Леонид Ильич! 

– деді Құралай. 

– Dзім де солай топшылап едім, 

– деді Леонид Ильич.

К�сем мен шешен арасындағы 

қысқаша әңгіме осылай �ресіне 

жеткен еді. 1972 жылы «Молодая 

гвардия» баспасы «Студенттердің 

Бүкілодақтық слеті» кітабын к�п 

таралыммен жарыққа шығарды.

Димаш Ахметұлының аса жо-

ғар ғы мәртебеге ие болғанына 

Орта Азия республикаларының 

бас шылары да ризашылықтарын 

біл дірді. ;зербайжандық әріптесі 

Гейдар ;лиев: «Бәнім гардашым!» 

деп құптаса, �збек достар: «Қонаев 

чундақ ұчқан!», қырғызстандықтар: 

«Борборлық комитеті чоң сая-

си бюросы қолдоп» десіп қайран 

қалысты. 

Д.А.Қонаевтың биік мәртебесі 

һ ә м  Б а с  х а т ш ы м е н е н  ж а қ с ы 

қарым-қатынаста болған кездері 

 Қазақс танның қарқынды қадам 

 жасауына ерекше ықпал еткені 

мәлім.  Б ірақ  жоғарғы жаққа 

жалтақтаумен күн кешкен кездер 

еді ол. Бүгінгідей егеменді Ел ата-

нып, Тәуелсіздіктің к�кбайрағы 

желбіреген жоқ еді.

«Жастық шақ қайта айналып 

келмес саған» деп келетін әйгілі 

«Жиырма бес» әні шырқалғанда 

�зімнің одан т�рт-ақ жас кіші 

кезімде кеңестер елі к� семімен 

тізерлесе қатар отырып, сұх-

баттасқаным есіме оралады. О, 

күр меуге келмейтін, саптыаяқтың 

са бын дай қайран дүние-ай десейші! 

– деп Құралай оқта-текте ой 

құшағына шомады.

Осындайда: «К�п жасағаннан 

сұрама, к�пті к�ргеннен сұра» де-

ген мақал алдыңнан сорайып шыға 

келетінін қайтерсің.

Dмірінің ұзақ жылдарын бір 

ғана әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетке арнаған 

ғалым Құралай Ахметқызы күллі 

қазақ қыздарына үлгі-�неге болар-

лықтай жетіст іктерге  жетумен 

келеді. Осыдан т�рт жыл бұрын 

универси теттің ғылыми кеңе сінің 

ұйғаруымен Құралай Аққош қарова 

«Университеттің құрметті кафед-

ра меңгерушісі» атанды. Зейіні зор 

ғалым �з еңбегінің зейнетін к�руде. 

Атап айтқанда: «Еңбектегі ерлігі үшін 

медалінің» иегері, «ҚР Білім және 

ғылымына еңбегі сіңген қыз меткер», 

«әл-Фараби атындағы алтын медаль», 

ҚР Ұлттық инженерлік ака  де мия-

сының академигі, профессор...

Ол бүгінде �з мамандығы бо-

йынша дәрістерін жалғастырып, 

шәкірттерін жалықпай даярлап 

шартарапқа шарлатудан бір де 

жалығып к�рген емес. «Жақсының 

жақсылығын айт – нұры тасы-

сын» дегендей, Құралай хақында 

қанша зиялы қауым, бірге қызмет 

атқарған ұстаздар, шәкірттері, 

ақын-жазушылар ағынан жарыла 

алғыс тарын айтып, жүрекжарды 

с�здерін білдіргелі қашан! Қырғыз 

ақыны  Мархабай Ааматов: 

«Бақытқа жете бербейд 

самашқандар, 

Мен алам, мен алам деп 

талашқандар,

Тағдырда жолугушат чандағана,

Құралай жеңебездей жараш-

қан жар» деп Құралайдың Сәбит 

Досанов секілді белгілі жазу шы ның 

жары екенін  толғайды.

Құралайдың бастан кешкен 

жетелі кезеңдерін түгел айтып шығу 

мүмкін емес. Тоқсан ауыз с�здің 

то бықтай түйіні – мектепті ал-

тын медальмен бітіргеннен бастап 

қилы-қилы �мір баспалдақтарынан 

жігерлі аттап, білімдарлығы, адами 

қадір-қасиетімен қастерлі болған 

қазақ қызы Құралай хақын дағы 

қысқаша толғауымды Құралайға 

арнал ған әннің мәтінімен тәмам-

дасақ деймін:

Аққудай, мәпелеген к�гілдірің 

К�мейден тебірене т�гіл жырым.

;німді ағылтайын Құралайдан, 

К�сілген кермаралдай к�ңіл күйім.

 Қайырмасы:

 Жанарымның шырағы,

 Нұры с�нбес Құралай,

 Қиялымның пырағы,

 Жыры теңдес Құралай.

Патшайым анасының падишасы,

Сәбиттің құдай қосқан 

ханымшасы,

Қара к�з, қиғаш қасты 

қыздар к�п қой,

Қастерлі Құралайдай табылсашы!

Мыңбай Р'Ш
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еркін с�йлейтін. Ұлыбританияға 

сапармен барғанда баяндамасын 

ағылшын тілінде жасап, т�рткүл 

дүниенің т�рт бұрышынан кел-

ген оқымыстылар қызу құптай 

қолдарын соққанын білеміз. 

Құралай оқыған мектеп те 

ағылшын тіліне бейімделгендіктен 

ол да жастайы нан осы тілде с�йлеуге 

икемделе бастады. Мектепті ал-

тын медальмен бітірген соң, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің физика б�ліміне 

түсіп, лениндік шәкіртақыға ие бол-

ды. 1972 жылы жоғары оқу орнын 

үздік бітірді.  Сонан соң Мәскеудегі 

Байков атындағы  Металлургия 

институтының аспирантурасын 

тәмамдады. 1976 жылы профес-

сор К.П.Гуровтың жетекшілігімен 

Украина астанасы Киев қаласында 

«Особенности взаимной диф-

фузии в многофазных динар-

ных системах» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертациясын 

ойдағыдай қорғап шықты. Құралай 

сол кезден бастап жаратылыста-

ну ғылымының, физика ғылымы 

саласының �с іп-�ркендеу іне 

қомақты үлесін қосумен келеді. 

;л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінде білім ұстартатын 

шетелдік студенттерді даярлық 

курсынан �ткізуде де Құралай 

қыруар істер атқарды. Оларға қазақ 

тілін үйретіп, оқулықтар дайын дау, 

Жерлесіміз шет елдік актерлер, саясаткерлер, 

мәдениет қайраткерлері енген үздік ондықтың 

ішіне енді. Олар белгілі �нер қайраткерлері 

Стивен Сигал, Майкл Дуглас, саясаткер  Фидель 

Кастро (марқұм), композиторлар Мишель 

 Легран мен Александра Пахмутова, танымал 

кардиолог Лео Бакира, хоккейші Владислав 

Третьяк, әнші Валентина Толкунова және Аяг�з 

қаласынан суретші Қалибек Айнажаров. Ол �зінің 

қайталанбас туындыларын ағаш бетіне ойып 

 салады. Dнер туындыларының аттары да ерекше: 

«Адам ата мен Хауа ана», «Балалық шақ», «Дала 

аруы», «Голгофаға жол», «Үш жүз», «Қо бызшы», 

«Періште мен т�рт салт атты», «Гур до фарид пен 

Сухрабтың жекпе-жегі», «Қозы К�р пеш Баян 

сұлу», «Омар Хайям» т.б. �нер туын дылары. 

 Бү гінгі таңда Қалибек Айнажаровтың есімі әлем-

дік дәрежедегі суретшілердің реестріне енген. 

...Аяг�здік жігіттің қоларбаға таңылуы 

дәрігерлердің шалағайлығынан болған жағдай 

үздігі, небәрі жиырма бір жастағы 

ай маңдайлы, әдепті де к�рікті қыз 

Құралай Ахметқызы  болатын. 

Dткен ғасырдың 1971 жылы, 

қазан айының 19-20 жұлдызында 

Құралай �мірінде естен кетпес, 

айрықша оқиға болды. Осы екі 

күн ішінде сол кездегі Қызыл им-

перия астанасы Мәскеу қаласы, 

Кремльдің үлкен сарайындағы 

 Георгиев жиынжайында студент-

тердің бүкілодақтық слеті �тті. 

КОКП Орталық Комитетінің 

Бас хатшысы Леонил Ильич Бреж-

нев бастап келген жоғары лауа-

зымды топты отырғандар орында-

рынан тұрып қарсы алды. К�ркіне 

к�з сүрінетін қазақ қызы Құралай 

т�ралқада Брежневтің оң жағына 

жайғасты. 

Слет тізгінін қолына алған 

Құралай Леонид Ильичтен бастап 

сол кездегі алып елдің нарқасқалары: 

КСРО Ғылым акаде мия сының 

Прези денті М.В.Келдыш, Жазу-

шылар ода ғының т�рағасы, ақын 

А.Сурков, Кеңес Одағының мар-

шалы И.С.Конев, БЛКЖО Орталық 

Комитетінің бірінші хатшысы 

Е.М.Тяжельников, тағы басқаларға 

қоңыраудай сыңғырлаған анық 

та қанық естілген әсем даусымен 

кезек-кезек с�з беріп отырды. Еш 

мүдіріссіз орысша әрі таза, әрі ше-

шен с�йледі. Орайлы бір сәтте Лео-

нил Ильич Құралайға қарап: 

еді. Сүйек туберкулезі деген қате 

диагнозбен жасалған отадан соң 13 

жасар қарапайым ойын баласы қоларбаға 

таңылды. Бір кездердегі асқақ арман, 

жарқын болашақ туралы ойлары бір-ақ сәтте 

быт-шыт болып екі аяқ тартылып, басуға жа-

рамай пұшайман халге түсті. Бойында намысы, 

жүрегінде оты бар, талантты жігіт осылай-

ша қоларбамен жүруге мәжбүр болып қалған. 

Бұлқынды, ширықты... ешкім бұған назар 

 аудармады, енді бұл ешкімге керегі де жоқ болып 

қалды. Қаншама ұйқысыз �ткізген түндер, азабы 

мол күндер, шеккен қайғы-қасірет сол кездегі  21 

жасар жас жігітті түбегейлі шешімге алып келді. 

– Мәскеу, Ленинградтағы клиникалардың 

да шамасы келмеді. Диагноздың жаңсақ болып, 

маған мүлде басқа операция жасалғанын кеш 

білдім. Бірде Ленинград хирургиялық туберкулез 

институты берген дәрігердің қорытындысын 

кездейсоқ қағаздардың ішінен тауып алдым, 

–дейді ол. Ол енді �зінің бүкіл �міріне қиянат 

жасаған жалған дәрігерден кек алуға бел буды. 

Анығында, хирургиялық емес, 4 жылдық 

санитарлық-гигиеналық маман даярлайтын 

оқу орнын тәмамдаған «оташыны» жас жігіт 

қойнына тығып, алып барған шолақ мылтығымен 

атады. Бір емес, екі рет. ;йтеуір, «дәрігер» дін 

аман қалды. Мылтық дауысының қоғамдағы 

жаңғырығы ғаламат болды. Бірнеше жылдардан 

бері қиянат шегіп жатқан қоларбадағы мүгедек 

жігітке бірден назар аударылды.  Мәскеудің 

«Литературная газета» басылымында  журна-

лист А.Самойленконың «Выстрел после опера-

ции» деген мақаласы жарияланып, 1986 жылы 

Қалибек жайлы «Диагноз» деп аталатын к�ркем-

публицистикалық фильм түсірілді. Осы аттас 

кітап шығарылды.

Дүниежүзінің беделді ұйымдары таңғалып, 

марапатқа ұсынып жатқан Қалибек Айнажаровтың 

туындыларының сыры неде? Мүгедек жігіттің 

қазіргі жанайқайы не жайлы? Мәскеу, Астана, 

Алматы, Dскемен қалаларында сурет к�рмелерін 

�ткізген жігіт енді �з �нер  туындыларын лайықты 

бағасына сатқысы келеді. Ал бұл дүниелерін осы 

саланың мүйізі қарағайдай �нер тарландары 

жоғары бағалаған. Ағаш бетіне ойып салынған 

�нер туындылары дүкен с�релерінде тұрған дәл 

осындай бейнелерінен анағұрлым айырмасы бары 

анық. 

– Dзімнің жан жарым Айгүл екеуміздің орта-

мыз дағы жалғыз ұлымыз отау құрды. Енді бір 

үйде бес жанбыз. Шақырылып жатқан шетел-

дегі сурет к�рмелеріне қатысу үшін де қара-

жат қажет. Демеу шілер шағын қаладан  та была 

бермейді, – дейді ол. Ал к�рме, галереяға ұял-

май қоятын, әлем мойындаған �нер туынды-

лары Қалибекте бар шылық. Мәселен, тарих 

ғылымының докторы, Ресей қолданбалы �нер 

академиясының ака демигі Нәйля Бекмаханова 

(тарихшы  Е.Бек маханов тың қызы), Алматыда 

«Сымбат» сән акаде миясы ұйымдастырған к�р-

меде қазылар ал қа сының т�рағасы болған белгілі 

сәнгер  Алек сандр  Зайцевтар Қалибек Айнажаров-

тың  қо лы нан шыққан дүниелерін �те жоғары 

бағалады.

– Амал не, әлемдік �нер шеберлері тарапы-

нан лайықты бағаларын алған суреттер әлі де �з 

деңгейінде бағаланбай жүр. Мұң-зарымды айтып 

жоғарыға жаздым. Олардың маған к�мек к�рсету 

туралы жергілікті жерлерге жазған хаттары да 

бар. Бірақ неге екені белгісіз, «баяғы жартас, сол 

жартастың» кебін құшудамыз, – дейді  Қалибек 

Ішпекбайұлы қағаздарды к�рсетіп.

Тәуелсіз Қазақстанның к�к байрағын әлемдік 

додада желбіреткен, «;лемнің ұлы адамда-

ры» кітабына енген жігіт �з �нерінің лайықты 

бағаланғанын қалайды. 

Берікхан ТАЙЖІГІТ
Шығыс Қазақстан облысы

Аяг�з ауданы

«

еді. С

диагноз

жасар қара

таңылды. Б

б

Кремльдің Үлкен сарайы, 
Георгиев залында Л.И.Брежнев 

Құралаймен сұхбаттасуда. 1971 жыл
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жақын ағайындарынан естіп біліп, 

хабардар болып жүреміз. ;кемнің от-

басын құрып, шаңырақ к�тергеннен 

кейінгі �мір жолы туралы айту мен 

үшін айқынырақ. Қалай болғанда да, 

ел-жұрты, замандастары қадірлеген 

ардақты азаматтың халқының асыл 

перзенті болып қалыптасуына ата-

анасынан, отбасынан, әулетінен алған 

тәлім-тәрбиесі әсер еткені с�зсіз. Оның 

бойындағы мінезі, қарапайымдылығы, 

д е г д а р л ы ғ ы ,  м а қ т а н ш а қ т ы қ т а н , 

менмендіктен алыс тұруы осын-

дай ойларға жетелейді. Адам �зінің 

тегіне тартып туады дейді ғой. Соған 

қарағанда әкеміздің тектілігі, �скен-

�нген ортасы жақсы болғаны анық. 

– Рүстембек ағамыздың жан-жары, 
яғни анаңыз, отбасы туралы айтып 
берсеңіз. 

–  А н а м ы з  Г ү л с а ғ и р а  Ш ы ғ ы с 

 Қазақ стан облысының тумасы. Анам 

да �нерге жақын болды. Dзіне тән әдемі 

дауысы бар еді, ән салатын. ;кем екеуі 

т�рт қыз сүйді. Мен үйдегі ең кенжесі 

болсам, менен үлкендері Мақпал, 

Гүлжан, Шәмшінұр есімді қыздар. 

Үшеуі де қазіргі таңда бақилық болып 

кетті. Құдайға шүкір, әкемнің артында 

4 немере, 2 ш�бере бар. 

Анамыздан ерте айырылдық. Ол кісі 

менің сегіз айлығымда дүние салды. 

Анам қайтқан соң біз әкемізден ұзақтай 

бердік. ;кем не дегенмен ер адам ғой. 

Оның үстіне �нер адамы болғандықтан 

гастрольдік іссапарлармен Ресей, 

Қытай және тағы басқа елдерге сапар 

шегетін. Біз сағынысып жүретінбіз. 

– Қызмет жолында аралас-құралас 
болған замандастары, әріптестері туралы 
біле отырсақ...

– ;кем сахнада күй тартумен 

қатар А.Жұбанов атындағы филар-

монияда солист болып қызмет істеді. 

Бірқатар дарынды домбырашылар-

ды тәрбиеледі. Олардың қатарында 

елге танымал Рысбай Ғабдиев, Боздақ 

 Рзаханов, ;зидолла Есқалиевтер бар. 

Dзінен тәлім алып, орындаушылық 

Бір с�збен айтқанда, әкеміздің біз 

үшін қалдырған байлығы оның күй 

�нері, архивте сақталып қалған дауы-

сы. Дүние жинауға қызыққан жоқ, 

бар ғұмырын бүтіндей �нер жолына 

арнады. 

– Балаларына қандай ақыл-кеңес-
те рін айтушы еді? Мінезі, болмысы 
қандай еді? 

– Мақтанғаным емес, әкем түр-

келбеті келісті, кең маңдайлы, сым-

батты болды. Азамат десе, азамат 

дейтіндей тұлға еді. Кез келген іске аса 

байыппен қарайтын, бір нәрсе  туралы 

жеңіл-желпі ойлаған кезі болған емес. 

Қыздарына �негелі тәлім-тәрбие берді. 

Менің жанымда болғанда «Жан ба-

ласын алдаушы болма. Dмірге сен, 

адамдарға сен. Сенім керек» деп айтып 

отыратын. 

Қазақта «К�рер жарығы бар екен» 

дейтін с�з бар ғой. Солай болса керек, 

әкем Ұлы Отан соғысы жылдарында 

майдан шебінде жүріп немістердің 

құрсауына түскен екен. Десе де, 

немістер де адам баласы, бұларды 

қырып салмапты, күштеп жұмысқа 

салса да, асыраса керек. Сондағы 

қызықты айтайын, әкем немістерді 

таңғалдырумен жүріпті. Қолдан домбы-

ра жасап шығыпты да, күйлерін орын-

дапты. Бұл оның жиырмадан енді ғана 

асқан бозбала шағы ғой. Мен әкемнің 

сол кездегі батырлығына, �неріне, ішкі 

рухани күш-қайратына әлі күнге дейін 

тәнті боламын. Біртуар деп осындай 

азаматтарды айтса керек-ау. Қаншама 

теперішке түссе де, басына түскен 

қиындықтарға мойынсұнбастан, тіпті 

елең қылмастан, уайымы жоқ адамдай 

күліп жүретін, �нерге адал болатын. 

– Бүгінде Рүстембек Омаровтың 
ұрпақтары немен айналысады, оның 
жолын қуғандар бар ма? Сонымен бірге 
Рүстембек Омаров мұрасын жаңғырту 
жоспарда бар ма? Күйші есімін мәңгілік 
есте қалдыру бағытында не жасалды? 

– Dкінішке қарай,  дәл оның 

күйшілік �нерін ұрпақтарының ара-

сында жалғастырған ешкім болмай 

тұр. Dзім дизайн-корреспондент 

қызметін атқарамын. Бұл да �нердің 

бір саласы ғой. Басқа мамандық иесі 

болса да, немереміз суретті жақсы 

салады. Dздеріңіз жақсы білесіздер, 

әкеміз ұзақ жылдар бойы Құрманғазы 

атындағы Қазақ мемлекеттік ұлт 

аспаптар оркестрінде жемісті қызмет 

етті. Бұл орайда оркестр басшылығы 

мен ұжымына ерекше алғыс айтқым 

келеді .  Олар Рүстембек Омаров 

мұрасын жаңғырту жолына мән бе-

руде. Оркестрдің қазіргі басшысы-

мын деп �зін таныстырған Нұрғиса 

Мұратұлы деген азамат мені әкемізге 

құран бағыштау сапарына ертіп жүрді.

1999 жылы әкеміздің 80 жылдық 

мерейтойын салтанатты түрде атап 

�ттік. Ол кезде жұмыс бабымен қоныс 

аударып, Шымкентте тұратынбыз. 

Жақсы деңгейде тойланды. Қолдау 

к�рсеткен �нер адамдарына к�п 

рақмет. Былтыр, 2017 жылы к�ктем 

айында бірқатар азаматтардың, �нер 

қайраткерлерінің бастама к�теруімен 

Павлодар облыстық ұлт аспаптар 

оркестріне Рүстембек Омаровтың есімі 

берілгенде қуанышымызда шек болған 

жоқ. Осыған орай облыстық оркестрдің 

«Жастық шақ» атты концерті қойылды. 

«Жастық шақ» деген әкеміздің т�л 

туындысы болатын. Оны оркестрге 

лайықтап,  тыңдарман назарына 

ұсынған аталған оркестрдің дирижері, 

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

 Мәде ниет қайраткері, күйші Талғат 

Кәрімов дейтін азамат. Осындай игі 

шаралардың атқарылып жатқаны 

үшін рақметтен басқа айтарымыз жоқ. 

Қазір мен де жас емеспін, алпысты 

алқымдадым. Десе де, әкемнің мұрасын 

насихаттау, кейінгі ұрпақтарға та-

ныту жолында еңбектеніп келеміз. 

Күйші есімін ардақтап, бағалай 

білетін халқы, тыңдармандары барын 

к�ргенде шаршағаныңды да ұмытып 

кетесің.  

– 'ңгімеңізге рақмет! 

'ңгімелескен 
Ұлмекен ЛЕСБЕКОВА

 

Гондурастың Сан-Педро-
Сула қаласында жүздеген 
адам ереуілге шығып, екінші 
мер зімге қайта сайланған 
ел президенті Хуан Орландо 
 Эр нандестің биліктен кетуін 
талап етуде. 

Белсенділер оның қар-

сыласы Сальвадор Насрал-

ла    ның президент болғанын 

қалайды. Шерушілер қазіргі Мемлекет басшысы-

на конституцияны бұзды және халық пікірімен 

санаспайды деген айып тақты. 

Еске сала кетейік, оппозиция �кілдері �ткен 

президенттік сайлау қорытындыларының күшін 

жоюды талап еткен болатын. Бірақ Гондурас-

тың жоғарғы сайлау трибуналы бұл шағымды 

қабылдаған жоқ. Сот ұсынылған дәлелдер 

Хуан Орландо Эрнандесті қызметтен кетіруге 

жеткіліксіз деп мәлімдеген-ді. 

Н и г е р и я н ы ң  С ы р т қ ы 
істері министрі Джеффри 
Ониима ел билігі �з азаматта-
рын Ливиядан кері қайтарып 
жатқандығын мәлімдеді. 

«Қазір мигранттардың 

с а н ы н  д � п  б а с ы п  а й т у 

қиын, дегенмен, 5000 адам 

Нигерияға қайтарылады 

деген үміттеміз. Мақсат – 

олардың отанға оралуын тездету. Біз жергілікті 

билік пен халықаралық к�ші-қон ұйымымен 

бірлесіп, осы мәселені қарастырып жатырмыз» 

деді Д.Ониима.

Ливия арқылы Еуропаға қоныс аудармақ 

болған африкалық мигранттардың арасында 

 Нигерия азаматтарының үлесі басым екендігін 

айта кеткен ж�н. Ливия жағалау қызметі к�ші-қон 

саясатын қатаңдатқаннан кейін �ткен жылдың 

шілде айынан бастап бұл елде олардың к�пшілігі 

қалып қойған. К�ші-қон лагерьлеріндегі зорлық-

зомбылық фактілері жиілеп кеткендіктен,  

Халықаралық к�ші-қон ұйымы мигранттарды 

елдеріне қайтарумен айналысатын бағдарламаны 

іске қосқан болатын. 

Сауд Арабиясы бастаған 
араб коалициясының ұшағы 
Йеменнің солтүстігіндегі к�-
терілісші хуситтердің провин-
циясы Саадаға құлаған. 

«;л-Арабия» арнасының 

хабарлауынша, ұшақ апа-

тына техникалық ақаулар 

себеп болған. Ұшқыштар 

құтқарылды.  Ал хуситтердің 

бақылауындағы Saba агенттігі ұшақты хуситтердің 

әуе күштері қағып құлатқан деп хабарлады.

 'зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ОРТАЛЫҚ АМЕРИКА

БАТЫС АФРИКА

АРАБ ТҮБЕГІ

Биліктен кетуін талап етуде

Босқындар еліне оралмақ

Ұшақ апатқа ұшырады

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Қытайдағы Янцзы �зенінде панамалық мұнай 
танкері мен гонконгтық жүк кемесі соқтығысып, 32 
адам ұшты-күйлі жоғалып кетті. 

Ресми дерек бойынша, панамалық кеме Брайт 

Шипинг атты ирандық компанияға тиесілі. 

Оның бортында 32 экипаж мүшесі болған, оның 

30-ы Иран, қалғаны Бангладеш азаматтары. 

Гонконгтік кемеге зақым келгенмен, ондағы 

экипаж дін аман, 21 адам құтқарылды. Қазір оқиға 

орнында, құтқару-іздестіру шаралары жүргізіліп 

жатыр.

Солтүстік Кореяның президенті Ким Чен 

Ын Оңтүстік Кореямен арадағы қатынастарды 

жақсарту үшін Жарлық шығарып, �ткенді 

қазбаламауды, екі мемлекет арасындағы мәселені 

тек корей халқы талқылауы тиіс екендігін, 

сондықтан үшінші  мемлекетт ің  ахуалды 

ушықтырмауы қажеттігін жеткізді. 

Сеул мен Пхеньян ортақ шекарадағы арнайы 

байланыс желісін 2015 жылдан бері алғаш рет 

қайта іске қосқандығын айта кету керек. 

Иран билігі елдің бұрынғы президенті Махмұд 
Ахмадинежадты үйқамаққа алды. Ол Шираз 
қаласына жасаған сапары кезінде тұтқындалған. 
Мұндай үкімді Ислам Республикасының рухани 
жетекшісі 'ли Хаменей шығарды. 

Билік �кілдері бұрынғы президент ел ішіне 

іріткі салды деп айыптап отыр. Олардың айтуын-

ша, Махмұд Ахмадинежад желтоқсан айында 

Бушер қаласына барып, Президент Рухани мен 

оның үкіметі ел байлығын меншігі деп санайды 

және халықтың хал-жағдайына алаңдамайды деп 

айыптаған. Осыдан кейін елде билікке қарсы жап-

пай ереуілдер белең алды.

Тіпті ашынған топ президент Хасан Рухани 

мен елдің рухани жетекшісі ;ли Хаменейдің 

қызметтен кетуін талап еткен.

 АЗИЯ

ШЫҒЫС АЗИЯ

ИРАН

Кеме апатқа ұшырады

Қос елдің мүддесін көздеді

Үйқамаққа алынды

Рүстембек Омаровтың орындау 

мәнерін академик Ахмет Жұбанов 

�те жоғары бағалап, �зінің «Ғасырлар 

пернесі» атты еңбегінде: «Рүстембек 

к ү й д і  « ш е г е л е п » ,  ш а п ш а ң ,  ж а й 

келетін буындарының бәрін де тастай 

түйіп, екпінін ауыстырмайды. Орта-

ша ұзындықтағы саусақтарымен  бір 

 нотаны жаза баспай, бәрін де �з орнын-

да етіп орындайды. Аты алып қашқан 

кісідей домбырасының «тізгініне» ие 

бола алмайтын кейбір домбырашылар-

дай күйді баста алған екпінінен қуып 

кетіп, аяғында кей жерлерінде сүрініп 

қалатын әдет Рүстембекте болмайды» 

деп жазған. 

Қазақстанның халық артисі, про-

фессор Қаршыға Ахмедияров Рүстембек 

Омаров туралы жазған естелігінде: 

«Рүстем ағаның тартқан күйлерінің 

ішкі-сыртқы құрылысы, динамика-

сы күй жанрына лайықты, білімді 

музыкантқа сай құбылыс  болатын. 

 Мысалы, Динаның «Байжұма» күйін 

тек Р.Омаровтың орындауында ғана 

ести аламыз. Ал Дина шешемнің 

орындауын да еш архивте жоқ. Сон-

да шешемнің тартқанын �зінше да-

мытып, күрделі шығарма ретінде 

қалыптастырған Р.Омаров десе бо-

лады. Осындай дәстүр жалғастырған 

орындаушылар тарихта к�п емес, 

соның бірі Русахаң. Мен �зім де Рүстем 

ағадан соң оркестрдің бас домбыра-

шысы болғанымды мақтан тұтамын. 

Русахаң к�п с�йлеп, сырын ешкімге 

шашпайтын, күй тартқанда дыбысқа 

�те мән беретін, сахнаға шыққанда 

тыңдаушысын сол  дыбыс сазы-

мен,  бояуымен �зіне баурап алатын 

қағысымен қатар қазақтың барлық 

к ү й ш і л і к  м е к т е п т е р і н  б а р ы н ш а 

меңгерген күйші болатын. Dзі Арқада 

туып-�ссе де, Оқап Қабиғожинның 

шәкірті болды және Динаның, Мұрат 

Dскенбаевтың қолынан күй алған дом-

бырашы» деп баға берген. 

Бүгінде ашығын айтқанда, телеарна мен 
ел алдында жүрген әншілерімізге жастар 
к�п еліктейтін болды. Тіпті мән-мағынасыз 
айтылған әннен �здерінің ішкі жан дүниесіне 
қажетін тауып алатындығын ашық айтып, 
оларды қызғыштай қорғайтынын қайтерсіз.

Жүріс-тұрысы, киім киісі ұлттық ділімізге 

жат «91» тобын сынға алғанымызбен, есесіне 

солардың әнін ұнататын жас�спірімдердің 

қатары к�бейіп жатқандай к�рінеді.

Қазақ тілінің уызынан нәр алып, ауыз 

әдебиетімен сусындап �скен құрбымның 

он бес жастағы бойжеткен қызының с�здік 

қорына, с�з түсіне алатындығына, с�здің 

қадір-қасиетін бойына сіңіріп, мақалдап-

мәтелдеп орнымен қолданатындығына 

ағайын-туманың ортасы да, ұстаздары да 

риза болып жүретін еді. Кеше бір әңгі-

месінің арасында сол құрбым қызының «91» 

тобының әнін тыңдап, солардың жанкүйері 

болғаннан бері туған тілінің майын тамызып 

с�йлейтін әдетінен қалып бара жатқанын 

айтып, болашағына алаңдайтынын жеткізді. 

Ата-ананың алаң к�ңілін түсінуге болады. 

Телеарналардан берілетін кейбір ән-

деріміз мазаққа айналғандай. Жақында 

жаңажылдық демалыс күндері ән тыңда-

мақ қа, к�ңілді к�термекке телеарнаны 

қосқан едік. 

«;кеме айтшы мама,

Жіберсін бешірге!

Жас емеспін мен енді,

Қорқады несіне?» деген ән с�зін естіп, не 

күлерімізді, не жыларымызды білмедік. 

С�йтсек, біз білмейтін дүние к�п екен. 

«Еркекпін мен, тек бір с�йлеп жұлқынатын.

Еркекпін мен, бір ғасырда бір туатын.

Еркекпін мен, жауға сырын айтпайтұғын,

Айтқанынан қайтпайтұғын еркекпін» 

деп, еркек тігін ән мәтініне қосып, оны ел 

алдында шырқауды намыс к�рмейтін әнші 

жігітіміз де бар екен. 

Бұлардан қыздар да қалыспайтын тәрізді.

 «Маған қоңырау шалған кезінде,

Телефоным с�ніп қалды.

;лемде жарық с�нгендей,

Сезім пайда болды-ау.

Жаяу к�шенің бойымен мен жүріп келем

Күтпеші жаным тек қоңырау менен» 

деген әнші сіңлімізді де сахна т�рінен к�ріп 

жүрміз. 

Жоғарыда тілге тиек еткендер толған-

дыр май қоймайды. С�зге ерекше мән 

беретін халық едік. ;лгіндегі күлдібадам, 

мәнсіз-мағынасыз с�здерге жол беріп отыр-

ғанымыз қалай? Жас ұрпақ бұл әнсымақ-

тардан қандай �неге алмақ?

«;ннің де естісі бар, есері бар» деп Абай 

атамыз айтпақшы, ән тыңдарман талғамын 

қалыптастыратын рухани құндылық екенін 

есімізден шығармасақ екен. Бүгінгідей әншілер 

к�бейген заманда ән табиғатының бұзылып бара 

жатқаны жасырын емес. Ең бастысы, ұлттық та-

мырдан нәр алатын, ұлттық дүниетанымымызға 

сай келетін әндер қатары к�бейсе дейсің. Біз 

осы жағына ерекше назар аударуымыз керек. 

Эстрада арқылы да есті әндерді насихаттауға 

болады. Ол үшін ән мен мәтінге деген жоғары 

талғам қажет. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Осы орайда біз бүгін Рүстембек 

Омаровтың қызы Қарлығаш Омарова-

мен әкесі жайында сұхбат құруды ж�н 

к�рдік. 

– Қарлығаш апай, қазақтың күй 
�нерінде Рүстембек Омаровтың орны 
ерекше екені белгілі. Құрманғазы, 
Динаның күйшілік мектептерін  кейінгі 
ізбасарларға жеткізген домбырашының 
�сіп-�нген ортасы, туған жері туралы 
айтып берсеңіз. 

– ;кем Павлодар облысы Лебяжі 

ауданы Шарбақты ауылында дүниеге 

келген. Біз Алматыда туып-�ссек те, 

Павлодар �ңірі біздің жанымызға 

�те жақын, адамдарынан бір тазалық 

лебі есетіндей к�рінеді. ;кем де сол 

топырақтан �сіп-�ніп шыққан соң 

болса керек, ақк�ңіл, ашық-жарқын, 

қашанда к�теріңкі к�ңіл-күйде жүретін 

адам еді. Реті келгенде әзіл-қалжыңын 

айтып, күлдіріп те отыратын. ;кемнің 

әкесі, яғни атамыз дәулетті адам 

болған екен. Дәулетті болуымен қатар 

�нерді жақсы бағалаған, таңды таңға 

жалғап күй тартатын, сондай-ақ 

жыраулық �нері де болған. Dкінішке 

қарай, �мірден ерте қайтып, әкем 

балалар үйінде ержетіпті. Тағдырдың 

мұндай қиындықтарына тап болуы 

әкемді қайсарлыққа, табандылыққа, 

тәрбиелеген. 

Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, 

Сүгір, Дәулеткерей сынды күйшілердің 

күйлерін жан дүниесімен беріліп тарта-

тын. Бүкіл саналы ғұмырын күй жолына 

арнаған тұлға еді ғой. Dзінің таңдаған 

мамандығына, кәсібіне адал болды. 

Dкінішке қарай, әкемнің �скен ортасы 

мен жолдастары туралы к�п мағлұмат 

айта алмаймын, себебі к�бінің к�зі 

қайтқан. Dзім де оның кенже қызы 

болғандықтан әкемнің жас күні тура-

лы, ат жалын тартып мінген шақтары, 

�негелі қырлары хақында әкемнің к�зін 

к�рген немесе ол кісі туралы ғибратты 

әңгімелер естіген жерлестерінен, алыс-

«Әннің де естісі бар...»
ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

атақты күйші Рүстембек Омаров жайында сыр-сұхбат
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шеберлігін бойларына сіңірген жақсы 

шәкірттері к�п болды. Күй �неріндегі 

дәстүр сабақтастығын әкелеріміз осы-

лай жалғады ғой. 

Кезінде Алматы қаласындағы 

Т�лебаев пен ;йтеке би к�шесінің 

қиылысында әдемі аллеясы бар, тек 

артистер тұратын әдемі үйлер болған. 

Мен 1956 жылы сол үйлердің бірінде 

туғанмын. ;кеме сол жақтан үй 

алуы на Роза Бағланова к�мектескен 

екен. ;кем, Роза Бағланова, Шәкен 

 Айманов, ;мина Dмірзақова, Нұрғиса 

Тілендиев, Қаршыға Ахмедияров бір 

ортада жүрген замандастар еді. Олар 

�нерде бір-біріне қолдау к�рсеткен 

ағалы-інілі, артистер қауымы болатын.

– Соңында қалған күй мұралары 
қалай сақталып жүр? 

– ;кем к�п жылдар Құрманғазы 

күйлерін жинақтап, халыққа орын-

дады. Еліміздің «Алтын қорында» 

о н ы ң  д о м б ы р а м е н  о р ы н д а ғ а н 

«Жастық шақ»,  «Ілме»  күйлері , 

 Евгений Брусиловскийдің «Исаның 

желдірмесі»,  Дина Нұрпейісова, 

Тәттімбет күйлері сақтаулы тұр. Кейбір 

әндері Павлодардағы мұрағаттарда, 

сондағы архивтерде сақталып, жарыққа 

шықпай жатқаны белгілі. ;лі де іздену 

үстіндеміз. Алматыдағы мұрағаттарда 

о н ы ң  д а у ы с ы  с а қ т а л ғ а н ы м е н , 

қолымызға түспеді. Үйімізде тек сурет, 

газет-журналдар. Ол кезде бейнеро-

лик деген болмаған соң қағаздағы 

мұралармен шектелеміз, әрине. 

Тағы бір айта кетерлігі, әкемізге 

«Қазақ КСР-ның Халық артисі» атағы 

берілген құжат к�п жылдар бойы із-

түзсіз жоғалып кетіп еді. Араға 47 жыл 

салып барып, немере қызы арқылы 

табылып отыр. Бұл да бір маңызды 

жайт деп білемін. ;кеме Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесі Президиумынан 

берілген к�птеген марапаттар да болды. 

Dзі оларды жинауға қызықпаса керек, 

к�бі сақталмай қалды. Осы күні қолы-

мызда бар марапаттарды к�зіміздің 

қарашығындай сақтап келеміз. 

Өнердегі әріптестері ортасында
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ЖАНЫМА КҮШ БЕРЕСІҢ

Ештеңе �зің барда білінбеген,

Күнімсің шуақ шашар күлімдеген.

Dмірге қадам бастым, «апа» дедім,

Айналдым қуат берген тілім, сенен.

Айқайлап айтатұғын үнім де сен,

Тағатын омырауға гүлім де сен.

Жаныма рух бересің, күш бересің,

Жабығып әлсіресем, дірілдесем.

Жеткізген бабалардың ән мен жырын,

Ғасырлар қойнауынан тылсым сырын.

Бұлақтың қайнарындай тілімменен,

Тірліктің түсінемін әрбір қырын.

Сен барда қазақ тілі, оза аламын,

Шарықтап, к�кке қолды соза аламын.

Осы елге қалай қыпшақ келді екен,

К�кейімді мазалайды сан сұрақ.

Қазан айы. Сеземін мен күз демін,

Бабамызды-Бейбарысты іздедім.

Мекен еткен, �зі жүрген к�шеден,

К�ргендеймін әміршінің іздерін.

Алабында тұнған аңыз, керемет,

Мен тыңдаймын ұйып қатты, елеңдеп.

Орны б�лек, тарихы бай Мысырдың,

Даңқы асқан шежіреде еленбек.

ПИРАМИДА БАСЫНДА

Құштар ем бір к�руге бала жастан,

Керемет жоқ секілді одан асқан.

Пирамида қасында тұрмын, міне,

Тұрғызған жымдастырып берік тастан.

Оралтып қайта тірлікке қызу, дем берген,

Dмірді сүйем, �мірге мәңгі құштармын.

ҚАР ЖАУЫП ТҰР

Толассыз қар жауып тұр Астанада,

Мен үшін жаңа �мір бастала ма?

Оранған ақ мамыққа к�шелері,

Dзгерген ақша қармен басқа қала.

Қыс келді. Қар жауып тұр жапалақтап,

Ағаштар алқа тақты қардан аппақ. 

Астана ақ к�рпемен жамылғандай,

Жыл бойы табиғаттың келген сақтап.

Тоқтамай қар жауып тұр, басылар ма,

Шашудай жолға сансыз шашылар, ә?!

Аппақ боп ақ арманның белгісіндей,

Ақша қар қонып жатыр шатырларға.

Тамаша!Қар жауып тұр Астанада,

Аппақ боп к�рінеді асқақ қала.

...Ақорда ниеті ақ, пәк к�ңілмен,

Елімді келе жатыр бастап алға.

 

З'МЗАГҮЛ

Арыла алмай басыма түскен к�п ойдан,

;кетсе ғой бір күш аулаққа алып 

тек бойдан?

Сол сәтте �зің жарқыраған 

күндей к�ріндің,

Зәмзагүл деген атыңды сенің кім қойған?

Зәмзагүл деген атыңнан жаным, айналдым,

Ғашық боп саған, �зіңе жіпсіз байландым.

Еліктіріп мені, жетелеп алға барасың,

Сенімен �тер жылдарым-жұлдыз, 

айларым.

Текті боп туған арусың ғажап затыңнан,

Мен мұны ұқтым жолдаған 

маған хатыңнан.

Жүрегім мәңгі лүпілдеп сен деп соғады,

Айналдым ботам, Зәмзагүл деген атыңнан! 

 

СҮЙЕМІН СЕНІ 

К�ргеннен сені есімнен танып, ұнаттым,

Күлкің қандай сыңғырындай бұлақтың.

Уайыммен �ткен күндерің 

артта қалсыншы,

Еркелеп жүрші, келмейді сені жылатқым.

Шығады жұпар, хош иіс сары шашыңнан,

Кеткім келмейді алысқа ұзап қасыңнан.

Күндіз де,түнде ойлаймын сені дамылсыз,

Түсімде к�рем, шықпайсың мидан, 

басымнан.

К�рікті жүзің, алаулап атқан таңдайсың,

Қиялымда менің аққудай ұшып, 

самғайсың.

Кездейсоқ жолда періште болып кездестің,

Ынтықпын саған, қаперіңе оны алмайсың.

Жарқыраған күндей қабағыңды 

кірбің шалмасын,

К�ңілің аппақ ақ қардай менен қалмасын.

Сүйемін сені жаным-ау, таза жүрекпен,

Dзіңе деген махаббат жыры арналсын.

Аңсарым ауды, ұйқысыз �тті талай түн,

Бағыма сені құт болып қонар балаймын.

Қып-қызыл гүлдей құлпырып, 

жайнап тұрсың ғой,

Қызығып жаным,үмітпен саған қараймын.

 

АСТАНА 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

АТАМЕКЕН –  

Тәңірдің әмірімен қаланғандай,

Кірпішті саңылаусыз салған қалай?

Біп-биік, үшбұрышты ұшар басы,

Аумағы атшаптырым алаң қандай.

Шығуың мүмкін емес �р басына,

Қарасаң сен ұшына қорқасың да.

Dткенге к�з жүгіртіп ойланамын,

Тұрып ап үш Пирамида ортасында.

Қаншама жылдар �тті зымыраған,

Ғасырлар к�рінісі бұлдыр маған.

Тәуба дейсің тарихи ескерткішті,

Басқыншылар талқандап, сындырмаған.

;лемде таңданарлық жер к�п пе еді,

Гизаға кім келмеді, кім кетпеді?

Аспанға қиял құсын шарықтатып,

Кімдердің к�ңілдерін �рлетпеді?!

Мысырда, Пирамида басындамын,

Бойымнан кеткен уайым, басылған мұң.

Таңқалам арабтарға қадірлеген,

Перғауынын, ақ сүйекті асылдарын.

АҚ ТЕҢІЗ ЖАҒАСЫНДА

Қоймайды ғой шомылмауға еркіңе,

Суға түсем ем болар деп дертіме.

Сүңгимін де жан-жағыма қараймын,

К�з жетпейді Ақ теңіздің шетіне.

Барма әрі, терең түбі, шамала,

Жүзе бермей, �з күшіңді бағала.

Ішкі даусым дейді осылай, қайтамын,

Құжынаған кісілер к�п жағада.

Асау толқын жіберердей батырып,

К�рсетпейді адам жүзін жасырып.

Рахаттанып Ақ теңіздің т�сінде,

Келемін мен жағалауға асығып.

Сен аман бол, мәңгілік жасай берші,

Сен жоқ болсаң жарқ етіп жоғалармын!

QМІР

О, Алла, ризамын. Dзің мені құтқардың, 

Естіртіп үнін сыңсыған аққу, құстардың.

Жапырағын жайып, 

тіршілік берген ғаламға,

Dмірді сүйем, �мірге мәңгі құштармын.

Тәңірдің күші �мірдің мәнін ұқтырған,

Dлімнің бетін қайтарып, т�мен бұқтырған.

Ұйқыға кетіп бір сәтке, аздап қалғып ап,

Қабырғамды түзеп, 

орныма келіп нық тұрам.

Жарық дүниеге оралдым с�йтіп қайтадан,

Құтылып шығып «ажал» деген сайтаннан.

Алғысым шексіз ақ желең киген жандарға,

Басыма т�нген қауіптің бетін қайтарған.

Dмір-ай, сенсің мәңгілік маған қымбатты,

Сыңарым мерт боп жаныма батты 

тым қатты.

Қайғының дерті басыма түссе не істеймін,

Тағдырдың тезі сынады мені, шыңдатты.

Сыр берді шаншып, ауырды нәзік жүрегім,

Ойладым сүйген жарымды сұлу, жүдедім.

Басымда қайғы, жанымда жара болса да,

Күдерімді үзбей �мір-ай, сенен жүремін.

К�гілдір к�кте тырналар ұшып барады,

К�ңілімнің күйі ақша бұлт болып тарады.

Шуақты күнмен жылынып, 

мына кеудемде,

Dмірге деген іңкәрлік оты жанады.

Пайда боп бойда жігер мен қайрат, 

күш-жалын,

Жыр жазбақ болып қолыма қалам ұстадым.

Артта қалған жылдарға қарағанда 

мен қатарлы жастардың ой-санасы 

�сіп, жаңа к�зқарастары қалыптасып 

жатқанын байқап жүрмін. Иә, басты се-

беп – мен де �сіп келемін. Ғаламтордың 

торына ілініп, шырмауығына байла-

нып жүргендер к�п-ақ. Бірақ кітапты 

серік еткендер де аз емес екенін айта 

кетейін. Мені қоршаған адамдардың 

40%-ы әдеби кітап оқуды әдетке 

айналдырған,бәлкім ауылдық жер 

болғандықтан ба?Ал қалалық жер-

ге к�з салсақ олардың 70%-ы кітап 

оқиды. Сыныптағы достарымнан б�лек, 

автобус та да, к�шеде де, дәмханалар 

да кітапқа үңіліп отырғандарды к�п 

байқауға болады. ;леуметтік желіні 

ашып қалсаң, «Мына кітап керемет 

екен, оқуға кеңес беремін, мотивацияға 

толы кітап» деген жазбаларды жиі 

байқаймыз. Олар қандай кітаптар? 

 Жастардан «Ең сүйікті кітабың қандай?» 

деп сұрасаңыз, шет елдік авторлардың 

туындыларын тізіп тұрып айтып береді. 

«Гарри Поттер», «Вино из одуванчи-

ков», «Поющие в терновнике», «Вино-

ваты звезды», «451 градус по фарен-

гейту», «Бегущий в лабиринте», «Тень 

горы», «Алхимик», т.с.с. Міне, біздің 

талғамымыз осындай. Келесі сұрақ: 

«Неге қазақ тілі емес?». «Орыс тілі 

оқуға жеңіл, түсінікті. Қазақтың с�зі 

�те күрделі және астарлы, сол себепті 

қазақ кітаптарын түсіну қиынға соғады» 

деген  жауап аласыз. Бұған қосылуға 

да, қосылмауға да болады. Негізі қазақ 

кітаптарының �згелердің кітаптарынан 

еш кемістігі  жоқ. Қазір к�п адам 

психологиялық кітаптарды ұнатады, 

ал қазақ тілінде мұндай кітаптар �те 

аз, тіпті жоқ деп ойлайды. Жарайды, 

бұл айтыла-айтыла жатталып қалған 

с�здер тізіміне еніп кетті ғой бүгінде. 

Менің мына нәрсені білгім келеді: 

кітап оқу – к�збояушылық сәнге айна-

лып бара ма? Жоғарыда айтқанымдай, 

әлеуметтік желіні аша қалсаң да, к�шеге 

шыға қалсаң да кітабын қолтықтаған 

2018  жылғы «13» ақпан күні   сағат: 

14:30-да Бейнеу селосы, Д.Тәжиев 

к�шесі аудандық әкімдік ғимаратының 

2-қабатында жолаушылар мен багажды 

автомобильмен селоішілік, селоаралық 

тасымалдау маршруттарына қызмет 

к�рсету құқығына арналған конкурс 

�ткiзілетіні туралы хабарлайды. 

Конкурсқа мынадай маршруттардың 

пакеттерi (маршруттар) шығарылады:               

№1ЛОТ – «5» селолық маршруттарының; 

№2ЛОТ- «1» селолық маршруттарының 

пакеттері шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қара-

мас тан, меншiк құқығында немесе �зге 

де заңды негiздерде авток�лiк құралдары 

бар кез келген жеке және заңды тұлғалар 

қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдi-

рушiлер конкурстық құжаттардың жиын-

тығын алуға жазбаша �тiнiмдi аудандық 

әкімдіктің 2-қабатына «Бейнеу аудандық 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар к�лігі және автомобиль 

жолдары б�лімі» мемлекеттік мекемесіне 

ұсынуы тиiс.

Конкурстық құжаттарды алуға �тiнiм-

дердi қабылдау конкурс жарияланған 

күннен басталады және конкурсқа 

қатысуға �тiнiмдердi қабылдаудың соңғы 

мерзiмi: 2018 жылғы «30» қаңтар.

 2018 жылғы «12» қаңтарда конкурстық 

Комиссия конкурсты �ткiзу мәселелерi 

ж�нiндегi конкурс алдындағы конферен-

цияны �ткiзедi.

 Анықтама алу үшiн телефондар: 

2-20-41; 2-22-68.

Олар біздің ұлы далада сонау қола 

дәуірінде осыншама мәдениеттің 

болғанын мойындап, �з к�зімен к�ргісі 

келгендіктен, жиі ат басын тірейді. 

Бірде мұражай күзетшісінен: «Аға, бұл 

жерге сол баяғыдай шетелдіктер к�п 

келе ме?» деп сұрағанымда:

– Иә, жергілікті адамдардан г�рі 

шетел діктер к�п келеді, – деді. Мұны-

мыз дұрыс емес-ау. Таңбалының терең 

тариxына қонақтан к�рі біз қанық 

бол ғанымыз дұрыс шығар. Негізі осы 

жерге оқушыларды жиі алып келу-

ге мектептерді міндетті қылу керек 

сияқты. Оқушылардың санасына сіңіріп 

�сіруге әбден лайық құндылықтың бірі 

ғой. Бүкіл әлемдік мұралар тізіміне 

енген мекен кез келген елден табы-

ла бермейді. Ашық аспан астындағы 

мұражайға кезекті іссапармен бардық. 

Мен �зім 2011 жылы осы «Таңбалы» 

мұража йын  да 6 ай бас инспектор 

болып жұмыс атқарған едім. ;лем 

жұртшы лы ғын қызықтырған тамы-

ры терең «Таңбалыны» к�рмегелі 6 

жыл болған екен. Жалпы мұражай 

аумағынан жүзге тарта әртүрлі дәуірге 

жататын ескерткіштер табылған. 

Сараптамаларға жүгіне отырып б.з.д. 

XIII-XIV ғасырдың ортасынан бастап 

XIX-XX ғасырларға дейінгі кезеңдердегі 

қоныстар, қорымдар екенін аңғарамыз. 

Ескі заманның қабірінен табылған қыш 

ыдыстарының түпнұсқасын, ежелгі тас 

қашау орындарын, жартас суреттерін 

к�пшілікпен бірге аралап шықтым. 

Жартастағы қашалып салынған бей-

нелерге ерекше құрметпен таңдана 

қарасаңыз, бейнелер с�йлейтіндей. 

адамдарды жиі к�руге болады. Сәндік 

үшін, елден қалмас үшін, жай ғана 

сыртқы имиджге қосалқы аксессуар 

ретінде қолданысқа еніп кетті ме де-

ген ой қалыптасады мұндайда. Қалай 

болғанда да, қазіргі қоғам ның кітап 

оқуға құлшынысы әжеп тәуір �скен деп 

бағалаған ж�н шығар. Күллі әлемге к�з 

салсақ, дүниежүзі бойынша кітапты к�п 

оқитын ел Жапония екен. Күншығыс 

елінде бір жылда 25 мыңнан астам 

кітап саудаға түседі. ;рбір жапондыққа 

11 кітаптан келеді. Сонда әр жапон 

қазақты он орап алады екен-ау...

Ал кітап басу к�шін Ұлыбритания 

бастап тұр. Екінші орынды Германия 

еншілейді. Үшінші орын Америкаға 

тиесілі. АҚШ-та �ткен ғасырдың 

сексенінші жылдарында 8-9 миллиард 

доллардың кітабы сатылса, жыл сайын 

бұл к�рсеткіш екі есеге �сіп отырған. 

Батыста теледидар, ғаламтор қарқынды 

дамыған сайын жұртшылықтың 

кітапқа деген қызығушылығы да арта 

түскен. Кітап – ондағы халықтың 

иммунитет і  болса,  к ітапхана  – 

халықтың ең сүйікті, қасиетті, қастерлі 

мекеніне айналған. Америкалықтар 

қалт етсе (саябақта, жолда, автобуста, 

жағажайда, түскі үзілісте де) кітап 

оқиды. Кітапты к�п оқудан үнділер 

мен қытайлар, таиландтықтар, филип-

пиндер, египеттіктер мен чехтар да дес 

бермей келеді. Тек қазақтың бұл к�шке 

ілесер қошы жоқ. Дегенмен, Қазақстан 

кітап қоры ж�нінен әлемде 41-орында 

екен. Еліміздегі әрбір мың тұрғынға 

249 кітаптан келеді. Бұл да жаман емес, 

қолға алар, к�з салар оқырман болса…

«Кітапсыз үй – жансыз дене сияқты» 

деген бір данышпан с�зі осындайда ай-

тылса керек-ті.

Жанерке САҒЫМЖАН

Шығыс Қазақстан облысы

Үржар ауданы

Қабанбай ауылы

Біздің қоғамдағы «Мәңгілік ел» 

деп жүрген ұғым қола дәуірінен 

түркі дәуіріне дейінгі тіршілік ет-

кен бабалардың арманы сияқты. 

Кім білсін, тіпті одан да арыдан бас-

тау алар. Жартастағы б�рілі байрақ 

к�терген, ту желбіреткен салт атты 

жауынгердің бейнесі, тау текенің, 

қарақұйрықтың, теңбіл бұқаның және 

билеген немесе әлде бір бақсылық 

әрекеттің бейнелеріне қарап ойға 

батасың. Адамзаттың мәңгілік ғұмыр 

кешуі мүмкін емес екенін, тек �ткеніне 

қанық, болашағына айқын бағыт 

керектігін түсіну және оған мойынсыну 

ұғымы жатқандай. Олар �з дәуірінің 

�нері мен мәдениетін тастарға жазып 

бүгінгі бізбен с�йлесіп жатыр. Осы қола 

дәуіріндегі �зіндік мәдениетті, наным 

– сенімді бізден кейінгі бірнеше мың 

жылдан соң ұрпақтарымыз біліп жүрсе 

«Мәңгілік ел» деген міне, осы.

Бұл �ңірде қазақ халқы тарихының 

іздері, сонау қола дәуірінен бүгінгі 

күнге дейін сайрап жатыр. Жоңғарларға 

қарсы Аңырақай шайқасы да осы 

«Таңбалыдан» сәл т�мен жерде болған. 

Атақты Кенен ;зірбаевтың жырларына 

арқау болған �ңірмен іргелес жатыр. 

«Таңбалы» к�неден бізге жалғасып келе 

жатқан ұлы даланың т�л �нер туын-

дысы. Тасқа жазылған біздің шежіре. 

Ұлы дала галереясы. Осы мәдени 

мұрамыздың баға жетпес құндылығын 

сезініп жүрейік, ағайын!

Бақтияр АЙТАЛЫ
Алматы облысы

Жамбыл ауданы

КІТАП – РУХАНИ АЗЫҚ

«Бейнеу аудандық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі

«ТАҢБАЛЫНЫҢ»
тылсым сыры
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Есенгелді СҮЙІНОВ 

БЕЙБАРЫС 
 

Уа, Бейбарыс, аруағыңнан айналдым,

Халқымыздың �р рухына айналдың.

Сен туғалы қанша ғасыр �тсе де,

Атың �шпей келеді ғой, қайранмын.

Апармады мына тағдыр қайда сенделтіп,

Туған жерден алыстадың сен кетіп.

Бас к�тердің қыпшақтармен бірігіп,

Мысыр жақта �сіп, �ніп, ержетіп.

 

Елді аңсап, жалғыз болып қысылдың,

Еңсе түзеп, �мір к�ріп, ысылдың.

МӨЛТЕК СЫРКОНКУРС

'р адам бақытты �зінше түсінеді... 
Ал мен үшін мына �мірдегі «бақыт» 
деген ұғымның астарында ата-анам 
тұрады. Ол кісілердің қуанышы 
–  менің қуанышым, қайғысы – 
менің де қайғым. Мені ананың аялы 
алақаны мен әкенің қамқорлығынан 
айырылған қазағымның қарак�з 
қыздары мен қарадомалақ 
балаларының жайы алаңдатады. 
Олар бақыт деген ұғымды қалай 
түсінеді? 

Жолым түсіп, Балалар үйінің жаны-

нан �тіп бара жатып, әп-әдемі, сүйкімді, 

асыр салып ойнап жүрген балғындарды 

к � р д і м .  Ж ә у д і р е г е н  к � з д е р і н е н 

болашаққа деген зор сенімнің ұшқынын 

байқасам да,  жанарларынан  мен 

күткен нәрсені к�ре алмадым. Нені 

дейсіз ғой? Ананың ыстық алақаны 

мен әкенің жылы құшағынан сезілетін 

бақыттың нышаны, отбасы жылуы. 

Сосын, іштей:«Dмірдің басқа салған 

сынағы болғанымен де, мұншалық 

тағдыр тәлкегіне бауыр еті баласын 

қиып тастайтын қандай ата-ана екен» 

деп қапаландым. Осы орайда, есіме 

әкемнің бір әңгімесі түсіп отыр. 

;кемнің кішкентай  кезі. Жасынан 

құс біткеннің балапанына құмар болған 

екен. Кіп-кішкентай қанаттарын серпіп, 

сүп-сүйкімді балапандарды к�рсе, бағып 

к�рмекші болып,  үйге алып кетіп, 

балапанның нені жемтік қыларын білмей 

�лтіріп алып, талай рет обалына қалған 

к�рінеді. «Жайлауда мал бағып жүрген 

кезім еді, – дейді әкем. – Бір күні үйдегі 

сиырымыз жоғалды. Жоғалған малды 

іздеуге атам астыма асау жылқыны 

мінгізіп жіберді. Шілденің ми қайнатар 

ыстығы. «Лекер» деген жазық бар еді. 

Сол жазықта сиырды таба алмай, шар-

шап, ыстыққа шыдамай келем. Бірде, 

алыстан артынан жалғыз балапанын ерт-

кен тырнаны к�рдім.Балалық қой, жа-

нына дереу жетпек болдым. Тырна мені 

бірден байқады. Балапанына тиіспесін 

деген ниетпен, қанаты сынған құстың 

кейпін жасап, қанатын ауырсынып, 

жер сүйретіп, қауырсындарының арты-

на балапанын тыға қойды. Қулығына 

таңданып, аттан лезде түстім де жанына 

бардым. Аналық махаббаттың құдіретін 

айтсаңшы, жарықтық балапанын ш�птің 

арасына тыға қалып, �зінің ауырсынған 

қанатымен қалқалай қойды. Мен де тай-

салмай, балапанды алмақ оймен құсқа 

жақындадым. Зәресі зәр түбіне түсіп, 

тыпырши бастаған тырнаны к�ріп, 

балапанын алып бағатыныма �зімше 

іштей масаттанып қоям. Қолымды 

созып едім, тырна қолымды шоқып 

қалды. Оқыстан болған соң абайсызда 

қолымнан аттың шылбырын жіберіп 

алдым. Dзі де асау жылқы басы ауған 

жаққа шаба ж�нелді.  «Аттан айры-

лып, мынадай қайнаған күнде ауылға 

жете алмай қалармын-ау» деген ой 

тырнаның балапанын аламын дегенімді 

ұмыттырып жіберді. Ойқастап шауып 

бара жатқан атты қуа ж�нелдім. Жануар 

да жаратылыс емес пе, жағдайымның 

мүшкіл екенін сезсе керек біраз жерге 

барып оқы раңдап тоқтай қалды. ;лгі 

құстың бала панын сол сәтте әлдебір 

құдірет сақтап қалғанына таңданып, 

жануардың мейірімділігіне ішім жылып 

үйге аяңдадым...». 

;кемнің әңгімесінен не байқа-

дыңыз? Тіпті құс екеш құс та �з баласын 

қауіптен қорып, аналық қамқорлық 

танытуды, мейірім к�рсетуді біледі. Ал 

адамзат ше? Кейбір қарак�з қыздарымыз 

�здері жаза басқан бір қателік себебінен 

әлі де ес жимаған балапанын Балалар 

үйіне  тастап  кете барады, әттең...  Сонда 

әкемнің әңгімесіндегі жануар екеш 

жануардан нашар  болғаны ма? Сол 

балалар оларға біреудің келіп:  «Киін, 

саған анаң келіп тұр» деп айтқанын 

аңсайды емес пе? Олар бақыт дегенді  

ата-ананың жанында болу деп түсінеді. 

Тағдыр... Бірақ қаршадай балалар 

�мірдің �здеріне дайындаған сынағын 

басынан �ткеріп жүр. «Адамзаттың 

бәрін сүй бауырым деп»(Абай) де-

мекші, қазіргі қоғамдағы адамдар 

сол балаларға азғантай уақыттарын 

б�ліп, к�ңілдеріне қуаныш орнатуда, 

оларды қанаттарының астына алып, 

бақыт тың дәмін сездіруде бір-бірімен 

жарысса екен. Пайғамбарымыз «Тек 

Алла разылығы үшін жетімнің басын 

мейірімділікпен сипаған адам, қолының 

тиген шаштарының санындай сауапқа 

қауышады»деген. Ендеше, Алланың 

разылығына асығайық... 

Анеля  ИЛЬЯСОВА 

Бақыт туралы ой

¤ i¤ i
Қолбасшы боп жауды жеңіп, алысып,

Таққа отырдың сұлтаны боп Мысырдың.

К�зге түстің кескілескен шайқаста,

Батыр болдың жүрек жұтқан айқаста.

Крестшілер жорығын сен тоқтаттың,

Ерлігіңді неге енді айтпасқа?

Сенен асқан �р қолбасшы жоқ артық.

Моңғолдардың қалың қолын тоқтатып,

Басып кірген Құлағудың әскерін,

Жеңіп шықтың қаруменен оқ атып.

Атқа қондың, бейбіт елді қорғадың,

Мәртебелі сұлтаны боп ордаңның.

Жат жұрт демей, қамын жедің халықтың,

Сен қаладың Мысыр азат болғанын.

К�з жұмғанша аңсап қазақ даласын,

Dтіпсің сен қайран бабам, данасың.

Мәңгі-бақи жусан иісін сағынған,

Туған жердің перзенті боп қаласың.

О, Бейбарыс, ұмытылмайды есімің,

Тарих айтқан әділетті шешімін.

Қадіріңді білмей жүрміз әлі де,

Мен сұраймын ұрпақ үшін кешірім!

МЫСЫРДА

Мысыр елі таңғажайып, ертегі,

;р қойнауы тарих сырын шертеді.

Клеопатра махаббатын тыңдасаң,

Жүрегіңді елжіретіп, ерітеді.

Каир міне, түн ішінде жарқырап,

Шабыт берді, отырмын ғой жыр құрап.

Ніл �зені баяу ғана ағады,

Айнадай боп к�рінеді жалтырап.

Жағасында сыбдырлайды бал құрақ,

Су м�лдіреп қарағандай ән сұрап.

мәңгі құштармын
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Компьютерлік ойындар зиян ба?

 

Таза су – түссіз,  иіссіз 
сұйық   тық, дәмі жоқ. Таби ғат-
та су үш түрлі күйде кездеседі: 
қатты, сұйық және газ. 

Судың қайнау және қату 

температураларын ертеден 

қол данып келе жатқан   Цель-

сий шкаласымен белгілейді. 

Қалыпты жағдайда судың 

қатуы 0 градус және қайнауы 

100 градус. ХVIII ғасырдан бастап су масса бірлігі нің 

эталоны болды. Қалыпты жағдайда 1 сантиметр кубта 

судың массасы 1 грамм, демек, судың тығыздығы   1г/

см3-ке тең. Басқа заттардан ерекшелігі – судың қатты 

күйіндегі тығыздығы 0,92 г/см3 сұйық күйіндегіден 

аздау.   

Ніл дария жағасында папирус деген �сімдік �седі. Ол 
«суда �сетін» деген с�зден шыққан. Оның талшықтарын 
қиып алып желімдеп, нығыздап қатырады да, ондай 
жеке-жеке парақтарды бір-біріне жалғастырып, одан 
шыққан ұзынша бумаға жазу жазылады. 

Папирус арзанға түседі, сондықтан да әр алуан 

елдерде папирус қолжазбалары сақталынған аса бай 

кітапханалар бар. 

Ежелгі Пергамда жануарлардың терісін жазуға 

болатындай қып илеу меңгерілді. Ондай тері пергамент 

деп аталды. Бірақ пергамент папирусқа қарағанда 

қымбатқа түсетін. Шағын ғана кітап жазып шығару 

үшін ең кемі бір табын торпақты сойып, терісін 

алуға тура келетін. Ондай кітаптарды тек аса дәулетті 

адамдар ғана сатып ала алатын.

Вьетнамның Фонгня-Кебанг  ұлттық саябағында 
орналасқан Шондонг үңгірі әлемдегі ең үлкен үңгір 
болып саналады. 

Оның тереңдігі – 200, ені – 150 метр, ал жалпы 

ұзындығы – 5 шақырымды құрайды. Алып үңгірдің 

к�лемі – 38 миллион текше метр. Шондонг вьетшам 

тілінен аударғанда «таулы �зен үңгірі» дегенді білдіреді. 

Ғалымдардың зерттеуінше, бірегей үңгір жер асты 

суларының жарықтар арқылы жер қыртысын үздіксіз 

шаюынан 2,5 миллион жыл бұрын пайда болған.  

Жергілікті тұрғындар  үңгірге 1991 жылы кез болды, 

бірақ үңгірді зерттеу жұмыстары 2009 жылы ғана 

Говард Лимберт бастаған ағылшын спелеологтарымен 

жүргізілді.  

Данышпан физик, инже нер, 
электроника және радио тех-
ника саласына тың серпін берген 
�нертапқыш Никола Тесла 
�зінің идеяларының ар қасында 
ғы лымға талай жаңалық енгізді. 

Бірақ солардың ішінде 

санаға  сыйымсыздары да 

болған екен. Электроника 

саласында біраз белестерді 

бағындырған �нертапқыш электр сәулелерінің 

к�мегімен жұмыс істейтін суперқару ойлап табуға 

болады деп сенген. Мұндай қару шықса 300 шақы-

рым дық жерден дұшпанның 10 мың ұшағын оңай 

атып түсіруге шамасы жететін еді. Адамзаттың 

үлкен қуанышына орай мұндай қару ойлап табылған 

жоқ. Ғалым, сонымен бірге антигравитациялық 

кемелер мен уақыт арасында саяхаттауға мүмкіндік 

беретін құрылғылар жасауды да ойлаған. Бірақ 

қолдан келмейтін дүние болған соң, ғалымның бұл 

айтқандары с�з жүзінде қалып қойды. 

Қобдиыңда қайырлы,

Қазынаның бәрі бар. 

Тауыссаң к�з майыңды,

Қалағаның табылар. 

;сем билегендерін де к�ргеміз жоқ,

Шешен с�йлегендерін де к�ргеміз жоқ. 

(Кітап)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Судың физикалық қасиеті

«Папирус» сөзінің шығу тегі

Ең үлкен үңгір

Болымсыз дүниелерді 
ойлаған ғалым

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ  

К�бінесе ауырсыну екі қолда 
емес, бір қолда сезіледі. Кейде 
ол бүкіл қолға тарайды, кейде 
бір жерің ғана ауырады. 

Бұл мүшенің қай жері  нің 

зақымдалғанына бай ланысты. 

Мысалы, бұлшық еттерге 

салмақ түскенде, ыңғайсыз 

қалыпта ұзақ жұмыс істегенде, 

ауырсыну уақытша болады. 

Ұзақ та тұрақты ауырсыну егжей-тегжей тексеруді 

және кәсіби маманның к�мегін талап етеді. 

К�біне қолдың ауыруы омыртқаның мойын-

кеуде б�лігінің бұзылыстарына, қолдың жұмсақ және 

сүйек тіндерінің зақымдануына байланысты болады. 

Не десек те, дертті асқындырып алмас үшін, қолда 

ауырсыну сезілген бойда дәрігерге к�рінген абзал. 

Қол неге ауырады?
АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 'зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«Gracenote» статистикалық агентігі 2018 

жылғы Олимпиадада 29 елдің спортшылары 

жүлдегерлер қатарынан к�рінеді деп топшылауда 

(соңғы үш Олимпиадада тек 26 елдің спортшыла-

ры жүлдегер атанған). Ал бұл қатарда Қазақстан 

құрамасы жоқ. Сондай-ақ Сочи Олимпиадасын-

да жүлде алған Хорватия мен Украина елдері де 

жүлдесіз қалады деп болжанған.

Ал біздің болжамымыз, сенім артқан саңлақта-

рымыз XXIII қысқы Олимпиада ойындарында 

кемінде 4-5 жүлдеге қол жеткізуі әбден мүмкін. 

Мәнерлеп сырғанаудан Денис Тен мен Элизабет 

Тұрсынбаеваға үміт артамыз. Ел мақтаған Айза 

Имамбек те жүлдеге талас үшін барын салары 

анық. Шорт-тректен ерлер арасында Нұрберген 

Жұмағазиев, Абзал Ажғалиев, Денис Никиша 

және қыздар арасында Йонг Ким, Анастасия 

 Крестовалар да ел қоржынына олжа салар талант-

ты спортшылар. Бағы мен бабы келіссе ел мерейін 

асқақтатар саңлақтарымыз к�п-ақ.  Екатерина 

Айдова мен Роман Креч те біз үшін үздік спорт-

шылар қатарында.  Олардың әлемдік додада 

атой салып жүргенін талай мәрте к�зіміз к�рген. 

Дегенмен, олимпиаданың орны бір б�лек. Dзге 

жарыстардан бәсі жоғары бұл үлкен сынақта осал 

қарсылас жоқ екендігі белгілі. Сайдың тасындай 

іріктелген сайыпқыран спортшылар �з елінің 

абыройы үшін жарыс жолында барын салары 

санық. 

«Жүйріктен жүйрік озар жарыс қанда, Алыпты 

алып жығар алысқанда» деп дана халқымыз тегін 

айтпаса керек-ті. Байрақты бәсеке алдында ел 

намысын қорғайтын саңлақтарымызға сәттілік 

тілейміз! 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ОҚЫРМАНДАР ҮШІН 
МАҢЫЗДЫ ОН ДЕРЕК 

* Ең алғашқы қысқы Олимпиада ойындары 
1924 жылы Францияның Шамони қаласында 
бастау алды. Алғаш рет ұйымдастырылған 
додаға әлемнің 16 елінен 280 спортшы 
қатысты. Қазіргі уақытқа дейін қысқы олимпиа-
да ойындарының алауы 22 рет тұтанды. 
* Қазақстан Қысқы Олимпиада ойындарына 
жеке команда ретінде тұңғыш рет 1994 жылы 
Норвегияның Лиллехаммер қаласында өткен 
олимпиадада бақ сынады. Жарысқа әлемнің 
69 елінен 1739 спортшы қатысқан болатын. 
Атақты шаңғышы Владимир Смирнов Қазақстан 
қатысқан алғашқы олимпиада ойындарында 1 
алтын, 2 күміс жеңіп алды. Жалпыкомандалық 
есепте еліміз 12 орынға орналасты. Тәуелсіздік 
жылдарында ұлттық құрама командамыз 7 
Олимпиада медалін жеңіп алды. Оның ішінде 1 
алтын, 3 күміс және 3 қола медаль бар. 
* 2002 жылы АҚШ-тың Солт-Лейк-
Сити және 2006 жылы Италияның Турин 
қалаларында өткен қысқы Олимпиада ойын-
дарында қазақстандық спортшыларға жүлде 
бұйырмаған. 
* 2014 жылы Ресейдің Сочи қаласында өткен 
ХХІІ қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстан 
намысын 52 спортшы қорғады. Мәнерлеп 
сырғанаудан ерлер арасындағы жекелей 
бәсекеде Денис Тен қос бағдарламада 255,1 
ұпай жинап, Қазақстан қоржынына қола жүлде 
салды. Осылайша 2014 жылы Қазақстан 
жалпыкомандалық есепте 26 орынды иеленді. 
* Солтүстік Корея мемлекеті де бұл жарысқа 
қатысуға ниетті. Қысқы олимпиада ойындарын-
да бұл елдің намысын екі спортшы қорғайды. 
Олар: мәнерлеп сырғанаушылар Рём Тэ Ок және 
Ким Чжу Сик.
* Алдағы қысқы олимпиада ойындарына 
Ауған спортшылары тұңғыш рет қатыспақшы. 
Ауғанстан Олимпиада комитетінің өкілі 
хабарлағандай, тау шыңғысы бойынша Саид 
Әлішаһ Фарфанг пен Сайад Хұсейн бақ сы-
найды. Айта кетейік, Ауғанстан спортшылары 
Олимпиада ойындарына 13 рет қатысқан. 
Алайда олардың бәрі жаздық Олимпиада ой-
ындары болатын. 
* Олимпиада ойындарының Азия құрлығында 
өткізілуінің өзі – сирек кездесетін жағдай. Осы 
күнге дейін мұндай мәртебеге екі мәрте тек 
Жапония мемлекеті ғана ие болды. 1972 жылы 
Саппоро қаласында алғашқы рет өткізілсе, 
1998 жылы Наганода  алауын жақты. 
* Канвон –  екі елдің  аумағында орналасқан 
провинция. Мұндай аумақ әлемде мүлде 
кездеспейді. Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея 
шекарасы осы провинция арқылы өтеді.  Бұл – 
1953 жылғы Корей соғысының нәтижесі. 
* Бастапқыда Скандинавия елдерінің өкілдері 
қысқы Олимпиадалық ойындар өткізуге және 
оны Олимпиадалық ойындар қатарына қосуға 
қарсылық білдірген. Бұл ел қысқы спорт 
түрлерін өздерінің ұлттық ойыны деп санайды. 
* Оңтүстік Кореяның бұрынғы азаматы 
Пхёнчханда өтетін қысқы Олимпиадада 
Қазақстан намысын қорғайды. Ким Йонг 
А – Қазақстанның шорт-тректен әйелдер 
құрамасының спортшысы. 
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Олимпиадаға әлемнің 80 елінен 5000-ға 

жуық спортшылар мен ресми тұлғалар қатысады 

деп  жоспарлануда. Барлығы 15 спорт түрінен 

102  медаль жиынтығы сарапқа салынады. 

Қазақстанның спорттық делегациясы 9 спорт 

түрінен сынға түседі. Олар: биатлон, мәнерлеп 

сырғанау, тау шаңғысы жарысы, шорт-трек, 

конькимен сырғанау, шана спорты, шаңғы 

тебу, трамплиннен шаңғымен секіру, фристайл 

(акробатика, могул). Қазіргі уақытта Қазақстан 

құрамасы 23 олимпиадалық лицензияға ие: биат-

лон – 10, мәнерлеп сырғанау – 3, шорт-трек – 10. 

Лицензия алу 2018 жылдың 20 қаңтарына дейін 

жалғасады. Бұл к�рсеткіш Олимпия ойындарына 

дейін әлі де �суі мүмкін. 

Бұл олимпиаданың �зге олимпиадалардан 

бір ерекшелігі қаладағы спорттық нысандар 

бір-біріне �те жақын орналасқан. Бұл тарихтағы 

ең ықшам қысқы ойындар. Пхёнчхандағы 

Олимпиада Сочидегі тұжырымдамаға сәйкес 

ұйымдастырылады: жарыстар тау және жағалау 

кластерлерінде �теді. Пхёнчханда Олимпиада 

ойындарының жүрегі болатын орталық алаңнан 

кез келген басқа нысанға жарты сағат ішінде баруға 

болады. Ал олимпиадашылар Альпенсия, Енпхен, 

Феникс-Парк тау-шаңғы курорттарындағы және 

Каннын қаласындағы қонақүйлерге жайғасады. 

Тау кластері шаңғы спорты, биатлон, бобслей, 

шанамен сырғанау және скелетоннан �тетін жа-

рыстарды қабылдайды. Бұдан б�лек Олимпиада – 

2018-дің ашылу және жабылу салтанаттары �тетін 

олимпиадалық стадион да осында орналасқан. 

Жағадағы кластерде хоккей турнирлері, коньки-

мен жүгіру, шорт-трек, мәнерлеп сырғанау мен 

керлинг ұйымдастырылады.

Алдағы Олимпиада мен Паралимпиада 

ойындарының екі негізгі маскоттары – Сухо-

ран деп аталатын Ақ жолбарыс және Бандаби 

қара аюы. Олар «Pyeongchang-2018» ұйымдас-

тырушылары комитеті сәттілік әкеледі деп 

үміттенеді.

Бұған дейін 7 500 алаушы Олимпиада алауын 

тоғыз Оңтүстік Корея провинциясына және сегіз 

ірі қалаға жеткізеді. Олимпиада алауының дизай-

ны мен мыңдаған шамдарды жергілікті таны мал 

мүсінші және сәулетші Ким Юн Се әзірлеген.

Олимпиада алауы эстафетасы дәстүр бойын-

ша Грекияда 2017 жылы 24 қазанда �тті. Алғашқы 

алаушы грек шаңғышы Апостолос Ангелис 

болды. Грекиядан шыққан алауды «Манчестер 

Юнайтед» ағылшын клубының бұрынғы футбол-

шысы және оңтүстік кореялық Пак Джи-Сунг 

командасы бірден қабылдады. Грекия аумағында 

эстафета жеті күн, ал 31 қазанда Афинадағы 

«Панатинаикос» стадионында Олимпиада алауы 

2018 жылдың 9 ақпанында Пхёнчхан қаласында 

�тетін Ойындардың ұйымдастыру комитетінің 

�кілдеріне тапсырылады.

Оңтүстік Кореяның аумағында эстафета 1 

қарашада басталды – ойындар ашылғанға 100 

күн қалғанда жеткізілді. 7 500 алаушы қатысатын 

эстафеталық эстафета 2018 шақырымға созылып, 

Оңтүстік Кореяның 17 қаласы мен провинцияла-

рынан �теді. 

Бас бапкерлер мен жаттықтыру шылар 

 қа зақ  стандық спортшыларға үлкен үміт артып 

отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген 

сұхбаттарында спортшылардың дайындықтары 

туралы айтып, қазіргі таңдағы басты мақсат – 

Олимпиада ойындарында табандылық танытып 

жүлдеге іліну керектігін де тілге тиек етті. Коньки 

тебу спортынан Қазақстан Республикасының бас 

бапкері Вадим Саютин алдағы уақытта команда 

жақсы нәтижелерге қол жеткізетініне сенімді. 

– Қазір қысқы спорт түрлерінен спортшы-

ларымыз қандай күйде екенін жақсы түсінемін. 

Олимпиада ойындарының басталуына 30 күн 

қалғанда ең қызу кезең басталады. Сондықтан 

қысқы спорт түрлерінен ұлттық құраманың 

мүшелеріне сәттілік тілеймін. Міндетті түрде 

біздің спортшыларға жанкүйер боламыз, қолдау 

білдіреміз, — дейді Олимпиада ойындарының 

күміс жүлдегері, дзюдошы Елдос Сметов. 

«Олимпиада ойындары кез келген спорт-

шының ғұмырындағы ең басты спорт жарысы. 

Сондықтан олар сол ойындарға ерекше дайын-

далады. Қазір басты мақсат – Оңтүстік Кореяда 

�тетін Олимпиадаға іріктеліп жолдама алу. Ал 

олимпиадалық ойындарда жақсы нәтиже к�рсету 

үшін біз барымызды саламыз» дейді қазақстандық 

конькиші Денис Кузин. 

Танымал «Gracenote» статистикалық агентігі 

2018 жылы Пхёнчханда �тетін қысқы Олимпиада 

ойындарына болжам жасады. Статистикалық 

агенттіктің сараптауы бойынша Оңтүстік Корея 

жерінде норвег спортшылары жалпыкомандалық 

есепте бірінші орын алады екен. Агенттік сарап-

шылары Скандинавия түбегінің �кілдері бұл до-

дада 15 алтын, 11 күміс, 14 қола медаль еншілейді 

деп топшылады. Сондай-ақ алғашқы үштікке 

Германия (13 алтын, 11 күміс, 10 қола) мен АҚШ 

(10 алтын, 11 күміс, 11 қола) құрамалары енеді деп 

болжаған. 2018 жылғы қысқы Олимпиада Фран-

ция құрамасы үшін табысты болмақ. Сарапшылар 

француз құрамасының жетістігін Мартен  Фуркад 

(биатлон) пен Мари Дорен-Абер (биатлон) 

есімімен байланыстырып отыр.

Компьютерлік дәуір �ркендеген сайын 
балаларға арналған компьютерлік ойындар 
да кеңінен қанат жаюда. Тіпті балалар-
ды қойып, үлкендердің �зі компьютерлік 
ойындарға телміретінін к�ргенде жағаңды 
ұстайсың. Компьютерлік ойындардың бала 
денсаулығына теріс әсері туралы дәрігер 
мамандар жиі айтып келеді. Бірақ оған 
құлақ асып жатқандар жоқ тәрізді. Қайта 
қызылды-жасылды әртүрлі түстермен 
к�мкерілген мұндай ойын түрлері сәт сайын 
ойнаушыларды �здеріне ынтықтырып бара 
жатқандай. 

Мына қызыққа қараңыз, кейбір мамандар 

компьютерлік ойындардың адамның логикасын 

дамытуға оң әсер ететінін де жазып жүр. Dйткені 

мұндай ойындардың арасында кәдімгідей ой-

лануды, стратегиялық шешімдер қабылдауды 

қажет ететіндері бар. Тіпті «Киберспорт» деген 

жаңа спорт түрінің �ріс алып жатқанын айтуға 

болады. 

Жалпы балалардың компьютерлік ойындарға 

қызығушылығы 3-4 жасынан басталады екен. 

Ғалымдардың айтуынша, мұндай кезде бала-

ны компьютерге жақындатуға мүлде болмай-

ды. Dйткені баланың ағзасы әлі кішкентай 

болғандықтан техникалық салмақты к�тере ал-

май қалуы мүмкін. Бала 7 жастан асқаннан кейін 

ғана аптасына бір рет және аз уақыт компьютерге 

үйреткеніңіз ж�н. Ал бесінші сыныптан кейін 

оқушының бұндай ойындарға қызығушылығы 

қатты байқалатын к�рінеді.

;сіресе осы уақытта �з ортасынан б�лек 

жүретін балалар компьютерлік ойындардың 

тұтқынына айналуы мүмкін. Себебі тым қатты 

әуестеніп кетуі ғажап емес. ;уестіктің салда-

ры осындай теріс әсерлерге бастайды. Олар 

достарымен жақын араласпағандықтан бар 

уақытын компьютер алдында �ткізеді. Ұзақ 

уақыт  компьютермен жұмыс істегендіктен, оның 

адамдармен қарым-қатынасы қиындай түседі. 

Бұл енді мәселенің психологиялық жағы. 

Қ а з і р  қ а л а ,  а у д а н  о р т а л ы қ т а р ы н д а 

компьютерлік клубтар жұмыс істейтіні белгілі.

Ондай клубтарға жиі баратын балалар сабағын 

да ұмытып, ата-ана қаржысын текке жұмсайды. 

Компьютерлік клубтағы ойын үйдегі жалғыз 

отырып ойнаған ойыннан әлдеқайда қызық 

к�рінеді. Арнайы желі арқылы ойын қызығына 

түскен олар бірін-бірі жеңіп шыққанша тап-

жылмайды. Тіпті ойынға белгілі бір ұтыс 

тігіп «пайдаға» кенелетіндер бар. Ал бұндай 

ойынқұмар баланың сабаққа құлшынысы бол-

майтыны анық. 

Тель-Авив университеті медицина факуль-

те тінің психиатры Пинас Даннонның айтуын-

ша,  ғаламтор пайдаланушыларының 10 

пайы зына нақты ғаламторға тәуелділер деп 

медициналық диагноз қоюға болатынын алға 

тартады. Ғалымдар ғаламторға тәуелділерді 

дәстүрлі психологиялық ауытқуларды қалай 

топтап зерттесе, дәл солай б�ліп қарағанды 

ж�н санайды. Сонымен қоса бұл мәселеге 

үстіртін қарағанды доғару керектігіне, әсіресе 

жас�спірімдер мен балалардың құмартуына 

жол бермеудің маңыздылығына тоқталады.

Компьютерлік ойындардың зияны туралы 

айтылып-ақ келеді. Алайда бұған мән беріп 

жатқан ата-ана жоқ. Керісінше, күн �ткен 

сайын балалардың аталған ойындарға деген 

тәуелділігі к�бейіп барады. Не істеу керек? 

Қандай шаралар қолданған ж�н. Ең басты 

мәселе – балалар денсаулығын қорғауымыз 

керек. Dйткені тапжылмай ұзақ уақыт к�гілдір 

экран алдында отыру, біріншіден, баланың 

ой-�рісінің дамуын шектесе, екіншіден, оның 

мінез-құлқының �згеруіне әсер етеді екен.

Qмірбек ҚУАНЫШҰЛЫ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН
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Мажар елінде күй 
күмбірлеп, ән әуеледі  

ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДА

ЖЫЛДАР, ЖЫЛДАР...

СЫРЛЫ ӘЛЕМ

Бұл елдегі Қазақстан елшілігі 

Тәуел сіздігінің 26 жылдығына орай 

және академиялық оркестр құрметіне 

Будапешт т�рінде салтанатты қа-

былдау ұйымдастырды. Құрметті мей-

мандар тізімінде Мажарстан мем-

лекеттік жиналысының депутаттары, 

мемлекеттік органдар басшылығы, 

мәдениет және ғылым қайраткерлері, 

іскер  топ және дипломатиялық 

корпус �кілдері, қазақ диаспорасы 

және студент жастар бар. Қазақстан 

Республикасының Мажарстандағы 

Т�тенше және �кілетті елшісі Нұрбах 

Рүстемов тәуелсіздік жылдарында 

қазақ-мажар байланысының саяси, 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-

рухани салаларда үздіксіз дамып, 

нығая түскеніне тоқталды. Алысқа 

ұзамай-ақ, биыл ғана ашылған «Аста-

на-Будапешт» тікелей әуе рейсі 

жолаушылардың уақытын үнемдеп, 

жолын қысқартса, қос елдің ауыл 

шаруашылығы саласында басталған 

тың инвестициялық жобалар �зара 

тиімді әріптестікті жаңа деңгейге 

к�теріп отырған к�рінеді. Сондай-ақ 

білім-ғылым саласындағы байланыс 

та жыл �ткен сайын қарқынды дамып,  

нәтижесінде бүгінде Мажар елінде 200-

ге жуық шәкірттеріміз тегін білім алуда. 

Dз кезегінде оркестрдің шағын 

құрамы қазақтың ұлттық аспаптары 

арқылы салтанатты шара қонақтарына 

еліміздің мәдени бай мұрасын к�зайым 

қылды. Ал шығармашылық ұжымның 

директоры Сағынтай К�пжасаров екі 

елдің рухани байланысының жанда-

нуына �лшеусіз үлес қосып жүрген 

елші Нұрбах Рүстемов мырза мен 

мажарстандық түркітанушы ғалым, 

белгілі қоғам қайраткері, бар саналы 

ғұмырын түркі халықтарының бірлігін 

бекемдеу жолына арнаған Иштван 

Қоңыр Мандокидің жары, жерлесіміз 

Оңайша Мандокиға ерекше алғысын 

білдіріп, туған жерден арқалап апарған 

естелік сый-сияпаттарды табыстады.

«Duna Palota» сарайында болған 

м ә д е н и  к е ш т і ң  ш ы м ы л д ы ғ ы н 

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

Мажарстан дағы Т�тенше және �кілетті 

«Шынықсаң, шымыр боларсың» деген с�з 
салауатты �мір салтын ұстанғандарға д�п 
айтылған. Елімізде бұқаралық спортты 
дамытуға ерекше к�ңіл б�лініп отырғаны 
белгілі. 'ртүрлі жарыстар �ткізіліп, спорттық 
шаралар да к�птеп ұйымдастырылуда. 

Халық денсаулығының мықты болуы – 

мемлекетіміздің бәсекеге қабілеттілігін дамыта-

тын негізгі мәселе. Ендеше спортты, салауатты 

�мір салтын серік ету әр азаматтың жазылмаған 

парызы дер едік. ;сіресе жеткіншек ұрпақ 

�кілдерінің спортпен шұғылдануы құптарлық. 

Мұны айтып отырған себебіміз, жуыр-

да самбо күресінен жеткіншектер арасында 

«Астана» �ңірлік қолбасшылық әскерлері 

қолбасшысының кубогына арналған қалалық 

ашық чемпионат �ткен болатын. Балғын 

 палуандар боз кілем үстінде сайыстың к�рігін 
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ANA TILI

Концерт �тетін зал к�рерменге лық 

толы. Келушілер сахнаға тағатсыздана 

телміріп, ерекше қызығушылықпен 

алға ұмсынады. Оркестр сахнаға 

шығып, жайғасқан соң, алдымен 

қонақтардың шашбауын к�тере келген 

Сербия Республикасы Парламентінің 

депутаты Драгомир Карич с�з алып, 

қонақжайлық мезірет жасады. 

;деттегідей сахна шымылдығын 

«Серпермен» ашқан оркестр �нер-

паздары әп дегеннен сермей ж�нелді. 

Барған сайын қанатын жайып,  бауырын 

жазып, әр шығарманы  ши рықтыра 

о р ы н д а й д ы .  С е р б т е р д і  д е  к � з 

қиығымызбен аңдып, байқап отыр-

мыз, басындағыдай құлықсыздау емес, 

дирижердің таяқшасы к�кке шаншылған 

сайын құшырлана қол соғады. ;сіресе 

сербтің т�л әуезі – «Моравак чачак коло» 

ойналғанда орнында байыз тауып отыра 

алмай, әуен ырғағымен қоса теңселіп, 

ерекше тебіренді. Сірә, бұл туындыны 

осыған дейін талай тыңдаса да, дәл 

мұндай толқыныс тудырмаған шығар 

дейді бір ойымыз. Dйткені қазақтың 

ұлттық аспаптары – домбыра мен қобыз 

шығармаға �згеше рең, айрықша сипат 

беріп тұрғаны анық.

К о н ц е р т  с о ң ы н д а  ж е р г і л і к т і 

к�рермен әсем кештің әсерінен айыға 

алмай, ұзақ уақыт тапжылмай қол 

соғумен болды. К�рермендер к�зінен 

қазақ әуендерін әлі де тыңдай түскісі 

келетін қимастық к�ңілді байқадық. 

Шуақты �лкенің шаттығына шомылған 

шырайлы жүздерді к�рдік. Мұның бәрі, 

әлбетте, қажырлы еңбек пен тынымсыз 

ізденістің жемісі.  

Сахна сыртына шыққан соң Атырау 

облыстық мәдениет, архивтер және 

құжаттама басқармасының басшысы 

Саламат Сағымпазұлы �нерпаздарды 

сәтті �нер к�рсетуімен құттықтап, 

алғысын білдірді. Елбасымыздың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласын негізге 

алып, қазақ мәдениетін әлемдік 

кеңістікке таныту мақсатын абыроймен 

атқарып жүрген академиялық оркестр 

ұжымының еңбегі мен шеберлігі шын 

мәнінде қандай марапатқа да лайық. 

Оған Еуропаның қос елінде абырой-

мен �ткен концерттен соң жергілікті 

к�рерменнің шексіз ризашылығы 

мен ыстық ықыласын к�ргенде к�з 

жеткізіп, к�ңіл сендіргендей болдық. 

Рауан С'БИТҰЛЫ

АТЫРАУ – БУДАПЕШТ – 

БЕЛГРАД – АТЫРАУ

...Түнімен жауған қардың толас 

тапқан кезі. Аспан әлі ашылмаған. 

Айнала түгел мұнартып тұр. Ақ ұлпа 

басқан шырша бұтақтары «мұңая» 

майысады ...

Біз, ҚазМУ-дың журналисти-

ка факультетінің бір топ  үшінші 

курс студенті, Алматының қақ ор та-

сындағы Ленин алаңы (қазіргі Астана 

алаңы) алдындағы орындыққа жай-

лана жайғасып алып, «тарих бетіне 

бейнемізді тамаша таңбалағымыз» 

келгендей...

Жоғарыда солдан оңға қарай 

отырғандар – Гүлзия Пірәлиева (бү-

гінде филология ғылымының док-

торы, профессор), белгілі журна-

лис тер Жеделхан Б�лекбаева, ;лия 

Сейілханова, Сәуле Нұрекенова. 

Биыл Астана қаласының 20 жылдық 
мерейтойы кең к�лемде атап �тілетіні 
белгілі. Елбасы айтқандай, Астана 
келбеті – ұлт келбеті. 

Еліміздің қарышты қадаммен алға 

қарай дамуында Елордамыздың алар 

орны айрықша. Себебі дәл осы қалада 

маңызды шешімдер қабылданып, 

халықаралық алқалы жиындар �ткі-

зілді. Сәні мен сәулеті жарасқан бас 

шаһарымыз жылдан жылға түрленіп, 

жаңа мазмұнға ие болуда. Бір с�збен 

айтқанда мақтанышымыз, абырой-

беделіміз. 

 Қазіргі таңда Елордадағы «Бәйте-

рек» кешені қаланың басты сим волына, 

оның �зіндік бойтұмары на айналды. 

Dзге де бірегей сәулет кер лік ғимараттар 

қатарында белгілі британдық архитектор 

Норман Фостердің жобасы бойынша 

 пирамида үлгісінде салынған «Бейбітшілік 

және келісім» сарайы, әлемдегі ең биік 

шатыр үлгісіндегі ғимарат – «Хан Шатыр» 

Qнердің �зге де салаларымен қатар 
сурет �нері де кең қанат жайып 
келе жатқаны мәлім. Қазақстанның 
суретшілері әлемдік деңгейдегі 
халықаралық к�рмелерге қатысып, 
�з туындыларын шетелдіктерге 
кеңінен танытып келеді. Соны-
мен қатар ел ішінде де мұндай 
к�рмелердің жиі �тіп тұратыны 
белгілі. 

Жуырда Қарағанды қаласында 

суретші Ерлан Гаймолдиннің жеке 

шығармашылығын насихаттауға 

арналған осындай к�рме ұйымдас-

тырылған болатын. Аталған к�рмеге 

суретшінің тарихи тақырыпта салған 

30-ға тарта туындысы қойылды. 

«Шығармаларымның бірнеше 

мағынасы бар» деп, �з туындыларын 

жұмбақ суреттерге жатқызатын �нер 

иесінің еңбектерінің арқауы – қазақ 

халқының дастаны мен сақ және 

түркі мифологиясы. Ол �з еңбектерін 

модернизм стилінде жазады. Бейне-

Т�менде солдан оңға қарай к�з 

жүгіртсеңіз – осы жолдардың авто-

ры, К�лбай Адырбеков (к�семс�зші  

журналист, Президент сыйлығының 

иегері), Сатыбалды Сәуірбай (Ақт�бе 

облыстық және «Егемен Қазақстан» 

газетінде тер т�ккен  ойы жүйрік, 

қаламы қарымды журналист).

Айтқандай, бұл К�лекең мен 

Саташтың туған күні болатын.

О, шіркін, алыста сағымдай бұл-

дырап қалған қайран жастық шақ-ай, 

ерекше естен кетпес керемет студент-

тік кез-ай ! 

Берікбай ҚАДЫҚОВ

Алматы облысы

Қарасай ауданы

сауда-ойын-сауық орталығы, теңізден 

алыс орналасқан океанариум – «Думан» 

орталығы, «Астана опера» мемлекеттік 

опера және балет театры, Орталық 

Азиядағы ірі мешіт – «;зірет Сұлтан» 

мешіті, «Қазақстан» орталық концерт 

залы, «Мәңгілік ел» қақпасы, «Қазақ 

Елі» монументі және т.б. нысандарды 

тамашалағанда осынау 20 жылдың ішінде 

атқарылған жұмыстарға к�з тойып, к�ңіл 

марқаяды. Халықаралық «ЭКСПО – 

2017» к�рмесі тамаша ұйымдастырылды. 

К�рмені түгелдей аралап, тарихи сәтті 

есте қалдыру мақсатында суретке де 

түстік. 

Қорыта айтқанда, Елбасының идея-

сымен іргесі қаланған жаңа елорда 

қысқа мерзім ішінде жалпыұлттық идея 

мәртебесіне ие болып, жас мемлекеттің 

тәуелсіздігінің символына және жаhан-

дық табысына айналды.

Бейсен С'ТИЕВ, 
ардагер ұстаз

леу �неріндегі бұл стиль қайталанбас 

туындыларды дүниеге әкеледі деген 

шебер жаңа еңбегін киелі жерлерге 

сапар шегіп келгеннен кейін салаты-

нын айтады.

«Түркі халықтарының тарихы мені 

әрқашан да қызықтырады. Сондықтан 

мен салған суреттердің к�бі осындай 

тақы рыпқа арналады» дейді �нер иесі.  

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

ҚАҢТАР АЙЫ.  
ҚАЛЫҢ ҚАР.  
ҚАЛА ОРТАСЫ
немесе  осыдан 
қырық жыл бұрын

елшісі Нұрбах Рүстемов құттықтау 

с�збен ашты. Бұдан кейін концерттің 

н е г і з г і  м а қ с а т - м ұ р а т ы  ж � н і н д е 

академиялық оркестрдің директо-

ры Сағынтай К�пжасаров қысқаша 

баяндап, кеш тізгінін мемлекеттік 

«Дарын» жастар сыйлығының лауре-

аты, Құрманғазы атындағы мемле-

кеттік акаде миялық халық аспап-

тар оркестрінің бас дири жері Арман 

Жүдебаевқа табыстады. 

Dнерпаздардың әр қимылын қалт 

жібермей,  іштен тынып отырған 

к�рерменді әп дегенде Құрманғазының 

«Серпер» күйі серпілтіп, сергітіп алды. 

Еуропаға шетелдік классика таңсық 

емес, сондықтан концерт бағдарламасын 

құруда к�ркемдік кеңес «Жезкиік», «Той 

күйі», «К�ңілашар», «Адай», «;лқисса», 

«Сарыарқа» секілді қазақтың екпінді, 

дауылпаз күйлерін таңдауға күш 

салғаны байқалып тұр. Халқымыздың 

жауынгерлік, ерлік рухын әйгілейтін 

әлгіндей шығармалар �згеге тектілігіңді 

мойындатып, еріксіз мысын басатын-

дай к�рінеді. Симфониялық оркестрден 

ұлт-аспаптар ұжымының ерекшелігі де 

осында шығар, әр аспаптың үйлесімді 

үндестігі бірде делебеңді қоздырып, 

бірде т�бе құйқаңды шымырлатады. 

;р шығармадан қазақтың кең дала-

сын, рухани бай мәдениеті мен салт-

дәстүрін жақынырақ тани түскен 

шетелдіктер риза к�ңілмен дуылдата 

қол соғумен болды. ;сіресе домбы-

ра мен қобыз секілді қазақ ұлттық 

аспаптарының әуезді үніне елтігені 

сондай, И.Штраустың «Радец мар-

шын», С.Какураның «Ай-Петри къай-

тармасын», Л.Андерсонның «Фидл-

фадлын», И.Брамстың «№5 Мажар 

биін» естігенде ерекше толқып, еріксіз 

бастарын шайқай берді.

О с ы  о р а й д а  о р к е с т р д і ң  � з 

білгенінен жаңылмай, �рнекті �нер 

к�рсетуіне күш салған жас дарын, биыл 

ғана «Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

жобасына енген, ҚР Еңбек сіңірген 

қайраткері Арман Жүдебаев пен таны-

мал дирижер, ҚР Мәдениет қайраткері 

Рахила Құлсариеваның еселі еңбегін 

елеусіз қалдыруға болмайды. Бірде саз-

қыздырды. Жанкүйерлер қошеметіне б�ленді. 

;рқайсысы намысты қолдан бермей, жеңістің ең 

биік тұғырынан к�рінуге тырысып бақты. 

Сайыстың ашылу салтанатына құрметті қо-

нақтар мен спорт шеберлері қатысты. Шара 

аясында с�з с�йлеген «Астана» �ңірлік қол-

басылық әскерлер қолбасшысы генерал-майор 

Кайдар Қарақұлов самбо әскери-қол дан балы 

�нер екенін айта келе, бүкіл дүниежүзі  бо йынша 

кеңінен қанат жайған спорт түріне «Астана» 

�ңірлік қолбасшылық әскерлер қол басшылығы 

да ерекше к�ңіл б�ліп отырғанын тілге тиек 

етті. 

Жарыс қорытындысына сай «Астана» �ңірлік 

қолбасшылық әскерлеріне қарасты 31775 әскери 

б�лімінің әскери қызметкері Е.Мұқашевтың 

қызы Мариям Хамзенова үздік деп танылды.

Жамал С'РСЕНОВА

ды әуенге елітіп, бірде шаттық күймен 

шабыттандырып,  к�рерменді  де 

ұмытпай, ұрымтал сәтте сахнамен бай-

ланыстыра білген дирижерлардың әр 

қозғалысы музыкамен біте-қайнасып, 

к�ңіл ырғағын д�п басып жатты.  

Концертте, сондай-ақ оркестрдің 

белді солистері Индира Түсіпқалиева, 

Ғарібжан Мұқанғалиев, қобызшы 

Ақнар Шәріпбаева ән-күйден шашу 

ша шып, к�рерменнің ыстық ықыласы-

на б�ленді. Дәстүрлі әнші, ҚР Мәдениет 

саласының үздігі, «Құрмет» орденінің 

иегері Қайрат Кәкімов «Таңжарбай» 

мен «Үлкен айдай» әндерін тамылжыта 

шырқады. 

Міне, осылайша, қазақ �неріне 

тәнт і  болған  мажарлықтар  кеш 

соңында қошеметтей қол соғып, �нер 

иелеріне тік тұрып құрмет к�рсетті. 

Бұл кеште расында, Дунай бойы дүбірлі 

думанға толып, күллі қазақ �нері 

мен мәдениетінің абыройы тағы да 

асқақтай түсті.

Мажарстандағы мәдени кешті 

жоғары деңгейде �ткеріп, іргелес 

жатқан Сербия мемлекетіне бағыт 

алдық. Бұл да бізге таңсық �лке емес. 

Байкал мен Балқан арасындағы байтақ 

далада бабаларымыз талай ат тұяғын 

дүбірлеткен. С�йтіп, «Балқан, Балқан, 

Балқан тау, Ол да біздің барған тау» деп 

бағзыдан бізге баян қал дырған. Енді, 

міне,  Тәуел сіздігіміздің 26 жылдығына 

орайластырып Сербия жұртшылығын 

қ а з а қ  м ә д е  н и е т і м е н  т а н ы с  т ы р у 

мүмкіндігі туып отыр.  

Дина Нұрпейісова атындағы ор-

кестрдің концерттік бағдарламасы 

«Шуақты �лкенің шаттығы» деп 

аталды. Бұл Сербияға сапар шеккен 

алғашқы �нер ұжымы емес, әлбетте. 

Екі ел ара сындағы мәдени қарым-

қатынастың аясында қазақ �нерінің 

�кілдері жиі болмаса да ат басын 

бұрып тұратын к�рінеді. Былтыр ғана 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Сербияға 

мемлекеттік сапармен келіп, содан 

бері саяси, әлеуметтік-экономикалық 

бағыттағы байланыстарға қан жүгіре 

бастаған. 

«Терезиа» театры. Кешкі сағат 19:30. 
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