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Osy kú nde jer jú zinde eki my   m ll onnan 
kó p artyq adam bar, eki m ll on* qazaq bar.

Bizdi   qazaqty   dosty  y, dushpandy  y, 
maqtany, myqtyly  y, mal izdeý i, jurt taný y 
eshbir halyqqa uqsama dy.

Birimizdi-birimiz a  dyp, urlap, kirpik 
qaqtyrma  otyr  anymyz.

Ú sh m ll onnan halqy artyq dú n ede bir 
qala da bar, dú n eni   bas-a a  yn ú sh a nalyp 
kó rgen kisi tolyp jatyr.

stip, jer jú zindegi jurtty   qory bolyp, 
birimizdi-birimiz andyp ó temiz be? Joq, 
qazaq ortasynda da urlyq, ó sek, qastyq qalyp, 
ó nerdi, maldy tú zden, bó ten jaqtan tú zý  
jolmen izdep, ó risterlik kú n bolar ma eken?

Á , ne bolsyn! Jú z qara  a eki jú z kisi 
su  yn qadap jú r  o , birin-biri qurtpa , 
quryma  tynysh taba ma?

*Bul jerde Aba  shamamen a typ otyr. Aba  tusynda, 
1897 jyly jú rgizilgen halyq sana  y bo ynsha, Ross a 
mper asy sheginde turatyn qazaqtardy   jalpy sany 4 

m ll on 84 my   bol  an (I .E.Volodarsk . Naselen e 
Ross  za 400 let. HÚ I-  nachalo vv. 1973, s.111).

Balalardy oqytqan da jaqsy, biraq 
qulshylyq qylarlyq qana, tú rki tanyrlyq qana 
taza oqytsa bolady. Any   ú shin bul jer Dar 
á l-Harb1, munda á ý el mal tabý  kerek, onan 
so    arab, parsy kerek. Qarny ash kisini   
kó  iline aqyl, bo ynda ar,  ylym  a qumarlyq 
qa dan tursyn? Ashap-ishý ge maldy   
tapshyly  y da, a  a ynny   arazdy  yna ý a á r 
tú rli bá lege, urlyq, zorlyq, qý lyq, sumdyq 
sekildi ná rselerge ú irlendirý ge sebep 
bolatu  yn ná rse. Mal tapsa, qaryn to ady. 
Onan so   bilim tú gil ó ner kerek eken. Sony 
ú rene in, ne balama ú rete in dep o yna jaqsy 
tú sedi. Oryssha oqý  kerek, h kmet2 te, mal da, 
ó ner de,  alym da – bá ri orysta tur. 

(Jal  asy 4-bette)

ABAI
JIYRMA TÓ RTINSHI 

QARA SÓ Z

JIYRMA BESINSHI 
QARA SÓ Z

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Бүгінгі санда:

Жазушы мұражайы 
болады деген ғимарат құрылысы 

әлі бітпей тұр

Терминжасам: 
талап пен міндет

Қара баянның 
құдіреті

10-бет

3-бет

12-бет

Ықылас атындағы халық 
музыкалық аспаптар музейінде 
«Ғасырлар үні» атты т�рт б�лімнен 
тұратын іс-шара �тті.

Бірінші б�лім «Жәдігер» к�рме-

жәрмеңкесі деп аталды. Онда му-

зыкалық аспап жасаушы шебер лер дің 

бұйымдары ұсынылды. Тарихы мыздан 

белгілі, қазақ жеріндегі жәрмеңкелер 

тек сауда-саттық қана емес, соны-

мен қатар �нер ошақтары қызметін 

де атқарған. Осыған орай, к�рме-

жәрмеңке барысында қазақ жеріндегі 

Қарқара, К�кжар (Ойыл), Қоянды, 

Тайыншак�л жәрмеңкелерінің тарихы 

баяндалды.

«Алтыбақан аясындағы театрлан-

дырылған қойылым» б�лімінде 

�нер ордаларының студенттері Ба-

зар жыраудың, Үкілі Ыбырайдың, 

Абай дың, Кенен мен Жаяу Мұсаның, 

Біржан салдың әндерін шырқап, халық 

күйлері мен термелерін орындады. 

Үшінші б�лім «Ғасырлар үні» атты 

гала-концертке ұласты. Сахнада «Саз-

ген сазы» фольклорлы-этнографиялық 

ансамблі және дәстүрлі орындаушы-

лар �нер к�рсетті. Сонымен қатар, 

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мем-

лекеттік академиялық балалар мен 

жас�спірімдер театрының әртістері 

Құрманғазы Сағырбайұлы, Дина 

Нұрпейісова, Махамбет :темісұлы, 

Ақан сері Қорамсаұлы мен Біржан сал 

Қожағұлұлының бейнесін сомдады.

Соңғы б�лімде «Ұлт руханиятын 

жасаушылар» атты деректі фильм 

к�рермендер назарына ұсынылды. 

Елге танымал �нер тұлғаларының 

шығармашылығы хроникалық бейне-

таспалардан к�рсетілді.

Қуаныш КҮЛЕШ

– Ұлттық тестілеу орталығы қыз ме тінің 
басым бағыттарының бірі – Қазақстан 
Республикасындағы аза  мат  тардың 
қазақ тілін меңгеру дең гейін бағалаудың 
отандық жүйесі – ҚАЗТЕСТ бойынша 
тестілеу жұмыс тарын ұйымдастыру және 
�ткізу екені белгілі. Енді осы жүйенің 
маңыздылығына тоқтала кетсеңіз... 

–  Қ А З Т Е С Т  –  б ұ л  Қ а з а қ с т а н 

 Рес пуб ликасы  азаматтары мен Қа-

зақстан Республикасы аумағын дағы 

шетел азаматтарының қазақ т ілін 

меңгеру деңгейін бағалау жүйесі. Жүйе 

халықаралық тілдік білімді бағалау 

жүйелерінің, атап айтқанда, TOEFL, 

IELTS (ағылшын тілін меңгеру деңгейін 

бағалау жүйесі), TÖMER (түрік тілін 

меңгеру деңгейін бағалау жүйесі), ТРКИ 

(орыс тілін меңгеру деңгейін бағалау 

жүйесі) ұстанымдарына негізделген 

КЕШ ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ 

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

31 мамыр – саяси қуғын-сүргін 
және ашаршылық құрбандарын 

еске алу күні

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА

Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-

сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 

жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 

– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-

ғанымен, к�теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к�мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» 

ел ішінде к�птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

«Ғасырлар үні» ҚАЗТЕСТ
ТІЛ БІЛУДІ ҚАЛАЙ БАҒАЛАП ЖҮР?

ЖОЛЫҢ БОЛСЫН, 
ЖАС ТҮЛЕК!

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
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және тілдік білімді тыңдалым, лексика-

грамматикалық құрылым, оқылым, 

жазылым сияқты с�йлеу әрекеті нің 

түрлері бойынша бағалайды. ҚАЗТЕСТ 

құрылымы жағынан жо ғарыда аталған 

тілді меңгеру дең гейін бағалау жүйелеріне 

сәйкес келгенімен, �зіндік ерекшеліктері 

бар ұлттық жүйе.  Басты ерекшелігі – 

тест тапсырушы тұлғаның әлеу меттік-

мәдени құзыретін ай қындау. Тест тап-

сырушы қазақ тілін тек қатысым құралы 

ретінде ғана емес, сол тілді қолданушы 

қазақ ұлты ның мәдениетін,  салт-

дәстүрін, ұлттық дүниетанымын түсіну, 

білу тұрғысынан да игергенін к�рсете 

алуы тиіс. Біз мұндай талапты тілді білу 

дәрежесін бағалаудың Кембридж ем-

тихандары базасы бойынша жіктелетін 

деңгейлердің ішінде CAE (Certificate of 

Advanced English) емтиханының тап-

сырмаларынан кездестірдік. Осыған 

ұқсас талап, атап айтқанда, жекеле-

ген мемлекет бойынша елтанымдық 

білім мен мерзімді баспас�збен таныс 

болуды міндеттейтін талап Оксфорд 

университетінің емтиханында да (The 

Oxford Written Examinationin Englishas a 

Foreign Language) бар. 

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

тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында мемлекеттік тілді 

меңгерген азаматтардың үлесін кезең-

кезеңімен арттыруда ҚАЗТЕСТ жүйесі 

нысаналы индикатордың тетігі ретінде 

анықталған. 

(Жалғасы 4-бетте)

Орал қаласындағы №37 мектептің биылғы түлектері
Суретті түсірген – Рафхат Халелов
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ҮКІМЕТ 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ 
МӘСЕЛЕЛЕР СӨЗ БОЛДЫ
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Биылғы �зекті мәселе – ауа райының 

салқындығынан және топырақтың кеш 

қызуына байланысты егіс жұмыстарының 

қарқыны �ткен жылдағыдан біршама т�мен 

деңгейде қалып отырған к�рінеді. Осыған 

байланысты егіс жұмыстарын оңтайлы 

мерзімде аяқтау үшін техниканы жоғары 

�німділікпен пайдалануды қам тамасыз ету 

шараларын қабылдау қажеттігі атап �тілді. 

:ңірлердегі к�ктемгі егіс жұмыстарын 

жүргізу жай-күйі туралы Қостанай облысының 

әкімі А.Мұхамбетов, Солтүстік Қазақстан 

облысының әкімі Қ.Ақсақалов, Ақмола 

облысының әкімі М.Мырзалин баяндады. 

Премьер-министрдің орынбасары – Ауыл 

шаруа шылығы министрі :мірзақ Ш�кеев егін 

егу науқаны барлық �ңірлерде кестеге сәйкес 

жүргізіліп жатқанын, облыс әкімдері к�ктемгі 

егісті уақытылы аяқтау үшін барлық күш-

жігерлерін жұмсауы керектігін айтып �тті.

Жоғарыда айтқанымыздай, Үкімет оты-

рысында орман және дала �рттерінің алдын 

алу және оларды жоюға даярлық мәселелері 

қаралды. Бұл ж�нінде Қазақстан Республи-

касы Ішкі істер министрі Қ.Қасымов пен 

Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі 

А.Евниев есеп берді. 

Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев 

биыл Қазгидромет  болжамына сәйкес 

республиканың кейбір �ңірлерінде жаз 

мезгілінде ауа температурасы нормадан 

жоғары болатынын атап �тті. Бұл жағдайлар 

еліміздің орман және дала аймақтарында �рт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне 

к�бірек назар аударуды талап ететінін баса 

айтты. 

Жиында Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрі Мадина Qбілқасымова, 

Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев еңбек және әлеу меттік саланы 

цифрландыру барысы туралы баяндады. 

М.Qбілқасымова бүгінгі таңда еңбек, 

жұмыспен қамту, әлеуметтік сақтан дыру, 

зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыру, 

әлеуметтік қолдау к�рсету, арнаулы әлеуметтік 

қызметтер және к�ші-қон секілді ведом-

ство қызметінің барлық бағыттары бойын-

ша 11 кіші ақпараттық жүйені қамтитынын 

жеткізді. :з кезегінде министр Д.Абаев: 

«Еңбек кітапшаларын және еңбек шарттарын 

цифрландыру қағаз түріндегі құжаттарды 

қысқартуға алып келеді, сондай-ақ сақтауды 

және мұрағат деректеріне қолжетімділікті 

қам тамасыз етеді. Бұдан былай электронды 

еңбек шарттары еңбек �тілін растау үшін 

талап етілетін зейнетақыны, жәрдемақыны 

тағайындауға мүмкіндік береді» деді. 

М и н и с т р л е р д і ң  б а я н д а м а л а р ы н 

тыңдағаннан кейін Үкімет басшысы элек-

тронды еңбек биржасы Мемлекет бас-

шысының тапсырмасы бойынша �нер-

кәсіптік пайдалануға берілген «Цифрлы 

Қазақстан» бағдарламасының алғашқы �німі 

екенін атап �тті. 

Марғұлан ЖҰМАЖАН
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АҚОРДА

ӘРІПТЕСТІК ЖҮЗДЕСУ

САЛТАНАТТЫ 
КЕШКЕ ҚАТЫСТЫ

НАҚТЫ ТАПСЫРМА БЕРДІ

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

ЫНТЫМАҚ

Парламент Сенатының Т�рағасы Қасым-
Жомарт Тоқаев Біріккен Араб 7мірліктері 
Ұлттық Федералдық Мәжілісінің депутаты, 
Толеранттық және бейбітшілік ж�ніндегі 
жаһандық кеңестің т�рағасы Ахмед бен 
Мұхаммед әл-Джарванды қабылдады. 

Қ.Тоқаев Қазақстанның Біріккен Араб 

Qмірліктерімен ынтымақтастығының жоғары 

қарқынына тоқтала келіп, оған мемлекеттер 

басшыларының арасындағы �зара сенімді 

қатынастар тікелей ықпал етіп отырғанын атап 

�тті. 

Сенат Т�рағасы Qлемдік және дәстүрлі 

діндер лидерлерінің Съезін шақыру  туралы 

 П р е з и д е н т  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в т ы ң 

бастамасының іске асуы туралы мейманға 

әңгімелеп берді. «Діни к�шбасшылар, мемлекет 

басшылары мен ірі халықаралық ұйымдардың 

жетекшілері, танымал саясаткерлер қатысатын 

бұл форум жаһандық мәселелерді шешужол-

дарын іздестіретін, толеранттық пен �зара 

түсіністік қағидаларын нығайтатын ерекше 

алаң болып отыр» деп атап �тті Қ. Тоқаев.

Ахмед бен Мұхаммед әл-Джарван әлемдік 

діндер �кілдерінің арасындағы �зара түсіністікті 

нығайтуды, аймақтық және халықаралық 

тұрақтылыққа жәрдемдесуді мақсат ететін 

Жаһандық толеранттық және бейбітшілік 

кеңесінің жұмысы басталғаны туралы хабардар 

етті. 

Парламент жоғарғы Палатасының басшысы 

дінаралық үнқатысу саласындағы Қазақстан 

бастамасымен үйлесетін Кеңестің құрылуына 

қолдау білдірді. Қ.Тоқаевтың пікірінше, 

Съезд Хатшылығы мен Жаһандық Кеңес 

дінаралық үнқатысуды, �зара толеранттықты, 

бейбітшілік пен қауіпсіздікті ілгерілету және 

нығайту мақсатында әріптестік қатынастарды 

орнықтыра алады. Qмірлік парламентшісі 

ұсыныстың келешегі зор екенін айта отырып, 

келісетінін жеткізді.

Қ . Т о қ а е в  А х м е д  б е н  М ұ х а м м е д  ә л -

Джарванды қазан айында Қазақстан Астана-

сында �тетін Qлемдік және дәстүрлі діндер 

лидерлерінің VI Съезіне келіп қатысуға 

шақырды. 

Елбасы Астанада Қазақ ұлттық �нер 
университетінің 20 жылдық мерейтойына ар-
налған салтанатты концертіне қатысты. 

Елбасы құттықтау  с�з інде  ауқымды 

мәдениет ошақтары елорда мәртебесін 

асқақтата түсетінін атап �тті. Сонымен қатар 

:нер университетінің құрылу тарихына да 

тоқталды. Бүгінде Астана қаласында Опера 

және балет театры, Хореография академиясы, 

Орталық концерт залы және басқа да мәдениет 

ошақтары ашылғанын, мұның барлығы 

еліміздің болашағы, мәдениетіміз бен �неріміз 

үшін жасалып жатқанын тілге тиек етті. 

– Университет жанында колледж, бака-

лавриат, магистратура және докторантура 

бар. 3 мыңға жуық студент білім алуда. 20 жыл 

ішінде университеттің 500-ден астам түлегі 

халықаралық конкурстар мен байқаулардың 

лауреаты атанды. Сіздерге табыс тілеймін, От-

анымыз – Қазақстан Республикасының абы-

ройын асқақтататын атақты музыканттардың 

шығуына және жаңа есімдердің танылуына 

ниеттестік білдіремін, – деп түйіндеді Елбасы.

Мерейтойлық концертте қазақ және шетел 

композиторларының туындылары орындалды. 

Мемлекет басшысы Қорғаныс және 
аэроғарыш �неркәсібі министрі Бейбіт 
Атамқұловты қабылдады.

К е з д е с у д е  Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і н е 

министр лік тарапынан атқарылған кешенді 

ұйымдастыру ша раларының нәтижелері мен V 

халықаралық «KADEX-2018» қару-жарақ және 

әскери-техни калық мүлік к�рмесіне дайындық 

барысы ж� нінде баяндалды. Б.Атамқұлов 

«KADEX-2018» ха лықаралық к�рмесіне 48 

елдің ресми делегациясы келетінін жеткізді. 

К�рмеде әлемнің 28 елінен 318 компания 

�з экспозициясын таныс тыратын болады. 

Сонымен қатар Қорғаныс және аэроғарыш 

�неркәсібі министрі қорғаныс �неркәсібі 

саласындағы стратегиялық және нор ма тивтік 

құқықтық құжаттардың әзірлену барысы тура-

лы мәлімдеді.

Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев 

бірқатар нақты тапсырма берді.

Нұрсұлтан Назарбаев @збекстан 
Республикасының Президенті Шавкат 
 Мирзиёевпен телефон арқылы с�йлесті. 

Мемлекеттер басшылары әңгімелесу 

ке зінде жоғары деңгейде қол жеткізілген 

уағ даластықтардың іске асырылу барысын 

тал қылады. Сонымен қатар Елбасы Ресей 

Федерациясының Президенті Владимир 

Путинмен телефон арқылы с�йлесіп, екі 

жақты ынты мақтастықтың қазіргі мәселелерін 

талқылады. Ресей басшысы Қазақстан Прези-

дентін Мәскеуде таяуда �тетін футболдан әлем 

чемпионатының ашылу рәсіміне қатысуға 

шақырды.

әйгілі меценат Стив Возняк, физик, футу-

рист және ғылымды дәріптеуші Митио Каку, 

Golman Sachs бұрынғы т�рағасы, британдық 

қаржыгер, экономист, философ Джим О`Нил, 

Францияның экс-президенті Франсуа Ол-

ланд, «Яндекс» компаниялар тобының негізін 

қалаушысы әрі басшысы Аркадий Волож және 

басқалар пленарлық отырыста с�з с�йлеп, 

форум тақырыбына қатысты ойларын ортаға 

салды. 

Мемлекет басшысы пленарлық  отырыста 

с�йлеген с�зінде Астана экономикалық 

 форумына қатысу к�пшілік үшін игі дәстүрге 

айналғанын атап �тті. 

– Он бірінші рет �ткізіліп отырған бұл 

форум экономиканың, инвестицияның және 

инновацияның мейлінше �зекті мәселелерін 

талқылауға арналған. Осы орайда осын-

да келген қонақтарымызға, жалпы біздің 

азаматтарға зор алғыс білдіремін. 11-ші рет 

форум әлемдік экономиканың инвестиция-

лары мен инновацияларының ең маңызды 

мәселелерін талқылау алаңына айналып 

отыр. Былтырғы форумнан бері біз әлемдегі 

орасан зор �згерістердің куәсі болдық. Жаңа 

қайшылықтар, текетірестер пайда болуда, 

мемлекеттер арасында �зара келісімге келу 

қиындап барады. Qсіресе үлкен мемлекеттер 

арасында. :зара сенбеушілік, қарсыластықтың 

ұстанымын түсінуді қаламау жиі орын алу-

да. Бұл әлем үшін �те күрделі кезең, – деген 

Елбасы осы тектес қиындықтарға қатысты 

мәселелерді әділ және объективті түрде 

талқылау мүмкіндігі адамзат үшін �те маңызды 

екенін атап к�рсетті.  

Президент биылғы форум жаһандық сын-

тегеуріндерге лайықты жауап табу мәселелерін 

де қарастыратынын жеткізді. Мемлекет бас-

шысы атап к�рсеткендей, бүгінде адамдардың 

ұзақ �мір сүруі, халық санының қарқынды 

к�беюі әлемдік экономиканың маңызды фак-

торына айналып отыр. 

Ғаламшар тұрғындары саны жылдам 

�сіп келеді. Соңғы онжылдықтағы ғылыми-

техникалық прогрестің жетістіктері адам 

�мірінің орташа ұзақтығын айтарлықтай 

ұлғайта түсті. Соңғы 70 жылда ол 23 жылға, 

яғни 48-ден 71 жасқа дейін �сті. Қазақстанда 

бұл к�рсеткіш тек тәуелсіздік жылдарының 

Орталық Азиядағы тәуелсіз диа-

лог алаңы аталған Еуразия медиа-

форумына 60-тан астам елден 500 

делегат қатысуда. Алқалы жиын-

да сарапшылар мен саясаткерлер, 

экономистер мен қоғамдық пікір 

иелері Қазақстанның, Еуразияның, 

жалпы әлемдік қауымдас тық тың 

экономикалық, геосаяси, мәдени-

әлеуметтік мәселелерін тал қылады. 

Аталған жиынның алғашқы күні 

шеберлік дәрістерден басталды. Фо-

рум жұмысына 1500-ден астам беделді 

БАҚ, олардың арасында Euronews, 

CNN, BBC, Assosiated press, New 

York Times, Bloomberg, ИТАР ТАСС 

�кілдері атсалысты. 

Шараның ашылу салтанатында 

ҚР Ақпарат және коммуникация-

лар министрі Дәурен Абаев медиа-

форумға қатысушыларға Елбасының 

үндеу хатын оқып берді. 

Форум барысында ҚР Сыртқы 

істер министрі Қайрат Qбдірахманов 

С и р и я  д а ғ д а р ы с ы н  р е т т е у д е г і 

 Астана процесінің р�лі туралы айт-

ты.  Министр Астана процесінің 

бірегейлігі ретінде келісс�здерге Ре-

сей, Иран, Түркия сияқты мүдделі 

елдердің қатысып жатқанын атап �тті.

Еуразиялық медиа-форум ба-

рысында ұйымдастыру комитетінің 

т�райымы Д.Назарбаева бүгінгі 

журналистиканың �зекті мәселелеріне 

тоқталды. Ол �з с�зінде ғаламтордың 

қарқынды дамуы, әлеуметтік желі-

лердің �мірдің ажырамас б�лі гіне 

айналғаны әлемді  түбегейлі  �з-

герткенін, бұл кез келген адамның ме-

диапроцеске қатысуына кепілдік беріп 

отырғанын тілге тиек етті. Блогерлер 

мен желілік авторлар беделді журнали-

стермен бәсекеге түсіп жатыр. Соның 

салдарынан ірі басылымдардың тара-

лымы жоғалып жатқанын атап �тті. 

Д.Назарбаева, сондай-ақ қазіргі 

цифрлық ұрпақ ақпараттар әлемін 

к�з ілеспес жылдамдықпен меңгеріп 

келе жатқанына назар аударды. «Бұл 

ұрпақ дәстүрлі немесе балама ақпарат 

к�здерін қатар пайдаланады. Олар 

ғаламтар мүмкіндігін қалыптағы 

жағдай етіп қабылдайды» деді. 

Алқалы жиында с�з с�йлеген 

 Алматы қаласының әкімі  Бауыржан 

 Байбек аталған форумның Шығыс 

п е н  б а т ы с т ы  о р т а қ  с ұ х б а т қ а 

шақыратын, аса маңызды заманауи 

ақпарат кеңістігі туралы мәселелер 

талқыланатын алаңға айналғанына 

тоқталды. 

Айта кетейік, биыл он бесінші рет 

�ткізіліп отырған форумның бірінші 

күні шеберлік дәрістерінен басталған 

болатын. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ішінде ғана 65 жастан 72,5 жасқа жетті, – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасы �з с�зінде 

қарқынды демографиялық �згерістерге байла-

нысты туындаған мәселелер тиісінше күрделі 

шешімдердің қабылдануын талап ететінін 

жеткізді. 

Global Challenges Summit 2018 фору-

мында Елбасы жаһандық еңбек нарығының 

�згеруі әлемдік �згерістерге ықпал еткен бес 

негізгі үрдістің бірі деп атады. Қазіргі таңда 

кәсіпорындар үшін жұмыс күшінің арзандығы 

емес, білікті қызметкерлердің к�п болуы 

маңызды екеніне де тоқталды. 

– Таяу болашақта әдеттегі еңбек күшінің 80 

пайызын роботтандырылған жүйелер алмас-

тыратын болады. Қазіргі таңда кәсіпорындар 

үшін жұмыс күшінің арзандығы емес, 

білікті қызметкерлердің болуы маңыздырақ. 

Дамушы елдердегі �ндіріс орындары да 

дамыған елдерге кері қайтарылып жатыр. 

Мұның барлығы ұлттық экономикалар мен 

әлеуметтік жүйелер үшін үлкен сынақ. Бұл 

мәселенің басты шешімі – білім беру жүйесін 

реформалау. Білім беру ісінде креативті ой-

лау, қажетті ақпаратты таба білу, оны ұтымды 

пайдалану машықтарын үйретуге к�шу керек. 

Техникалық прогрестің жылдамдығы қазіргі 

адамнан бірнеше мамандықты меңгеруді 

және �мір бойы білім алуды талап етеді. 

Қазақстан бұл бағытта тиісті жұмыстарды 

жүргізуде. Біз бұл сынаққа дайындалдық 

және әлі де дайындық үстіндеміз, – деді Ел-

басы.  

Бұдан �зге де маңызды мәселелерге 

тоқталған Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі таңда 

елімізде жүзеге асырылып жатқан «Цифрлы 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына ерек-

ше тоқталғанын айта кетуіміз керек. 

Елбасының пікірінше, аталған бағдар-

ламаны жүзеге асыру Қазақстанда цифрлы 

инфрақұрылымның дамуына жол ашатын 

болады. 

 – Біз де осы жаңа жағдайға бейімделіп 

келеміз. «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын 

і с к е  а с ы р у  а р қ ы л ы  е л і м і з д е  ц и ф р л ы 

инфрақұрылымның және ІТ-экожүйесінің 

дамуы қамтамасыз етіліп, тұрғындардың 85 

пайызының цифрлы сауаттылығы артады. Біз 

жаңа технологияларды қолдана отырып, 5 жыл 

ішінде �ңдеу секторындағы еңбек �німділігін 

1,5 есе арттыруды жоспарлап отырмыз, – деді 

Қазақстан Президенті. Мегаполистер дәурені 

орнайды. ХХІ ғасыр ортасында дүниежүзінде 

мегаполистердің дәуірі туып, олардың ара-

сында бәсекелестік болады. Осындай ой 

айтқан Н.Назарбаев агломерацияны дамыту 

стратегиясы жүзеге асырылып жатқанын тілге 

тиек етті. 

Global Challenges Summit 2018 конгресінің 

пленарлық отырысында Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев «Астана» халықаралық қаржы 

орталығы туралы с�з қозғап, мәртебелі мей-

мандарды осы қаржы орталығының ресми 

ашылу салтанатына қатысуға шақырды. 

Пленарлық отырыста БҰҰ-ның бұрынғы 

бас хатшысы, Халықаралық Олимпиада 

комитеті Этика ж�ніндегі комиссиясының 

т�рағасы Пан Ги Мун Астана экономикалық 

форумының жаһандық проблемаларды 

шешу жолдарын іздестіруге �те тиімді алаң 

екенін айтты. Сонымен қатар ол дүниежүзілік 

экологиялық проблемаларды шешу ісімен 

әлем елдері бірлесіп айналысуы керектігіне 

тоқталды.  

Qйгілі физик, футуролог Митио Каку бол-

са болашақта медицина саласын революция 

күтіп тұрғанын жеткізді.

Форум аясында ұйымдастырылған аса 

маңызды шаралардың бірі – Халықаралық 

жасыл технологиялар және инвестициялық 

жобалар орталығының таныстырылымы 

�тті. Оған БҰҰ-ның бұрынғы бас хатшысы, 

жаһандық «Жасыл �сім» институтының 

т�рағасы Пан Ги Мун, Нобель сыйлығының 

лауреаты Рае Квон Чунг, БҰҰДБ-ның Қазақ-

стандағы тұрақты �кілі  Норимаса  Шимомура, 

Францияның индустрия, энергетика және 

цифрландыру ж�ніндегі министрі Эрик Бес-

сон секілді танымал әлемдік саясаткерлер, 

Қазақстан тарапынан еліміздің Энергети-

ка министрі Қ.Бозымбаев, Қазақстанның 

экологиялық ұйымдары қауымдастығы 

президиумының т�рағасы Q.Назарбаева және 

«Жасыл» технологиялар және инвестициялық 

жобалар халықаралық орталығының басшысы 

Рәпіл Жошыбаев қатысты. 

Дәуіржан Т@ЛЕБАЕВ

 «The Ritz 
Carlton, Almaty»  
«  15-  : 

     
 »   

-    . 

БАҚ ӨКІЛДЕРІ ОЙ БӨЛІСТІ

ӘЛЕМ НАЗАРЫН АУДАРҒАН 
АЛҚАЛЫ ЖИЫН

БАСҚОСУ

Ер есімі ұмытылмайды

Батырдың туып-�скен жері Жуа-

лы ауданында Бауыржан Момышұлы 

мемориалдық музейі бар. Музей 1995 

жылдан жұмыс істейді. Содан бері 

Жуалыға атбасын тіреген жақсылар 

Бауыржан музейіне бір соқпай кет-

пейді. Осында талай министрлер мен 

белгілі ғалымдар болған екен. Бұл 

музейге еліміздің барлық облысынан, 

шет мемлекеттен келіп, тамашалай-

тындар бар. Қазіргі таңда музейді 

Нұрзат Qмірбек басқарып отыр. 

Жақында батырдың музейіне 

арнайы бардық. Бізді музейдің экс-

курсоводы Ұлханым Исмай лова 

қарсы алып, батырдың мұра лары-

мен таныстырды. Qр бұрышта ал-

тын к�мбе жатқандай. Мұнда қажет 

емес дүние жоқ. Барлығы жүрек 

толқытады. Мәселен, «Волоколамск 

жолын дағы шайқас» к�рінісінен 

бір сәт майдан дала сының қасіретін 

сезгендей болдық. Келесі сәтте 

 Бауыржан батыр киген шинель, 

әскери етік, бас киімі мен планшеті 

к � ң і л  т о л қ ы т а д ы .  Б а т ы р д ы ң 

майдандағы киімдерін к�збен к�ру 

де бір ғанибет қой. Баукеңнің соғыс 

кезінде �зі сызған ұрыс дала сының 

стратегиялық картасы да осында 

сақталған. Батыр оны араб жазуымен 

жазған. Ж азатайым жау қолына түссе, 

ұрыс бағытын дұшпандар түсінбесін 

дегені болар. 

Сол кездегі Куба елінің басшысы 

Фидель Кастроның ша қы руымен 

Кубаға барғаны да музейде үлкен 

құр метпен к�рініс тауыпты. Сол са-

пардан соң «Куба әсерлері» жазбасы 

жа зылғанын да, Раул Кастроның 

ба тырға құрметі де осы мұражайда 

бейнеленген. 

Бауыржан атамыздың �з қо лымен 

ойған қазақы оюлар к�зді арбайды. 

Мұнда құс қанаты, бұлт деген оюлар 

қойылған екен. Qрбірі Баукеңнің 

қай таланбас қол таңбасы ғой. Батыр-

дың жазу үстелі, жазу мәшинесі сол 

күн дегідей сақталыпты. Кереуеті де 

қо йыл ған. Белгілі ғалым Мекемтас 

Мырзахметов дайындаған Бау кеңнің 

30 томдық кітабына да мұнда үлкен 

мән берілген. 

Ұлханым Баймолдақызы бізге 

ба тырдың ұрыс даласындағы ерлік-

те рінен және бала күндерінен сыр 

шертті. Баукең батальон командирі 

ретінде Мәскеу үшін шайқаста 207 

рет ұрысқа қатысып, ерлік к�рсеткен. 

3 күн бойы фашистер шабуылын той-

тарып, батальонды шығынсыз жау 

қолынан алып шыққан екен. Нағыз 

– ерлік! 

Бұл музей 2010 жылы Бауыржан 

Момышұлының 100 жылдығына 

орай күрделі ж�ндеуден �ткен. Қазір 

музей ауласында гүлдердің 15-20 түрі, 

талдар к�геріп, �сіп тұр. Бұл жерді 

абаттандыруда аула күтуші Бибігүл 

:теуованың үлкен еңбегі бар. Ол 12 

жылдан бері табан аудармай осында 

еңбек етеді. Гүлдерді, шыршаларды 

суарып, ауланы тазалаудан жалыққан 

емес. Отанын қорғаған хас ба тырға 

қызмет еткеніне қуанады. Ба тыр дың 

музейі Баукеңнің �зіндей асқақ, ай-

бынды. Бұл музей талай жас ұрпаққа 

тағылым берді. Алдағы уақытта да 

жастардың үлгі алатын орталығына 

айнала беретіні анық. 

Есет ДОСАЛЫ, 
журналист

Жамбыл облысы

ӨШПЕС ДАҢҚ

Пленарлық отырыста мәртебелі мей-

мандар әрі спикерлердің санатында болған 

Халықаралық Олимпиада комитетінің Эти-

ка ж�ніндегі комиссия сының т�рағасы, 

Біріккен Ұлттар Ұйы мының сегізінші бас 

хатшысы Пан Ги Мун, Apple компаниясының 

негізін қалауға қатысқан тұлғалардың бірі, 
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ҰБТ – әлеуметтік маңызды мәселе

ИГІ ІС

СӘН ӘЛЕМІ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ 
ҮЙІ ЖӨНДЕЛМЕК

«ЖАС ӨРКЕН» 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

Қостанай облысындағы Ахмет 
Байтұрсынұлы ның дүниеге келген үйі 
ж�ндеу  ден �тпек. Бұған  дейін Қостанай 
облы сында 29 киелі жер белгіленіп, 
олардың карта сы жасалған болатын. 

О с ы  қ а с и е т т і  о р ы н д а р д ы ң  1 0 - ы 

жалпыұлт тық, қалған 19-ы жергілікті 

маңызға ие. Рес публика мақтанышына 

айналған киелі орындарға Қостанай облы-

сында Торғай геоглифтері, Қамысты мекені, 

Екінің діни ескерткіші, Барақ, Жәуке, 

 Ыбырай  Алтынсарин, Міржақып, Qбдіғапар 

хан, Кейкі батыр кесенелері, сонымен қатар 

Амангелді батыр жерленген орын жатады.

Осыдан бірнеше  жыл бұрын Ахаң 

ұрпақтары тұратын Ақк�л-Қарасу ауылының 

жастары іргетасының орны ғана қалған 

ғимараттың қабырғасын қайта тұрғызды. 

Бірақ қам кесектен салынған үй уақыт к� шіне 

шыдамай, тозып барады. Енді, міне, «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының аясында үйдің 

толық күрделі ж�ндеуден �тетіні  туралы жақсы 

хабар жұрттың к�ңіліне қуаныш ұялатты. 

Айта кетейік, Ахмет Байтұрсынұлының 

Жангелдин ауданындағы туған үйімен  қатар, 

Барақ батыр кесенесі назарға алынып отыр. 

Алматы технологиялық университетінде 
жас дизайнерлер мен сәнгерлердің «Жас 
@ркен – 2018» халықаралық байқауы 
болып �тті. Бұл 2002 жылдан бері �здерін 
киім дизайны саласында танытып жүрген 
жас дизайнерлердің ұйымдастырып 
отырған алтыншы байқауы. 

Байқаудың негізгі мақсаты – студент 

жастардың шығармашылық әлеуетін да-

мыту, дизайнерлер үшін кәсіби ортаны 

қалыптастыру, әлемдік сән индустриясының 

халықаралық ынтымақтастық аймағын құру. 

Басқа тағылған мүйіз, еркектердің тор 

шалбарлары, ұлттық нақышта тігілген 

к�йлектер, эстетикалық және авторлардың 

шығар машылық қиялынан туған тари-

хи және заманауи үлгілерді топтастырған 

коллек ция лар Қазақстанның белгілі сәнгер-

лері – Ботаг�з Алдоңғарова, Жұлдызай 

Жұматаева және Екатерина Антонованың 

әділ бағаларына ие болды.  

Байқаудың қорытындысы бойынша, 

сән индустриясының шеберлері ең жарқын, 

креативті 3 дизайнердің есімдерімен қоса 

«Creative art», «Pret-a-Porte», «Дебют», 

«Этно-фьюжн» номинация иегерлерін ата-

ды. Сонымен, 3-орынды Ресейден кел-

ген қатысушы Любовь Закирова «Анаста-

сия» коллекциясымен иеленді. 2-орын 

«Omirkul» коллекция сын таныстырған Алма-

ты сән және дизайн колледжінің студенттері 

Ақб�пе Тілеухан мен Мария Голубинскаяға  

бұйырды. АТУ студенті Нұрдәулет Бекета-

ев �зінің «ДНК»  коллекция сымен байқау 

жеңімпазы атанды. 

А л м а т ы  м е м л е к е т т і к  ж а ң а  т е х н о -

логиялар колледжінен келген Камилла 

Волох, Дамир Байчапанов және Индира 

Qбдрешева «Same&different» атты коллек-

цияларымен ерекшеленіп, «Pret-a-Porte» 

номинациясының иегерлері болды. Олар 

мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған киім 

коллекциясын ұсынды.

  

ТЕРМИНЖАСАМ:
ТАЛАП ПЕН МІНДЕТ

басты. Ол терминжасаммен, аударма-

мен айналысып жүрген мамандар кей 

жағдайда �те ауқымды терминдердің 

бір ғана мағынасын б�ліп алып 

аударатындықтан қателіктер туын-

датып жататынын, жеке ғылым 

салаларының терминдерін к�зжұм-

байлықпен аудара салуға болмайты-

нын ойға салды.

С е к ц и я л ы қ  о т ы р ы с т а р -

да  сондай-ақ Батыс Қазақстан 

и н н о в а ц и я л ы қ  т е х н о л о г и я л ы қ 

университетінің доценті Алтын-

бек Абдулманов «Мұнай-газ сала-

сы терминдерінің �зіндік табиғаты 

және оларды біріз дендіру мәселесі» 

ж�нінде айтса,  С.Асфендияров 

атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университеті Патологиялық ана-

томия кафедрасының профессоры 

Жауғашты Ахметов «Медициналық 

терминдерді қазақ тіліне аударуға 

болады» деген тақырыпта  баяндама 

жасады. Бұл орайда ғалым бірнеше 

мысалдарды келтірді. Мәселен, 1994 

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

Мәдениет және спорт министрлігі 

Тілдерді дамыту және қоғамдық-

саяси жұмыс комитетінің мемлекеттік 

тапсырмасы бойынша Ш.Шаяхметов 

а т ы н д а ғ ы  т і л д е р д і  д а м ы т у д ы ң 

республикалық үйлестіру-әдістемелік 

орталығының ұйымдастыруымен 

�ткен конферен ция ның мақсаты 

–  қ а з і р г і  ж а һ а н  д ы қ  ғ ы л ы м и -

техникалық даму үдеріс те  рінде 

ғылым, білім, техника мен эконо-

мика, қоғамдық-әлеуметтік салала-

рын дағы терминдер мен термин 

с�здерді жетілдіру, толықтыру және 

біріздендіру мақсатында теориялық 

және практикалық ізденістерді сарап-

тау және талқылау болды.

Сол негізде қазіргі ұлттық тер-

м и н о л о г и я н ы ң  ж а й - к ү й і  ж ә н е 

келешегі, тер минжасам қағидалары 

мен ұлттық терминология міндеттері, 

қ а з а қ  т і л і н  л а т ы н  г р а ф и к а с ы -

на к�шіруге байланысты туындай-

тын терминологиялық міндеттер, 

терминжасам құрылымын дамы-

ту, терминді бекіту, біріздендіру 

және стандарттауды іске асырудың 

мемлекеттік тетіктерін дамыту, ұлттық 

терминқордың электрондық база-

сын жасаудың ғылыми-тәжірибелік 

негіздері бағытында келелі әңгімелер 

�рбіді. 

Республикалық ғылыми-тео-

рия лық конференция жұмысын 

«Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді 

дамы тудың респуб ликалық үйлестіру-

әдістемелік орта лығы» АҚ атқарушы 

директоры, филология ғылымының 

кандидаты Ербол Тілешов жүргізіп 

отырды. ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігі Тілдерді дамыту және 

қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 

т�рағасы Қуат Борашевтың кіріспе 

с�зінен кейін ұлттық термино логия-

дағы мәселелер ж�нінде ҚР ҰҒА 

кор респондент-мүшесі, фиология 

ғы лымының докторы, профессор 

Шерубай Құрманбайұлы, Назарбаев 

Университетінің профессоры, фило-

логия ғылымының докторы Сарқыт 

Qлісжан және тағы басқа терминолог-

ғалымдар баяндама жасады.

Шерубай Құрманбайұлы алдымен 

терминология қағидаттары деген 

мәселені қалай түсініп жүрміз деген 

сауал т�ңірегінде ойын білдіре келіп, 

қағидаттарды белгілеу елдің, ұлттың 

саяси-экономикалық, рухани-мәдени 

�мірінде елеулі �згерістер болған кез-

де жүзеге асатынын алға тартты. 

Мәселен, 1924 жылы Орынборда 

«Қазақ білімпаздарының бірінші съезі 

болып, қазақ терминологиясын қа-

лып тас тырудың алғашқы қағидаттары 

белгіленген екен.

Алаш қайраткерлерінен бастау 

алатын терминология саласында одан 

бері қарай да айтулы тіл мамандар та-

рапынан терминология қағидаттары 

туралы келелі ұсыныстар айтылды.

Баяндамашы туыстас түркі тілдері мен 

жақындығы жоқ �зге тілдерден де тер-

мин қабылдау жайын с�з етті. 

«Ұлт тіліндегі термин шығармашы-

лы ғын дамытып, әлемдік ғылым-

ның жетіс тігін бейнелейтін термин 

с�здерімізді тіліміздің �з заңды-

лықтарына сәй кес жазып, ғылым мен 

арнаулы сала  лар дың барлығындағы 

қарым-қатынас та ры мызды қамтама-

сыз ететін ұлттық терминқор қалып-

тастыратын жасампаз ұлт боламыз 

десек, терминологияны да мытудың 

осы бағытын таңдаған дұрыс деп са-

наймыз» деді ол қорытынды с�зінде. 

Бұдан кейін с�з алғандардың 
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ортақ ойы да Qлихан Б�кейханов 

пен  Ахмет Байтұрсынұлы бастаған 

Алаш қайраткерлері ұстанған бағыт 

негізінде терминология саласын да-

мыту керек деген тоқтамға саяды. 

Айталық, мемлекеттік терминком 

мүшесі, филология ғылымының док-

торы Сарқыт Qлісжан терминжасам 

қағидаттарын қалыптастырудағы 

жаңа міндеттер туралы ойын ортаға 

салды. 

Парламент Сенаты аппаратының 

редакциялық баспа б�лімі меңгеру-

ш і с і н і ң  о р ы н б а с а р ы ,  ф и л о л о -

гия ғылы мының докторы Ербол 

Qбдірәсілов қазір қарастырып жүрген, 

проблемаға айналған с�здердің бәрі 

бірдей термин еместігін атап к�рсетті. 

– Арнайы функцияны атқаратын 

тілдер ретінде құжат лексикасы, ғылым 

тілі, кәсіби с�здер, саяси лексика, 

интеграциялық атаулардың толып 

жатқан түрлері жатады. Қаралып 

жүрген с�здерге жататындары да, 

жатпайтындары да бар. Сондықтан 

оларға тек терминологтар немесе 

терминмен айналысып жүрген ма-

мандар ғана емес, баршамыз жау-

аптымыз, әркім �з саласы бойын-

ша жауапты, �з тәрбиелеп отырған 

шәкірті, оның сол с�здерді қолдану, 

оралымдарды жеткізуі, жеткізе білуі 

арқылы жауапты. Мемтерминком 

қарауына ұсыны латын терминдер 

ұзақ уақыт сүзгіден �ткізіліп, мони-

торинг жасалып, барлық мәнмәтін 

жүйесіндегі қызметі мен қолданысы 

жан-жақты қарастырылып барып 

ұсынылуы тиіс, – деді тіл маманы. 

Ол сондай-ақ мониторинг жасаудың 

барлық мүмкін болған тәсілін қолдану 

қажеттігін, бұл жұмыстар зерттеу, тал-

дау, мониторинг, қайта сараптау, жа-

сау, ұсыну, қалыптастыру, жинақтау, 

жетілдіру, қалыптасқан нұсқаны 

іріктеу, мәнмәтіндік қолданыстың 

үйлесімділігін, с�йлемдердің ішіндегі 

түрлену ерекшеліктерін анықтай 

отырып қалыптастыру әрекеттері 

түрінде дербес ұйымның, бірақ білікті 

 мамандары бар ұйымның құзыретіне 

берілуі керектігін, терминологиялық 

с�здіктердің к�лемінен г�рі тиімділігіне 

назар аударылуы керектігін атап �тті.

Ақт�бедегі Қ.Жұбанов атындағы 

�ңірлік мемлекеттік университет про-

фессоры Сәбира Ысқақова «Кірме 

терминдерді қабылдаудың шетелдік 

тәжірибесі» туралы баяндамасында 

бірқатар мәселелерді тілге тиек етті. 

Ол кез келген �зге тілден аударылған 

терминнің қазақ тілі заңдылығы 

негізінде жасалуына назар аударды. 

«Тіліміздің қазақи табиғатын 

сақтап қалу мәселесі бүгінгі күні 

�зекті. Бұл тұрғыдан жазуымызды 

латын қарпіне к�шіру кезінде кірме 

с�здеріміз бен терминдеріміз қалай 

жазылады деген сұрақ туындауы 

с�зсіз. Жаңа қабыл данған т�л дыбыс 

таңбасымен халықаралық термин-

дерде де үндесімге бағынып жазылуы 

тиіс. Орыс тілі арқылы енген кірме 

терминдерді қайта електен �ткізіп, 

оларды түпнұсқа тіл негізінде жазу 

бас шылыққа алынуы қажет» деді 

ғалым. 

Ал Сүлеймен Демирел университе-

тінің профессоры Құралай Күде рина 

«Қазақ жазуы және орфография-

сындағы мәселелер» тұрғысында 

тіліміздің жазылуы қай деңгейде, 

кездесетін қиындықтар қандай деген 

сауалдар т�ңірігенде ойларын ортаға 

салды. Ғалым к�птеген с�здердің 

жазылуы туралы мысалдар келтіре 

отырып, оларды бірізділік негізінде 

п а й д а л а н у  ж а й ы н а  т о қ т а л д ы . 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының терминология 

б�лімінің жетекші ғылыми қызметкері 

С ә р с е н  Қ ұ л м а н о в  « Ш е т е л д і к 

терминдерді түркі тілдерінде қолдану 

ерекшеліктері» тақырыбында ой 

қозғады. 

О л  ш е т т і л д і к  т е р м и н д е р д і ң 

т ү р к і  т і л д е р і н д е  қ о л д а н ы л у ы 

ерекшеліктерін шартты түрде мына-

дай топтарға б�леді: түпнұсқадағы 

немесе аралық (делдал) тілдегі фор-

масын сақтап қол данылуы, түркі 

тілдерінің т�л с�зде рімен аударылуы, 

түркі тілдерінің фоно морфологиялық 

ерекшеліг іне  бейімделуі ,  түркі 

тілдерінің �зіндік формаларымен 

түрленуі.

Баяндамашы шетелден енген тер-

мин с�здердің әзербайжан, түрік, 

оларды тілімізге икемдемей, орыс 

т і л і н д е  қ а л а й  а й т ы л ы п ,  қ а л а й 

қолданылса сол күйі алып отырмыз».

Б а я н д а м а ш ы  в а р в а р и з м н і ң 

тілімізге үлкен қауіп т�ндіретінін, 

сондықтан да біріздендіру мәселесінің 

�ткір қойылып отырғанын жеткізді. 

Конференция барысында осын-

дай терең мағыналы баяндамалардан 

кейін, түс ауа секциялық отырыстар 

болды. 

С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің про-

фессоры, филология ғылымының 

кандидаты Гүлназ Кәріпжанова ХХ 

ғасыр басында ұсынылған термин дер-

дің ғылыми-танымдық мәнін ашып 

к�рсетсе, «Астана» медицина уни-

верситеті Профилактикалық меди-

цина және тамақтану кафедрасының 

профессоры Мұхамбедия Ахметов 

«Медициналық терминдер мәселелесі» 

туралы баяндамасында: «Ұмыт болып 

кеткен т�л с�здеріміздің арасынан 

термин функциясын атқара алатын, 

ұғымдық сипаты айқын с�здерімізді 

қ а й т а  т і р і л т і п ,  о л а р д ы  қ а з і р г і 

тәржімасы қиындық туғызып жүрген 

орыс с�здерінің эквиваленті ретінде 

тура тауып орнына қоюымыз керек. 

Тілді дамытудың жолы – жаңа с�з қосу 

екен деп, ж�н-жосықсыз с�зжасам мен 

терминжасамның «құмар ойынына» 

жаппай кіріп кетуіміз – әперетін атағы 

мен әкелетін шатағы қатар тұрған 

құбылыс» деп к�пшіліктің ойын тап 

�збек тіліндегі нұсқаларын салыс-

тыра зерттейді. Оларда қазақ тіліне 

қарағанда терминдердің �з тілдеріне 

аударылуы басымырақ к�рінеді екен. 

С�з соңында «Шеттілдік терминдерге 

балама ретінде �з тілінің с�здік қорын 

қолдану түрік тілінде басымдау болса, 

одан кейінгі орында әзербайжан тілі 

тұрады, ал �збек және қазақ тілдерінде 

бұл құбылыстың деңгейі т�мен» деп 

қорытынды жасады. 

А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы  а т ы н д а ғ ы 

Тіл білімі  институты Термино-

логия б�лімінің жетекші ғылыми 

қызметкері, филология ғылымының 

кандидаты Бауыржан Ж�нкешовтың 

«Тең мағыналы терминдер және 

біріздендіру мәселелері» туралы баян-

дамасы да біраз тіл түйткілдердің бетін 

ашты. Оның ойынша, «қазіргі кезде 

тең мағыналы терминдердің ішінде 

ерекше к�ңіл аударарлығы балама 

терминдер. Бүгінгі таңда біз балама 

деп танып жүрген терминдеріміздің 

барлығы варваризмдер. Себебі біз 

жылы «Ана тілі» газетіне жариялаған 

медициналық терминдер күні бүгінге 

дейін қолданылып келе жатқанын айт-

ты. Орыс тілінің транскрипциясымен 

аударылған терминдер шетелдерде 

дәл сол күйінде қолданылмайтынын 

атап �тті. Осы ретте қазақ тіліне ау-

дарылатын терминдердің негізін ла-

тын және ағылшын с�здерінен алу 

керектігіне назар аударды. Қалыпты 

анатомия кафедрасының доценті 

 Бауыржан Шәкенов «Анатомиялық 

атауларды біріздендірудің түпнұсқасы 

–  латын терминдері», КAZGOR Жо-

балау академиясының бас аудар-

машы-редакторы Гүлфайруз Иса 

«Техника саласындағы терминжасам 

мәселелері» тақырыбында толымды 

баяндамалар жасап, толғаулы пікірлер 

білдірді.

Тілші ғалымдар, Парламент де-

путаттары, Республикалық терми-

нология комиссиясының мүшелері, 

Ғылыми-зерттеу институттарының 

ғы лыми қызметкерлері, жоғары оқу 

орындарының оқытушы-профес-

сорлары, орталық және атқарушы 

мемлекеттік органдардың қызмет-

керлері, Ұлттық компаниялар �кілдері 

қатысқан республикалық ғылыми-

теориялық конференция қарарының 

жобасы ұсынылды. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

АСТАНА

– Қорытынды аттестаттау немесе бітіру емти-

хандары мектептерде �ткізіледі. Ал ҰБТ одан б�лек 

ұйымдастырылады, тиісінше ол ЖОО-ға түсу және 

мемлекеттік гранттарды тағайындау емтиханы бо-

лып қалды, – деді. Сонымен министрдің хабарла-

уынша, қорытынды аттестаттау, яғни мектеп бітіру 

емтиханы 29 мамыр мен 9 маусым аралығында 

�ткізіледі. Емтихан 5 пән, оның ішінде 4 міндетті 

және 1 таңдау пәні бойынша жүреді. Барлық ем-

тихандар ауызша, жазбаша және тестілеу түрлеріне 

б�лінген. Бітіру емтихандарының материалдарын 

Ұлттық тестілеу орталығы дайындады және ар-

найы байланыс желісі арқылы барлық облыстық 

білім басқармаларына биылғы 25 мамырға дейін 

жеткізеді. ҰБТ болса, 20 маусым мен 1 шілде 

аралығында 167 ҰБТ �ткізу пунктінде �теді. Барлық 

тест сұрақтарының саны – 120. Жинауға бола-
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тын жоғары балл – 140. Жоғары оқу орындарына 

түсуден үміттену үшін «табалдырықты», шекті балл 

– 50. Ұлттық мәртебедегі университеттерге түсу 

үшін кемінде 65 балл жинау қажет. Министр �з 

с�зінде 2018 жылы ҰБТ форматы �згермейтінін 

айтты. Биыл тест сұрақтарының базасы 50%-ға 

жаңартылғанын, тест сұрақтары функционалдық 

сауаттылыққа, яғни әрі қарай білім алуға қабілетін, 

логикалық ойлау деңгейін, базалық түсініктерін 

анықтауға бейімделгенін жеткізді. 

Е.Сағадиев баяндама барысында биыл ҰБТ-ға 

қатысуға �тініш берген мектеп бітірушілердің саны 

102 442 оқушы екенін хабарлады. Бұл – жалпы 

бітірушілердің 70%-ы. Бір қуантарлығы, соның 

ішінде 77 мыңы немесе 76%-ы – қазақ тілінде, тек 

25 мыңы немесе 24%-ы ғана орыс тілінде сынақ 

тапсырмақ. Демек, қазіргі түлектердің кем дегенде 

т�рттен үші мемлекеттік тілді жетік біледі. Министр 

�ткен жылмен салыстырғанда қазақ тілінде тапсы-

ратын балалардың саны 5%-ға �скенін мәлім етті. 

Биыл бітірушілерге алғаш рет ҰБТ-ны ағылшын 

тілінде де тапсыру мүмкіндігі беріліп отырғанын 

жет кізді. Мәселен, түлектердің ҰБТ-ға дайындығы 

үшін сынамалы онлайн тестілерінің функционалы 

жетілдірілген. Енді одан үйде отырып-ақ �туге бо-

лады екен. 

Сонымен қатар тест тапсырушыларға арналған 

жағдайды жақсарту мақсатында биыл біраз 

жаңалықтар енгізілетіні хабарланды. Біріншіден, 

әр түлекке ҰБТ сертификатымен бірге, бейіндік 

пәндердің комбинациясы бар ақпараттық парақша 

беріледі. Екіншіден, оған қандай мамандықтарға 

баруға болатыны туралы мамандықтар тізімі 

ұсынылады. Үшіншіден, ҰБТ-ға дәлелді себеппен 

қатыса алмаса, ҰБТ-ны келесі лекте тапсыру не 

КТ тапсыру мүмкіндігі бар. Т�ртіншіден, ерекше 

білім алу қажеттілігі бар балалар жеке к�мекшімен, 

сурдоаудармашы мамандармен қамтамасыз етіледі. 

Бұған қоса, Қазақстан бойынша тегін қоңырау 

жасауға болатын бірыңғай call-орталық іске 

қосылмақ. Биылдан бастап, Алтын белгіге ие 

болған түлектер білім беру гранттарын тағайындау 

кезінде тек балдары тең болған жағдайда ғана 

басым құқыққа ие болмақ. Ерлан Сағадиев �з 

баяндамасында ҰБТ-ға байланысты осындай 

жаңалықтарымен б�лісті. 

Мәселені талқылауды қорытқан Премьер-ми-

нистр Б.Сағынтаев БҒМ-ге әкімдермен бірлесіп, 

барлық ықтимал сын-тегеуріндерді ескере отырып, 

талдау жүргізуді және ҰБТ-ны тиісті деңгейде 

�ткізуді тапсырды. Ішкі істер, Денсаулық сақтау 

министрліктері мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

ҰБТ қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету бойынша кешенді шаралар қабылдауға 

міндеттелді.

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ҚҰРМЕТ

«ТАҒЗЫМ АЛАҢЫ» 
АШЫЛДЫ

Қызылорда қаласына қарасты 
Қарауылт�бе ауылында «Тағзым алаңы» 
ашылды. Жоба кәсіпкер Сейітқали 
Алшынбаевтың 10 миллион теңге қаржылай 
демеушілігімен іске асқан.

Қызылорда қаласы әкімінің орынба-

сары Шахмардан Асқарұлының айтуын-

ша, бұл игілікті шара Елбасының «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруда, 

облыс әкімінің бастамасымен бастау алған 

«Туған жерге тағзым» акциясы аясында 

ұйымдастырылған.

Қарауылт�бе ауылының орталығындағы 

«Тағзым алаңында» майданға аттанған 68 

жауынгердің және жеңісті жақындату жолын-

да ерен еңбегімен еленген 13 тыл ардагерінің 

есімдері мәрмәр тасқа қашап жазылған.

Айта кетейік, осы ауылдың аумағынан 

соғысқа 68 майдангер аттанған. Олардың 25-і 

ғана елге оралған, қалған 43 боздаққа туған 

жер дің топырағы бұйырмаған. 
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Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

  ...

Сондықтан осы салаларда әлемнің озық 

елдерінде болып жатқан үдеріс терден қалмау 

үшін қазақ әліпбиі де соған сай болуы тиіс» 

деп атап к�рсеткені белгілі. 

«Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан 

латын графикасына к�шіру туралы» ҚР 

Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы 

№569 Жарлығына �згеріс енгізу туралы Мем-

лекет басшысының 2018 жылғы 19 ақпандағы 

№637 Жарлығына сәйкес латын графикасына 

негізделген қазақ тілі әліпбиінің жаңа редак-

циясы бекітілгені жаңа әліпбиімізді одан әрі 

тиімді ете түскені анық. Жаңа нұсқа бойынша 

латын графикасындағы қазақ әліпбиінде 32 

таңба бар, апострофтар алынып тасталып, 

бірнеше әріп диграф арқылы жазылатыны 

ұтымды деп ойлаймын. 

Соңғы нұсқада бұрынғы апострофпен 

белгіленген 9 әріптің 6 қазақша т�л әрпі үстіне 

ноқат қойылумен таңбаланды. Екі әріп  Sһ 

(ш), Cһ (ч) диграфпен пайдаланатын болды. 

Қазақша І, і әріптері латын графикасындағы 

осы таңбалармен белгіленеді. Елбасымыз 

латын графикасының жаңа нұсқасын жасау-

да ғалымдардың, қоғамдық ұйымдардың, 

тіл мамандарының, жалпы барша халықтың 

құнды ұсыныстарын, ой-пікірлерін ескеру 

арқылы маңызды шешім қабылдап отыр. 

Жалпы латын әліпбиіне �ту  – рухани 

тәуелсіздікке жасалған болашағы зор жарқын 

қадам. Латын графикасына негізделген қазақ 

тілі әліпбиінің жаңа �згертулер енгізілген  

нұсқасы қолданыста �те тиімді болады 

деп ойлаймын. :йткені латын әліпбиі �те 

ыңғайлы. Qсіресе компьютерде, ұялы байла-

ныс құралдарында хат-хабар алмасқан кезде 

қолайлы екенін аңғару қиын емес. Қазақ 

тілінің бәсекеге қабілеттілігі т�л жазуының 

мықты болуымен �лшенері анық. Демек, біз 

т�л жазуымыздың �ркендеуіне баршамыз 

мүдделі болуымыз керек. 

Елбасымыздың Жарлығымен жаңа 

нұсқада бекітілген латын графикасына 

негізделген қазақ тілі әліпбиі мемлекеттің 

негізгі  ресми әліпбиі  болып жарқын 

болашағымызға қызмет ететініне сенімдімін. 

Жанар ОРЫНБАЕВА,
Жамбыл политехникалық жоғары 

колледжінің директоры 

ТАРАЗ
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DANALYQ MAIEGI

(Basy 1-bette)

Zararynan qashyq bolý  a, pa dasyna ortaq 
bolý  a tilin, oqý yn,  ylymyn bilmek kerek. Any   
ú shin olar dú n eni   tilin bildi, munda  boldy. 
Sen ony   tilin bilse  , kó kirek-kó zi   ashylady. 
Á rbireý di   tilin ó nerin bilgen kisi sonymen 
birde lik da  ý asyna3 kiredi, asa arsyzdana 
jalynba dy. Dinge de jaqsy – bilgendik.

Jor  alyqpenen kó  ilin alsam eken degen 
nadan á ke-sheshesin, a  a yn-jurtyn, dinin 
adamshyly  yn jaý rynnan bir qaqqan  a satady. 
Tek ma yrdy   kú lgeni kerek dep, k... ashylsa da 
qam jeme di. Orysty    ylym , ó neri – dú n eni   
kilti, ony bilgenge dú n e arzanyraq tú sedi. 
Lá k n osy kú nde orys  ylymyn balasyna 
ú retken jandar sony   qarý ymen ta  y qazaqty 
a  dysam eken de di. Joq, ola  n et kerek emes. 
Maldy qala  adal e  bek qyl  anda tabady eken, 
sony ú rete in, meni kó rip já ne ú rený shiler 
kó be se, ulyqsy  an orystardy   jurtqa birde  
zakony bolmasa, zakonsyz qorly  yna kó nbes 
edik. Qazaqqa kú zetshi bola yn dep, biz de 
el bolyp, jurt bilgendi bilip, jurt qataryna 
qosylý dy   qamyn je ik dep n ettenip ú rený  
kerek. Qazirde orystan oqy  an balalardan 
artyq jaqsy kisi shy  a alma  da tur. Sebebi: ata-
anasy, a  a yn-tý  any bir ja  ynan buzyp jatyr. 

Só tse de osy oqy  an balalar – ana oqyma  an 
qazaq balalarynan ú zdik, ozyq. Ne qylsa da 
só zdi uqtyrsa bolady olar  a. Jaqsy atany   
balalary da kó p oqy  an joq, qa ta kede di   
balasyn orysqa qorlap berdi. Olar osydan artyq 
qa da barsyn?

Já ne de ke bir  qazaqtar a  a ynymen 
arazdasqanda: «Seni   osy zorly  y  a kó ngenshe, 
balamdy soldatqa berip, basyma shash, aý zyma 
murt qo yp ketpesem be?» deý shi edi. Osynda  
jaman só zdi, quda dan qoryqpa , pendeden 
u alma  a tqan qazaqtardy   balasy oqy  anmenen 
ne bola qo syn? Sonda da ó zge qazaq balalarynan 
artyq ú rengeni nemese, qa  kó p ú renipti? Kirdi, 
shyqty, ildi, qa tty, tú bege lep qý  an bala da joq. 
Á kesi el aqshasymen oqy  an  a á re   oqytady, ó z 
malyn ne qylyp shy  arsyn?

Tý rasyn o la  anda, bala  a qatyn á perme, 
enshi berme, bary  dy salsa   da, orysty    ylymyn 
ú ret! Myna men a tqan jol – mal a ar jol emes.

Quda dan qoryq, pendeden u al, bala   bala 
bolsyn dese   – oqyt, mal a ama!

Á tpese, bir t qazaq bolyp qal  an so  , sa  an 
raqat kó rseter me, ó zi raqat kó rer me, ak  jurtqa 
raqat kó rseter me?

1Qaý ipti, bú lingen, slam dini qonba  an jer.
2Keremet,  aja yp.
3Te  dikke ú ndeý  haqysyna e bolady.

(Басы 1-бетте)

Осыған орай, мемлекеттік бағдарламаның 

міндеттерін орындау мақсатында орталық және 

жергілікті органның, бюджет саласының, ме-

дицина саласының қызметкерлері, әскери 

қ ы з м е т ш і л е р ,  ұ л т т ы қ  к о м п а н и я л а р д ы ң 

қызметкерлері қызмет барысында ҚАЗТЕСТ 

тестілеуінен жыл сайын �туде. 

ҚАЗТЕСТ тестілеуінің бірінші кезеңі – 

диагности калық тестілеу, яғни тестіленушінің 

қазақ тілін қай деңгейде меңгергендігін анықтауға 

бағытталса, екінші кезеңі белгілі деңгейді 

меңгергендігін сертификатпен растауға арналған. 

Сертификатқа ие болған азамат жұмыс орнында 

бәсекеге қабілетті екенін, құжатайналымын, хат 

алмасуды және �з бағыты бойынша мемлекеттік 

тілде қызмет к�рсету құзыреттілігін к�рсете ала-

ды. 

 – Бүгінде осы жүйені дамытуға, жетілдіруге 
байланысты қандай жұмыстар атқарылып жатыр?

– Біздің биылғы басты жаңалығымыз – 

ҚАЗТЕСТ жүйесінің жаңа форматқа к�шуі. 

Яғни тестілеудің құрылымына, мазмұнына 

�згерістер енгіздік, тапсырмаларды ықшамдадық. 

Объективті тестілеу нәтижесіне қол жеткізу 

үшін сертификаттық тестілеу құрылымына 

қолданыстағы Тыңдалым, Оқылым, Жазылым 

және Лексикалық-грамматикалық б�ліктерден 

б�лек с�йлеу әрекетінің �німді түрі Айтылым б�лігі 

енгізілді, яғни тестілеу барысында енді с�йлеу 

құзыреттілігіне аса мән берілетін болады. Себебі 

осы уақытқа дейін тестіленушінің мемлекеттік 

тілде қаншалықты с�йлей алатыны, �з ойын 

еркін жеткізе алатындығы бағаланбайтын. Мы-

салы, тестілеуден үміткер қазақ тілінен емтихан 

тапсырғаннан кейін, тағы да �зге де сынақтардан 

�тіп, тәуелсіз сараптамалық комиссия отырысына 

барады делік. Онда үміткерге сарапшылар тара-

пынан әртүрлі сұрақтармен қатар қазақ тілінде де 

сауалдар қойылады. Орыстілді үміткер қойылған 

сұрақтарға қазақ тілінде жауап беріп, �з ойын 

жеткізе алмайды. Осы жерде «үміткер қалайша 

мемлекеттік тілдегі тестілеулен �тіп келді» деген 

сұрақтар пайда болады. Бұл жердегі мәселе к�п 

жағдайда �зге тілді мектептердегі қазақ тілі тек 

грамматикалық тұрғыда оқытылатындығында, 

я ғ н и  к о м м у н и к а т и в т і к  қ ұ з ы р е т т і л і к к е 

бағытталмауында болып отыр. Қазақ тілінде сауат-

ты оқып, жазып, жалпы ойды түсіне алатын мектеп 

түлегі с�йлеуге келгенде қатты қиналады, қазақ 

тілінде с�йлей алмайды. Міне, қазіргі ҚАЗТЕСТ-

тің жаңа форматы бойынша тестілеу барысында 

тестіленушінің с�йлеу құзыреттілігіне баса назар 

аударатын боламыз. Яғни емтихан барысында 

тест алушы маман тестіленушінің қаншалықты 

мемлекеттік тілде сауатты с�йлегенін, белгілі бір 

тақырып бойынша пікірін тыңдап бағалайды.

Жаңа форматқа к�шу барысында халықаралық 

TOEFL, IELTS, TOMER, ТРКИ секілді тілдік 

білімді бағалау жүйелеріне салыстырмалы тал-

дау және қосымша зерттеулер жасалды. Бұл 

халықаралық тіл білімін бағалау жүйелерінің 

талаптарына сәйкес келеді. Бес деңгей бойынша 

тапсырмалар және ауызша жұмыстарды бағалау 

межелері әзірленді. ҚАЗТЕСТ жүйесіндегі тап-

сырмалар саны ықшамдалып, 150 тапсырмадан 

100-ге қысқартылды. Қайталанатын тапсырма-

лар, қазақ тілі құрылымының грамматикалық 

категорияларын бағалайтын кейбір тапсырмалар 

алынып тасталды.

Тест тапсырмаларының түрлері анағұрлым 

т и і м д і ,  м а з м ұ н ы  ж а ғ ы н а н  қ ы з ы қ т ы , 

қ ұ р ы л ы м ы  б о й ы н ш а  н а қ т ы  ж ә н е  о қ у ғ а 

ыңғайлылық тұрғысынан ауыстырылды. Тест 

тапсырмаларындағы диалогтер мен мәтіндерді 

іріктеу тәсілі �згертілді, мұнда тестіленушілердің 

әлеуметтік тобына сәйкес тест сұрақтарын 

бейімдеу талабы басшылыққа алынды. 

Қазіргі уақытта ҚАЗТЕСТ жүйесінің жаңа 

форматын пилоттық режимде әртүрлі әлеуметтік 

топтарда байқау сынағына н �ткізіп жатырмыз. 

Байқау сынағы оң нәтиже к�рсеткен жағдайда 

осы жылдың II жартыжылдығынан бастап жаңа 

форматты енгізетін боламыз. 

– Тест барысында тестіленушілерді с�йлету 
арқылы қазақ тілін қаншалықты меңгергендігін 
анықтайтындарыңыз �те құптарлық. Жалпы тілді 
білу, меңгеру деңгейін бағалауда қолданылатын 
тестілеу әдісінің тілдік құзыреттілікті айқындаудағы 
р�лі туралы не айтасыз? 

 – Тілді білу деңгейін бағалау арқылы 

мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту ісінде 

тілдің әлеуетін барынша пайдалану �те маңызды. 

Қазақтың біртуар жазушысы Ж.Аймауытұлы «Ана 

тілін үйрену – с�здерді жаттау, олардың жүйесін, 

�згеру заңдарын білу ғана емес, тіл үйренумен 

бірге тілдің сансыз к�п ұғымдарын, ойларын, 

сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау жүйесін, ой 

пәлсапасын да меңгеру» деп, оның практикалық, 

�мірлік мәніне ерекше назар аударған болатын. 

Бүгінде ғалымның бұл айтқан тұжырымдары 

�зінің �міршеңдігін дәлелдеп отыр. Тілді тіл 

үшін емес, тілді қолданыстық, практикалық 

тұрғыдан мақсатты түрде оқыту – бүгінгі күннің 

басты талабы. Осы ретте еліміздегі білім беру 

жүйесінің құрамдас б�лігіне айналған алынған 

білім деңгейін бағалаудың ҚАЗТЕСТ жүйесі де 

респуб лика азаматтарының тілдік құзыреттілігін 

арттыру ісіне �зіндік үлесін қосып келеді. 

Б і л і м  а л у ш ы н ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

әлеуетін, білімінің тереңдігін жан-жақты 

к�рсете алу мүмкіндігінің жоқтығы, білім 

алушының психологиялық, физикалық (дене) 

кемшіліктеріне/артықшылықтарына байла-

ерекше назар аударып, осы жүйе бойынша 

қызметкерлерін тестілеуден �ткізуде.

– Азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін 
бағалауда тест тапсырмаларының сапалы бо-
луы әзірлеушілер мен оған сараптама жасайтын 
мамандардың біліктілігіне, кәсіби ше бер лігіне 
байланысты болады десек қате леспейміз. Тест тап-
сырмаларын әзірлейтін, оларға сараптама жасайтын 
мамандарды іріктеуге, білікті әдіскерлерді тартуға 
қанша лықты мән бересіздер?  

 – Дұрыс айтасыз, тест тапсырмаларының 

сапасы, негізінен, тест әзірлеушілердің біліктілі-

г і н е ,  т е с т о л о г и я  ғ ы л ы м ы н  қ а н ш а л ы қ т ы 

меңгергендігіне тікелей байланысты екені рас. 

Тест тапсырмаларын әзірлеуші мамандар мен 

сарапшыларға қойылатын талаптарды күшейту 

және тест тапсырмаларын әзірлеушілер мен 

сарапшыларды кон курстық негізде іріктеудің 

нақты тетігін әзірлеу мақсатында 2017 жылы 

«Тест тапсырмаларын әзірлеушілер мен сарап-

шыларды конкурстық негізде іріктеу қағидасы» 

бекітілді. Осыған сәйкес биылғы жылдан бастап 

еліміздегі жетекші жоғары оқу орындарының, атап 

айтқанда, Назарбаев университеті, әл-Фараби 

сырмалары арқылы машықтануына бағытталған 

«Жаттығулар жинағы» жарыққа шықты. Осы ретте 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-

саяси жұмыс комитетіне, Ш.Шаяхметов атындағы 

Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-

әдістемелік орталығына қазақ тілін меңгеру 

деңгейін бағалаудың тестілеу әдісімен �тетін ем-

тиханына дайындалуға арналған оқу-әдістемелік 

құралдарын әзірлеуге, аталған еңбектердің 

жарыққа шығуына және оны барлық �ңірлердегі 

тілдерді оқыту орталықтарына таратылуына 

қолдау к�рсетіп отырғанына �з алғысымызды 

білдіреміз. Жалпы бүгінгі күнге дейін ҚАЗТЕСТ 

жүйесі негізінде 26 аталым бойынша оқу құралы 

жарыққа шықты.

– Жүйенің бүгінгі күн талаптары мен сұраныс-
тарына сай насихатталу жағы қалай?

– Қазіргі уақытта қазақ тілін үйренушілер 

үшін ҚАЗТЕСТ жүйесі туралы ақпараттың 

қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында жүйе 

жұмысы Facebook,Instagram сияқты әлеуметтік 

желілерде кеңінен насихатталуда. 2009 жылдан 

бері kazakhtest.kz ресми веб-сайты жұмыс істейді. 

Сайтта осы жүйе туралы 3 тілде (қазақ, орыс және 

ағылшын) толық ақпарат берілген. Биылдан ба-

стап сайттың латын графикасындағы парақшасы 

ашылды. Тест тапсырушылар емтиханға алдын 

ала дайындалуы үшін сайтқа оқу құралдарының 

электронды нұсқасы орналастырылған. 

Сайт арқылы әрбір тіл үйренуші �зінің қазақ 

тілін білу деңгейін анықтау үшін тегін онлайн 

байқау тестілеуінен �те алады. Сайтта алдын 

ала тіркеліп, �тетін байқау сынақтары, жалпы 

тест құрылымы, мазмұны, тестіленушілер ту-

ралы ақпарат алуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ 

�зінің қазақ тілін меңгеру дәрежесін к�тергісі 

келетін тіл үйренуші жеке компьютеріне орна-

ту арқылы кез келген уақытта тестілеуден �те 

алатын компьютерлік тестілеу бағдарламасы да 

әзірленген. 

2017 жылы Орталықта қоғам қайраткерлері, 

белгілі ғалымдар мен үкіметтік емес ұйымдардың 

�кілдерінен құрылған ҚАЗТЕСТ жүйесін жетілдіру 

және дамыту ж�ніндегі ғылыми-әдістемелік кеңес 

құрылды. Отандық тестілеу жүйесінің беделін 

арттыру, қоғамда ҚАЗТЕСТ туралы оң пікір 

қалыптастыру, Орталықтың ҚАЗТЕСТ жүйесі 

бойынша қызметін к�пшілікке насихаттау кеңес 

жұмысының басты бағыттары болып отыр. 

– ҚАЗТЕСТ жүйесін жетілдіру, тәжірибе алмасу 
мақсатында жоғарыда атап �ткен әлемдік тілдік 
білімді бағалау жүйелерімен байланыстарыңыз бар 
ма?

– ҚАЗТЕСТ жүйесін әлемдік тілдік білімді 

бағалау жүйелері деңгейіне к�теру мақсатында 

Ұлттық тестілеу орталығы ағылшын тілін меңгеру 

деңгейін бағалау жүйесі TOEFL-ды әзірлейтін 

ETS Global ұйымымен, Түркия Республикасы 

Гази университеті құрамындағы Түрік тілін оқыту, 

зерттеу және қолдану орталығымен (TOMER), 

М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университеті жанындағы ТРКИ (Тест по рус-

скому языку как иностранному) орталығымен 

ынтымақтастық орнатты. Жыл сайын ҚАЗТЕСТ 

жүйесінің тест тапсырмаларын әзірлеушілері 

мен сарапшылары халықаралық сарапшылардың 

қатысуымен �ткізілетін әртүрлі семинарлар мен 

авторлық курстарға қатысып келеді. Биылғы 

жылы да қараша айында ҚАЗТЕСТ жүйесінің тест 

тапсырмаларын әзірлеушілері мен сарапшыла-

ры, оқулық авторларының қатысуымен іс-шара 

�ткізуді жоспарлап отырмыз. Мұндай серіктестік 

отандық жүйені жетілдіруге оң ықпал ететіні с�зсіз.

– Алдағы жоспарларыңызбен б�ліссеңіз. 
– Алдағы уақытта да ҚАЗТЕСТ-ті дамыту, 

жетілдіру жұмыстары, жоғарыда айтқанымыздай, 

Мем лекеттік бағдарлама аясында жүйелі түрде 

жүзеге асырылатын болады.

Биылғы жылғы басты міндетіміз – ҚАЗТЕСТ-

тің жаңа форматын қолданысқа енгізу. Жұмыс 

ба рысында жақсы ой, жаңа идеялар туындаса 

немесе мамандар, әріптестер тарапынан ұтымды 

ұсы ныс тар айтылса, оларды да ескеруге дайын-

быз. Осы жылдың соңына дейін жоғарыда атап 

�ткен оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді 

жарыққа шығаруды жоспарлап отырмыз.

 – 7ңгімеңізге рақмет!

7ңгімелескен
Нұрперзент ДОМБАЙ

нысты баға шынайы лығының �згеруі сияқты 

кемшіліктеріне қарамастан, тестілеу әлемнің 

к�птеген елінде білім деңгейін бағалаудың бірден-

бір жүйесі болып отыр.

Т е с т і л е у  а р қ ы л ы  т і л д і  б і л у  д е ң г е й і н 

бағалау – жалпы білім дәрежесін бағалаудың 

ортақ межелеріне сәйкес келгенімен, �зіндік 

ерекшеліктері бар жүйе. Тілді меңгеру дәрежесіне 

баға беру деңгейлік бағалау, жалпы бағалау 

және тұлғаның кәсіби құзыретіне байланысты 

қойылатын талаптарына сәйкес тілді қарым-

қатынас құралы ретінде меңгеруді бағалау сияқты 

б�ліктерден құралады. 

Тілді меңгеру деңгейін бағалау жүйелерін құру 

кез келген мемлекет үшін қажетті іс деп санаймыз, 

себебі тілдік білімді игеру сол тіл мемлекеттік тілі бо-

лып саналатын елдің мемлекеттік құндылықтарын 

құрметтеу, қоғамдық құндылықтарын ұстану және 

тұлғалық құндылықтарды иемдену тұрғысынан 

�те маңызды.

– Жалпы қазіргі уақытқа дейін қанша адам осы 
жүйе бойынша тестілеуден �тіп, бағаланды?

 – 2006 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 

ҚАЗТЕСТ жүйесі  бойынша 323 849 адам 

тестілеуден �тіпті. Соңғы 3 жылдағы статистикаға 

тоқталсақ: 2015 жылы – 47647 адам; 2016 жылы 

– 73732 адам; 2017 жылы – 94 579 адам �ткен. 

Оның ішінде: мемлекеттік қызметшілер – 22 684 

адам; бюджеттік сала қызметкері – 29 458; 

ұлттық компаниялардың қызметкері – 849; «А» 

корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің 

кадр резервіне үміткерлер – 73; «Болашақ» сти-

пендиясына үміткерлер – 545 адам; әскери сала 

мамандары – 12 484;  «Назарбаев зияткерлік 

мектептері» АҚҚ мұғалімдері мен басқару персо-

налы – 2 403; басқа сала қызметкерлері – 26 083 

адам.

Бұл мәліметтерден жыл сайын ҚАЗТЕСТ 

жүйесі арқылы тестілеуден �ту қажеттілігінің 

жоғарылап, тестіленушілер санының артып 

отырғандығын к�руімізге болады. 

Қазіргі уақытта ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша 

тестілеу «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік 

қызметінің кадрлық резервіне үміткерлер, 

« Б о л а ш а қ »  с т и п е н д и я с ы н а  ү м і т к е р л е р , 

 «Назарбаев зияткерлік мектептері»  АҚҚ 

мұғалімдері үшін міндеттелген тест болып отыр. 

Бір қуантарлығы, соңғы жылдары ҚР Ұлттық 

Банкі және «ҚазАтом:неркәсіп», «KEGOK», 

«KazTransOil» сияқты ірі компания басшылары 

қызметкерлерінің мем лекеттік тілді меңгеруіне 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, С.Демирель 

атындағы университеттің, Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университеті, Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің тілші 

ғалымдарынан, А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының, М.Qуезов атындағы 

Qдебиет және �нер институтының мамандарын 

тест тапсырмаларын әзірлеушілер мен сарапшы-

лары ретінде 5 кезеңнен тұратын конкурстың 

негізінде іріктеп алдық. Бұл мамандардың ішінде 

халықаралық тілдік білімді бағалау емтихандарын 

�здері тапсырған, сол тілдік емтихандардың тап-

сырмаларымен жете таныс мамандар да бар. Яғни 

ҚАЗТЕСТ тапсырмаларын әзірлеу барысында 

олардың алған білімдері, тәжірибелері бізге с�зсіз 

қажет.

Жалпы білім беру сапасын, оның ішінде 

тілдік білімді бағалау педагогикалық �лшемдерге 

негізделетіндіктен, бүгінгі күнде тестіленушілердің 

тілдік білімін бағалау-�лшем құралдарының белгілі 

бір қоры қалыптастырылған. Қазіргі уақытта 

тілші-ғалымдардың, әдіскерлердің тестология 

саласының мамандарымен ҚАЗТЕСТ жүйесі бой-

ынша 100 мыңнан астам тест тапсырмаларының 

қоры әзірленіп, қолданысқа енгізілді. 

Жалпы тест тапсырмаларын жетілдіру, сапалы 

әзірлеу, қажетті мамандарды дұрыс іріктей білу 

қоғамда сол тілге деген қажеттіліктің, сұраныстың 

болуына да байланысты екенін ұмытуға болмай-

ды.  

– Сіздер тест жұмысын ұйымдастырып, �ткізіп, 
тестіленушінің қаншалықты деңгейде мемлекеттік 
тілді меңгергендігін бағалап бересіздер. Ал тест 
тап сырушылар үшін емтиханға арнайы дайындық 
құрал дарын әзірлеу жұмыстарымен айналысасыз-
дар ма? 

– Сұрағыңыз �те орынды. Соңғы жылдары 

қазақ тілін оқыту сапалық жағынан жоғары 

деңгейге к�теріліп, қоғам мүшелерінің қазақ тілін 

меңгеруге деген сұранысы артып келеді. 

Осыған орай, 2011 жылдан бастап ҚАЗТЕСТ 

қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі 

бойынша тест тапсырушылардың алдын ала 

емтиханға дайындалуы үшін арнайы деңгейлік 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді 

әзірлеу жұмыстары қолға алынған.

 2012 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет 

және ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсы-

рысымен қазақ тілін оқытуға арналған деңгейлік 

оқу құралдары жарыққа шықты. Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің, 

Назарбаев университетінің оқытушылары мен 

ғалымдары, халықаралық «Haileybury» мектебінің 

тәжірибелі тіл мамандары аталған оқулықтарды 

әзірлеу ісіне тартылды. 

Кешен қазақ тілінің бес деңгейлік (қарапайым, 

базалық,  орта,  ортадан жоғары,  жоғары 

деңгей) оқулықтарынан тұрады. Оқулықтар 

қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік 

құзыреттіліктерін анықтайтын Қазақстан 

Республикасының ұлттық стандарттарының, 

Қ а з а қ  т і л і н  о қ ы т у ғ а  а р н а л ғ а н  б і р ү л г і 

бағдарламаның негізінде әзірленді. Оқулық 

мазмұны белгілі бір тілді екінші тіл ретінде 

оқытудың халықаралық тәжірибелеріне сәйкес 

с�йлеу әрекетінің тыңдалым, оқылым, жазылым, 

айтылым сияқты түрлерін қамтиды. Оқулықта 

берілген әр сабақ бойынша жаңа лексикалық, 

грамматикалық тақырыптар ұсынылып, алғашқы 

меңгерген ақпарат пен кейінгі меңгерген 

лексикалық бірліктер бірін-бірі толықтырып 

отырады. Жазылым әрекетін дамыту мақсатында 

шағын к�лемдегі ісқағаздарының бірқатар 

үлгілерін бекітілген типтік формалары бойын ша 

с�здіктің к�мегімен ішінара толтыру тапсырма-

лары берілді. Ұсынылатын тақырыптық суреттер 

мен түрлі үлгідегі сызбалар, елтанымдық деректер 

тіл үйренушілерінің айтылым әрекетін дамытуға 

негізделді. Тіл үйренушінің тыңдалым б�лігін 

дамыту мақсатында деңгейге сәйкес тыңдалым 

мәтіндері аудиотаспалар арқылы жеке ұсынылды.

Бүгінде �ңірлердегі барлық тілдерді оқыту 

орталықтары тіл үйренушілерді аталған оқу 

құралдарымен оқытуда. Аталған оқу құралдарын 

қайта толықтырып, жетілдіріп, 2016 жылы «Қазақ 

тілі» оқулығының қарапайым (А1), базалық (А2) 

деңгейлері, 2017 жылы орта (В1), ортадан жоғары 

(В2) деңгейлерінің 2-басылымы жарыққа шықты. 

Биыл «Қазақ тілі» оқулығының жоғары деңгейін 

(С1), лексикалық минимумдардың орта (В1), ор-

тадан жоғары (В2) және жоғары (С1) деңгейлерін 

әзірлеу жұмыстары жүргізілуде.

Сонымен бірге оқу-әдістемелік кешеннің 

келесі құрамдас негізгі б�лігі ретінде «Тіл – 

құрал» оқу құралы, әр деңгей бойынша үш 

тілдегі тақырыптық лексикалық минимумдар, тіл 

қолданушыларға әрбір деңгейдің жағдаяттарына 

сәйкес с�йлей білуге, жаза білуді үйретуге 

арналған тілдің грамматикалық құрылымын 

қамтитын «Грамматикалық анық та ғыш», 

ҚАЗТЕСТ бойынша тест тапсыруға дайындық 

барысында тіл үйренушілердің ҚАЗТЕСТ тап-
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өзтанымөзтанымөзтаным

Мұхаммед пайғамбарға (с.ғ.с.) пайғамбарлық ету 

бұйырылып, Құран Кәрім түскен мұсылмандардың қасиетті 

т�рт түнінің бірі. Қадір с�зі араб тілінен аударғанда «мән-маңыз», 

«�лшем», «құдірет» дегенді білдіреді. Оның мұсылмандар �мірінде 

пайда болуы пайғамбардың есімімен байланысты. Бүгінге жеткен бір 

хадисте жер бетіндегі үмметтер жасай алмаған, қысқа уақытта орында-

лып, сауабы к�п ерекше ғибадатты �з үмметіне нәсіп етуді сұрағанда, 

Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарға Алладан Қадір түні бұйырылыпты 

деп к�рсетіледі. Кейбір тақуа мұсылмандар бұл түнді ерекше 

ғибадат етумен, таңға дейін сергек жүріп, рамазанның соңғы 

он күнінің бәрінде де күтеді. Мұның себебі қадір түнінің дәл 

уақыты айтылмағандығында. Хадистерде осы уақыт тек 

ораза айының соңғы он жеті күнінің тақ күндері деп 

қана белгіленген. Алайда дін ғұламаларының 

анықтауымен бұл түн Рамазан (ораза) 

айының 27 түні болып аталып жүр. 

ССіз білесіз бе? із білесіз бе? 

Бетті дайындаған 
Айгүл 7МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

«АЙТАМЫЗ 
ЖАРАПАЗАН ҮЙІҢІЗГЕ...»

ҚАДІР ТҮНІ

ЕPЕЖЕП – ҰЛЫҚТАУ, МАДАҚТАУ
ҚАСИЕТТІ АЙДАН

 КҮТІЛЕТІН ПАЙДА

ССөз төркініөз төркіні

Жарапазан айтып келген адамға 

үй иесі құрт-майын, ірімшік, ұсақ 

бақыр ақша, т.б. беріп ырымын жа-

сайды. Берген затын қабыл алған 

жарапазан айтушы алғысын айтып, 

кейде бата береді. Қазақтың дәстүрлі 

этнографиясының білгірі Ахмет 

Байтұрсынұлы осы ғұрып ж�нінде 

былай деген еді: «Жарапазан – ра-

мазан деген с�зден шыққан, ораза 

уақы тында балалар, бозбалалар түнде 

үйдің тысында тұрып, жарапазан 

�леңін айтады. Ораза ұстаған адам-

дар, сауап болады деп, жарапазан 

айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір 

шаршы шүберек, басқа сол сияқты 

нәрселер береді. Жарапазанды кәсіп 

етіп, ораза уақытында ел аралап, 

күн діз жүріп айтатын үлкен адамдар 

болады. Олар жарапазанды екеу бо-

лып жүріп айтады. Бірі жарапазан 

айт қанда, екіншісі қостаушы болады». 

Ал белгілі ғалым Q.Қоңыратбаев-

тың мәліметіне қарағанда: «Ораза 

айында үлкен айтушылар жарапазан 

айтып, түйе алса, кішігірім айтушылар 

үй жағалап, әйелдерден ауызашарға 

құрт, май, ірімшік сұраған». 

Ж а р а п а з а н  � л е ң і н і ң  м ә т і н і 

шаңыраққа жақсы тілектер білдіріп, 

к�пшілікке сауапты іс жасау па-

рыз, Жаратушының хақ екендігін, 

күнәһар жандарды о дүние тозағы, 

небір қиыншылық, ауыр жаза күтіп 

тұрғандығын ескертіп, діни уағыз-

насихат түрінде болып келеді. Қазақ 

арасына жаппай тараған жарапазан 

�леңінің сан алуан нұсқалары бар. 

Соның бірі былай басталады:

Ассалаумағалейкүм, уа, рамазан!

Бір келген он екі айда ораза иман!

Ассалаумағалейкүм, уа, рамазан,

Оразаң қабыл болсын, 

ұстаған жан!

Үйің-үйің үй екен,

Үйдің к�ркі ши екен,

Саба к�ркі – бие екен,

Сандық к�ркі – түйе екен.

Qшекейлеп сырлаған,

Ақ сарайдай үйі бар.

Ақ б�кендей қойы бар,

Қара сақал кермиық,

Қандай байдың үйі екен?

Айтамын жарапазан үйіңізге,

Ұстаған үй айнала шиіңізге.

Қой берсең, қозы берсең, 

к�псін беймін,

Келіпсіз биылғы жыл күйіңізге.

Айтамыз жарапазан үйіңізге,

Туырлық үй айнала шиіңізге.

Осы үйдің шаңырағы 

шап-шақ екен,

Жеңгеміз осы үйдегі аппақ екен...

Айтамыз жарапазан есігіңе,

Қошқардай қос ұл берсін бесігіңе. 

Жалпы жарапазанның әу бастағы 

қызметі мен мәні – шаңырақ иеле ріне 

құт-ырыздықты әсерлі ақ тілек, әдемі 

алғыс-бата арқылы шақыру, олардан 

жұт-қырсықты қаһарлы с�з сиқы-

рымен қуып аластау мақса тында жаса-

латын магиялық шаралар кешенінен 

туындаған сияқты. Сондықтан да, 

оның мәтінінде алғыс пен қарғыс ал-

макезек ауысып отырады. Мәселен, 

ОРАЗА – сабыр мектебі. Рамазан – 

рухани жаңару айы. Жерді мекен еткен 

аң мен құстың, барлық тіршілік иесінің 

жыл мезгілдерінде жаңару, түлеу, �згеру 

үдерісінен �тетіні белгілі. Ал Алланың адам 

баласына берген шексіз нығметі, теңдессіз 

сыйы саналған ораза – тікенді жерге табан 

тигізбей, сақтанып жүретініміз секілді, 

күнәға бетпе-бет келуден сақтайтын, 

жан дүниемізді,  мінез-құлқымызды 

жақсылыққа тәрбиелейтін, рухани түлеп 

шығатын құлшылық. Ауыз бекітудің адам 

�мірін ізгілікке бастайтынын білген пенде 

одан бас тартуы мүмкін емес.

ОРАЗА – мұсылман күнтізбесі, хиж-

ра жыл санауы бойынша, тоғызыншы 

айға тура келетін қасиетті ораза айында 

таңның атысынан күннің батысына дейін 

астан тыйылу арқылы орындалатын ислам 

дінінің бес парызының бірі. Сонымен бірге 

ораза деп мұсылман адамның кез келген 

күні астан тыйылу арқылы орындаған 

ғибадатын да айтады. Мұсылман дінінде 

оразаның парыз, уәжіп, нәпіл сияқты 

түрлері бар. Ораза айында ішіп-жеуден 

тыйылу барлық мұсылманға орындалуы 

міндетті шарт, яғни мұсылманның бір 

парызы болса, басқа күндері орындалатын 

ораза не уәжіп, не нәпіл болып саналады. 

У7ЖІП ОРАЗА – адамның осы күні 

ұстаймын деп нақты күнді белгілеп тұтқан 

атаулы оразасы немесе күнін белгілемей, 

бірақ �здігенен ниет етіп қойып кез 

келген күні �теген оразасы. Ал нәпіл 

оразалардың ішінде сүннет, яғни Мұхаммед 

п а й ғ а м б а р д ы ң  о р ы н д а ғ а н  т ү р л е р і 

бар, оларға күнара немесе әр аптаның 

дүйсенбісі мен бейсенбісінде ұстаған 

оразалар жатады. Бұлардың біріншісі, 

хадистер бойын ша Дәуіт пайғамбардан 

қалған амал болса, екіншісінің негізіне 

хадистердегі Мұхаммед пайғамбардың 

«Адамның істері Аллаға дүйсенбі мен 

бейсенбі күндері тапсырылады» деген 

с�здері алынған.

ОРАЗАНЫҢ МАҢЫЗЫ. Ораза араб 

тілінде «ас-саум» – �з нәпсісін тыю, 

Қазақ арасында ислам дінімен келген к�птеген қасиетті санала-

тын ұғымдар (жерлер, айлар мен күндер) бар. Мұсылмандарда үш 

қасиетті ай қатар келеді. Олар, ережеп – Алланың айы, шағбан – 

Пайғамбардың айы, рамазан – жалпы мұсылмандардың айы ретінде 

айтылады. Мұсылмандардағы құрметті айдың бірі – еpежеп айы. Бұл 

қасиетті айларда мұсылмандар құлшылығын күшейтіп, түрлі ғұрыптар 

атқарған. Қазақы ортада осы мезгілде үш күндiк нәпіл оpаза ұстау 

дәстүрі қалыптасқан. Ережеп пен рамазан айын жалғастыратын қасиетті 

ай – шағбан айы. Бұл ай алдағы рамазан айының келетіндігін білдіреді. 

Қасиетті т�рт айдың бірі Ораза айын – рамазан айы деп те айтады. Ислам 

дінінің бес парызының бірі бойынша рамазан айында отыз күн ораза 

ұстайды. Осы айда адамдар ашу-ызасын ұмытып, араздық болса татула-

сады, қателіктерді кешіреді. Ораза кезінде кешкісін бір-бірін кезекпен 

ауызашарға шақырысып отырады. Кешкісін немесе түнде ұл балалар 

үй-үйді аралап жарапазан айту дәстүрі бар. Сонымен қатар әрбір адам 

мешітке пітір садақасын апарып беріледі. Мұхаммед пайғамбарға (с.ғ.с.) 

пайғамбарлық ету бұйырылып, Құран Кәрім түскен мұсылмандардың 

қасиетті т�рт түнінің бірі саналатын – Қадір түнін қазақтар ғибадат ету-

мен �ткізіп, таңға дейін ұйықтамай тілек тілеген. 

ЕPЕЖЕП АЙЫ –  ислам дінінде белгіленген т�рт құрметті айдың 

бірі. Қасиетті ережеп айында әрбір мұсылман пенде дұға, мінәжат, 

құлшылығын күшейтіп Жаратушы Иені ұлықтап, пәктеуді бұрынғыдан 

да күшейтеді. «Ережеп» с�зі араб тіліндегі «ражаба», яғни ұлықтау, 

мадақтау деген мағыналарды білдіреді. Бұлай аталуының бірден-бір 

себебі – арабтар Исламнан бұрын осы айды ерекше ұлықтап, қадір тұтып 

барлық жағымсыз істерден іргесін аулақ салған. Ал Ислам келгеннен 

кейін ережеп айының мәртебесі тіпті �сті. Бұл айда соғыспайтын, ұрыс-

керіс, жанжал болмайтын. Бұл айда тәубә етушілерге Алланың нығметі 

мен шапағаты ерекше мол т�гіледі. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Жаннатта 

сүттен ақ, балдан тәтті бір �зен бар. Ол – ережеп деп аталады. Кімде-кім 

ережеп айында ораза ұстаса, Алла тағала сол �зеннен су ішкізеді» және 

«Ережеп – Алланың айы, шағбан – менің айым, рамазан – үмметімнің 

айы» деген. Ережеп айының алғашқы жұмасында болатын «рағайып 

түні» мұсылмандар үшін рухани салмағы зор қасиетті Рамазан айының 

келетіндігін алғаш сүйіншілеген хабаршы деуге болады. Қазақы ортада 

осы мезгілде үш күндiк оpаза ұстау қалыптасқан.
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«Кірсін дәулет, шықсын бейнет», «Бай 

үйіне берекет, қаша берсін бәлекет», 

«Кірсін дәулет есіктен, шықсын бей-

нет тесіктен», «Келгенде қайыр-зекет 

бере алмасаң, жібермес ақыретте 

менің назам», «Асырсын-ау, асырсын, 

жамандығын жасырсын, осы үйге 

қастық қылған адамды, қара таспен 

бастырсын!» деген сияқты. 

А р а б - п а р с ы  е л і н д е  ж а р а п а -

зан жыры жоқ, ал оның түркі тектес 

к�птеген халықтарда ортақ болуы-

ның бір сыры – осы ежелгі жанрдың 

исламға дейінгі мәдениет те ел �мірінде 

әбден белгілі болғанды ғының дәлелі 

секілді. Жарапазан Ұлыс тың ұлы күні 

– Наурызда айтыл ған, кейіннен рама-

зан айында айтылатын болған. 

РАМАЗАН БАТАСЫ – үш күнгі 

ораза айтта айтылатын бата. Ізгі тілек, 

жақсы ниет бата с�зге арқау болып, 

«құрбандығың қабыл болсын!», «айт 

мереке (мүбәрәк) болсын, әумин!» деп 

бет сипап, бата береді. 

Н7ПІЛ – парыз да, уәжіп те, сүн-

нет те емес, мұсылман адамның �з ер-

кі мен жасайтын амал, ғибадаты. Мы-

салы, нәпіл ораза, нәпіл намаз, нәпіл 

садақа. Нәпіл с�зінің араб тілін дегі 

ма ғынасы Аллаға сый дегенді білдіреді. 

ОРАЗА АЙТ – мұсылмандардың 

ұстаған оразасы отыз күнге (шәууәл 

айының бірінші  күні)  толғанда 

�ткізілетін діни мереке. Ораза айт үш 

күнге созылады. Айттың бірінші күні 

таңертең ерте мұсылмандар мешітке 

жиналып, жамағат пен екі рәкат намаз 

жария түрде оқылады. Азан мен қамат 

оқылмайды. Үш күнгі ораза айтта, қаза 

болған оразаны ұстауға болмайды, үш 

күн �ткен соң қаза болған оразаны 

толықтырып ұстауға болады. Ораза 

айтта жұртшылық тегіс тазаланып, 

әдемі киімдерін киіп, ауыл аралап, 

дәм татып, шүйіркелесе әңгімелесіп, 

бірінің жағдайын бірі сұрап қуанышпен 

табысып жатады. Үлкендерге сәлем 

беріп, ауырғандардың қалын сұрайды. 

Ренжіскендер болса бір-бірінен 

кешірім сұрасып, достасады. Қайтыс 

болғандардың бейітінің басына барып 

құран оқиды. Ораза айт, міне, осын-

дай ішіп-жеудің ғана емес, рухани 

тәрбиенің, бірліктің мейрамы болып 

есептеледі [Ислам. Энциклопедиялық 

анықтамалық, Алматы: Аруна, 2010].

АРАПА/ ҒАРАФА – мұсылмандық 

ғибадаттағы діни ұғым, оразаның 

ақырғы түні мен ғарапа кешінде 

Меккеге қажылық парызын �тей 

барған мұсылмандар құрбандық ша-

лып, арапа күнін �ткізетін, қажылық 

рәсімдерін жасайтын таудың ата-

уы. Бұл тау Мекке қаласынан 25 

шақырым жерде орналасқан. Кейбір 

діни аңыздарда осы тауда Адамата мен 

Хауана жұмақтан қуылғаннан кейін 

40 жылдан кейін бір-біріне зарығып 

жүріп кездескен деседі. Ғарафада болу 

рәсімі түс ауғаннан кейін, құрбан 

айттың бірінші күні таң намазына 

дейін �теледі. Қазақ арасында кей 

аймақтарда айт алдындағы күні кешке 

дастарқан жасап, қонақ шақыруды 

арапаға шақыру дейді. Арапаға к�біне 

туған-туыс, к�ршілер шақырылады. 

жаманнан алыстау деген мағынаны 

білдіреді. Ораза исламдағы бес парыздың 

ішіндегі намаздан кейінгі үшіншісі. 

Оразаның қандай жағдайда қабыл бо-

лу-болмауы, қандай жағдайда бұзылып, 

қандай жағдайда бұзылмайтыны туралы 

шариғатта бекітілген. Ораза адам нәпсісін 

тыйып, рухани �суге, �з бойындағы жа-

ман әдеттерден арылып, к�ркем мінезін 

тәрбиелеп қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін құлшылық. Ораза ұстаған адам 

к�з күнәсі, с�з күнәсі сынды нәпсіні 

қоздыратын құмарлық сезімдерден ары-

лып, әрдайым ізгі амалдар жасап, Алла-

ны еске алып, дұға-тілекте болуы тиіс. 

Бос уақытында діни кітаптар оқу және 

бес уақытқы парыз намазынан сырт, 

нәпіл намаздарын оқып отырғаны дұрыс. 

Оразада істелген ғибадаттардың сауабы 

қаншалықты мол болса, күнәнің жазасы 

соншалықты аса ауыр болады деп сана-

лады. :йткені діни түсінікте, қасиетті 

рамазан айында адамның қас жауы, жер 

бетіндегі ібіліс шайтан атаулы бір айға 

кісенделеді. Демек, осы айда �ткізген 

пенденің күнәсі шайтанның азғыруынан 

емес, тікелей �зінің себепшілігінен бо-

лады. Сол үшін оның жазасы ауырлайды. 

Сонымен, бірлікте қазақы  ортада 

оразада Құран аудару, қатым түсіру 

дәстүрі берік орын алған. Бұл ислам дағы 

о раза айында оқылуы сүннет саналатын 

тарауық намазымен байланысты. Тарауық 

н амазы рамазан айында құптан намазынан 

соң оқылатын сүннет намаз, тарауықта 

Құранның бірінші аятынан бастап соңғы 

аятына дейін оразаның әр күні сайын 

б�ліп оқылып, Құран аударылып шығады. 

Бірінші күнгі тарауық намаздарының 

уақыты ұзақ болады, себебі Құранның 

алғашқы аяттары ұзын болғандықтан, кей-

де қиямда жарты сағаттан да тұрып тұруға 

тура келеді. С�йтіп, әр күнгі тарауық 

намазында оқылған пара Құрандардың 

саны біртіндеп азайып, ең соңғы пара 

Құран соңғы аятпен аяқталып, намаз 

уақыты қысқарып қалады. Тарауық 

 намазы мұсылман адамның т�зімділігіне 

тағы бір сынақ іспетті, күні бойы ораза 

ұс таған адамның намазда ұзақ уақыт ұйып 

тұруы үшін де оның қанша нәпсісін тыю 

жігері қажет етіледі. Сондай-ақ Құран ның 

барлық с�здері, тіпті әрбір ды бысын түгел 

естіп түсінуге мүмкіндік туады. Тарауықты 

әдетте, ораза ұстаған мұсыл ман дар ауы-

зашардан соң мешітте жина лып оқиды. 

Тарауық намазына имам болу ға мол-

далардың ішіндегі қарилері таңдалады.

Себебі, қари дегеніміз – Құранды 

т ү п н ұ с қ а д а н  м а қ а м ғ а  с а л ы п  ә д е м і 

 дауыспен бастан аяқ жатқа оқи алатын 

дін қызметкері немесе мұсылман адам. 

Мешітке бармаған жағдайда бұл намаз-

ды орындағысы келген мұсылман адам 

Құранды жатқа білмесе, оқып отырып та 

аударып шығып, қатым түсіруге болады.

АУЫЗ БЕКІТУ – ораза тұтушының таң 

намазы уақытынан бұрын тамақтанып, 

ауыз бекітуге ниет еткен діни сүннеті. 

Ауыз бекітуге байланысты қабылданатын 

осы таңғы асты сәре, сәре асы, сәресі деп 

атайды. Ауызашар сияқты ауыз бекітудің 

атқарылуы да сүннет болып есептелінеді. 

Адам ұйықтап қалып сәресі ішу уақытын 

абайсызда �ткізіп алса кешіріледі. Сондай-

ақ түнде жатар алдында ниет етіп тамақ 

ішіп, ауыз бекітіп жатса да ораза қабыл 

болады. Алайда таң намазын �теу парыз 

болғандықтан, оның алдында тұрып сәресі 

ішу міндетті болып есептелінеді.

Ауыз бекіту – ораза тұтатын адамның 

таң қылаң бермей тұрған уақыттан 

күні  бойы кеш батқанша Алланың 

ризашылығы үшін ең алдымен ас-cу 

ішуден, сосын жаман с�з айту сияқты 

басқа да жаман әдеттер мен әрекеттерден 

тыйыламын деп ниет қылып, таңғы асын 

– сәресін ішіп, соңында «осы ниетім 

қабыл болсын» деп дұға жасауы. Ауыз 

бекіту ораза ғибадатының бастауы. 

Оның дұға, яғни c�з түріндегі; таңғы 

асты ішу, дұға соңында бет сипау, яғни 

қимыл ишарат түріндегі белгілері бар. 

Бұлар бірімен-бірі тығыз байланысты, 

Ораза тұтқан кезде дініміздің басқа бұй-

рық тарына да мән беруіміз керек. Оларға мән 

берілмесе тұтылған оразаның сауабы азаяды 

немесе жоқ болады. Оразаның және басқа 

бұйрықтардың мақсаты – дұрыс адам болу. 

Ораза тұтқан адам жаман істер жасайтын бол-

са, оразадан күтілген пайдаға қол жеткізу �те 

қиын. Хадис шәрифте былай деп бұйырылған: 

«Қаншама ораза тұтқан адамдар бар, олар 

ашығу мен ш�лдеуден басқа ешнәрсе ала ал-

майды». Оразадан күтілген үлкен пайдаларға 

қол жеткізу үшін: 

– К�зді пайдасыз нәрселерге, харамға 

қараудан, жүректі жақсы нәрселерден тыятын 

жағдайлардан сақтау керек. 

– Тілін жалған, �сек, арандатушы с�здер-

ден сақтау қажет. Оразаның сауабын сақтау 

үшін тілді түрлі жамандықтардан қорғау 

керек. 

Хадис шәрифте былай делінген: «Ораза 

– барлық жамандықтардың қалқаны. Ораза 

тұтқан адам надандыққа салынып, жаман с�з 

айтпасын. Егер біреу онымен ұрысса, «мен 

оразамын» деп жауап берсін».

– Ғайбаттаған адам мен оны тыңдаған 

адам күнәға ортақ болатындықтан харам 

нәрселерді тыңдаудан құлақты сақтау керек.

– К�зді, тілді, құлақты жамандықтардан 

қорғау секілді қол, аяқ және басқа мүшелерді 

де харамдар мен күмәнді нәрселерден қорғау 

керек. Харам нәрсе жеуден сақтану керек.

– Сәріде әртүрлі және күшті тамақтар 

жеуге болса да шектен тыс к�п жеп, асқазанға 

ауырлық түсіру дұрыс емес. Ауыр жұмыс 

істемейтін адам аса к�п жеп оразадан күтілген 

пайдадан құр қалмауы керек.

сондықтан олардың ауыз бекіту рәсімінде 

бірінің орындалмай қалуы ғибадатты 

тұтастықтан, толыққандықтан айырады. 

Осымен байланысты қазақ отбасында 

сәресіне ерекше мән берген. 

С7РЕ – түннің таң алдындағы соңғы 

мезгілі, ал сәресі осы мезгілде, таң атпай 

тұрып ішілетін ас. Тілімізде сақталып келе 

жатқан «Сәресінде береке бар», «Сәресін 

ішпей үйден кетпе» деген нақыл с�здер 

осының белгісі. Ислам дінін қабылдаған 

қазақтар үшін ораза аса маңызды парыздың 

бірінен саналған. Сондықтан оның дұрыс 

�телуі үшін ораза тұтушы адамға оның 

отбасы түгел тілектес болатын. Мәселен, 

отағасының немесе ораза тұтып жүрген 

үйдің қарияларының сәресін олардан ерте 

тұрып әзірлеп беру ерекше сауаптан сана-

латын, сол үшін үйдің келіндері сәресін 

дайындауға асыққан. Олар �здері ораза 

ұстамаса да, ораза тұтқан адамнан ерте 

тұрып, асын әзірлеп ерекше құрметпен 

күткен. Сәресіне ет-сорпа, тары-талқан, 

қатық-айран сияқты адамға күні бойы 

әл беретіндей қуатты тамақ ұсынған, 

ш�лдетпейтіндей астың тұзды болмауына 

мән берген, ш�лдететін сүр тағамдарды 

сәресінің ас мәзіріне қоспаған.

АУЫЗАШАР – ораза ұстаған адам-

дар дың күн батқаннан соң тамақтанатын 

уақыты. Таң атқаннан күн батқанға дейін 

тамақтан тыйылып «ауыз бекітіп» ораза 

ұстаған адам, ауыз ашатын уақыт болғанда 

«бісмиллә»-сін айтып ең әуелі судан неме-

се тұздан ауыз тиеді. Ораза уақытында па-

рызын �теушілерді ауызашарға шақырып, 

дәмді, сыбағалы тағамдар ұсынып, құр-

меттеу сауап алу белгісіне саналады. Ауыз-

ашар дастарқанында мұсылмандық тағам-

дар ғана қойылады. К�шпелі ортада ауы-

зашар қазақы үрдіспен атқарылды. Яғни 

ауызашарға келгендердің үлкендеріне 

кәделі мүшелер, әйел мен жастарға тиісті 

сыба ғалы мүшелер тартылады. Жиналған 

жұрт ислам қағидалары жайында әңгіме 

ай тып, құтпа, нәпіл намаздарын оқып 

тарқасады.

– Ауызашарда «тұтқан оразамыз қабыл 

болды ма екен?» деп ойланып, қорқу керек 

және оразаның қабыл болуы үшін Аллаһу 

та’алаға жалбарыну керек. 

– Рамазанда Аллаһтан к�п кешірім сұрап, 

Құран Кәрім оқу керек және дінін дұрыс жа-

зыл ған ғылымхал кітаптарынан үйрену керек.

Хазреті Имам Раббани былай дейді:

Мүбәрәк Рамазан айы – �те қасиетті, 

мәртебелі ай. Бұл айда жасалған нәпіл 

намаз, зікір, садақа және бүкіл нәпіл 

ғибадаттарға берілетін сауап басқа айлар-

да жасалатын парыздардың сауабына тең. 

Бұл айда жасалған бір парыз басқа айларда 

жасалатын жетпіс парыздай болады. Бұл 

айда ауыз бекіткен бір адамға ауызашар 

беріп, ауыз аштырған адамның күнәлары 

кешіріледі. Тозақтан азат болады. Сол ораза 

тұтқан адамның сауабындай сауап бұған да 

жазылады. Ораза тұтқан адамның сауабы 

да мүлдем азаймайды. Құран кәрім Рама-

зан айында түсті. Қадір түні осы айдың 

ішінде. Рамазан айында ауызды шам уақыты 

кіруімен ерте ашу, сәре тамағын да имсак 

(фәжр) уақытына жақындатып кеш жеу 

сүннет болып табылады. Расулуллаһ бұл 

екі сүннетті орындауға қатты мән беретін 

еді. Ауыз ашуға асығу және сәре тамағын 

кешіктіру,бәлкім, адамның т�мендігін, 

әлсіздігін, ішіп-жеуге және барлық нәрсеге 

мұқтаж екендігін к�рсетуде. Ғибадат ету 

дегеніміз де осы. Құрмамен ауыз ашу сүннет. 

Ауыз ашқанда «Зәхәбәз-зама-у уәбтәлләтил 

уруқ уә сәбәтәл-әжр иншаллаһу та’ала» 

дұғасын оқу, тарауих намазын оқу, хатым оқу 

маңызды сүннет болып табылады.
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Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД

«Ар-намысын бәрінен биік қойған 
азамат бар мақсатына жете алады».

Сұлтан САНЖАР,
ортағасырлық философ
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Бүгінгі таңда �те �зекті болып 

табылатын білім берудің жаңа фи-

ло софиясы мен елдегі білім беру са-

па сын жақсарту үшін Ұлттық ор та-

лық зама науи инновациялық педа-

го гикалық технологияларды пайда-

лануға негізделген білім беру қызмет-

керлерінің кәсіби да мытудың жаңа 

жүйесін, моделін әзірледі.

«:рлеу» филиалы «Алматы облы-

сы бойынша педагог қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институтының» 

оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмысы қазіргі заманғы талаптарды 

іске асыру үшін педагогтардың кәсіби 

құзырлығын тиімді дамытуға жағдай 

жасай отырып біліктілігін арттыруға, 

оларды курс кезінде және курсаралық 

кезеңде ақпараттық және әдістемелік 

қолдауға мән береді. Бұл орайда тиісті 

білім беретін оқу бағдарламалары 

әзірленді. Жаратылыстану-математи-

ка циклының барлық пәндері бойын-

ша, мұғалімдерді оқыту үшін пәндік-

тілдік курстар, соның ішінде: физика, 

химия, биология, информатика, 

инновациялық ағылшын пәнін оқыту 

әдістемесі, сондай-ақ робототехника 

бойынша дәріскерлер дайындықтан 

�тті. Алматы облысының ірі аумақты 

иеленетіндігін ескере отырып, біздің 

филиал қызметкерлері шалғай ау-

дандардағы мұғалімдерге «:рлеу» 

ресурстарын жеткізу мақсатында 

к�шпелі курстар ұйымдастырып, 

педагог қызметкерлердің кәсіби шы-

ғармашылық �суіне, құзыреттілік те-

рінің артуына жағдай жасады. 

Алматы облысында жаңартылған 

орта білім беру мазмұнын ендіру 

бойын ша біліктілікті арттыру курста-

рына мән берілуде. Мұғалімдердің 

бұл курстарға деген ынтасы мен 

қы зы ғушылығы басым екенін айта 

кеткеніміз ж�н. 

Жолдауда 2019 жылдан 10-11 сы-

ныптардағы жаратылыстану ғылы-

мының жекелеген пәндерін оқытуды 

ағылшын тіліне к�шіру жоспарланып 

отырғандығына жоғарыда тоқталып 

�ттік. Осыған байланысты 2017 жыл-

Құттықтау с�з с�йлеген аудан әкі-

мінің орынбасары :ркен Тәжібаев 

барлық қатысушыларға сәттілік 

тіледі. 

– Ауданымыздың 90 жылдық 

мерейтойына орай бекітілген іс-

шаралардың негізінде халықаралық 

домбырашылар байқауын �ткізуді 

жоспарлаған едік. Оған қатысуға 

ниет білдіргендердің саны к�п болды. 

Бірақ, �кінішке қарай, түрлі себептер-

ге байланысты олар біздің ортамыздан 

табылмай отыр. Алайда біз санға емес, 

сапаға мән береміз. Үміткерлерді 

ұлы бабамыздың рухы желеп-же-

беп, шабыт берсін! Киелі аспапқа тіл 

бітіріп, күй �нерін насихаттап жүрген 

жастарға ақ жол тілейміз, – деді. 

Байқауда еліміздің батыс айма-

ғынан 6 үміткер бақ сынады. Маң-

ғыстау, Батыс Қазақстан облыста-

рынан, Атырау қаласынан, Махам-

бет, Қызылқоға, Құрманғазы аудан-

дарынан арнайы ат басын бұрған, 

күйшілікті жандарына серік еткен 

жастар �нер к�рсетті. 

Үш кезеңнен тұратын халықаралық 

домбырашылар байқауында қатысу-

шылар реттік н�мірлері бойынша 

�нер к�рсетті. Үміткерлер фестиваль-

дің ережесіне сәйкес қос ішекті ас-

паптың құдіретімен Құрманғазы, 

 Есбай, Дәулеткерей, Қазанғап, Дина 

секілді халық композиторларының 

шығармаларын орындады. 

Фестивальдің жабылу салтана-

тында әділқазылар алқасының құ-

рамы сахна т�ріне к�теріліп, байқау 

дан бастап ағылшын тілін В_1 (470 

сағаттық курстар үшін) немесе А_2 

(640 сағаттық курстар үшін) деңгейінде 

меңгерген жоғарғы сыныптарда фи-

зика, химия, биология және инфор-

матиканы оқы татын мұғалімдерге 

арналған бі ліктілікті арттыру курстары 

басталды.

«Робототехника негіздері» бі-

лім беру бағдарламасы бойынша 

жүр гізілетін, қазақ және орыс тіл-

дерінде оқытатын орта білім беру 

ұйым дарының информатика, ма-

тематика және физика пәндерінің 

мұғалімдеріне арналған педагог 

кадрлардың біліктілігін арттыру 

курс тары да жаңа курстар қатарынан 

табылады. Бұл курс бағдарламасы 

робот техникасы негіздерін зерттеу, 

инженерлік дизайн және техноло-

гия, жаратылыстану-математика 

бағыты мұғалімдерінің роботтар-

ды модельдеу және бағдарламалау, 

түрлі тапсырмаларды орындау үшін 

LEGO MINDSTORMS EV3 және 

Arduino микроконтроллерін қолдана 

отырып құрастыру дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. Arduino 

озық оқу платформасы мұғалім-

дерге инженерлік, нұсқаушылық 

идеяларды іске асыру және �з 

әлеуетін к�теруге мүмкіндік береді. 

Курста жаратылыстану – матема-

тика мұғалімдері робот техника-

сы құралдарын қол дану саласын-

да ақпараттық және техникалық 

сауаттылығын дамыту бойынша 

біліктілігін арттырады. Аралас оқу 

режиміндегі («Blended learning») оқу 

үдерісін ұйымдастыру педагог кад-

рлар біліктілігін арттыру жүйесіндегі 

инновациялық үлгідегі батыл да, 

тиімді қадам деуге болады. Мұндай 

оқу режиміндегі біліктілікті арт-

тыру курстары 3 кезеңнен тұрады: 

күндізгі оқу, қашықтықтан (online), 

�з бетімен оқу (offline). Бұл жағдайда 

тыңдаушылар оқу материалының 

бір б�лігін дәстүрлі оқу түрінде, ал 

қалған б�лігін �з бетінше игереді. 

Cерік КЕҢЕСБАЕВ,
«@рлеу» филиалы Алматы 
облысы бойынша педагог 

қызметкерлер біліктілігін арттыру 
институтының директоры

қорытындысын жариялады. Аудан 

әкімінің орынбасары :.Тәжібаев 

байқауға қатысушыларды аудан 

әкімінің Алғыс хатымен марапаттай 

келе, к�рермен к�зайымы болған 

аты раулық Асылхан Жоламановқа 

«Құрманғазы» атындағы арнайы 

жүлдені  табыстады. Ал қазылар 

алқасының мүшесі Таңатар Дәрелов 

жүлделі  ІІІ  дәрежелі  дипломды 

маңғыстаулық Мағжан Qсембаевқа 

тапсырды. 

ҚР мәдениет саласының үздігі, 

д о м б ы р а ш ы ,  ұ с т а з  С е р і к қ а  л и 

 Тәжі ғалиұлы, ҚР еңбек сіңірген 

қай  раткері, «Жиделі» фольклорлық 

ансамблінің жетекшісі Талапқали 

Зайнуллин жүлделі ІІ орынмен Батыс 

Қазақстан облысының домбырашы-

сы Азамат Қалиевті, Махамбет ауда-

нынан қатысқан Айболат Ізжанов-

ты марапаттады. Жүлделі І орын 

аты раулық Асылхан Жоламановқа 

бұйырды. 

Байқаудың бас жүлдесін иеленген 

құрманғазылық Болат Долдашевқа 

қазылар алқасының т�рағасы Орақ 

Жауырұлы бесаспап ағаш шебері 

Жұмалиев Талғаттың қолынан шыққан 

домбыраны сыйға тартты. Барлық 

байқауға қатысушылар ақшалай және 

бағалы сыйлықтарға ие болды. 

Айнагүл ШАКУПОВА
Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

«Өрлеуде» жаңалық көп

Домбырадан күй төгілді

(«Менің ағаларым» циклынан)
ЖОЛДАУ – 2018

Қараған жан к�з тоятын, жауырыны 
қақпақтай, құлжа мойын, келісті келбет, 
кесек тұлғалы, аяғын алшаң басқан рек-
торды университет залынан кездестіре 
қалғанда дәл бір адамзаттың арыстанын 
к�ргендей әсер алушы едік. Естуімізше 
жас күнінде жауырыны жерге тимеген 
болат білекті балуан болып, Мәскеудің 
небір сен тұр, мен атайындарын жапы-
ра жығыпты. Ректорымыздың айбатты 
тұлғасына қарап, анық солай болғанына, 
тіпті болуға тиіс екендігіне ешқандай 
күмән келтірмейтін едік.

Университеттегі міндетті сабақтардың 
бірі денешынықтыру пәні болатын. Спорт 
секциясына қатысатын студенттер бұл 
пәннен босатылатындықтан біз әу бас-
тан �зімізге етене жақын еркін күресті 
таңдап, Айдар Хасанұлы Сұлтанов ағамыз 
жетекшілік ететін топпен бірге жаттығуды 
бастап кеттік.

Алматының апорт иісі мұрын жа-
ратын берекелі күзіндегі жаймашуақ 
күн дердің бірінде университет бас ғима-
раты алдындағы жаңалықтар ілінетін 
қабырғаның тұсында әлденені жамы-
рай талқылаған жыпырлаған жастарды 
к�рдік. Біз де ентелей алға ұмтылдық. 
Үлкен әріптермен қып-қызыл тушпен 
жазылған құлақтандыруда бас бапкер 
Темірхан Досмұхамбетов басқаратын 
университет самбошылары Мәскеудегі 
арнайы мамандандырылған әйгілі «Сам-
бо-70» спорт мектебі балуандарын 9:1 
есебімен есеңгірете ұтқандығы жазылып-
ты. Күрестен аздаған хабары бар адам үшін 
бұл нағыз сенсацияның к�кесі болатын.

Кеңес Одағында самбоның орны 
б�лек еді. :йткені күрестің бұл түрі осы 
елдің т�л перзенті саналатын. Кезінде 
оны А.Харлампиев деген бапкер-ұстаз 
жапонның дзюдо, айкидосы, грузиннің 
чидаобасы, біздің қазақша күресіміз бен 
алып империядағы алуан халықтардың 
түрлі күрес �нерін зерттеп, самбоны 
спорттық-әскери қолданыстағы жекпе-
жек ретінде жүйелеген екен. Кейін ол 
Кеңес Одағы ықпалындағы елдер арасына 
кеңінен тарап, күрестің дәл осы түрінен 
Еуропа, әлем чемпионаттары �ткізіле 
бастады. Ал біздің қарасирақтар қирата 
жеңіп келген «Самбо-70» мектебі бүкіл 
дүниежүзіндегі жас самбошылар даярлай-
тын ең үлкен орталық болатын.

Мәскеуге  әбден тозығы жеткен 
күртеше киіп, жыртық трикомен келген 
ауыл балаларын он бес республиканың 
үкілеген үміттерінен тұратын жас сам-
бошылар жыртыңдай күліп, келеке етіп 
қарсы алыпты. Темірхан ағасы қапысыз 
дайындаған біздің балғын балуандар 
әлгілерді  жүндей түтіп,  жабағыдай 
лақтырған. Осы күнге дейін жұмыс істеп 
тұрған бұл орталықтың тарихында бұған 
дейін де, кейін де дәл осындай ойсыраған 
жеңіліс болмаған екен.

К�п ұзамай мен Темірхан Мыңай дар-
ұлы жаттықтыратын самбошылар тобына 
ауыстым, бірақ бұл б�лек әңгіме...

Ағамызбен ұстаз бен шәкірт, ағалы-
інілі адамдардай 40 жылға жуық ара-
ласқанымда оның �міріне, отбасына, 
шәкірттеріне, толып жатқан жарыстар мен 
чемпионаттарға, тіпті Олимпиада ойында-
рына қатысты сансыз к�п әңгімелер мен 
деректерге молынан қанықтым.

Темағаңның ата-тегі туралы әңгімені 
тым әріден бастамай-ақ оның Қарақыпшақ 
Қобыландының тұқымы екенін айтсаңыз, 
оқырманның к�п сауалының жауабы �зі-
нен �зі табыла кетеді. Батырлар жы рын-
дағы бәрімізге бала кезімізден таныс, бір 
жағынан жойқын күш, қайтпас қаһар ман-
дықтың иесі, екінші жағынан аңқыл даған, 
аузын ашса к�мейі к�рінетін ақ к�ңіл 
Қобыланды қандай болса Темірхан аға мыз 
да тура сондай жаратылысы б�лек жан.

Ол он балалы отбасында �сіп, қазақы 
дәстүрмен Рәбия әжесінің қолында 
тәрбиеленді. Qжесі ер азаматтар соғысқа 
аттан ған қиын-қыстау кезеңде колхоз 
басқарған, ел арасында сыйлы, шаруаға 
мығым, қарулы адам болыпты. Қоста-
най дың аязы ақырып, бораны бұрқылдап 
тұратын қаһарлы қысында салт атпен 

қыстау-қыстауды жалғыз аралап, кол-
хоз малын ит пен құсқа да, ұры-қарыға 
да алдырмапты. Қарлы боранда жалғыз 
жүргенде �зегіне қорғасын құйылған ды-
рау қамшысымен талай қасқыр соққан 
әжеміздің ерлігін к�з к�ргендер кейінге 
дейін жырдай етіп айтады екен. Соғыстан 
соң туған Темірхан осындай ер мінезді 
әжеміздің тәрбиесін алыпты.

Мектеп бітірген соң бір жылдай туған 
ауы лында еңбек етіп, 1968 жылы Қазақ 
денешынықтыру институтының күрес 
факуль тетіне оқуға түседі. Қорғасын 
құйған құлжаның сақасындай кесек 
жара тыл ған азамат күрес �нерінің айла-
тәсілдерін тез арада меңгеріп, шеберлігін 
шыңдай бастайды.

Алпысыншы жылдардың соңында 
Қазақстанда самбодан Л.Москалев, 
А.Панферов, С.Волгин сияқты балуандар 
әдіс-айласы кемшін түсіп жатқан қазақ 
балуандарын бет қаратпай ұтып тұрады. 
Мұндай жырынды балуандарды таза 
жықпасаң жеңістің қолға түсе бермейтінін 
білген Темірхан республикалық жарысқа 
нар бурадай жарап келеді. Мыңдаған 
к�рермен, ондаған спорт мамандарының 
к�з алдында атағы жер жарып тұрған 
Панферовты амалдап емес, атойлап 
жүріп жеңеді. Тартысты белдесуде �зі де 
қатты жарақат алады.Кейін бірнеше рет 
одақтық жарыстарда топ жарса да дәл осы 
жарақаты оған балуандықты тым ертерек 
бапкерлікпен ауыстыруға мәжбүр етеді.
Бізге ұстаз болған 1977 жылы әжептәуір 
жігіт ағасы жасында к�рінетін Темірхан 
Мыңайдарұлы Досмұхамбетов Қасым 
ақын айтатын «қайрап ап қалың жауға 
сермейтін» нағыз к�ксемсер жаста екен.

Қажымұқаннан кейін қазақ күрес 
�нерінің даңқын Qбілсейіт Айханов 
ағамыз жер жаһанға жайды. Ол 1961 жылы 
спорттық разрядынан басқа дәңенесі жоқ, 
күрестегі жолын енді ғана бастаған студент 
балуан ретінде Чехословакияға барады. 
Барады да атынан ат үркетін небір «сен 
тұр, мен атайын» дейтін қарсыластарын 
құйындай соқтыра жеңіп, финалда кілем 
иесі, кейін Рим Олимпиадасының қола 
жүлдегері болған бір жарым центнерлік 
Багумил Кубабпен кездеседі. Ешбір 
жасқанбай,  тайсақтамай күресетін 
қазақтың жас қабыланы мыңдаған 
жерлестерінің к�з алдында чех алыбын 
қайқайтып ұрады. Бұл кейін даңқы бүкіл 
қазақ даласын шарлап кеткен балуанның 
жеңісті шерулерінің басы ғана еді.

Еркін күрестен ең алғашқы КСРО 
чемпионаты 1945 жылы ұйымдастырылған 
екен. Ал 1963 жылы чемпионат пен КСРО 
халықтарының спартакиадасы қатар 
�тетіндіктен, спартакиада чемпионатқа 
бағаланып, оның жеңімпазы ресми түрде 
ел чемпионы ретінде танылған. Міне, 
осы 1963 жылғы спартакиада финалында 
Q.Айханов В.Поповты жеңіп,Одақ чем-
пио натының алтын медаліне ие болады.

Кейін болмысы да, бітімі де б�лек 
Айханов ауыр салмақ дәрежесіне ауысты. 
Ол толып жатқан жаттығу жиындарын-
да үш мәрте Олимпиада, 7 дүркін әлем 
чемпионы А.Медведь пен Олимпиа-
да және 4 рет әлем чемпионы атанған 
А.Иваницкийді талай мәрте ойсырата 
жыққанымен, сол жылдары күш-қайраты 
толысып, тау қопарып, тас шайқаған қазақ 
балуанына Олимпиада, әлем чемпио-
наттарына қатысу мүмкіндігі берілмеді. 

 әб ден жарады. Осылайша самбо күресінде 
Досмұхам бетов шәкірттерінің дәуірі бас-
талды.

Күрес �нері теориясының жілік майын 
шағып, бар машығын �з тәжірибесінен 
�ткізген Темірхан бапкер университет-
ке түскенде 17-18-ге келген жастардың 
 буындары қата бастайтынын жақсы 
білді.Сондықтан самбо, дзюдо сияқты 
сәмбі талдай созылып тұруды қажет 
ететін, жай оғындай жылдам күреске 
арналған болашақ таланттарды ауылдан 
іздеді. Алыс тан арбаламай бар асылын 
Алматының дәл іргесіндегі Қарасу ауылы-
нан тапты.

Осы ауылдың күрестен дәмесі бар қы-
рық қа жуық қарасирақтарын боз кілемге 
шығарды. Бас аяғы 2-3 айдың ішінде 
Темірханның темірдей тәртібіне шы -
даған қырық шораның оны ғана қалды. 
Бапкердің әлемдік додаларда «аспандай 
алатын асыл қанаттары» да дәл осылардан 
шықты.

Qуелі Айтжан Шаңғараев топтан озды. 
1981 жылғы КСРО чемпионаты Қара-
ған дыда �тті. Оған Кеңес Одағының әр 
түкпірінен келген ең мықты 273 самбо-
шы қатысты. Он жетіге енді ғана толған 
Айтжанға жеребе тым ауыр түсіп алғашқы 
кездесуде Qлем кубогының иесі Сосо 
Ростишвили қарсы тұрды. Темірхан 
шәкіртінің жігерін қалай қайрағанын 
білмейміз, әйтеуір Айтжан кілемге шыға 
салысымен бірден шабуылға к�шті.  Атақты 
қарсыласына соқыр ұпай да ұстатпай, 
сілкіледі-ай дерсің. Бабаларының «күш 
атасын танымас» деген қанатты с�зін тағы 
бір дәлелдеп, әйгілі балуанды 5:0 есебімен 
ойсырата ұтты.

Qңгіменің басында тілге тиек еткен 
құлақтандырудағы �жет оғландардың 
табысы одақтық, еуропалық, әлемдік до-
даларда олжа салған жалаулы жеңістердің 
басы ғана екен. Кейін ол ел бағына 
жаңбырдай жауып, нұр болып құйылды.

Қазақтың жауынгер халық екені бе-
сенеден белгілі. Азия мен Еуропаның 
арасын ат тұяғынан шыққан шаңға к�міп, 
әйгілі Рим империясын тізе бүктірген 
Аттиланың жер қайысқан қолында, жар-
ты әлемге әмірін жүргізген Шыңғыс хан 
әскерінің құрамында, Үндістанда Ұлы 
моғолдар империясын құрған Бабыр 
сарбаздарының сапында қазақ руларынан 
шыққан баһадүрлер аз болмаған. Qттең, 
соларды әскери �нер тарихы тұрғысынан 
індетіп іздеген зерттеушілеріміз аз.

Мұны айтып отырғанымның себебі: 
батырлық пен балуандық егіз �нер. 
Дүниенің т�рт тарабын түгел шарлап, 
соңына мәңгі тозбас даңқ қалдырған 
Қажымұқан бабамыздан басқа, әйгілі 
 Балуан Шолақ, Битабар, Боранқұл, 
Байғабыл сынды балуандардың есімі 
аңызға айналып, ел жадында жатталып 
қалған.

:ткен ғасырдың алашапқын жиыр-
масыншы, қуғын-сүргінді отызыншы, 

от-жалынды қырқыншы жылдарда қазақ 
баласы ана сүтімен бірге ауызданатын 
күрес �нері қағаберіс қалды. Еңсемізді 
тіктеген елуінші жылдары батыр бабалар 
рухына сыйынған қазақ балуандары атой-
лап боз кілемге шықты. Есімі ешкімге 
белгісіз Қабден Байдосов 1957 жылы 
Кеңес Одағында барлық студенттерді 
біріктіретін «Буревестник» қоғамының 
еркін күрестен �ткен біріншілігінің фи-
налында Олимпиаданың күміс жүлдегері, 
КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері 
Рашид Мамедбековті тас-талқан етіп 
жеңіп, күрес атаулыдан қазақ жастары 
арасынан шыққан тұңғыш спорт шебері 
атанды. Сол жылдарда жалғыз жортқан 
Байдосовтай дала б�рісінің жолын ке-
скендер де аз болған жоқ. Ол одақтық жа-
рыстарда атағы жер жарған үш мәрте әлем 
чемпионы В.Рубашвилимен тең түссе де, 
КСРО-ның ресми чемпионаттарында 
қазақ балуанына жүлделі орынды мүлде 
бұйыртпады.

Алпысыншы жылдары ұлттық күрес 
аспанында Амангелді Ғабсаттаров пен 
Qбілсейіт Айхановтың бақ жұлдызы 
жарқырай жанды. Еркін күрестен 1962 
жылы Ригада �ткен КСРО чемпионатында 
ең мықты деген балуандарды бет қаратпай 
тізе бүктіріп, жартылай финалда Одақтың 
6 дүркін жүлдегері З.Чикриладзені екі 
минутта есін жиғызбастан таза жеңіп, фи-
налда КСРО-ның 5 дүркін күміс жүлдегері 
украиналық В.Литвинді қос жауырыны-
мен бірдей кілемге қадаған Амангелді 
Ғабсаттаров ұлтымыздан шыққан тұңғыш 
КСРО чемпионы атанды. Одақтық тур-
нирлерде 1959-67 жылдар арасында 
әлемнің бес дүркін чемпионы атанған 
дағыстандық даңқты балуан Qли Qлиевпен 
т�рт мәрте тең түскен Амангелді ағамызға 
да әділетсіздік аз жасалған жоқ. Оның 
үлкен спортпен тым ертерек қоштасуының 
бір сыры да осы болатын.

Қатысқан күннің �зінде екінші н�мірлі 
балуан ретінде барып, кілемге мүлде 
шығарылмады.

Мен Қазақстанның 2013 жылы Бела-
русьта �ткен мәдениет күндерінің дас тар-
қанына 76 жастағы Александр Мед ведьті 
шақырып, әңгіме барысында даңқты 
балуаннан Qбілсейіт ағамыз  туралы сыр 
тартқанмын. Ол: «Айхановты жақсы 
білемін. Сұрапыл күштің иесі еді. Бірден 
шабуылға шығатын сұсы да, мысы да 
басым Айхановпен мен ғана емес, ауыр 
салмақтағы әлемнің ең әйгілі балуандары 
жасқана күресетін. Ол ұстаған жерінен 
сығымдай қысып, бірден әдіске к�шетін. 
Ауыр салмақта мұндай шапшаң дықпен 
күресетін балуандар �те сирек» деп ағынан 
жарыла бағасын берген еді.

Бұқпантайлау, именудің не екенін 
білмейтін жойқын күш иесі Qбілсейіт 
 А й х а н о в  Қ а ж ы м ұ қ а н  б а б а с ы н ы ң 
жеңісті жолын лайықты жалғастырды. 
Ж а л ғ а с т ы р ғ а н  е м е й  н е м е н е  о р ы с 
А.Албул, осетин Б.Кулаев, чех Клемент, 
болгар Н.Станчев, венгр Резняк, эстон 
Т.Мадалвее, грузин Ш.Ломидзе, жапон 
Сасаки, түрік Г.Йылмаз, үнді Б.Сингх, 
моңғол Т.Доржы сияқты күрес �нері 
дамыған елдердің Олимпиада, әлем және 
құрлық чемпиондарын бірінен соң бірін 
жапыра жығып, қазақтың рухын к�теріп, 
атағын аспандатты. Мәскеу тау тұлғалы 
қазақ балуанының жолын кескен сайын 
оның даңқы туған жерінде биіктей түсіп, 
Айханов к�зі тірісінде-ақ аңызға айналды.

Жетпісінші жылдары қазақ күресінде 
Qбілсейіт ағаның шәкірті Аманжол 
Бұғыбаевтың бағы жанып, ол КСРО 
чемпионатының әуелі қола, кейін күміс 
медалін алып, 1973 жылы Одақ чемпионы 
биігіне к�терілді.

М ә с к е у  О л и м п и а д а с ы н а  д е й і н 
Жақсылық Үшкемпіровтің де күрестегі 
жолы оңай болған жоқ. Шетқақпай мен 
әділетсіздік атаулыны молынан к�рген 
Жақсылық 1973, 1974, 1978 жылғы Одақ 
чемпионаттарында қола, күміс медаль-
дарды місе тұта жүріп, тура Олимпиада 
қарсаңында – 1980 жылдың ақпанында 
Мәскеуде �ткен чемпионатта алтыннан 
алқа тақты. Дәл осы жеңіс оған Мәскеу 
Олимпиадасына даусыз жол ашып, 
Ж.Үшкемпіров қазақ балуандары арасы-
нан шыққан тұңғыш Олимпиада чемпио-
ны деген абыройлы атаққа қол жеткізді.

Мәскеу Олимпиадасында қазақтың 
тағы бір теңдессіз балуаны, әлемдік күрес 
тарихында қайталанбас тұлға ретінде 
танылған Шәміл Серіков те чемпиондық 
тұғырға к�теріліп, талай жылдар бойғы 
әділетсіздіктен есесі кеткен қазақ күрес 
�нерінің даңқын аспандатты.

Жақсылық пен Шәміл Мәскеу Олим-
пиадасында қазақтың айбынын асырғанда 
тірнек күнінде «Самбо-70» жеткіншектерін 
допша домалатқан Досмұхамбетовтің жас 
қырандары тастүлек болып жетілген еді. 
Сек сенінші жылдары Кеңес Одағының 
күрес аспанында дәл осы қырандар қана-
тын жазып қалықтап та ұшты, шабытын 
ша қырып шарықтап та ұшты. Боз кілем 
үс тінде қамау терін сорғалата т�гіп, қар-
сы   лас атаулыны іліп те, тіліп те алуға 

Бар қарсыластарын боз кілемді са-
балаттыра жыққан Айтжан финалда 
ағасы Қанат Байшолақовтан басым түсіп, 
қазақтың қос оғланы чемпионаттың ал-
тын, күміс медальдарын жарқырата жеңіс 
тұғырына к�терілді. Осылайша Темір-
ханның тастүлегі қазақ самбосы тарихын-
да тұңғыш рет КСРО чемпионы атанды. 
:зім басынан аяғына дейін тамашалаған 
дәл осы чемпионатта қазақтың тағы бір 
жас перісі Алмас Мұсабаев ағайынды 
Белоглазовтардың Геннадийін айқын 
басымдықпен ұтты.

Мен Айтжанның талай белдесу леріне 
куә болдым. «Ер бесіктен – танылады» де-
гендей, ол бала күнінен еш қарсыласынан 
қайтпай, намыс отын жандыра күресетін. 
Кей балуандар сияқты ыңғайына келетін 
әдістің орайын күтпей, алуан тәсілдерді 
бірінен соң бірін жасап, қарсыласын есін 
жиғызбай жеңетін. Жастығына, сырттай 
ұяң к�рінетіндігіне қарамастан небір 
мықты балуандарды деңгелең қаққызып, 
әп-сәтте аптығын басып тастайтын.

Ресейде 1984 жылы �ткен КСРО 
ч е м п и о н а т ы н д а  т а ғ ы  д а  А й т ж а н 
мен  Алмас кілең ығай мен сығайдан 
тұратын мықты қарсыластарын жамсата 
жығып, жеңіс тұғырына к�терілді. Бір 
қызығы бұл жолы да финалда Айтжан 
Байшолақовтардың ортаншысы Талғатпен 
кездесіп, бауы рынан басым түсті. Дәл 
осы чемпионатта Досмұхамбетовтің 
тағы бір мұзбалағы қарасулық Мәден 
Қалиеков 62 килограмдық салмақта қола 
медальді жеңіп алды. Бұл жолғы чем-
пионат Қазақстанда самбо күресінің 
барынша �ркен жайғанын, республи-
када Т.Досмұхамбетов, Д.Битк�зов, 
М.Жаһитов басқаратын үш үлкен самбо 
мектебі қалыптасқанын дәлелдеп берді.

Қ а з а қ с т а н  н а м ы с ы н  қ о р ғ а ғ а н 
азаматтардың бәрі бірдей ұлтымыздың 
ортақ мақтанышы болғандықтан, орайы 
келгенде ағайынды Байшолақовтар туралы 
да лебіз білдіре кеткеніміздің артықтығы 
болмас. Ағайынды батырлардың үлкені 
Қанат самбодан әлем чемпионы (1984) 
және Еуропа чемпионы (1987) атанса, 
ортаншысы Талғат Qлем кубогының 
жеңімпазы (1985), Еуропаның күміс 
жүлдегері (1987), ал кенжесі Жанат 
екі дүркін әлем чемпионатының қола 
жүлдегері болды. Шіркін, осындай арыс-
тан ұлдарды дүниеге әкелген ата-анада 
арман бар ма екен дейсің, мұндайда.

Самбо сияқты күш-қуат, ақыл-ой, 
қимыл-қозғалысты қатар ұштауды қажет 
ететін спорт түрінде кілем үстінде �рнек 
сала күресетін Айтжан Шаңғараев та 
Байшолақовтар сияқты к�п балалы от-
басынан шықты. Оның ағасы Нұрғожа, 
інісі Қайрат та айтулы балуан атанып, 
екі рет қатарынан жастар арасында 
КСРО чемпионатының жүлдегері болды. 
Qйтсе де ағайынды Шаңғараевтар ішінде 
Айтжанның даңқы алысқа кетті.

Самбодан Еуропа чемпионаты 1984 
жылы Испанияның Бильбао қаласында 
�тіп, финалға испандардың үкілеген үміті 
М.Гомес пен Айтжан шықты. Біздің жігіт 
бір жарым тонналық алып бұқаларды 
бір соққымен �кірте құлататын мата-



ANA TILI 7№21 (1435)
24 – 30 мамыр
2018 жыл

 

ҚҰРМЕТ

       
    .   

       ,  
   .

Саналы ғұмырын әдебиетке 

арна ған арда ақын бүгінде қазақ 

�нерінің абызына айналған. Бұл 

дегеніміз, әр �леңі ән болып қалық-

таған қалам гердің ұлт руханиятына 

деген адал дығын білдірсе керек. Жыр 

кешін де с�з алған Жазушылар одағы 

басқарма сының т�рағасы Ұлықбек 

Есдәулет: 

– :леңі жазыла салып, сиясы кет-

пей жатып әнге айналып, к�пшіліктің 

жүрегін тербеп кететін �леңдер бо-

лады. Абдрахман ағамыздың әрбір 

�леңі солай. Туа салып әнге айналып 

жа татын �леңдер. Кешегі кезең мен 

бүгін гіні алсақ та, к�птеген �лең-

жырлары әнге ай налған ақын кемде-

кем, – деп жылы с�зін арнап, сый-

сияпат к�рсетті.  

Шығармашылық кештің басты 

жаңалығы – автор жыр түрінде жазған 

Құран кітабының жаңа нұсқасының 

жарық к�руі. Жазушы Софы  Сматаев, 

әнші Нұрғали Нүсіпжанов, ақын 

Бақыт Беделхан бастаған бір топ зия-

лылар сиясы кеппеген жаңа кітаптың 

тұсауын кесті.

Кеш барысында қаламгерлер 

 М ы р з а н  К е н ж е б а й ,  Д ә у л е т б е к 

Байтұрсын ұлы, композитор  Владимир 

Питерцев, Алтын Махамбетова с�з 

с�йледі. Жамбыл облысы әкімінің 

құттықтау  хаты оқылды.  Ақын 

кеудесіне «Құрметті ардагер» т�сбелгісі 

тағылды. Тарихы терең Таластағы 

Үшарал ауылынан түлеп ұшқан 

ақынның қаламынан туған �леңдер 

негізінен жақсылықты, адалдықты, 

достықты арқау етеді. «Бейбітшілік 

бақшасы», «Жауды аяған жаралы» 

сынды тырнақалды шығармалары, 

к е й і н г і  « А л т ы н  д а л а » ,  « Қ и я л 

қиясында», «Хантау қойнауында», 

«Құранға құрмет» және басқа да отыз-

дан ас там жыр жинағы оқырманын 

адас пай тапқан. Мәртебелі мерей-

тойда Н.Нүсіпжанов ақынның с�зіне 

жазылған «Жетісудың қыздары-ай», 

А.Қоразбаев «Ауылға сағыныш», 

М.Омаров «Досыма», М.Арынбаев 

«Сағындым», А.Аманжолова «Елге 

сәлем» әндерін орындады. 

Поэзия әлеміне кең құлаш серме-

ген Абдрахман ақынның туындыла-

ры жас талғамайды. Сәби тілін таба 

білетін қаламгердің балаларға арналған 

әндері бүгінде талай байқауларда 

шырқалып жүр. Кеште №140 мек-

теп оқушылары, «Сенім» вокалдық 

ансамблі ақынның с�зіне жазылған 

«Ана тілім», «Гүл к�белек», «Менің 

анам» әндерін нақышына келтіре 

орындап, к�пшіліктің ықыласына 

б�ленді. .

Арай ЖҰМАТАЙ

АҚЫН ЖЫРЫ 
ән болып қалықтаған
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Баланы ұрып-соғу, аш қалдыру, 

қамап қою сияқты іс-әрекеттер 

арқылы «бала тәрбиелеп» жүрген 

«тәрбиешілер» жиі кездеседі. Жеке 

бала күтушісі ғана емес, бүгінде бала-

бақ шалардағы кей тәрбие шілерден де 

осындай �рескел әрекеттер бай қалады. 

Елімізде мектепке дейінгі бала 

тәрбиешісі мамандығы бар, бірақ 

бала күтуші мамандығы жоқ екені 

анық. Десек те, бұл мәселемен айна-

лысатын арнайы агенттіктер ашы-

лып, жұмыс істеуде. Демек, сұраныс 

бар. Зерттеп қарасақ, еліміздегі бала 

күтушілер 30-40 жас аралығындағы 

қыз-келіншектер екен. 

Бір айта кететін мәселе бала 

к ү т у ш і  қ а н д а й  а д а м  е к е н і  к � п 

ескеріле бермейді. Мәселен, оның 

психикасы, ішімдікке, есірткіге 

тәуелділігі, жұқпалы аурулармен 

ауырмайтындығы, т.б. мәселелер 

жете зерттелмейді. Реті келгенде бала 

күтіміне қарайтын адамның қандай 

дінді ұстанатыны да маңызды екенін 

айтқымыз келеді. Дәстүрлі діннен 

б�лек діннің немесе жат ағымдардың 

�кілі болса, мұның балаға кері әсері 

болуы мүмкін. Бірақ кейбір ата-аналар 

жоғарыдағы мәселелерге жеткілікті 

к�ңіл б�ле бермейді. Олардың ойын-

ша, бала күтуші ең бастысы балаға 

қараса болды. 

Мамандар «бала әу бастан ата-

ана мейіріміне б�леніп �суі шарт» 

дегенді алға тартады. Психологиялық 

сараптамалар күтуші тәрбиелеген 

балалардың �скенде психоэмо-

ционалды жайттарға тап болаты-

нын к�рсетеді. Ондай балалардың 

әлеуметтік ортаға бейімделуі �те 

қиын. Ата-ана мейіріміне б�ленбеген 

бала к�біне күтушінің қас-қабағына 

қарап, керісінше, ата-анасына 

жылылық таныта қоймайды екен. 

«Балаңды бес жасқа дейін патшаңдай 

сыйла, он бес жасқа дейін құлыңдай 

жұмса, он бес жастан кейін досыңдай 

к � р »  д е й д і  х а л ы қ  д а н а л ы ғ ы . 

Сондықтан әр баланы ата-анасы �зі 

тәрбиелегені абзал. 

Бала күтушіні жалдау еліміздегі 

жұмыссыздар санын азайтуға �з 

ықпалын тигізер. Алайда баланың 

дұрыс қалыптасуына оң әсер ете 

қоймайды. Балаға ең әуелі ананың 

мейірімі, әкенің қамқорлығы керек. 

Qрбір бала үшін ата-ананы айтпағанда 

мемлекеттің де қолдауы қажет. Осы 

ретте айтар ұсынысымыз: балаға 

берілетін бір реттік ж�ргекпұлдың 

к�лемі к�бейтілсе, жәрдемақы бір 

жасқа дейін емес бала үшке келгенше 

берілетін болса, сондай-ақ ананың 

бала күтіміне байланысты демалысына 

т�ленетін қаржы қайта қарастырылса 

нұр үстіне нұр.  Мәселен, батыс 

елдерінде «Ана капиталы» бар. Халық 

санын арттыру, аналарды қолдау, бала 

тәрбиесіне мән беру мақсатында «ана 

капиталы» жұмыс істейді. 3 жасқа 

дейін жәрдемақы беріліп, ана мен 

баланың қажеттіліктері мемлекет та-

рапынан �теледі. Бізде де жәрдемақы 

беріледі. Бірақ ол мардымсыз. Ал 

«Ана капиталын» қалыптастыру �зекті 

күйінде қалып отыр. 

Президенттің биылғы Жолдауын-

да басым бағыттың бірі деп «Адам 

капиталын» атап к�рсеткен. Біздің 

ойымызша, осы «Адам капиталының» 

негізінде «Ана капиталын» жолға 

қойып, реттеп алсақ, халық санын 

арттыруға да, бала тәрбиесіне де, ана 

мен баланың жағдайына да ықпалы 

зор болар еді.

Ақбота ҚУАТОВА

ТАЛШЫБЫҚ

дорлар елінің �ршелене алға ұмтылған 
әккі балуанын бүкіл жерлестерінің к�з 
алдында қат-қабат әдістерді к�з ілеспес 
шапшаңдықпен жасап, бет қаратпай ұтты. 
Айтжан Темірхан ұстазының да, күллі 
қазақ елінің де абыройын асырып, самбо-
дан қазақ балуандары арасынан шыққан 
тұңғыш Еуропа чемпионы атанып, жеңіс 
шыңына жеке дара к�терілді.

Кеңес заманында қаншама рет қуғын-
сүргінге, қан-қасапқа ұшырап, жігері 
әбден жанышталған халқымыздың еңсесін 
тіктеп, рухын к�теріп, намысын қайраған 
Темірхан түлеткен жас қырандардың 
жеңістері  талай қазақ жастарының 
жүрегіне от берді.

Осы тұста ересен күш пен мол мейірді 
қатар еншілеген Темірханның мына 
бір адамгершілікті абзал қарекетін айта 
кеткенді ж�н санаймын. Айтжанның 
Қайрат атты тетелес інісі 9 жасында 
Темірханның қарасирақтары қатарына 
қосылады. Отағасы ертерек қайтыс болып, 
он баласын жалғыз тәрбиелеп отырған 
Шаңғараевтардың анасы Нұрбалаға 

тек 1973 жылы ғана �ткізілді. Бұл кезде 
Бостан Темірхан жинаған қарасулық 
қарадомалақтар қатарындағы 10 жасар 
балғын балуан ғана болатын. Бір қызығы 
ол Айтжан, Мәдендермен бір сыныпта 
оқыды. Күрестегі жолын самбодан баста-
ды. Qуелі дәл осы спорт түрінен КСРО 
спорт шебері атанып, қатарынан бірнеше 
рет республика чемпионатын ұтады. Кейін 
күн сайын қанат жайып келе жатқан 
болашағы зор дзюдоға ауысады.

Ақиқатын айтар болсақ, дзюдо-
да самбомен салыстырғанда одақтық, 
халықаралық деңгейдегі бәсекелестік 
анағұрлым күшті. Бостан қазақ азаматта-
ры арасынан бірінші болып 1987 жылы 
Ленинградта �ткен дзюдодан КСРО 
чемпионатының күміс жүлдегері атанды. 
Денесі толысып, күш-қуаты да шиыршық 
атып тұрған Б.Жаңбырбаев 71 кило-
граммда күресті. Қолы қарсыласының 
күртесіне тиісімен-ақ бірден әдіс жасауға 
к�шетін Бостан КСРО чемпионатын-
да халықаралық деңгейдегі шеберлер 
латвиялық Сидякин, майкоптық Тұлпаров, 

басқарушылығына тағайындады.Темірхан 
Мыңайдарұлының бұл қызметке кірісуі 
елорданың Астанаға ауысуымен тұспа-тұс 
келді. Ол кезде к�п облыс орталықтарының 
бірі ғана болған Ақмолада басқаны былай 
қойғанда Мемлекет басшысы тұратын 
резиденция да жоқ еді. Осы бір тарихи 
кезеңде Темірхан Мыңайдарұлындай 
ердің сойы Елбасымыздың қамшылар 
жағынан табылды. Қай салаға салсаң да 
күш-жігерін сарқа жұмсап, бар қайратын 
к�рсететін оның еңбекқорлығына дән 
риза болған Елбасымыз 2003 жылы 
Т.М.Досмұхамбетовті Астана қаласының 
әкімі  қызметіне тағайындады.  Бұл 
қызметті бір жыл бойына абыроймен 
атқарған ол келесі 2004-2006 жылдары 
Президенттің Іс басқарушысы қызметіне 
қайта оралды.

Биік лауазымды қызмет атаулының 
оңайы болмайды. Бірақ солардың ішінде 
күн сайын дерлік Елбасының назарында 
болатын Іс басқарушы лауазымының 
орны да б�лек, жауапкершілігі де жоғары. 
Бұл қызметке қай заманда болмасын 

жарты ғасырдан астам уақыт бұрын 
салынған бұл ғимараттардың кетеуі 
кетіп, іргесі с�гіле бастаған еді. Темірхан 
Мыңайдарұлы олардың бәріне күрделі 
ж�ндеу жұмыстарын жүргізіп, қайта 
түлетті. Qсіресе осы заманғы ең озық тех-
никамен жарақтандырылған Медеу мен 
Шымбұлақ Еуропаның ең әйгілі қысқы 
курорттарымен иық теңестіретін дәрежеге 
жетті. Бұған қосымша қысы-жазы жұмыс 
істейтін 95 және 125 метрлік қос шаңғы 
трамплині, «Алатау» шаңғы-биатлон ста-
дионы, тау шаңғысына арналған «Табаған» 
кешені салынды.

Астанада ұзақ жылдар бойы спорттық 
жарыс қана емес, жалпы бұқаралық ша-
ралар атаулы қаланың ескі б�лігінде 
орналасқан «Қазақстан» спорт кешенінде 
�тетін. Министр Досмұхамбетовтің 
тұсында жылдың кез келген мезгілінде 
пайдалануға арналып, т�бесі ашылып-
жабылатын «Астана-Арена» стадионы, 
«Алау» мұз айдыны, «Сарыарқа» велотрегі 
салынды. Мұның бәрі  алдағы 2011 
жылы �тетін Қысқы Азиадаға қапысыз 
дайындықтың белгісі еді.

:зім де бірнеше Үкімет құрамында 
қызмет істеген азамат ретінде әдетте оқыр-
ман қауымның назарынан қағаберістеу 
қалатын мына бір ақиқатты жеткізе 
кеткенді ж�н к�рдім.

Басқарып отырған саласының �сіп-
�ркендеуін қаламайтын министр бол-
майды. Бірақ оған бәрінің бірдей білім-
білігі, шама-шарқы, абырой-беделі жете 
бермейді. Ең әуелі жалпыұлттық маңызы 
бар, мол қаражатты қажет ететін іргелі 
нысандарды салудың қажеттігін Елбасы-
на дәлелдей білуің керек. Осы сыннан 
сүрінбей �ткен соң Премьер-министр-
ден қаржы б�лгізуге күш жұмсайсың. 
Үкімет қаулысына барлық министрлер 
қол қоятындықтан әріптестеріңе бедел 
саласың. Ең соңында республикалық 
бюджет Парламентке келгенде депутаттар 
алдында �з ұстанымыңды қорғап шығуың 
керек. Темірхан Мыңайдарұлының аса зор 
абырой-беделі оны осындай машақаты 
к�п сындардан сүрінбей �ткізді.

Егер Қысқы Азиада тарихына к�з 
жіберер болсақ, ол бізге дейін тек Жапо-
ния, Оңтүстік Корея және Қытай сияқты 
экономикасы да, спорты да қарыштап 
дамыған елдерде ғана �ткізіліпті. Еліміздің 
Азиаданы ұйымдастыру құрметіне ие 
болуының �зі үлкен тарихи жетістік еді. 
Ал Қазақстанның әлемдегі ең алпауыт 
елдерді артқа тастап, жеке дара Қысқы 
Азиаданың бірінші орынын жеңіп алуы 
ұлттық спорттың ғана емес, еліміздің аса 
зор, айтулы табысы ретінде бағаланды.

Лондонда �ткен тарихи Олимпиадаға 
Т.Досмұхамбетов Қазақстан Ұлттық 
Олимпиада комитетінің президенті 
ретінде қатысты. Олимпиада бүкіл 
әлем елдерінің спорттағы ғана емес, 
экономикадағы, саясаттағы, ғылым мен 
технологиядағы жетістігі, артықшылығы, 
бәсекеге қабілеттілігі сынға түсетін ұлы 
жиын. Лондонда Қазақстан �зінің әбден 
марқайған, �скен, �ркендеген, кемеліне 
келген ел екендігін, дүниенің ең дамыған 
мемлекеттерімен иық тірестіре алатын 
дәрежеге еркін жеткендігін дәлелдей 
алды. Олимпиадаға үмітін үкілеп келген 
205 елдің ішінен Қазақстанның 12-орынға 
нық табан тіреуі ұлтымыздың арғы-
бергі тарихында бұрын-соңды болмаған 
ғаламат жеңіс ретінде бағаланды. Осы 
тарихи жеңісте қашанда нардың жүгін 
к�терген қазақтың намыскер азаматы 
Досмұхамбетовтің жеке дара қосқан үлесі 
зор деп білемін.

Қаймағы бұзылмаған қазақ ауылында 
�скен Темірхан �з еркімен әуелі Үкімет, 
кейін Парламент мүшелігінің жайлы 
орынтағын соңынан қаулап �сіп келе 
жатқан шәкірт-інілеріне босатып, сол 
баяғы алтын бесігіне қайтып оралды. Қай 
шаруаға болмасын жігерін жанып, жа-
нын сала кірісетін жойпар азамат азғана 
уақыт ішінде �зі басқаратын «Байсерке-
Агроны» еліміздегі ең озық, ең таңдаулы 
кәсіпорынға айналдырды. Ұстаздың ау-
ылына біз де бардық, табысына «құтты 
болсын!» айттық.

– Елбасының арқасында дүниені 
түгел араладым ғой. Барлық к�рген-
білген, к�кейге түйгенімді Байсерке-
ге салдым. Міне, нәтижесін к�ріңдер, 
салыстырыңдар. Енді «қазақтың қолынан 
іс келмейді» деп айтып к�рсін ана «да-
нышпандар», – деп жарқылдай күліп, 
жадырай қарсы алды ұстазымыз.

Байсеркеден біз құлжадай үлкен қош -
қарлар, құйрығын к�тере алмай ма мыр-
ла ған құнан қойлар, желіні жер сыз-
ған қарала-торала сиырлар, небір алып 
бұқа ларды к�рдік. Қарасаң к�з тоя тын, 
құйрық-жалы сүзілген ағылшын, араб, 
ақал теке, қазақы арғымақтардың да неше 
атасы осында екен. Сиыр біткен компью-
терлік технологиямен сауылады. Шаруа-
шылықтағы егінжай, к�к�ніс, жеміс-
жидектің �зі де, түсімі де шаш етектен.

Ж е т п і с т і ң  ү з е ң г і с і н д е  т ұ р ғ а н 
Темағаң әлі де сол баяғы дер шағында. 
Нық с�йлейді, кесек турайды, жойқын 
қимылдайды. Сексен, тоқсанға еркін 
жететін жоспарлары да жетерлік.

Ағамызбен осыдан тұп-тура қырық 
жыл бұрын басталған еш қылаусыз қарым-
қатынасымыз жарасымды жалғасын тауып 
келеді. Тіпті екеуміздің балаларымыз да 
бір мектепте оқып, біздің достығымызды 
ұ р п а қ т а р ы м ы з  ж а л ғ а с т ы р а  т ү с т і . 
«Жайнаған туың жығылмай, кіршіксіз 
пейілің мен ақ к�ңіліңдей әрдайым 
желбіреп тұрсын!» дейміз Алаштың на-
мыскер азаматына.

Темірхан: «Апай, осы балаңызды маған 
беріңіз. Туған әкесіндей қамқорлық 
к�рсетіп, тәрбиелейін» деп ұсыныс жа-
сайды.

Таудай азаматтың ерекше мейір-
бандығына к�ңілі толқыған анасы бірден 
келісімін береді. Ол кезде �з жағдайы да 
жетісіп тұрмаған бапкер Қайратты универ-
ситет жатақханасындағы жұбайы Сәулемен 
тұратын жалғыз б�лмесіне жатқызады. 
Qрине, үйі Алматының іргесіндегі таяқ 
тастам жерде орналасқан ойын баласы 3-4 
айдан соң ауылына қайтып оралады. Бірақ 
Темірхандай сырттай сұсты к�рінетін 
жігіттің осындай мейірбандығы оның жан 
дүниесінің жомарттығынан мол хабар 
беріп тұрғандай.

Қайрат мектепте оқып жүріп-ақ 
спорт шебері атанды. Екі рет қатарынан 
жас�спірімдер арасындағы КСРО чемпио-
натында жүлдегерлер сапынан к�рінді. 
Нағыз күш-қайраты толысқан 21 жасын-
да к�лік апатына ұшырап, операцияға 
жатады. :кіл әкесі Темірхан ең мықты 
н е й р о х и р у р г т е р г е  к � р с е т е  ж ү р і п , 
шәкіртінің жанын аман алып қалады.
Ұстазы: «Сен болашақта әлем чемпионы 
боласың!» дейтін Қайрат спортпен тым 
ерте қоштасуға мәжбүр болса да ағасының 
демеуімен ұлттық университеттің заң 
факультетіне түсіп, оны ойдағыдай 
тәмамдайды. Ұстаз бен шәкірт әлі күнге 
дейін әкелі-балалы адамдардай араласуын 
тоқтатқан емес.

Айтжаннан кейін Темірхан түлектері 
ішінде 14 жасында КСРО спорт шебері 
болған Мәден Қалиековті б�лек атауға 
болады. Кеңес Одағының жас�спірімдер 
арасындағы турнирлерін бірінен соң 
бірін ұтып, бүкілодақтық жарысқа тас-
түйін дайындалған балуанды автомо-
биль қағып, ауыр жарақат алады. Ұстазы 
тағы да жанұшыра к�мекке келіп, мықты 
дәрігерлерге к�рсетеді. Құраманың бас 
бапкері денсаулығына байланысты жа-
рамсыз деп тауып, командадан шығарып 
тастағанына қарамастан қосалқы топпен 
жарысқа алып барады.

Дәл сол жолы Мәден �з салмағындағы 
балуандардың бәрінен басым түсіп, 
біріншіліктің алтын медалін жеңіп алады. 
К�п ұзамай жас�спірімдер арасында Мад-
ридте �ткен дүниежүзі чемпионатында 
қазақ жастарынан шыққан тұңғыш әлем 
чемпионы атанды. Түбіт мұрт бозбала 
кезінде жеке дара топ жарып, ересектер 
арасында да нағыз әлем чемпионы болуға 
лайық Мәден сол баяғы жарақаты жиі-жиі 
сыр бергендіктен үлкен спортпен тым ерте 
қоштасуға мәжбүр болды.

Досмұхамбетов түлеткен қырандар 
і ш і н д е  д з ю д о  к ү р е с і н е н  К С Р О 
чемпионатының (1987) күміс жүлдегері 
атанған Бостан Жаңбырбаев туралы 
айтпасақ әңгімеміздің ортасы тола қоймас.

Дзюдо Қазақстанда ең кенже дамыған 
күрес түрі: �здеріңіз байқағандай,қазақ 
азаматтары арасынан еркін, грек-рим, 
самбо күресінен еліміздің намысын биікке 
к�теріп, Одақты былай қойғанда, әлемдік 
деңгейде топ жарған таланттар 50-60 
жылдарда қаулап шыға бастаса, дзюдо-
дан алғашқы республикалық чемпионат 

грузиялық Джикурилерді бірінен соң бірін 
таза жеңіспен ұтып, «алтын алақанымда» 
деген нық сеніммен финалға шығады. 
Алайда шешуші айқаста �зі к�п менсіне 
қоймаған ресейлік А.Карасевке қарсы 
тізгінді сәл босаңсытып алды. Қалай де-

сек те, Бостан Темірхан түлектері ішінен 
ғана емес, жалпы қазақ балуандары ара-
сынан дзюдо күресінен тұңғыш рет Одақ 
чемпионатының күміс медалін олжалаған 
азамат ретінде тарихта қалды.

Біз Қазақстанның һәм Кеңес Одағы-
ның еңбек сіңірген жаттық тырушысы, 
профессор Темірхан Мыңайдарұлы 
Досмұхамбетов шәкірт терінің Одақ, Еу-
ропа, әлем чемпионаттарында топ жарған 
хас таланттарына ғана тоқталдық. Ол 
тәрбиелегендер қатарында КСРО-ның 
еңбек сіңірген спорт шебері, халықаралық 
және одақтық спорт шебері атанған 
балуандардың жалпы саны қырықтан 
еркін асып жығылады. Олардың ішінде 
республика чемпионатын қатарынан 5-6 
рет ұтқандары да жеткілікті.

Кеңес Одағы атты алып империя 
құлап, балапан басына, тұрымтай тұсына 
кеткен жылдары кез келген қиындықты 
қатепті қара нардай к�теретін Темірхан 
асып-сасқан жоқ. Qуелі «мемлекеттік» 
деген дардай атынан басқа заты жоқ, 
әбден кетеуі кете бастаған «Интурист 
Қазақстан» ұлттық компаниясын, туризм-
мен айналысатын «Яссауи» акционерлік 
қоғамын басқарып, оларды аяғынан тік 
тұрғызады. К�п ұзамай атағы дүрілдеп 
тұрған компания да, оның жігерлі бас-
шысы да Елбасы назарына түсіп, 1996 
жылы Т.М.Досмұхамбетов Тәуелсіз 
Қазақстанның Жастар ісі, туризм және 
спорт министрі қызметіне тағайындалды.

Бір топ шәкіртімен бірге ұстазымды 
құттықтауға мен де бардым. Алматының 
Абай даңғылында орналасқан ғимараттағы 
министр кабинетінің «демалыс б�лмесі» 
деп аталатын әдетте шай-су ішетін б�лігін 
шағын спортзалға айналдырып жіберіпті. 
Сол баяғы тура мінез, жайдары қалыптан 
айнымаған. Жарқылдап күліп, сенімді 
с�йлейді. Бізге кейінгі он жылда әбден 
тозығы жеткен Орталық стадиондағы 
қайнаған құрылыс жұмысын к�рсетіп, 
б о л а ш а қ  ж о с п а р л а р ы м е н  б � л і с т і . 
Ақиқатын айтар болсақ, қиындық атау-
лыдан аяқ алып жүргісіз сол жылдарда 
Темірхан Мыңайдарұлы жоқтан бар жа-
сады. К�п ұзамай іскер министрдің батыл 
бастамалары �з нәтижесін бере бастады.

Министр Досмұхамбетов 1996 жылы 
ұлттық құраманы Атланта Олимпиада-
сына �зі бастап апарды. Дәл осы жолы 
қазақ елінің спортшылары ел тарихында 
тұңғыш рет 11 медальді жеңіп алып, жалпы 
есепте 22-орынға табан тіреді. Тәуелсіздік 
алға  нына әлі 5 жыл да толмаған әрі �з 
та ри  хында алғаш рет ұлттық құраммен 
Олим пиадаға қатысқан жас қазақ елі үшін 
бұл үлкен жеңіс болды және осы табыста 
ежел  ден спорттың жілік майын шаққан 
Темірхан Мыңайдарұлының да үлесі зор 
еді.

Тегеурінді министрдің қарымды 
қызметін Елбасымыз ерекше бағалап, 
о н ы  1 9 9 8  ж ы л ы  П р е з и д е н т т і ң  І с 

Мемлекет басшысының ең сенімді адамы 
тағайындалған. Темірхан Мыңайдарұлы 
�зінің таза болмысы, адал қызметімен 
Елбасының осындай зор сеніміне ие 
бола білді. Досмұхамбетов екінші мәрте 
Президенттің Іс басқарушысы қызметіне 
кіріскеннен кейін тәуелсіз ел тарихында 
тұңғыш рет Елбасының �з жобасымен 
салынып жатқан еліміздің еңсесі биік 
ордасы – Ақорданың құрылысы қарқын 
ала түсті.

Шындықты айтар болсақ, Прези-
дент тің Алматыдағы резиденциясы 
Кеңес заманында Ленин музейі ретінде 
жоба ланған ғимарат болатын. Қаржы-
қаражатты үнемдеу мақсатында Елбасы-
мыз мұражайға арналған осы ғимаратты 
резиденцияға ыңғайлап қайта жасатты.

Елордамыз Астанаға қоныс аударған 
кезде де Елбасымыз барлық ресурсты орта-
лық мемлекеттік органдар мен әлеу меттік 
бағыттағы нысандарды салуға жұмсап, �зі 
бұрынғы облыстық партия комитетінің 
ғимаратына жапсарлас салынған шағын 
ғана резиденцияға орналасты.

Ақорданың құрылысы Темірхан 
Мыңайдарұлы алғаш Іс басқарушы болып 
тұрған кезде басталып, ол осы қызметіне 
қайтып оралғаннан кейін 2004 жылдың 
желтоқсанында аяқталды. Елбасының �з 
қолымен сызылған жобамен бой к�терген 
бұл құрылыстың басы-қасында қашанда 
талмайтын Темірхан мырза болғандығын 
сол жылдары Президенттің жанында 
қызмет істеген біз �з к�зімізбен к�рдік.

Ақорда тарихындағы ең айтулы 
оқиғалардың бірі ретінде дәл осы ғажайып 
ғимаратта 2006 жылдың қаңтарында �ткен 
Елбасының ұлықтау рәсімін айтуға бо-
лады. Дүниежүзінің ондаған елдерінің 
басшылары мен биік лауазымды тұлғалары 
қатысқан ұлықтаудың ресми шараларынан 
б�лек, келген қонақтардың барлығын 
лайықты қарсы алып, жайлы орналасты-
рып, дәмді ас-суын әзірлеп, разы-хош етіп 
шығарып салу сияқты к�п айтылып, жазы-
ла бермейтін қыр-сыры мол жұмыстарды 
мүлтіксіз атқарудың басы-қасында тағы 
сол Темірхан ағамыз жүрді.

Елбасымыз қазақ спортының еңсе-
сін биіктету мақсатында 2006 жылы 
Т . Д о с м ұ х а м б е т о в т і  е к і н ш і  м ә р т е 
Т уризм және спорт министрі қызметіне 
тағайындады. Мемлекеттік қызметтегі 
тәжірибесі әбден толысып, Үкіметтегі 
әріптестері арасындағы абырой-беделі 
дәуірлеп тұрған кезде келген Темірхан 
Мыңайдарұлы бұл жолы ескі-жаңа 
қызметіне барын салды.

Спорт саласын бес саусағындай білетін 
министр сайдың тасындай жігіттерді 
таңдап, талғап, комитет, департамент 
басшылығына тағайындады. Qр спорт түрі 
бойынша ұлттық федерация басшылығына 
беделі ғана емес, қолында қаржы-қа-
ражаты мен әлеуеті бар азаматтарды сай-
лады. К�п ұзамай Досмұхамбетовке тән 
кең құлашты қызмет жайнап сала берді.

Кеңес заманында Қазақстандағы ең 
айтулы додалар Алматыдағы Орталық 
стадион,  Балуан Шолақ атындағы 
спорт сарайы, Медеу мұз айдыны мен 
Шымбұлақта �тетін. Сол кезде алды 

БАЛА КҮТУШІ БАЛАНЫҢ 
БАБЫН ТАБА АЛА МА?

Темірхан Досмұхамбетов Азия Олимпиадалық 
Кеңесінің президенті Ахмад әл-Фахд әл-Сабах және 

Халықаралық Олимпиадалық Комитетінің президенті 
Жак Рогге мырзалармен бірге. Астана, 2011 жыл.
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Маңғыстау экспедициясы жолға шықты

«Шырайлым – Шұбайқызылым»
Қазақ даласының әрбір тау-тасы да 
тылсым тарихтан терең сыр шертеді. 
Сондай қасиетті т�бешіктердің бірі 
– табиғаты тамылжыған Түлкібас 
т�ріндегі Шұбайқызыл шоқысы. 

К�не тарихқа к�з жүгіртетін болсақ, 

ХІХ ғасырда қасиетті Қазығұрт тауларының 

б�ктеріндегі Ақсу-Жабағылы, Шұбайқызыл 

қызғалдақтарын шет елдерден келген 

зерттеушілер «Грейг қызғалдағы», «Кауф-

ман қызғалдағы» деп атап, әлемдік ғылыми 

қолданысқа �з атауларымен енгізгені 

баршаға аян. 

Түлкібас ауданындағы Шұбайқызыл 

деп аталатын шырайлы мекенде жыл сайын 

сәуір айының орта тұсында қызғалдақтар 

гүлдейді. Т�ңірек ғажайып кейіпке енеді. 

Бұл �лкеде Оңтүстік Қазақстан  облыстық 

әкімдігі к�птеген іс-шаралар �ткізіліп 

келеді.  Қазақстанды «Қызғалдақтың 

 Отаны» деп атауымызға толық негіз бар. 

Елі мізде лалагүлдер, сарғалдақтар тұқым-

дасына жататын қызғалдақтың к�птеген 

түрлері бар. Осылардың ішінде ала күлте 

қызғалдағы, ақшыл секпілгүл, Альберт 

қызғалдағы, Борщов қызғалдағы, бұйра 

лалагүл, Грейг қызғалдағы, жатаған 

қызғалдақ, Кауфман қызғалдағы тәрізді 

түрлері еліміздің «Қызыл кітабына» енген. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласындағы «Туған жер» 

бағдарламасы таяу жылдардағы міндеттерді 

айқындайтын бұл бағдарлама білім беру 

саласында ауқымды �лкетану жұмыстарын 

жүргізуді, экологияны жақсартуға және 

елді мекендерді абаттандыруға баса мән 

беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерт-

кіштер мен мәдени нысандарды қалпына 

келтіруді к�здейді. Осы орайда мектеп 

оқушылары мен студент жастардың бойы-

на патриоттық сезім қалыптастырып, олар-

ды отансүйгіштік рухта тәрбиелеу жолында 

жүйелі жұмыс істеуіміз керек. Таби ғат-

Ананы аялап, қызғалдақтарды қыз ғыштай 

қорғауымыз қажет. Осылайша эко логияны 

к�теру – экономиканы к� те ру мен бірдей 

екенін терең сезінгеніміз ж�н. 

Шымкент шырайлы шаһарындағы 

«Қызғалдақ» деп аталатын  субұрқақтың 

маңы бүгінде студент жастардың сүйікті 

демалыс орнына айналған. Бозбалалар мен 

бойжеткендер мұнда жиі-жиі бас қосып, 

сыр шертіседі. Жыл сайын бұл �лкеде 

1,3 миллион қызғалдақ отырғызылады. 

Салыстырмалы түрде айтқанда, Қараған-

дыда 200 мың, ал Таразда 80 мың түп 

қызғал дақ егіледі екен. АҚШ, Канада, 

Түркия елдерінде «Қызғалдақтар фести-

валін» �ткізу игі дәстүрге айналған. Т�л 

қыз ғалдақтарымыздың қадір-қасиетін 

арттыратын «Қазақ қызғалдағы», «Шы-

райлым – Шұбайқызылым» секілді игілікті 

іс-шараларды біздің елімізде де ұйым-

дастыруға мүмкіндігіміз мол. Бұл шараның 

к�пшілікке, әсіресе жастарға беретін 

тәлім-тәрбиелік мәні зор.

Қарлығаш ҮСЕНҚҰЛОВА

ШЫМКЕНТ 

Шынында да, жоғарыда айт-

қанымыздай, қазір ұстаздан тәлім 

алмаған адам жоқ десек артық айт-

қандық емес.  Qркім де әртүрлі 

ұстаздың алдынан �тіп, әр ұстаздың 

әрқилы бітімін, білімін, білігін 

түрліше айтары с�зсіз. Qр ұстаздың 

адамның қалыптасуына, оның білімі 

мен тәрбиесіне тигізетін әсері де 

�згеше. 

:з басым жақсы ұстаздардың 

тәрбиесін, �негесін к�п к�рдім. 

Серік Қирабаев, Нығмет Ғабдуллин, 

Нұржамал Оралбаева, Ғабдолла 

Қалиев,  Арсен Ибатов,  Бабаш 

Qбілқасымов, Телқожа Жанұзақов, 

Қ а й ы р б о л а т   Е с е н о в ,  К е н ж е ш 

 Бозжанова, Күлтай Бейсенбаева, 

Немат Келімбетов, :жкен Тыны-

баева, Серік Мақпыров, Секерхан 

Хасанова, Мереке  Жаманов, Тұрсын 

Сыздықов, Темірхан  Тебегенов, 

 Б а л т а б а й  Q б д і ғ а з и е в  с и я қ т ы 

ұстаздардан білім алдым. Сондай 

қадірлейтін ұстаздарымыздың бірі – 

ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 

мүше-корреспонденті, педагоги-

ка ғылымының докторы, профес-

сор  Фаузия Шамсиқызы Оразбаева. 

 Фаузия апай маған ұстаз ретінде 

тікелей дәріс берген оқытушым бол-

маса да, ол кісіні �зіме ұстаз санай-

мын. Себебі апайдың дәрістеріне 

жиі қатысып, конференция, сим-

позиумдарда жасаған баяндамала-

рын және басқа ғылыми ортадағы, 

кездесулердегі с�йлеген с�здерін та-

лай естідім. Ғылыми кеңесші, басшы, 

ірі ғалым ретінде талай кеңес беріп, 

бағыт сілтеді. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінде 

к а н д и д а т т ы қ  д и с с е р т а ц и я м д ы 

қорғап, жас маман ретінде қызметке 

алынған кезім, маған «Қазіргі қазақ 

тілінің лексикологиясы» пәнінен 

семинар жүргізу тапсырылды. Бұл 

пәннен лекция оқитын Фаузия апай 

еді. Талап бойынша семинардың 

лекцияда айтылғандарды кеңейтіп, 

толықтырып, бекіту, тиянақтау 

сияқты шарттары бар. Қысқасы, 

семинар лекциямен байланысты 

болу керек. Бір жағынан талап 

Ресей, Түркия, 7зербайжан және 
еліміздің кейбір аймақтарынан 
келген кәсіби ғалымдар, тарих-
шылар, этнографтар, археолог-
тар және �лкетанушылардың 
қатысуымен «Маңғыстау 
облысының материалдық және 
материалдық емес тарихи-мәдени 
мұралары» атты ғылыми экспеди-
циясы �з жұмысын бастап кетті. 

Маңғыстау облысы мәдениет 

бас қармасының басшысы Пәния 

Сармур зинаның айтуынша, 3 тур-

дан тұратын кешенді экспедиция 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында �ткізілуде және бірнеше 

тақырыптық бағыттарды қамтиды. 

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

Маңғыстау облысының әкімдігі, 

республикадағы белгілі ғылым ор-

дасы Qлкей Марғұлан атындағы Ар-

хеология институты және «Yessenov 

University» тарапынан қолдау тапқан. 

–  М а ң ғ ы с т а у  о б л ы с ы н ы ң 

мате риалдық және материалдық 

емес тарихи-мәдени мұраларын 

зерт теу мақсатында шетелден ға-

лымдар тартылды. Оның аясын-

да киелі жерлерін, тарихи және 

мәдениет ескерткіштерін, облыс 

тұрғындарының дәстүрлі және 

тұрмыстық бағыттарын, халық шы-

ғар машылығын зерттеу к�зделген. 

Qсіресе этно-әлеуметтік,  атап 

а й т қ а н д а  � ң і р д е г і  э т н и к а л ы қ 

мәдени процестерді, этникалық 

�зін-�зі тану мәселелері, ұлтаралық 

қатынастар  мен т іл  жағдайы, 

эпиграфикалық ескерткіштерді 

зерттеу, Маңғыстаудың тарихы, 

мәдениеті, ескерткіштері бойынша 

ғылыми-танымдық басылымдар 

дайындауға материалдар жинақтап, 

кешенді экспедиция қорытындысы 

бойынша ғылыми есептер дайындау 

үдесінен шығу үшін, екінші жағынан 

үйренсем деген тілекпен апайдың 

сабақтарынан қалмай жиі қатысып 

жүрдім.  Апайдың сабақтарына 

қатысып шықтым дегеннен г�рі, 

театрдан әсерлі бір қойылымнан 

шықтым десем дұрыс болар. :йткені 

апайдың сабақтары жалаң теори-

ялардан тұрмайтын, теориясын 

практикамен, �мірмен үндестірген, 

шығармашылықты да ұтымды пайда-

ланатын �згеше дәріс болатын. 

Небір күрделі терминдер мен 

жоспарымызда бар, – дейді басқарма 

басшысы.

Экспедиция барысында Маң-

ғыс тауда орналасқан Қазақстан-

ның жалпыұлттық маңызы бар 

киелі орындары, ноғайлы кезеңінің 

ескерткіштері  және аймақтың 

шыңы рау-құдықтары зерттеледі. 

Ғы лыми экспедиция �лкенің баға 

жетпес тарихи мұрасы ұлттық 

идеоло гия ның б�лігі, еліміздің 

ұлттық мәдени құндылықтарын 

кеңінен танымал ету және әлем на-

зарына ұсыну, туған �лкеге деген 

сүйіспеншілік пен патриотизмді 

арттыруға бағытталған.

К е ш е н д і  э к с п е д и ц и я  а л т ы 

бағытты қамтымақ. Атап айтқанда, 

Маңғыстау облысының тұрғындары 

арасынан ХХ ғасырдың 20-30 жыл-

дарына қатысты этнографиялық 

мәліметтер  жинақтау,  белг іл і 

неміс этнографы Рихард Карутц 

жолымен – 100 жылдан соң, XIV-

XVII ғасырдағы Маңғыстаудағы 

ноғайлы кезеңі, Үстірттегі шыңырау-

құдықтарды зерттеу, Маңғыстау-

дың сакралды ескерткіштері: ежелгі 

Маңғыстаудың теңіз айлақтары 

(ар хивтік-библиографиялық зерт-

теулер, картографиялық матери-

алдарды зерделеу), «От киесі» От-

пантау кешенінің туристік әлеуеті; 

аңыз �рген Маңғыстау мешіттері, 

ша жинақы, сыпайы, мәдениетті, 

нағыз педагогикалық қасиеттердің 

ерекше үлгісі осы кісіде ме дерсіз!

:з айтқандарын студенттердің 

түсінгені апай үшін аса маңызды 

болатыны соншалық дәріс үстінде 

бірнеше сұрақ қойып, студенттің 

түсінген не түсінбегенін байқап, 

бақылап, ал �зі лекциядағы негізгі 

ойды әлсін-әлсін қайталап, тиянақтап 

отыратыны және бар. 

Ұстазымыздың адамды жұбатып, 

жігерлендіретін ерекшелігі бар, апай-

Маңғыстау түбегі ескерт кіштерінің 

эпиграфикасы мен архи тектурасы 

және Маңғыстау петрог лифы.

Үш турдан тұратын экспедиция-

ның бірінші  мерзімі  10  күнге 

созылмақ. Ал маршруттың жалпы 

ұзақтығы 2000 шақырым. Оның 

аясында Қошқар ата,  Ақшора, 

Жалғызтам (Бельторан), Үштам, 

Кенті-баба қорымдары, Сұлтан-үпі 

жерасты мешіті, қорымы және сайы, 

Қапамсай, Масат-ата, Шопан-ата, 

Шақпақ-ата жерасты мешіттері мен 

қорымдары, «Отпан Тау» тарихи-

мәдени кешені,  Ақмыш сайы, 

Шерқала және Айрақты таулары, 

К�гез этноауылы, Шетпе ауылы, 

Қарауылкүмбет күмбезтамы, Мыр-

зайыр, Тынымбай шоқы жері, Боз-

жыра тауы (панорама), Күйеутам 

– Ұлы Кіндікті  д іни-қабірлеу 

кешені, Оғыланды қорымы – Бе-

кет ата жерасты мешіті, Үстірттегі 

шыңырау-құдықтар және т.б. жера-

сты мешіттері мен қорымдары бар.

Экспедицияның ғылыми кеңес-

шісі – Ресей Ғылым Академия-

сының Ресей тарихы институтының 

бас ғылыми қызметкері, профессор, 

тарих ғылымының докторы Вадим 

Трепавлов.

Айта кету керек, халықаралық 

экспедиция құрамында жергілікті 

мамандар да бар, олар �лкетанушы 

Алқажан Еділхан, этнограф, жазу-

шы, �лкетанушы  Отыншы К�шбай, 

тарихшы, фольк лорист Сұлтанбек 

Құдайберген, түркітанушы Бекболат 

Т�легенұлы, археолог  Андрей Аста-

фьев, тарихшы, �лкетанушы  Нұрлан 

Құлбаев. 

Кәмшат ІЗБАСАРОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
АҚТАУ  
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Сапарласым ауыл-ауданнан к�п 

ұзап шықпаған шаруа адамы, бірінен 

бірі �ткен сүлейлердің мысы басты 

ма, түн ортасында ақынымның қызуы 

к�теріліп, ауырып қалған, т�сектен 

тұра алар емес. «Жедел жәрдем» ша-

қырып, әбігерге түстік. Ертеңіне екі-

к ү н д і к  б а ғ д а р л а м а  ш ы м ы л д ы ғ ы н 

к�рші орналасқан Шалқар, Ырғыз 

аудандарының ақындары ашуы керек. 

Мәдениет үйінің фойесінде абдырап 

тұрмын. Қасыма бір азамат келді де:

– Сізді Qкімов шақырып жатыр, 

– деді. Октябрь аудандық мәдениет 

б�лімінің меңгерушісі Тіленбаев екен. 

Облыстық мәдениет басқармасының 

бастығы Qкімов туралы газеттегі жария-

ланымдардан оқығандықтан сырттай 

білемін. Ұзын бойлы, к�зілдірік киген 

келісті жігіт. Салаға қарасты бірқатар ме-

кемелер басшыларымен әңгімелесіп тұр. 

– Шалқар, ақының қайда? – деді 

салғаннан. Ол кісіге ие бола алмай қайда 

жүрсің? Қазір райкомыңа телеграмма 

салғызамын... 

Мәссаған, мынау екпін тіпті абыр-

жытты. Qлгіде «Жедел жәрдемнен» 

алған анықтаманы к�рсеткен болып 

жатырмын. Ағамыздың дидарындағы 

қатқылдық сейілгендей. 

Айтыс та �тті, бағдарлама сәті-

мен жүзеге асты. Қызықты тама ша-

лаған үлкен-кіші шараны ұйымдасты-

ру шыларға риза болып тарасты. Ал 

мен болсам қашан елге оралып, �зімді 

іссапарға жіберген аупарткомның б�лім 

меңгерушісі Qбдірахман Шолақовқа 

жағдайды баяндағанымша санамнан 

:теміс ағаның кейістік кейпі кетпей 

тұрып алғаны рас. 

Ж ы л д а р  � т т і ,  қ о ғ а м  а л м а с т ы . 

 Уа қыт  тың ағысымен біз де есейдік. 

 Үл кен-кіші орынтақтарды иеленген 

аға-апалардың біразымен арала сып, 

дү ние танымымызды молайт қанымыз 

– тағдырдың әдемі несібесі. Атақ-

даңқы бірте-бірте ұлғайып, ел сыйлаған 

қалпында сексен жастың сеңгіріне шық-

қан Qкімов жайлы таным-түсінігіміз 

тереңдей түсті. 

К е з і н д е  о б л ы с  к � л е м і н д е г і 

айтыстың жеңімпазы атанған әкесі 

Ұлықпан мен ғасырдан астам жасаған 

 анасы Божай Гурьев пединститутының 

 физика-математика факультетін бітіріп 

келген :темісті «Құдай берген жалғыз 

баласың, ешқайда жібермейміз» деп, 

Ойылдың Қарой жетіжылдық мектебінде 

мұғалімдікке қабылдатады. Мектепте 

�зінен бір сынып т�мен оқыған, Алматы 

қаржы техникумының түлегі Жансұлумен 

уәдесі жүзеге асып, шаңырақ к�терді. 

Жаратылысынан алғыр, ескерімді, 

ұдайы ізденіспен жүретін жас маман 

туып-�скен Ойыл �ңірінде қызмет 

сатыларынан сүрінбей �теді. Осы-

лайша аудандық партия комитетінің 

екінші хатшысы, кейін аудандық кеңес 

атқару комитетінің т�рағасы болып, 

айтарлықтай тәжірибе жинақтаған. 

1975 жылы облыстық мәдениет бас-

қармасының бастығы қызметіне 

бекітіледі. :теміс аға бұл орынтақта 

үзіліссіз, абыроймен он үш жыл отыр-

ды. Біздің білуімізше тұтас Ақт�бе 

облысының мәдениет саласында ең 

ұзақ жетекшілік еткен де осы Qкімов. 

Қай қоғамда да халықтың тыныс-

тіршілігіне тікелей ықпал ететін 

шаруаның басы-қасында жүру оңай 

болмаса керек. Кейіпкеріміз облыс 

басшылығымен, одақтық және рес-

публикалық министрліктермен ұдайы 

байланыста жұмыс істеп, мәдениет 

мекемелерінің материалдық-техни-

калық базасын нығайтуға, оның 

шеңберін ұлғайтуға  күш салды. 

Соның нәтижесінде Тахауи Ахтанов 

атын дағы облыстық драма театры, 

облыстық тарихи-�лкетану музейі 

Шалқар қаласындағы, Мәрт�к және 

Ырғыз селоларындағы филиалдары-

мен бірге, Кеңес Одағының Батыры 

Qлия Молдағұлованың мемориалдық 

музейі, К�рме залы ашылды, Мұғалжар 

ауданының Ембі қаласында Ахмет 

Жұбановтың мемориалды музейі 

қалпына келтірілді. Облыстың бірқатар 

аудандарының орталықтарында типтік 

үлгіде мәдениет үйлері салынды. 

Жаңадан құрылған ансамбльдер, хор 

ұжымдары қысқа мерзімде тыңдарман 

жұртшылықтың құрметіне б�ленді. 

 Кейіпкеріміздің жадында орныққан 

жай - Кеңес Одағы тұсында СОКП 

Орталық Комитеті Саяси бюросының 

мүшелігіне кандидат болған министр, 

Петр Нилович Демичевтің қабылдауында 

арнайы үш рет болғаны. Оның ашық-

жарқын әңгімелескенін ұтымды пай-

даланып, Ақт�бе облыстық мәдениет 

басқармасының игілігіне қажетті мәдени 

құрал-жабдықтарды кідіріссіз алғанын 

ұмытар ма?!

Жүрегі жұмсақ азамат Qкімовтің 

қамқорлығымен жоғары және арнау-

лы орта оқу орындарында білім алып 

оралған мамандардың үлкен шоғыры 

облыстың мәдениет мекемелерінде 

жемісті еңбек етті.     

Даусыз ақиқат-�зіне тапсырылған 

істі жауапкершілікпен атқарған адам 

былайғы жұрттың назарына тез ілігеді. 

Ақт�бе – мұнай-газға бай �ңір. 1991 

жылы Кеңкияқтағы кәсіпорындарда 

мұнайшылардың әлеуметтік жағдайларға 

б а й л а н ы с т ы  н а р а з ы л ы ғ ы  т у ы н -

дады. Бұл жағдайға алаңдаған облыс 

басшылығының ұсынысымен «Актю-

бинскнефть» бірлестігінің Бас дирек-

торы Сергей Петрович Зимин Qкімовті 

�здеріне қызметке шақырды. :ңірдегі 

а х у а л м е н  ж е т е  т а н ы с ,  б а с ш ы л ы қ 

қызметте шираған азамат жаңадан 

құрылған үкіметтік мекемелермен және 

бұқаралық ақпарат құралдарымен байла-

ныс б�лімінің жетекшісі ретінде қызмет 

барысында іскерлік к�рсетті. Бірлестікке 

қарасты филиалдарда ісқағаздарды 

мемлекеттік тілде жүргізу үшін аудар-

машы штаты енгізілді, жариялылық пен 

демократияға �ріс ашылды, қарапайым 

еңбек адамдарының арыз-шағымдарын 

аяқсыз қалдырмау талап етілді. Кейін 

« М ұ н а й ш ы »  қ о ғ а м д ы қ  қ о р ы н ы ң 

аумақтық үйлестірушісі болған :теміс 

ағаның т�релігіне жүгінген адамдардың 

ризашылығына сан мәрте куә болдық. 

Кейіпкеріміз зейнет демалысы-

на шықаннан кейін де �зін бұқарадан 

б�лектеген емес. Облыстық, қалалық 

деңгейдегі қоғамдық-саяси шаралар-

дан сыртқары қалмауға тырысады. 

 Замандас азаматтардың отбасындағы 

қуанышты, ренішті жайларды б�лісуден 

жалыққан емес. Облыстық «Ақт�бе» 

энциклопедиясының материалда-

рын дайындау мен баспадан шығару 

жұмыстарының басы-қасында жүрді. 

«:мір �ткелдері», «Нәрен Имашев» 

кітаптарының авторы, «Қазақ мұ найы-

ның энциклопедиясы», «Қазақстан 

мұнайшылары Ұлы Отан соғысы жыл-

дарында. 1941-1945 ж.ж.» кітаптары 

редакциялық алқасының мүшесі болды. 

Жасы ұлғайса да сергектігінен танбай 

облыстық, республикалық басылымдарда 

материалдар жариялап келеді. 

:теміс Qкімовтің қажырлы еңбегі 

«Құрмет белгісі», «Халықтар достығы» 

ордендерімен, егемен еліміздің «Құрмет» 

орденімен, ондаған медальдармен, 

мәртебелі  атақтармен бағаланды. 

Ғұмырдың саналы жылдарын есеп 

қызметіне арнаған зайыбы Жансұлу 

Жүнісқызы екеуі алпыс жыл қос аққудай 

әдемі жарасып, бес бала, он бір немере, 

т�рт ш�бере сүйді. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ
АҚТ:БЕ 
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ұғымдарды Фаузия апай жеңіл тілмен 

ұтымды жеткізіп, нақты мысал-

дарды келтіріп, ара-тұра к�ркем 

шығармалардан – проза, поэзиядан 

үзінділерді жатқа оқып студенттерді 

тәнті ететін, кейде тіпті тілдік матери-

алдарды тиянақтау үшін мысалдарды 

студенттердің шығармашылығынан, 

ж а з ғ а н  ә ң г і м е ,  � л е ң д е р і н е н 

тапқызып, оқытқызып жататын. Он-

дайда студенттер де қызыға кірісіп, 

күрделі тақырыптарды қалай еңсеріп 

қалғанын, қызықты сабақтың қалай 

аяқталып қалғанын �здері де түсінбей 

қалатын кездерін жүздерінен жиі 

байқайтынмын. Тіпті сабаққа аса ын-

тасы жоқ студенттердің �зі апайдың 

сабағынан қалмай кейде сұрақтарға 

жауап беріп, басқаларды таңғалдырып 

жататын.Тағы бір қызығы сынақ, 

емтихан кездерінде апайдың лекци-

ясында айтылғандарды нашар оқиды 

деген студенттердің �здері дәлме-дәл 

айтып, мысалға �леңді жатқа айтып 

отыратындар к�п болатын. 

Фаузия апай сабақтың бір мину-

тын да ысырап етпейді. Сабақтың 

жартысынан к�бін студенттерді 

т ү г е н д е у м е н  н е м е с е  � з г е  б і р 

сабаққа ешбір қатысы жоқ қысаң 

әңгімелермен уақыт �ткізу деген ол 

кісіде болмайды. Дауысы мәнерлі, 

айқын да анық, студенттерді бірден 

�зіне қаратып, баурап алады. Барын-

мен с�йлескенде жаным жадырап, ру-

хани байып қаламын. Апайды қоршап 

с�йлесіп тұрған студенттердің сондай 

сезімде болатынын олардың бал-бұл 

жанған жүздерінен байқаймын.

Апайдың студенттің тек сабақты 

ғана жақсы біліп, жақсы студент бо-

луын ғана ойламай, жақсы адам, жеке 

тұлға болып қалыптасуына да ерекше 

к�ңіл б�ліп отыратыны байқалып 

тұратын. Оны түрлі сабақпен байла-

нысты жағдайлармен дәйектеп оты-

ратын тұстарынан да к�п к�ретінмін. 

Сабақта білім мен тәрбие қатар жүріп 

отыратын, соның бәрін ұтымды 

да, ұтқыр пайдаланатын апайдың 

педагогикалық шеберлігіне тамсана-

тын тұстарым аз болмады.

Білікті ғалым, ұлағатты ұстаз 

 Фаузия Шамсиқызы Оразбаева ұлт 

санасының жаңғыруына үлес қосып 

жүрген қайраткер болғандықтан, 

ұрпақ тәрбиелеу мен білім беруде әлі 

де талай нәтижеге қол жеткізетіні 

анық.  Ең маңыздысы,  Фаузия 

Оразбаеваның атқарып жүрген 

жұмысы, ұстаздық һәм адамдық бол-

мысы – соңынан еріп келе жатқан 

жастарға үлгі.

Құралай МҰХАМАДИ,
С.Демирел атындағы 

университеттің профессоры, 
филология ғылымының кандидаты

Ұстазым менің...
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-

лымдардың еңбек ұжымдары КСРО халық артисі, Қазақстанның 

Еңбек Ері Асанәлі Qшімовке құдағиы

Сара ЖОРАБАЕВАНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады

 7зірлеген Бота ҚУАТ

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Кубаның Cubana de Aviacion 
әуе компаниясы Мек си  каның 
Global Air әуе ком паниясынан 
жалға алған Boeing-737 ұшағы 
ел астанасы Гавана әуежайынан 
аспанға к�теріліп, бірер минут-
тан соң апатқа ұшырады. 

Кубаның Ольгин қаласына 

рейске аттанған ұшақ әуежай 

мен Сантьяго-де-Лас-Вегас 

елді мекенінің арасында, Гаванадан оңтүстікке қарай 

шамамен 20 км жерге құлаған.

Куба билігі Гавана маңында Boeing-737 ұшағының 

құлауына байланысты үш күн ұлттық аза тұту күнін жа-

риялады. Қаралы күнде бүкіл елдегі мемлекеттік т улар 

т�мен түсірілді.  К�п ұзамай, Boeing 737 ұшағының 

«қара жәшігі» табылды. Кубаның к�лік министрлігі 

осы істі тексерумен айналысатын арнайы комиссия 

құрды. Ресми дерек бойынша,  лайнердің бортында 

111 адам болған. Олардың 108-і қаза болды. Аман 

қалғандардың барлығы Гавана ауруханаларында жа-

тыр және барлығының жағдайы �те ауыр. 

Венесуэла президенті Николас Мадуро жек сенбіде 
5,8 миллион (шамамен 68 пайыз) дауыс жинап, ел бас-
шысы болып қайта сайланды. Бұл туралы Ұлттық сайлау 
кеңесінің (ҰСК) басшысы Тибисай Лусена мәлімдеді.

«Сайлаушылардың 46,01 пайызы қатысқан да  ғы 

бюллетендердің 92,6 пайызын есептегеннен кейін 

Николас Мадуро 5 823 718 дауыс, Энри Фаль кон – 

1 820 552 және Хавьер Бертуччи – 925 мың дауыс 

жинағанын айта аламыз» дейді Лусена.

Осылайша, Мадуро 2019-2025 жылдары Вене-

суэланың президенті болады. Ресми мәлі меттер 

шықпай тұрып, президенттікке үміткер болған оппо-

зиция �кілі Энри Фалькон сайлау нәтижесін мойын-

дамайтынын айтқан болатын. 

КУБА

ВЕНЕСУЭЛА

Ұшақ апаты

Президент сайлауы өтті

Ұлыбританияда Гарри хан-
зада мен актриса Меган Маркл-
дың үйлену тойы дүркіреп �тті. 

Жас жұптың таң  дап ша-

қырған қонақтары Qулие Геор-

гий шіркеуіне жиналды. Сол 

жерде екі ғашық тың некесі 

қиылып, сосын жас жұбайлар 

қала к�шесімен жүріп �тті. 

С а л т а н а т т ы  ш а р а  н ы ң  ә р 

уақыты минутына дейін белгіленген.

Ал екі жастың тойына басты тортты  Меган 

Марклдың танысы, аспазшы Клэр Птак дайындаған. 

Оны Гарри мен Меган бірге таңдап алған. Птак тәтті 

тағамды әзірлеуге 5 күн уақыт жұмсаған.

Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, корольдік 

отбасы тойды ұйымдастырушылардың қызметіне 

шамамен 150 мың доллар т�леген. Музыканттар үшін 

400 мың доллар, гүлмен сәндегендерге 150 мың дол-

лар, фото және видеооператорларға 23 мың доллар 

жұмсалды деп есептеді. Сонымен қатар қонақтардың 

ас мәзіріне 385 мың доллар, ал тойдың арнайы торты-

на 65 мың доллардан аса ақша жұмсалған. 

Колумбияның солтүстігінде т�тенше жағдай жари-
яланып, жақын жердегі елді мекендерден 5 мыңға жуық 
адам жедел к�шірілді.

Жергілікті билік тұрғындарға т�нген тасқын 

қаупінің алдын алып жатыр. «Себебі Каука �зені ар-

насынан асып, б�гетті бұзып жіберуі мүмкін» дейді 

мамандар. Толассыз жауған жауын су деңгейінің 

күрт к�терілуіне әкеліп соққан. Айта кету керек, осы 

жерде Итуанго гидроэлектростанциясы салынып жа-

тыр. Оның құрылысы аяқталса, жағдай мұншалықты 

қиындамайды. 

Qзірге станцияның құрылысына т�рт миллиард 

доллар қаржы б�лінген. Ол елдегі электр энергиясы-

на деген сұраныстың 17 пайызын қанағаттандырмақ. 

Т�тенше жағдай жарияланған аймақта 200 мыңға 

жуық адам �мір сүреді. Табиғи апат салдарынан 12 

қала мен бірнеше ауыл су астында қалуы мүмкін.

Қытай мен АҚШ сауда дағы 
үйлесім туралы келісімге келді. 
Тараптар ауыл шаруа шы лығы 
�німдері мен энергияны экс-
порттау және зияткерлік мен-
шікті қорғау саласында ынты-
мақтастық орнататын болады. 

Келісс�здер 17-18 мамырда 

Вашингтон қала сында �тті. 

Қытай Халық Республикасы 

Құрама Штаттармен алыс-берісті ұлғайта түсуді жо-

спарлап отыр. Ал АҚШ Қытайға бұл келісімді жан-

жақты пысықтау үшін арнайы делегация жібереді. 

Айта кетейік, бұған дейін қытайлық делегация 

Вашингтонда болып, жай-жапсарды ақылдасты. Qрі 

Ақ үй басшысы Дональд Трампқа екі ел арасындағы 

сауда-саттық тапшылығын қысқартуға бағытталған 

шараларды ұсынған болатын.

ҰЛЫБРИТАНИЯ

КОЛУМБИЯ

ВАШИНГТОН

Ханзада тойы 

Колумбиядағы тасқын

Қытай мен АҚШ келісімге келді
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Алматыдағы «Музей түні»

Атап айтқанда,  «Ұлы Жібек 

жолы бойындағы ортағасырлық қа-

лалар: қыш ыдыстардағы ою-�рнек 

�нері» атты к�рме к�п ші ліктің 

қызығушылығын арттырды. Онда 

қарахандық, Алтын орда және Qмір 

Темір кезеңдеріндегі 100-ден астам 

бірегей артефактілер орын тепкен. 

Қарахандық қыш ыдыстар – сәндік 

безендірудің алғашқы тәжірибесі 

болса, Алтын орда кезеңіндегі ма-

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

стиліндегі құстардың, жануарлар мен 

�сімдіктердің шынайы бейнелері 

кездеседі. Темір әулеті басқарған 

дәуір тұсында шыңыл тырлы қыш 

ыдыстардағы суреттер жапырақты 

және гүлді ою-�рнек стилімен бейне-

ленген. Мұның бәрі «Музей түніне» 

келушілердің назарын �зіне аударып, 

тарихтан сыр шертіп тұрды. 

Қазақстан Республикасы Мем-

лекеттік Орталық музейінің қорында 

300 мыңға жуық экспонат сақталған. 

Тарихи-мәдени құндылықтарды 

қалпына келтіру жұмыстары – 

музейлік жәдігерлерді сақтау ісінің 

бірден-бір негізгі жолы екені белгілі. 

Биылғы «Музей түнінде» осындай 

қорды айғақтайтын «Жаңғырған 

мұра» атты қалпына келтірілген 

музейлік экспонаттардың к�рмесі 

де ұсынылды. Бұл шарада қонақтар 

алғаш рет Шара Жиенқұлованың, 

Елубай :мірзақовтың, Елизаве-

та Сәдуақасованың, Жақсылық 

Үшкемпіровтың, Дәулет Тұрлы-

ханов тың белдіктерін тамашалап, 

олардың жасалу, к�ркемделу техни-

касын к�ру мүмкіндігіне ие болды.

Ал «Адам. Дәуір. Байланыс» та -

қы ры бындағы к�рмеде жазу машина-

лары, телефон және телеграф, теле-

радиоқабылдағыш құрылғыларының 

алғашқы және қазірг і  үлг ілері 

сияқты 50-ден астам музейлік заттар 

қойылған. Жазу машиналарының 

арасында 1933 жылы Германияда 

шығарылған «Mersedes» механикалық 

ж а з у  м  а ш и н а с ы  к е л у ш і л е р д і ң 

қызығушы лығын тудырды. Сондай-

ақ к�р меде сымды телеграф арқылы 

ақ парат таратуға арналған Морзе ап-

па ратының бірнеше үлгісі к�рсетілді.

Қасиетті Рамазан айымен тұспа-

тұс келген бұл мерекелік шарада 

«Руханият ескерткіштері» атты к�рме 

де ұйымдастырылды. Онда үш діннің 

бірегей жазба ескерткіштерінің 

үлгілері болып табылатын Тау-
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да басында сайдың тасындай іріктелгендей 

к�рінгенімен, бағдарламаның барысында 

�здерінің осал тұстарын к�рсетіп қойды. 

Ұят болса да, айтайық, олар «Үш жүздің 

басын қосқан тау?», «Абай жолы» романын 

кім жазды?» дегендей әр қазақ баласы білуі 

тиіс қарапайым сауалдарға жауап бере ал-

мады. Құлын мен б�лтірікті білмегенін не 

дейміз? Сұрақты естігенде басқа планетадан 

келгендей аң-таң болып отыратындарын 

қайтерсіз. Сонда мектепте, жоғары оқу орын-

дарында не оқыған деп қайран қаласыз. Мек-

теп қабырғасында «Абай жолы» туралы, оның 

авторы туралы ешқандай мәлімет берілмеді 

дегенге қалай сенуге болады? Демек, олар 

ұлтының мұндай дүниелерін білуге ынтызар 

емес деген с�з. Ең қорқыныштысы да осы 

емес пе? Қалай болғанда да, �з ұлтыңның, 

халқыңның ең асыл құндылықтарынан мүлде 

жатып, келін келін болмай жатып, олардың 

бір-бірлерімен шапылдап ұрысқандарын кім 

к�ріпті? К�ріп тұрып тіпті �зің де ыңғайсыз 

күй кешесің. Сонда былайғы жұрт біз туралы 

не ойлайды? Қазақтар бір-бірімен ұрысудан 

к�з ашпайды екен демей ме? Қалың елдің на-

зарына ұсынылып отырған жоба болған соң 

да ар мен әдеп, иба сақталу керек емес пе еді?

Қазақтың «Жүре берсең, к�ре бересің» 

деген мақалы дәл осы «Кел,  келінім» 

бағдарламасына сай кеп тұрғанына қайран 

қаласың. Qр бағдарлама сайын үш тараптың 

бір-бірімен сыйыспай, бірінің атына небір 

с�здерді жаудырып жатқанын байқағанда 

жағаңды ұстайсың. Осылар ертең қазақ 

отбасы атанып, қандай құндылықтарды 

насихаттамақ? «Абай жолы» романын кім 

жазғанын білмей отырған жігіт ертең �з ба-

ласына қандай әке болады? Қандай әкелік 

Мәселен, бағдарламадан к�ріп жүргеніміздей, 

енелер болашақ келіндеріне тым жоғары талап 

қояды, к�ңілдерінен шықпаса, жақтырмай 

қалады. Сынап, мінеп тастайды. Ұлдарын 

керемет санап, қыздарды лайықсыз к�реді. 

Келіндер болса, �здерін қорғап әлек. Жігіт 

пен қыз да жанжалдасып, бастары бір қазанға 

сыймайды... Үлкенді сыйлау жоқ, құрмет, ізет, 

сыпайылықты да іздеп табу қиын. 

Міне, осындай қарым-қатынастар қазіргі 

қазақ отбасыларында жоқ деп айта алмай-

тынымыз анық. Бағдарламадағы жастардың 

психологиясынан байқайтының,  олар 

отбасылық �мірге қадам басуға соншалықты 

бір жауапкершілікпен қарамайтындықтары 

аңғарылады. «Болса болар, болмаса болмас» 

деген к�зқараста жүргендей. Отбасылық �мірге 

бұлайша жеңіл-желпі қарау, бір сәттік жанжалға 

бола бір-бірін к�рместей, қазақшалап айтқанда 

«ат-құйрығын үзісіп кету» мұндай жастар үшін 

түкке де тұрмайды. Мәселен, бүгінгі жастар 

ажырасу мәселесінде ата-анасын да ойламай, 

ағайын-туыстарды да ойламай, жеке бастың 

эгоизміне салынып шешім қабылдайтынын 

к�ріп жүрміз. Немесе ене мен келін сыйыспай, 

соңы осындай жағдайларға әкеліп жатады. 

Осындай бағдарламаларға қарап қазақтың 

болмысы қатты �згеріске ұшырағанын байқау 

қиын емес. Заманның, уақыттың ағымына 

жаба салуға болады, бірақ одан да күрделі 

мәселе – әрқайсымыздың �з ұлтымыздың 

шынайы патриоты болуға ұмтылмай келе 

жатқандығымызда.

Қалай болғанда да, біз қазақтың бұрыннан 

келе жатқан отбасылық құндылықтарын 

сақтауымыз керек. Басқа жол жоқ. Одан 

айырылсақ, қазақтығымыздан айырыла-

мыз. Qрине, бес саусақ бірдей емес. Адам 

болған соң әртүрлі мінез болады, әртүрлі 

тәрбие болады. Бірақ, сонда да, негізгі 

бағытымызды, бағдарымызды есімізден 

шығармай тіршілік кешсек, ұтылмасымыз 

анық. Осындай бағдарламаларға қарап, бүгінгі 

жастарға ұлттық тәрбие жетпей жатқанын 

байқадық. Демек, бұл ендігі кезекте әрбір от-

басы мән беруі керек мәселеге айналғалы тұр. 

Кешегі аумалы-т�кпелі кезеңдерде ұлттық 

тәрбиеден біршама к�з жазып қалғанымыз 

да рас. Ұлттық тәрбие алмаған ұл немесе 

қыз ол �з ұлтының тарихын білмейді, салт-

дәстүрінен, әдет-ғұрпынан хабарсыз болады. 

Ол «үлкенге – құрмет, кішіге – ізет», «ата 

тұрып ұл с�йлегеннен, шеше тұрып қыз 

с�йлегеннен без» деген қағидаларды елеп-

ескермейді. Мұндай жерде к�ше тәрбиесі 

басым түсіп жатады. Яғни к�шеден к�ргенін 

бойына сіңіріп, �з қалауынша �мір сүріп, 

отбасылық құндылықтарды керек етпейді. 

Ұлы ақынымыз Мағжан Жұмабаев «Мен 

жастарға сенемін» деп жалынды �леңін 

жазғанда елінің туын к�кке к�теретін, 

білімді, ақылды, тәрбиелі де �негелі жа-

старды айтқан болар. Демек, �зге жастар 

осындай бағдарламаны к�ргеннен кейін бір 

сәт ойланулары керек. Біз қайда барамыз? 

Қандай құндылықтарды үйреніп жүрміз? 

Ұлттық тәрбиеміз қалай? Бабалар амана-

тына адалмыз ба? Шынтуайтына келгенде, 

жастардың �здеріне деген жауапкершіліктері 

т�мендеп кеткен сияқты сезіледі. Барлығы 

демейміз, әрине. Бірақ басым к�пшілігі 

ауырдың үстімен, жеңілдің астымен �мір 

сүруге құмбыл. Олар болашақ әке, болашақ 

ана ретінде отбасы және мемлекет алдындағы 

жауапкершіліктерін толыққанды сезбесе, 

қалай болғаны? 

Қорыта айтқанда, «Кел, келінім» бағдар-

ламасын к�ргенде осындай ой түйдік. Бұл 

бір жағынан қазіргі жастар �кілдерінің ой-

�рісін танып, білуге, оларды не қызықтырып, 

не жирендіретінін, қай бағытта кетіп бара 

жатқанын білуге мүмкіндік берді. Бірақ жа-

сыратыны жоқ, �кіндіретін тұстары аз емес. 

Қарап тұрсаң, бәрі де есейіп, ержеткен, бой-

жеткен азаматтар. Олардың, әсіресе ұлттық 

тәлім-тәрбие, әдеп пен иба, ұлттық діл, 

дүниетаным, білім және т.б. құндылықтарға 

келгенде қара жаяу екендіктерін байқадық. 

Демек, бұл еліміздегі жастар идеологиясын-

да атқарылар шаруалардың аз емес екенін 

аңғартады... 

Дәуіржан Т@ЛЕБАЕВ

рат, Інжіл, Құран кітаптары назар 

 аудартады. 

Жастардың сұранысына ие бо-

лып, к�птің к�ңілін баураған «Qн 

атасы – Qміре» әдеби-музыкалық 

музейлік сабағы к�рнекті қазақ 

әншісі Qміре Қашаубаевтың �мірі 

мен шығармашылық жолымен та-

ныстырды. Qміре десе жүрегінен 

ән т�гілетін күллі қазақ бұл әдеби-

музыкалық сабақты құр жібермеуге 

тырысты. 

«Музей түні» аясында түрлі 

мерекелік шаралар, концерттік 

бағдарлама, к�ріністер мен қойы-

лымдар болды.

Айта кетейік, Музейлер мере-

кесі елімізде жыл сайын ерекше 

аталып �тіледі. Ал биыл Алматы ның 

алты музейінде осы жоба аясын-

да мерекелік шаралар ұйым дас-

тырылды.

Ақбота МҰСАБЕК

«КЕЛ, КЕЛІНІМ»«КЕЛ, КЕЛІНІМ»
жастарға қандай тәрбие береді?жастарға қандай тәрбие береді?

Қазақтың дәстүрлі отбасылық құндылық-

т а р ы н ы ң  б ү г і н г і  к ү н г е  д е й і н г і  д а м у 

жағдайына зер салатын болсақ, әттеген-

ай дейтін тұстарымыз аз емес. Ең алды-

мен, отбасы мүшелерінің бір-біріне де-

ген ізеті, құрметі, ағайындығы, туыстық 

қарым-қатынастарындағы �згерістерді айтар 

едік. Бұл орайда �зіміз жиі тілге тиек ететін 

«жаһанданудың» әсерінен дейміз бе, әйтеуір, 

бүгінгі отбасыларда әке мен баланың, ене 

мен келіннің, аға мен інінің арасындағы 

сыйластық, бірін-бірі қадірлеп, құрметтей 

білу азайып бара жатқаны рас. 

Отбасылық құндылықтарды әңгіме 

арқауы етіп отырған соң қазіргі таңда «КТК» 

телеарнасынан к�рсетіліп жүрген «Кел, 

келінім» бағдарламасын айналып �те алма-

сымыз анық. Аталған бағдарлама батыстың 

«реалити-шоу» үлгісімен жасалғаны к�рініп 

тұр. Бағдарламаның алға қойған мақсаты 

бойынша, т�рт жігіттің аналары �здеріне 

лайықты келін таңдайды. Ұлдарына келін 

атануға лайықпыз деп келген оншақты қыз 

аналардың берген тапсырмаларын орын-

дайды, әйтеуір, не керек, олардың к�ңілінен 

шығуға тырысып бағады. Келін таңдауда т�рт 

жігіттің де к�зқарасы ескеріледі. 

Qрине, бағдарламаның бағыт-бағдары 

к�рерменге «шоу» сыйлауға негізделгені 

к�рініп-ақ тұр. Бірақ осындай «шоулар» 

бізге керек пе? Осындай шоулар арқылы біз 

жас ұрпақтың отбасылық құндылықтарға 

деген талғамын бұзып алмаймыз ба? Оның 

тәлім-тәрбиелік мәні қандай? Бұрын-соңды 

қазақтың қай қызы жігіттің анасының алды-

на барып, мені таңдаңыз, мен келін болуға 

лайықпын деп еді? Жастардың арасындағы 

махаббат қайда? Шын жүрекпен, шын 

к�ңілмен ұнату сезімі қайда? Ал сол келін 

таңдауға білек сыбана кірісіп отырған аналар 

�здері келіндік міндеттерін қалай атқарды 

екен? Ата-енелерін бағып-қақты ма? Ақ ба-

таларын алып, ризашылықтарына б�ленді 

ме? Ал қыздардың арасынан лайықты жар 

іздеген жігіттердің �здері күйеу болуға лайық 

па? Қысқасы,  бағдарламаның аясында туын-

дайтын сауалдар к�п. 

Жалпы осындай шоулар арқылы бүгінгі 

жастардың психологиясы, олардың не ой-

лайтыны, қандай мұрат-мақсатты к�здейтіні 

туралы білуге де болады. Qлгі келін болуды 

арман етіп келген қыздар бағдарламаның 

кезекті бір к�рсетілімінде бүгінгі жігіттердің 

қандай екеніне оңдырмай баға беріп, олардың 

бойындағы бүкіл жағымсыз қасиеттерді 

жіпке тізгендей санамалап шықты. Қыздар 

кейде �здерінің болашақ енелерімен де 

салғыласып, �з пікірлерін қорғаумен бол-

ды. Күйеу боламыз деген жігіт азаматтар 

хабарсыз болу кез келген қазақтың жігітіне 

жараспайтын тірлік.

Болашақ енелер де қыздардың қылық-

тарын с�з еткенде аянып қалмады. :здерінің 

қалауына сай келмейтін қыздарды таңдауға 

қарсылық танытты. Сонда бағдарламаның 

�зінде-ақ ене мен келіннің арасында �зара 

ұрыс-керіс, дау-жанжал туып жатса, ертең 

шынайы отбасылық �мірлері қандай болмақ 

деген ой да келеді? Жігіттер біресе қыздарға 

жалтақтап, біресе аналарының к�ңілдерін 

қимай, екі оттың арасында қалғандай, �здері 

бір шешімге келе алмай тұрған кездерін 

к�ргенде «Бұл қазақ жігітіне тән мінез бе еді?» 

деп таңғаласыз. Осындай бағдарламаға қарап 

бүгінгі жастардың беталысын да бағамдай 

беруге болатын шығар. Қыздар да, жігіттер 

де бір-бірінің бойларынан мін іздеуге дайын 

тұрады. Жақтырмаған дүниелерін бетке ай-

тып, �здерін барынша еркін ұстайды. 

Енелер де болашақ келіндердің әрбір 

басқан қадамына сын к�зімен қарап, бой-

ларынан қандай мін тапсам екен деген-

дей к�зқараста отырады. Мұндай ұстаным 

қазақ отбасыларына тән емес еді ғой деген 

ойға келесің. Енелері келіндерін тәрбиелеп, 

білгенін асырып, білмегенін жасырып, �з 

тәжірибелерімен б�лісіп, тәлімін, ұлағатын 

к�рсетпейтін бе еді? Келіндер болса, ең 

алдымен ізетті, инабатты болып, �зінің 

сыпайылығымен, қарапайымдылығымен 

отбасының ғана емес, барша ағайындардың 

құрметіне б�ленбейтін бе еді? Ене ене болмай 

тәлім-тәрбие береді? Ал қыздардың «Т�леген 

мен Қыз Жібектің» ортасына түскен кім?» де-

ген сияқты қарапайым сауалдарға жауап бере 

алмауы да алаңдатпай қоймады. Сонда олар 

күні ертең �з балаларына қандай тәрбие бер-

мек? Қандай тәрбие берсе де, оның мазмұны 

ұлттық бағытта болмайтыны белгілі. 

Жалпы ұлттық болмысымызға  сай 

келмейтін бағдарламалардың қандай қажеті 

бар? Батыстың үлгісіндегі мұндай реалити 

шоулар біздің дәстүрлі, қазақи отбасылық 

құндылықтарды сақтап, әрі қарай дамытады 

дегенге сену қиын. Қайта олар экранның 

арғы жағында отырған мыңдаған к�рерменге, 

әсіресе жеткіншектерге теріс ықпал етпей ме 

деген қорқыныш тудырады. Себебі �скелең 

ұрпақ оларға қарап ене деген осындай болу 

керек екен, келін деген осындай болу керек 

деген ойға қалып, �здері де ұлттығымызға жат 

әртүрлі құндылықтарды бойларына оп-оңай 

сіңіріп алмасына кім кепіл? 

:зіміздің ұлттық дүниетанымымызға, 

ғасырлардан жалғасып келе жатқан отба-

сылық құндылықтарға зер салатын болсақ, 

оларды �зіміз бірте-бірте бұзып жатқан 

жоқпыз ба деген ой келеді. Жаһандану дейміз, 

мәдениеттер алмасуы дейміз, жаңа заман 

талаптары дейміз, әйтеуір, әлемдегі адами 

қарым-қатынастардың �згеріске түсуі бүгінгі 

қазақ отбасыларын да айналып �тіп жатқан 

жоқ. Қазір үйленген жастардың ажыра-

суы неліктен к�п? Оның жауабын осындай 

бағдарламаға қарап-ақ біле беруге болады. 
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облыстық «К�кшетау» газетіне жариялауға 

ұсындым. 

Т.Q: Қазіргі жазып жүрген кітабыңыз 

ба?

С.Ж: Президент Нұрсұлтан Qбішұлы 

Назарбаев екеуміз дос едік. Дос болғанда, 

�мірін түгелдей білем дегенім емес.

Т.Q: Деректі шығарма ма?!

С.Ж: Эссе десе болады. Мәселе, 

шығарманың жанрында емес, мазмұны 

мен мағынасында. Хан деп отырғаным 

– Абылай, Президент деп отырғаным – 

 Назарбаев, Аталмыш туындымды жазудағы 

мақсатым – елдің тағдырын айту, яғни 

Абылайдың ісін жалғастыру мәселесі. 

Оны, енді кітаптан оқырсыздар. Осы 

шығармамды жазып болған соң, Абылай 

туралы роман жазбақшымын. Және осы 

жерде, Бурабайда жазсам деймін.

Т.Q: Алла қаласа, оқырман қолына 

қашан тиеді?

С.Ж: Оны айту қиын... Менің ойым, 

осы Бурабайда, Абылай алаңына жақын 

жерде тұрсам. Абылайдың жүрген жерінде 

болсам, күнде Абылай қасымда секілді. 

Шығарма да жемісті, жақсы болады ғой деп 

есептеймін...»

***

Сәкен Жүнісовтың �з аузынан жазыл-

ған с�зді біз қаз-қалпында келтіріп отыр-

мыз. 

Иә, жазушының ой-арманы іске аспай 

жатқаны �кінішті-ақ!..

К�кшетауда бұл жағдайдан жақсы ха-

бардар, Сәкен ағаның к�зі тірісінде к�п 

араласқан, рухани інісі, танымал жазушы 

Т�леген Қажыбаевқа қоңырау шалдым.

– Сәкен Жүнісовтің үйі туралы мәселе 

қозғап, ана жылдары Оралбай Qбдікәрімов 

Мемлекеттік хатшы болып тұрғанда хат 

жазғанмын, – деді Т.Қажыбаев. – Арада 

бір ай �ткенде мені сол кездегі облыстық 

мәдениет басқармасының басшысы 

Нұрикамал Сейітжанова шақырды. Бар-

сам, алдында мен жазған хат мәтіні жатыр.

– Осы сіз неге тыныш жүрмейсіз? – 

деді облыстық мәдениет басқармасының 

басшысы амандықтан соң.

– Не болды айналайын? – дедім.

– Сәкен Жүнісовтің Бурабай ауылын-

дағы салынып жатқан үйінің жағдайын 

хабарлаңыз деп Мемлекеттік хатшы облыс 

әкіміне мына бір хатты жолдапты.

– Ол хатты мен жазғанмын.

– Біздің қолда не тұр? Бітпеген үйді кім 

салады? – деді Нүрикамал...

С�здің қысқасы бұл хатымнан нәтиже 

шықпады. Осыдан бір ай бұрын, осы 

К�кшетауда шығатын «Бұқпа» газетіне 

«Сәкен Жүнісов үйі тоналып жатыр» де-

ген мақала шықты. Тағы да тым-тырыс, 

ты  ныштық. Бұл не деген енжарлық?!. 

Еш  кімге ешнәрсе керек емес екенін 

ұқтым...

«Ұлттық салт-дәстүріміз,  тіліміз 

бен музы камыз, әдебиетіміз, жорал-

ғыла рымыз, бір с�збен айтқанда ұлт-

тық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға 

тиіс» деп атап к�рсетілген Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында.

К�рнекті ақын-жазушылармыз жа-

зып қалдырған құнды шығармалар, 

ұлтымыздың рухани мәдениетінің бір 

парасы ғой.

«Ақан сері» дилогиясын, «Жапандағы 

жалғыз үй» романын, «Заманай мен Ама-

най» повесін, жиырмадан астам пьеса 

жазған к�рнекті жазушы-драматургтың 

үйі толығымен салынып бітіп, «Сәкен 

Жүнісов атындағы үй-мұражайы» деген 

атаумен Бурабай кентінде ашылып, жұмыс 

істесе, бұл жазушыға ғана емес, қазақ 

әдебиетіне, қазақ руханиятына жасалған 

үлкен қамқорлық емес пе?!.

Qлбетте, мұндай жағдайда, үй-мұра-

жай дың иесі – мемлекет, яғни Ақмола 

об лыс тық мәдениет басқармасы болғаны 

ләзім.

Б і з д і ң  б ұ л  ұ с ы н ы м ы з ғ а ,  С ә к е н 

Жүнісовтің ұрпақтары да қарсы болмас 

деп ойлаймын. 

Толымбек 7БДІРАЙЫМ, 
жазушы, Қазақстан Республикасының 

Мәдениет қайраткері

– Ғабит Мүсірепов те еліне келгісі келді 

емес пе? «Қызылту ауданының құрметті 

азаматы» атағын бергенде, үй салып 

береміз дегенді айтты басшылар. Мен 

сонда: «Салсаңыздар, рақмет! Және пәтер 

емес, үй-мұражай болғаны ж�н!» дедім. 

Алланың жазуымен бір кезде дүниеден 

озам ғой. Сонда мұражай болып қалады. 

Ол мұражайда менің ғана еңбегім емес, 

жалпы К�кшетау, Бурабайды жырлаған 

Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, 

Ілияс Жансүгіров сынды классиктерден 

бастап, Мұқағали, Фаризаға дейінгі менің 

тұстастарымның еңбегі к�рініс тапса, 

үлкен олжа емес пе? Сондықтан үй-

мұражайды ауданнан салғаннан г�рі, Бу-

рабай кенті дұрыс. Онда келіп-кетушілер 
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Садық Қодарұлы қазіргі Қызылорда 

облысының Терең�зек кентінде 1860 

жылы дүниеге келген. Есейе келе білімге 

құштарлық танытып, сол �ңірдегі Тапал 

ахун, Ораз ахун деген кісілерден сабақ 

алып, араб тілін терең меңгерген. 

1884 жылы ел ағаларының к�ме гімен 

Самарқандтағы К�кілташ медресесіне 

түсіп 4 жыл оқиды. Осы кезеңде діни 

оқуға қоса, медресе жа нындағы Иран-

ның дәрігерлік мекте бінде білім алып, 

Qбу Ғали Ибн Синаның ілімінен сусын-

дап, Шығыс медицинасын игереді.

Осындай біліммен елге оралған 

Садық ахун 1898 жылдан бастап бүгінгі 

Ақжарма жеріндегі  мешітте имам 

болған.  Ал 1900 жылы Қармақшы 

ауданындағы «Иірк�л» маңына к�шіріп 

әкеледі. Ел дәулеттілері мен жергілікті 

халық ахунға мешіт салып беріп, имам 

етеді. Ол мешіт «Садық ахун» мешіті деп 

аталады. Бүгінде орны биік т�бе болып 

тұрған мешіт орнына ахун аты жазылған 

тас тақта қойылған.

О с ы л а й  ш ә к і р т  о қ ы т а  ж ү р і п , 

емшілік жұмыстарын атқарады. Ауыл 

арасындағы ауру-сырқаттар к�ктем 

шыға мешіт маңына к�шіп келіп, 

емделеді екен. Бір күндері «Қармақшыда 

емші Садық ахун деген бар екен» деген 

хабар таралып кетеді. Соның дәлелі 

ретінде академик Қаныш Сәтбаевтың 

Садық ахунға келіп емделгені бір үзік 

сыр еді. Қ.Сәтбаевтың Жеқазған қаласы 

маңындағы Қарсақбайға жұмыс істейтін 

кезі екен. Қармақшыдан Қар сақ байға 

қатынайтын кірешілерден естіген болса 

керек, академик Қармақ шы ға келіпті. 

Осы оқиға туралы ке зінде «Денсаулық» 

журналында жа рық к�рген бір мақаладан 

үзінді келтірейік.

Қармақшы тұрғыны Бәкір Бал ғабаев 

�зінің он жеті жасында к�ргенін былай-

ша баяндайды:

«Сәтбаевты бірінші к�руім. Тұйық 

мінезді кісі екен. Жаз болса да, плащы 

мен кепкесін тастамайды екен. Арбаға 

жеңіл ырғып мінді де: «Кеттік» деді...

Ахун үйіне �зім бастап кірдім. 

Аз-кем амандық сұрасқаннан кейін, 

маған «Бәкірмісің, әкең қалай?» деді 

де қонағына бет бұрды. Екеуі аман-

дасқаннан кейін,  ахун Қанышқа 

 Бұл орайда жаңартылған білім 

беру  бағдарламасының мазмұндық 

ерекшеліктері – білімді тақырыптар 

және сыныптар бойынша күрделендіру,  

пәнаралық байланыстарды жүзеге 

асыру, оқу үрдісін ұзақ мерзімді, орта 

мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар 

түрінде жоспарлау болып табылады.

Жаңартылған білім берудің маңыз-

дылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, 

қолайлы білім беру ортасын құра оты-

рып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жа-

сау, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай 

білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді және 

оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 

оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, 

модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың 

тиімді стратегиялары) қолдана білу. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі �згеріске 

ұшырап, критериалдық бағалау жүйе-

сіне �тті. Критериалды бағалау кезін-

де оқушылардың үлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен �лшенеді. Оқушылардың 

пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен 

бағаланады: қалыптастырушы бағалау 

және жиынтық бағалау. Бұл бағалау 

жүйесінің артықшылығы – баланың 

ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен 

айналысуына ықпалын туғызады. 

Жаңартылған білім беру бағдарлама-

сы бойынша �ткізіліп жатқан барлық 

курстарда сыни тұрғыдан ойлауды 

дамытудың тәсілдері, сыни ойлауды оқу 

және жазу арқылы дамытудың стратегия-

лары, жобалау әдісі, �з пікірін жазбаша 

рәсімдеу (мақала, эссе, комментарий 

беру және т.б.) әдіс-тәсілдері кеңінен 

қолданылады. Аталған бағдарлама 

«жақын отыр» деген ишарат жасады. 

Сонан соң оның оң қолының тамырын 

ұстап, біраз отырды да: «Бойыңда үш 

түрлі аурудың ілігі бар. :кпеңе к�птен 

суық тиген, бойыңа дарығанымен 

емделсең, айығып кетерсің. Аяқ-

қолың сырқырап, буындарың ауырады, 

бұл жел ауруы. Үшіншісі...» деді де 

Қаныштың құлағына сыбырлап айт-

ты. С�з соңында: «Ем аламын десең 

күзге салым келерсің» деді. Біз қайтып 

келеміз. Бір кезде Қаныш: «Мұндай да 

болады екен-ә! Жаңағы профессор ғой 

�зі!» деді».

Сол жылы күзде Қаныш Садық ахун-

ға келіп, емделіп, жазылып кеткен. Сыр 

елінде есімдері қазақтың кең да ласына 

тегіс жайылған ғұламалар, ахун, ишан, 

бақсылар туралы ел аузында жүрген 

деректер к�п кездеседі. :йткені ірі діни 

оқу орындары саналған «Мір араб», 

«К�кілташ» медреселерінде білім алған 

Сыр елі азаматтары болған. Солардың 

бірі Садық Қодарұлы болатын.

Кешегі «қызыл террордың» желігіне 

ерген елдегі белсенділердің к�рсетуімен 

Садық 1930-1933 жылдары әуелде 

Қармақшы, Қазалы, кейіннен Алматы 

қалаларындағы түрмелерге қамалады.

Түрмеде отырғанда С.Есқараев (респу-

блика прокуроры) ауызша деректер бой-

ынша, Садық ахунға жасырын емделіп, 

дертінен жазылып шыққан к�рінеді. 

Соның себебінен болса керек, Садық 

ахун түрмеден босап шығады...

Артына мол мұра қалдырған қазақ 

халқының алғашқы дәрігерлерінің бірі 

Садық Қодарұлы 1937 жылы Ақжармада 

қайтыс болып, сонда жерленген.

Бейбіт  күннің �зінде халықты 

дүрліктіріп жіберетін оба, сүзек, құрт 

ауру, сал және бел ауруларын шығыс 

медицинасы тәсілімен емдеген Садық 

сынды емшілерді халық жауға жалғыз 

шапқан батырдан кем к�рмеген. Сол 

себепті бүгінгі таңда ел азаматтары 

ауылға Садық ахун аты берілгенін 

қалайды.  

Қосылған 7БЖАНҰЛЫ, 
 7л-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың доценті,
 филология ғылымының кандидаты

бойынша оқушылардың бойында 

тілдік дағдыларды қалыптастырудың, 

о қ ы т у д ы ң  ә д і с - т ә с і л д е р і н  ү н е м і 

жаңартып отыру мен инновациялық 

технологияларды меңгеріп, оны тиімді 

қолдана білудің маңызы зор.

Бүгінгі ұстаз  оқушы  бойына  ХХІ 

ғасырда �мірдің барлық салаларында 

табысты болу үшін, қажетті дағдыларды 

дарыту үшін тынымсыз еңбектенуі ке-

рек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек �з пәнін, �з мамандығын 

шексіз сүйетін білімді мұғалімдер ғана 

жұмыс істей алады.

Мемлекетіміздің білім беру үдері-

сіне енген жаңартылған білім беру бағ-

дарламасы — заман талабына сай ке-

лешек ұрпақтың сұранысын қанағат-

тандыратын тың бағдарлама. Оқытудың 

парадигмасы �згерді. Білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңаша к�зқарас 

пайда болды. Осыған байланысты ұс-

таздар алдында оқытудың әдіс-тәсіл-

дерін үнемі жаңартып отыру және техно-

логияларды меңгеру, оны тиімді қолдана 

білу міндеті тұр.

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарла-

маның мәні, баланың функционалды 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы 

�зінің мектеп қабырғасында алған бі-

лімін �мірінде қажетке асыра білуі ке-

рек. Сол үшін де бұл бағдарламаның 

негізі «:мірмен байланыс» ұғымына 

құ рылған. Бір с�збен айтқанда, жаңар-

тылған білім – болашақтың кепілі.

Гүлмира АСАНБЕКОВА 
Ы.Алтынсарин атындағы 

№159 гимназиясының  мұғалімі

АЛМАТЫ

КӨПШІЛІК 
ҰСЫНЫСЫ ЕСКЕРІЛСЕ

Тұлғалар тағылымы

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ – 
БОЛАШАҚ КЕПІЛІ

ашып жіберсек, жарасымды болар еді, – 

деді бүкпесіз шынын айтып. 

– Иә, ашу керек, ашуға мүмкіндік 

болса, – дедік біз. – Ел болып, жұрт болып 

қолдасақ неге ашпасқа?!. 

– Дұрыс айтасыз, – дейді Серікжан 

әңгімесін сабақтап. – Бурабай кенті 

серілердің мекені, тектілердің табаны 

тиген жерұйық екенін сырттан келгендер 

емес, әуелі �зіміз ұқсақ қанеки?!. Келіп, 

�з к�зіңізбен к�ріңіз, ардақтымыз Сәкен 

Жүнісовке қимаған ғимарат қолды болып 

бара жатыр.

Несі тоналды? К�збен к�ріп, суретке 

түсіріңіз. Сонда ғана анықтайсыз. Ана бір 

жылы осы ғимаратты мұражай қыламын 

деп жүгірдім.  Талай есікті  қақтым. 

Құжаттары дұрыс болмай шықты. Сәкен 

Жүнісов қай қазақтан кем еді? Сәкен 

десек, Ақан сері еске түседі, Ақан десек, 

Құлагер еске түседі.

К�кшетаудағы қолында билігі бар 

азаматтардың есіне салған ләзім. «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы аясын-

да ғимаратты ж�ндеп, маңдайшасына 

«Сәкен сері атындағы мұражай» деп, 

ішін жазушының қолданған дүниесімен, 

шығармаларымен толтырып қойсақ сәнді 

болмас па?!

Бұл мәселені к�теріп жүрген жалғыз 

мен ғана емеспін, аудандық «Бура-

бай» газетінің тілшісі, журналист Жеңіс 

Кәріптегі де дабыл қағып, бірнеше рет 

мақала жазды. Qлі еш нәтиже жоқ.

***

Сәкен Жүнісовтің аталмыш үйі т уралы 

мен к�птен хабардармын. Осыдан отыз 

жылдай бұрын басталған «сақалды» құ ры-

лыс жыры әлі біткен жоқ. Иесіз жатқан ғи -

марат болған соң, жылдан-жылға ұс қыны 

кетіп, тозып, терезелері сынып, ба ла лар-

дың ойын алаңына айналғанын білем. 

Үш қабатты коттедждің дәл қасында 

шлагбаум бар. Күзетшілер Бурабай курорт-

ты аймағына бара жатқан жолаушылардың 

к�лігін тоқтатып, рұқсат қағазын сұрайды. 

Сол күзетшілерден жазушы үйіне кім иелік 

жасайды дегенімізде, білмейміз деп жауап 

қайтарды. 

– Мен бұл үйдің жай-жапсарын жақсы 

білемін, – дейді Бурабай кентінің байырғы 

тұрғыны Қайыржан Мамақов. – Шамамен 

1990 жылы іргетасы құйылып, құрылысы 

жақсы қарқынмен басталып еді. Ана тұрған 

қарағай ағашы сол кезде отырғызылған. 

Міне, к�рдіңіз бе, бойы аспанмен тала-

сады. Сәкен серінің к�зі тірі кезінде, сол 

кездегі облыс басшыларының пәрменімен 

жұмыс жап-жақсы жүрді де, кейінгі жылда-

ры тоқтап қалды. 

Қараусыз жатқандықтан кіре беріс 

баспалдақты қар басқан. Тайғанап, 

бірімізді-біріміз  жетектеп,  жоғары 

к�терілдік. Табалдырық аттай бере ескі 

матрац, к�рпе, тесік шелек, б�телкелер 

жатыр. Қаңғыбас ішкіштер мен ойын 

балаларының мекен-тұрағына айналған 

Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада ақын, 
жазушы Есенгелді Сүйіновтің «Жазушы» баспасынан 
шыққан «Тербеген теңіз әлдиі» кітабының тұсаукесері 
�тті. Жаңа кітаптың тұсауын Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты 7нес Сарай, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Серік Тұрғынбекұлы кесті.

 Есімі республикаға белгілі қаламгер Есенгелді 

Сүйіновтің жаңа кітабында халқымыздың мақтан тұтар 

аяулы азаматтары, ардақтылары жайында, солардың 

ұлтымызға, қоғам �міріне ықпалы тиген �негелі тағдыр-

лары, ғибратты ғұмырлары туралы толғана сыр шертеді.

Кітап үш тараудан тұрады. Бірінші тарау – «Тұлғалар 

тағылымы», екінші тарау – «Ұлы дала перзенттері», 

үшінші тарау – «Сан қырлы �мір жолдары» деп аталады.   

Қарымды қаламгердің бұл туындысы оқырмандарды, 

әсіресе �скелең ұрпақты Отанды сүюге, туған жерді 

қадірлеуге және асыл қазынамыз – әдебиет пен �нердің 

киесін ұғынуға тәрбиелейді. Сондай-ақ автор елім деп 

туған тұлғалардың аузынан шыққан жылы лебіздерді 

жұрттың санасына сіңіруге ұмтылып, олардың жан 

дүниесін, рухани болмыс-бітімін, биік мұраттарға жету 

сияқты. Суық кернеген б�лмелер ызғар 

шашады. Үш қабатты үлкен коттедждің 

терезе әйнектері тегіс сынған. Ортасы-

нан сымтемірмен байланған үш бума 

тақтайлар жиюлы тұр. Үшінші қабаттағы 

т�беге қағылған тақтайларды жұлып алып, 

әкетуге дайындап қойған ұрылардың 

тірлігіне ұқсайды.

 – :зі жоқтың к�зі жоқ деген осы, – деп 

әңгімеге араласты Серікжан Ысқақов. – 

Қалай ашуланбайсыз... Сұмдық қой! Бес-

алты жыл осылай қараусыз тұрса, мына 

ғимаратты да бұзып әкетеді... Бүлдіруге, 

бұзуға шебер ғой адамдар...

Даулы үйдің шын мәнінде иесі кім 

деген сауалға, мына деректі қосқымыз 

келеді. Ол кезде мен К�кшетау облыстық 

жолындағы қайтпас қайсарлығын, жанкешті жігерін 

к�ркем тілмен суреттейді. 

Елорда жұртшылығы, зиялы қауым �кілдері бас 

қосқан жиында ақын Баянғали Qлімжанов, «Ұлы дала 

қырандары» халық қозғалысының тең т�рағасы, Ат 

спорты ұлттық түрлері Федерациясының президенті 

Сәдібек Түгел, «Ауыл» партиясының мүшесі Айша 

Мұқанова «Тербеген теңіз әлдиі» кітабындағы танымал 

тұлғалар жайлы туындылардың шебер тілмен жазылып, 

олардың ел алдындағы сіңірген еңбектері жан-жақты 

қырынан ашылып, кеңінен суреттелгенін атап к�рсетті. 

Халқымыз қазақ елінің �сіп, �ркендеу кезеңдеріне сүбелі 

үлес қосқан ардақты перзенттерін ешқашан ұмытпай, 

жадында сақтап, қадірлеуі тиіс. Елбасымыздың «Рухани 

жаңғыру» мақаласы аясында осындай асылдарымыздың 

жарқын істерін ұрпаққа үлгі етіп, патриотизмді, 

отаншылдық сезімді қалыптастырған абзал.

Жазушы Есенгелді Сүйінов, міне, осы маңызды 

тақырыптарды жаңа кітабына арқау еткен.

 Жиналғандар алдында Астана мемлекеттік филар-

мониясының жезтаңдай әншісі Зинат Тасымова 

халықтың «Ағайша», әйгілі композитор Ғарифолла 

Құрманғалиевтің «Qнші дауысы» әндерін нақышына 

келтіре орындап, к�пшіліктің қошеметіне б�ленді.

 Кеш соңында Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері, жазушы Есенгелді 

Сүйінов жаңа кітаптың қалай жазылғаны, ондағы 

кейіпкерлердің ел тарихында елеулі орын алатындығы, 

барлығының Тәуелсіздік жолында күресіп, жұртына 

қалтқысыз қызмет еткені хақында баяндады. Ақын-

жазушылардың қоғам �мірінде ықпалды күш екенін 

айтып, бүгінгі әдебиетіміздің дамуы, алдағы шы ғар-

машылық жоспарлары ж�нінде ойларын ортаға салды. 

Кітаптың бірнеше данасын Ұлттық академиялық кітап-

хананың кітап қорына сыйға тартты. 

Смайыл БАЗАРБАЙ  

ЖАҢА КІТАП               

ЖАЗУШЫ МҰРАЖАЙЫЖАЗУШЫ МҰРАЖАЙЫ
болады деген ғимарат құрылысы әлі бітпей тұрболады деген ғимарат құрылысы әлі бітпей тұр

– «Рухани жаңғыру» мақаласын біз 

түсінбей жатыр екенбіз, «қолда барда 

алтынның қадірі кем» дейді қазақ. К�зі 

тірісінде марапат та, мадақ та, бәрі де 

болды Сәкен серіде. Мына мұражайды 

Сәкен Жүнісовтің атынан ашайық десек, 

ешкімнен «ашайық» деп хош к�рген үн 

шықпай тұр. Сәкен серінің мұражайын 

телевизиясында жұмыс істейтінмін. 1994 

жылы к�ктем айында Сәкен ағаның 60 

жасқа толуына орай деректі телехабар 

түсіру мақсатымен Бурабайға жол тарттық. 

Сәкен ағаның қасында туған інісі, режис-

сер Орал Жүнісов, к�кшетаулық белгілі 

қаламгер Т�леген Қажыбаев, т.б. үш-т�рт 

адам болды. Qуелде Абылайхан алаңында, 

одан соң Оқжетпес тауы мен Жұмбақтас 

маңында болдық. Соңында Сәкен аға �зі 

бастап, осы салынып жатқан үйге келдік. 

Табиғатынан орман-бермен мінезді, ақеділ 

жазушы ағамыздың к�ңілі шалқып-тасып 

Бурабай кентіндегі салынып жатқан үйін 

аралатты. 

Сәкен Жүнісов жайлы түсірілген теле-

хабар әуелде республикалық телеарна-

дан, одан кейін К�кшетау теледидары-

нан к�рсетілді. Жазушымен жүргізген 

менің сыр-сұхбатым К�кшетау облыстық 

«К�кшетау» газетінің екі санында жа-

рияланды. Кейіннен ол сыр-сұхбат 

Сәкен сері Жүнісовтің 65 жасқа келуіне, 

шығармашылық қызметінің 45 жылдығына 

орай «Сәкен Сері – Ел жайында, Ел – 

Сәкен Сері жайында» («Gauhar» ЖШС ба-

спасы, Алматы, 2000 жыл) деген жинаққа 

енді. 

С�зіміз дәлелді болу үшін сол сыр-

сұхбаттан үзінді келтірейін.

«...Т.Q: Сәке, Бурабайдан үй салдырып 

жатыр деп естиміз. Сол үйіңіз бітіп жатса, 

Алматыны қиып, осында біржолата қоныс 

аударасыз ба?

С.Ж: Алматы, теңдесі жоқ, әсем қала. 

Ауасының кішкене түтіндететін жағдайы 

бар, оны білесіздер... Келешекте аста-

наны ауыстыру жайлы айтып жатыр 

ғой. Уақыт к�рсетер... Мен Алматыға 

бауыр басып әбден үйренген адаммын. 

Бір ғажабы – Алматыда жүрсем елге 

асығамын да, елге келсем, Алматыға 

асығамын. Шынына келгенде, екеуі де 

Отан ғой. Жас алпыстан асқан соң кіндік 

кескен жерге оралған жақсы-ақ. Ғабең 

к�п. Демалушылар сапырылысып жа-

тады. Кезінде К�кшетауда облыстық 

әдебиет және �нер мұражайын салдыруға 

себепші болып едім. Онда облыс басшы-

сы Мақтай Рамазанұлы болатын. Мен ол 

мұражайды Бурабайдан салдырайық де-

гем. Олай болмай, К�кшетаудан салыпты. 

Ал маған салынып жатқан үйге т�рт жыл 

болды. Осы т�рт жылдың ішінде т�рт 

басшы ауысты. Кімге �тініш айтарыңды 

білмейсің. 

Т.Q: Оның үстіне заман �згерді, 

қымбатшылық... 

С.Ж: Бұл менің үйім емес, мен арқылы 

жалпы �нер адамдарына к�рсетілген сый, 

құрмет деп түсінемін. Мұндай дәстүр 

орыс халқында ежелден бар. Олардың 

ұқыптылығы айрықша, �нер адамдарын 

қатты сыйлайды, аспанға к�тереді. Біз 

керемет ұлы болмағанымызбен, осы 

жердің маңдайына жазған ұлымыз ғой... 

Qне, орыс ғалымы Вернадскийге де, жер 

аударылып келгенде, соғыстың нағыз 

қайнаған жылдарында, осы Бурабайдан 

керемет үй салып бердік емес пе?!. Ол 

кездегі қымбатшылық пен қиыншылық, 

с�з жоқ, бүгінгі күннен де басым болмаса, 

кем болмағаны бәрімізге аян. Алайда біз 

басқаға емес, �зімізге келгенде кежегеміз 

кейін тартар тартыншақпыз.

Т.Q: Лев Толстойдың «Ясная Поляна-

сы» бар...

С . Ж :  Д ұ р ы с  а й т а с ы ң . . .  М и х а и л 

Шолоховқа да біздің Оралдан, аң аулап, 

емін-еркін демалуы үшін Шалқардан 

демалыс үйін салып бердік. Міне, осын-

дай игі істі, жақсы дәстүрді Бурабай-

да, К�кшетауда (Қазақстанның басқа 

жерлерінде де бар ғой) жалғастырып жатса, 

қандай ғанибет! Анада мен облыс әкімі 

Қызыр Ыбырайұлына айтқанда: «Сәке, 

саламыз, болады!» деп еді.

Кезекті шығармаларымды осында 

жатып жазсам деп армандаймын. «Хан 

мен Президент» деген дүниемнің басын 
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Белгілі американ психо-
логы Виктор Гертцель түрлі 
елдердегі ғылым мен �нер, 
саясат пен техника салала-
рын да әйгілі  болған 400 
к�рнекті адамның балалық 
шағына талдау жасаумен 
шұғылданды. 

О л а р д ы ң  а р а с ы н д а 

Эйнштейн, де Голль, Ганди, 

Дарвин, Диккенс, Кеннеди, Киплинг, Насер, 

Лермонтов, Пушкин, Прус Равель, Толстой, 

Чаплин, Шагал, Эдисон, тағы басқалар бар. 

Эйнштейн 11 жасар шағында скрипкада 

Бетховенді тамаша ойнаған және Кантты оқыған. 

Алайда оның мұғалімі, ой-дәрежесі жағынан 

�з жасындағы достарынан біраз артта қалған 

деп есептеген. Мұнан бес жылдан соң Альберт 

Эйнштейн туралы берілген мынандай сипаттама 

бар: «Ол 16 жаста. Күшті нерв депрессиясы оны 

мектепке алып қалып оқытуға мәжбүр етуде. 

Сонда да бір қалыпты оқымады. Мұғалімі оны 

айналасындағыларға нашар бейімделетін қиын 

бала деп санайды. Оның достары жоқ. Qдеттегі 

бала болғанмен кешірек с�йлей бастады. 

Оны ата-аналары да дұрыс жетілген бала деп 

есептемейді. 11 жасынан бастап философиялық 

трактаттарды оқи бастады және сағаттар бойы 

скрипкада ойнайды, жеке �зіне дін ойлап тапты. 

Шет тілдерін оқып-үйрену оған тым қиынға 

соғады...»

Баланың одан әрі жетілуі ж�нінде берілген 

сұрақтарға психологтар мен психиатр-дәрігердің 

қайтарған жауаптары, міне, осындай болды. 

Олардың барлығы да Эйнштейнді келешекте 

ақыл-ой ауруына шалдығу қаупі бар деп санаған. 

«Сезанның салған суреттері тым нашар 

деп танылып, �нер академиясына оқуға 

қабылданбаған...»

«Эмиль Золя әулие Людовик лицейінде оқып 

жүргенде әдебиет пәнінен бірнеше рет екілік 

алған».

@сімдіктердің де уақыт 
�лшеу қабілеттілігі  бар. 
Гүл дердің к�птеген түрлері 
белгілі бір уақытта шырын 
немесе  жұпар и іс  б�ліп 
шығарады. 

Күн батар алдында гүл 

ашатын балдыр түрлері де 

бар. кейбір гүлдер түнгі 

мезгілде жабылады, ал енді 

кейбіреулері кешке таман ашылады. Дала гүлдері 

– раушан, к�кнәр әдетте таңғы сағат 4-5-терде 

гүл ашады. Гүлдерден таң сә ріден кешке дейінгі 

уақыт мезгілдерін к�рсетіп тұратын сағаттар 

к�птеген ботаникалық бақтарда бар. 

Сон ы мен, �сі м д і к ж ан уар және а дам 

организм дерінің ішкі б�лігінде физиологиялық 

әртүрлі процестердің бір қалыптығынан пайда 

болатын �з сағаттары бар екен. Тәжірибеде 

к�рг ен дей бұ л бір қ а л ы п т ы л ы қ таби ғат 

мерзімдерінде: тәуліктік, маусымдық, жылдық 

мезгілдерге үйлес келеді. Мәселен, құстар бір 

маусымда ондаған мың километр аралыққа 

ұшып барады. 

Т�бедегі к�зінен, 

Күн сәулесі түседі. 

Бұрышы жоқ т�рінен, 

Самал еркін еседі.

Гүл үлбіреді ме?

Піл үлбіреді ме?

Піл үлбіремейді. 

Гүл үлбірейді. 

(Киіз үй)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Еңбек етсең ерінбей...

Тілсіз сағат

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Қытайдың Лэшане қа-
ласы ның маңында орна-
ласқан Буд да мүсіні �зінің 
алыптығымен әлем нің біре-
гей сәулет ескерт кіш терінің 
қатарына енген.

Оның биіктігі – 71 метр. 

Басы – 15, қолының саусағы 

– 8, аяғының саусағы – 1,6, 

мұрны – 5,5 метр. Мүсіннің 

тағы бір ерекшелігі, оның жар тас қа қашалып 

жасалуында. Ескерткіш құрылысы 90 жыл бойы, 

713-803 жылдар аралығында жүрген. Ол бір-

біріне қарсы аққан 3 �зеннің қосылып, қауіпті 

иірім жасап, апат тудыратын жерінде орын 

тепкен. 

Жергілікті халық арасында таралған аңыз 

бойынша, Хай Тун атты монах осы апат жиі 

орын алатын жерге Будда бейнесін жасап, оның 

тылсым күші арқылы су тасқынын тоқтатуды 

ойлаған. Қызық болғанда жартасты қашау 

барысында жартас пен топырақтан �зеннің 

тулауы тынышталып, Будда апатты тоқтатқандай 

әсер қалдырған. Бүгінде ЮНЕСКО-ның 

қорғауындағы мүсін туристер жиі баратын жерге 

айналған. 

Алып Будда мүсіні
ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 7зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Еліміздегі тарихы тереңнен бастау 

алатын, абырой-беделі жоғары, кітап 

қоры бай кітапханалардың бірі – Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің ғылыми кітапханасы. 

Бүгінде кітап қоры 2 млн данадан 

асып,  Алматы облысындағы 12 

жоғары, 13 орта арнаулы оқу орын-

дары кітапханаларының ғылыми-

әдістемелік орталығына айналып 

отырған бұл мекеменің тарихы сонау 

1928 жылдан, Қазақстандағы тұңғыш 

жоғары оқу орны – Абай атындағы 

ҚазПИ-дің ашылуынан бастау алады. 

Қазақтың алғашқы жоғары оқу орны 

�мірге келген соң, оған оқулықтар мен 

оқу құралдарының, әдістемеліктердің 

к�пшілігі Мәскеу мен Ленинградтан 

әкелінгені белгілі. А.Байтұрсынұлы, 

О . Ж а н д о с о в ,  М . Ж ұ м а б а е в , 

М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Qуезов, 

С.Сейфуллин сияқты ұлт зиялы-

лары да университет кітапханасын 

кітап қорымен толықтыруға �л-

шеусіз үлес қосқанын бүгінгілер 

біле бермейді. Олар �здерінің әдеби 

к�ркем шығармаларымен бірге оқу 

құралдарын да жазып, студенттерді 

білім нәрімен сусындатуға аянбай 

еңбек сіңірген еді.  Университет 

ғалымдары да �з еңбектерін кітап-

ханаға тегін �ткізген. С�йтіп, алғашқы 

оншақты жылдың ішінде-ақ кітап 

қоры 20 мың данаға жеткен екен. Ұлт 

зиялылары �ткен ғасырларда жарық 

к�рген кітаптарды іздеп тауып, тарих 

пен ғылым үшін үлкен құндылықтар 

келгенін бүгінде кітапхананың сирек 

кітаптар мен қолжазбалар қорында 

тұрған к�не басылымдардан к�руге 

болады. Бұл қорда қазір тұңғыш 

қазақ мемлекеттік университетіне 

(қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетіне) 

Верный гимназиясынан берілген 

әдебиеттер, сонымен қатар ХVIII-

XIX ғасырларда шыққан орыс және 

шетел тілдеріндегі аса құнды ғылыми, 

мәдени және тарихи мәні бар басы-

лымдар к�птеп жинақталған. 

Сондай к�не кітаптардың бірі 

– Қазан дін академиясының VI 

курс студенті Иван Тихов – Алек-

сандровский дің 1877 жылы Қазан 

қаласындағы университеттік баспа-

ханада басылып шыққан «Обозрение 

мусульманских молитв» ( по изучению 

секти ханафитской) деп аталатын 

кітабы. Ислам дінін терең зерттеген 

автор кітаптың бірінші б�лімінде на-

маз оқудың шарттарын жан-жақты 

талдап түсіндіреді. Qсіресе намаздағы 

негізгі шарттар, оның парызы, уәжібі, 

сүннеті туралы шынайы баяндала-

ды және Мұхаммедтік намаздың 

сипаттарын терең ашып к�рсетеді. 

Кітаптың екінші б�лімінде Құранның 

негізгі терминдеріне, сүрелеріне 

түсінік беріледі. Мекке мен Меди-

неге қажылыққа барғанда оқылатын 

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

түсіндіреді.  Аталған кітап қатты 

мұқабамен тысталған, жалпы к�лемі 

170 бет. Титулдық бетіне 1885 жылғы 

«Верный қоғамдық жиналысы» 

публикалық кітапханасының м�рі, 

Жетісу губерниялық кітапханасының, 

м�ртабандары басылған. Кітаптың 

сақталу жағдай �те жақсы, бүлінбеген.

Осындай к�не дүниелердің бірі 

А.В.Васильев деген ғалымның 1900 

жылы Орынбордағы Ф.Б.Сачков деген 

азаматтың жеке баспаханасынан ба-

сылып шыққан «Образцы киргизской 

(казахской) народной словесности. 

Киргизские (казахские) загадки» деген 

зерттеу кітабы. Қазақ халқының мақал-

мәтелдерін, даналық с�здерін теріп, 

жинап, оны орысшаға аударып түсінік 

жазған А.В.Васильевтің бұл еңбегі де �з 

кезінде құнды еңбектердің бірі болып, 

екі қайта басылып шықса, бүгінде де 

оның қазақ филологтары үшін �з орны 

бар деуге болады.

1927 жылы Ташкентте орыс тілінде 

басылып шыққан «Грамматика казах-

ского языка» оқулығы да кітапхана 

қорындағы сирек кітаптардың бірі.

Қазақ мектептерін оқулықпен 

қамтамасыз етуге �лшеусіз үлес қосқан 

қазақ зиялыларының да бірқатар 

еңбектері сақтауда тұр. Соның бірі 

Ахмет Байтұрсынұлының 1914 жылы 

Орынборда басылып шыққан «Қазақша 

ә л і п б и і »  д е р  е д і м .  Б ұ л  к і т а п т ы 

қырғыз азаматы Кәрбоз Диқанов 

қырғыз оқушылары үшін қайта �з 

қаражатымен бастырып шығарыпты. 

«Ахмет Байтурсыновдын 1914 жылы 

басылған бұл «Алифбеси» мазмун 

Қазақ халқы �зінің сан ғасырлар бойы қалыптасқан 
мәдениетінде еш ұлысқа, ұлтқа ұқсамайтын �зіне ғана тән 
жылқы мәдениетін қалыптастырды. Осынау сан-саладан 
кұралатын жылқы мәдениетінде қамшының р�лі ерекше. 
Қамшы сәндік бұйым ретінде, қарапайым да қасиетті зат 
ретінде аса бағалы. Ата-баба дәстүрінде әрбір отбасында 
ұл-қыздары ес біле бастағаннан-ақ алғаш атқа мінер ал-
дында ер-тұрман секілді ат әбзелдерімен қоса қамшыны 
қолдарына ұстататын болған. 

Жиын-тойларға, ас мәзірлерге барғанда, ұзақ жолға 

аттанғанда, әркім �з камшысын алып жүруі міндет етілген. 

Мұндайда атқа мінген адамның қамшысыз жүруі әбестік, 

тіпті ұят саналған. Қамшысыз «атқамінерді» «ат мініп, ирек 

қамшылаған» деп те сынаған. Мейлі, қандай жорға жүйрік 

болса да мінген атын сипай, қамшылай жүріп отырудың �зін 

мәртебе, бір ғанибет дей отырып, бүгінгі с�збен айтқанда, 

мәдениет деп білген. Қазақ баласы қамшының сыртқы 

к�рінісін барынша к�з жауын аларлықтай етіп қаптап, саптап, 

тіпті алтындап-күмістеп алуан түрлі етіп әшекейлеп ұстаған.

Қазақ қамшылары сабы мен �ріміне қапталуына 

безендіруліне (дизайн) қарай күмістелген, алтындалған, 

сарала қамшылар делініп, сондай-ақ барқыт қап қамшы, 

күдері, алты таспалық, он екі таспалық, алты қырлы жез-

сапты, тобылғы сапты, мүйіз сапты, елікбақай, орамасапты 

қамшы, ырғай сапты, жыланбауыр, �зекті, шашақты, шолақ 

және бала қамшылар болып жеке-жеке б�лінеді. Және әр 

қамшының �зіне ғана тән жасалу, �рілу технологиясының 

бейнелеу ерекшеліктері болады.

Ұлттық ұғымымызда қамшы тұрған жерге бәле жоламай-

ды. 

Нәрестені бесікке саларда да қамшының �зіндік р�лі мен 

атқаратын қызметі болған. Qсіресе қазақ халқында ұл бала-

ны бесікке саларда «ат ұстайтын азамат, ел қорғайтын батыр 

болсын» деп бесікке жапқан кебенекпен бірге басына қамшы 

қойған және есіктің үстінен қамшыны үйіріп, тілек тілеген.

Ана мен қыз баланы айрықша қадірлейтін халқымыз ер-

лерге қарағанда әйелдердің ат әбзелдерін, соның ішінде қолға 

ұстайтын қамшысын ғажап етіп әшекейлеген. Ұзатылатын 

қыздардың ер-тұрмандары мен қамшыларын міндетті түрде 

алтындап-күмістеп безендірген. Қамшының сабын жезбен 

қаптап, алтын, күміс шыбықтарды шырмауықтай орап 

жақұт, лағыл тастардан к�з орнатып шашақтарына дейін 

алтын-күмістеген. Мұндай қамшыларды сән қамшысы, 

алтындағы қамшы, күмістелген қамшы және сарала қамшы 

деп атаған. 

Қазақ қамшысы — сап, �рім, алақан, бас, дүм, кежеге, 

тұтандық, айдар, мойнақ, тұтақ, бір кешік, шырмауық, 

шашақ, бауыр, тығырық, шығыршак, түйін, бүлдіргі секілді 

б�ліктерден құралады.

Қамшыгерлік үлкен �нер болуымен бірге, оны ұстауымен 

сипай қамшылау, үйіру, білеу, жасқау, батырау ру, орап тар-

ту, к�ските тарту, сабау, бытырлата соғу, салып кету, сілтеп 

қалу, тартып кету секілді �зіндік айла-тәсілдері (әдістері) 

бар. Қамшыны екі бүктеп, қымтап қысып ұстаған ата-

бабаларымыздың ұрпақтарына мұра болып қалған қамшы 

мәдениеті бүгінде заттық емес мәдениетке жататын құнды 

рухани мұра. 

Сержан С7РСЕНБАЙ

еді. Осы мәселелерді шешу жолында 

университет ұстаздары мен кітапхана 

қызметкерлері бірлесе отырып еңбек 

етті.  Орыс тіліндегі оқулықтарға 

авторлық құқықты сақтай отырып, 

аударма жасалынды. Оқытушылар 

қауымы жылдар бойы оқып келе 

жатқан дәріс-сабақтарын қазақша 

оқулық етіп басып шығару жолында 

еңбек ете бастады.

Қазір қазақ тіліндегі  қордың 

жағдайы едәуір жақсарды. Бүгін 

ғылыми кітапханадағы қазақ тіліндегі 

қорымыз жалпы қордың 70 пайызына 

жетті. Бір студентке 100 кітаптан келеді.

Кітапхана университетіміздің 

құрамдас б�лімі  болғандықтан, 

б�лінген қаражатты тиімді пай-

далануға тырысудамыз. Кітап хана-

шылар кафедралармен тығыз бай-

ланыс орнатып, пән бойынша қазақ 

б�лімдеріне жетіспейтін оқулықтар 

т із імін басшылардың назарына 

ұсынуда. Кітап қорына б�лінетін 

қаражатқа алынатын оқу-әдебиеттер 

тізімі кафедра мұғалім дерімен бірлесе 

отырып жоспарланады.  

Мемлекеттік бағдарламалармен 

шығып, тегін алынып отырған оқу-

әдебиеттеріміз де тек қана қазақ тілінде. 

Жылына 30000-ға жуық кітап түсіп 

отыр. Университетіміздің «Ұлағат» ба-

спасы кітап қорын толық тыруға үлкен 

үлес қосуда. Университет әкімшілігі 

оқытушылардың еңбектеріне талдау 

жасай отырып, кітаптарды белгілі бір 

жүйемен, сұраныс м�лшеріне қарай 

басып шығаруға бет бұрды. 

Кейінгі жылдары «Мәдени мұра» 

мемлекеттік бағдарламасы аясын-

да халқымыздың мыңдаған жылдық 

мұрасы жүйеленіп, зерттеліп, жүздеген 

томдар жарық к�рді. Кітапханамыз 

осы бағдар лама аясында, қорды �з 

елімізде шық қан және қазақ тіліндегі 

ә д е  б и е т т е р м е н  м ү м к і н д і г і н ш е 

толық тыруға, жинақтауға, сақтауға, 

насихаттауға қол жеткізді. Бұл іс – 

кітапханадағы қазақ тіліндегі кітап 

қорын толықтыруға мемлекет тара-

пынан к�рсетілген қамқорлық. «Мен 

кітапхананы ақыл-білім, адамгер-

шілік ордасы деп деп білемін. Ал 

кітап ханашыларды сол ешқашан 

жоғалмауға тиісті асыл қазынаның 

сақшылары деп санаймын» деп белгілі 

жазушы, қоғам қайраткері Q.Кекілбаев 

айтқандай,  инабатты да білікті , 

еңбекқор да табиғатынан зиялы, кез 

келген қиындыққа т�теп бере алатын 

кітапханашылардың игілікті істері 

қоғамға әрқашан қажет. Ендеше, білім 

бұлағының қайнар к�зі – кітапханамыз 

сарқылмай, �ркендей берсін. 

Нұргүл ИМАНСЫДЫҚОВА, 
Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 
университеті ғылыми 

кітапханасының директоры

жағынан еч �згертилген жоқ. Қағаздын 

қатчылығына байланышту китеп фор-

мат жағынан бир аз кичирейтилди» 

дейді кітапты қайта бастырушы. 20-

шы жылдары бұл кітапты қырғыздар 

да  пайдаланып,  сауатын ашып-

ты. Бұл әліппе А.Байтұрсынұлының 

араб әліпбиі арқылы қазақ жазуын 

таңбалауға арналған т�те жазу әліппесі 

болатын. Т�те жазу әліпбиі қазақ 

елі латыншаға толық к�шкен 1932 

жылға дейін пайдаланылған. Бұрынғы 

кітаптар мен газет материалдары бой-

ынша зерттеу жүргізушілер үшін т�те 

жазудың әлі де пайдасы зор. «Ахмет 

Байтұрсынұлы – араб таңбасына 

негізделген қазақ жазуын реформалаған 

тұңғыш адам, – деп жазады қырғыз 

азаматы Кәрбоз Диханов осы кітапқа 

алғы с�зінде. – Қазақ-қырғыз балала-

ры үшін жасалған бірінші әліппе 1911 

жылы Уфадан шықса, 1912 жылы осы 

алфавиттен қазақ тілін б�ліп шыққан 

бірінші ғалым А.Байтұрсынұлы. Біз 

А.Байтұрсынұлының 1914 жылы 

басылған қазақ әліппесін оқырманға 

ұсынып отырмыз.  Мұны қырғыз 

оқушылары да пайдаланып келген. 

Халық ағарту ісінде де бұл кітаптың 

маңызы зор». 

Сондай-ақ Міржақып Дулатовтың 

1909 жылы Уфадағы Кәрімов пен 

Құсайыновтың «Шарық» баспасы-

нан басылып шыққан «Оян, Қазақ!» 

�леңдер жинағы да университет кітап-

ха насындағы құнды дүниелердің бірі. 

– К�зіңді аш, оян, қазақ, 

к�тер басты,

:ткізбей қараңғыда бекер жасты.

Жер кетті, дін нашарлап, 

хал һарам боп,

Қазағым, енді жату жарамас-ты, – 

деп қазақ халқына үн тастаған Мір-

жақып Дулатұлының бұл еңбегі �з хал-

қына деген жанашырлыққа толы. 

Сирек кітаптар қорындағы Ахмет 

Байтұрсынұлының «Жан с�зімді кім 

түсінер?» деп аталатын �леңдері мен 

Мағжан Жұмабаевтың «Шығармалар» 

жинағы да әдеби ескерткіштердің бірі. 

Орыс ғалымы А.Ф.Эфировтың 1949 

жылы шыққан «Ибрай Алтынсарин. 

Жизнь и педагогическая деятелность» 

деп аталатын зерттеу еңбегі Ыбы-

райтану саласындағы алғашқы және 

парасатты еңбек болып табылады. 

А.С.Ситдыковтың «Педагогические 

идеи и просветительская деятел-

ность И.Алтынсарина» (Алма-Ата, 

учпедгиз, 1949 г.) деп аталатын зерттеу 

АТАДӘСТҮР

Қамшы өруді білеміз бе?

еңбегі к�рнекті тарихшы Ермұхан 

Бекмахановтың редакциясымен 

шыққан. Бұл кітапта Ы.Алтынсаринге 

дейінгі қазақ �лкесіндегі халық ағарту 

ісі, ХІХ ғасырдың 60-шы жылдарындағы 

педагогикалық қозғалыс және оның 

Ы . А л т ы н с а р и н г е  ы қ п а л ы ,  ұ л ы 

ағартушының қазақ сахарасында орыс-

қазақ және таза қазақ мектептерін 

ашудағы р�лі, оның педагогикалық 

идеялары, мұғалім мәртебесі туралы 

және әдістемелік к�зқарастары жай-

ында кеңінен баяндалады. Бұл кітаптың 

Алтынсаринді зерттеушілер үшін әлі де 

пайдасы зор болмақ. 

С и р е к  к і т а п т а р  қ о р ы н д а 

М.Qуезовтің 1948 жылы Мәскеудегі 

«Советский писатель» баспасынан 

басылып шыққан «Абай» романы, 

Ы.Алтынсариннің 1957 жылы Қазақ 

КСР Ғылым академиясының баспасы-

нан орыс тілінде шыққан таңдамалы 

шығармалары к�р некті орын алады. 

Қысқасы, Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педаго ги калық университеті ғылыми 

кітап ханасының қорында екі дәуірдің 

куәсі болған осындай сирек кітаптар 

баршылық. Бұл басылымдар студент-

тер мен оқытушылар үшін аса құнды 

дүниелер. 

Ғылыми кітапхананың басты 

қызметі – қорды толықтыру, сақтау 

және жинақталған ақпарат к�з дерін 

айналысқа түсірумен сипатталады. 

Кітап қоры бүкілхалықтық мұра 

болғандықтан, оны толық бүтін қал-

пында сақтап, келер ұрпаққа табыс ету 

кітапханашылардың қасиетті борышы.

:ткен �мірге к�з жүгіртер болсақ, 

еліміз егемендік алғанға дейін қазақ 

тіліндегі әдебиеттерге сұраныс деңгейі 

т�мен болғаны белгілі. Қазақстанның 

түкпір-түкпірінен қазақша мектеп 

бітіріп келген жастар жоғары оқу орын-

дарында тек орыс тілінде дәріс алуға 

мәжбүр болды. Осы және басқа да 

себептерге байланысты қазақ тіліндегі 

қорды белгілі дәрежеде толықтырып 

отыруға мүмкіншілік болмады. Себебі 

ол кезде тек орыс тіліндегі оқулықтарға 

сұраныс жоғары болды. Қазақ тіліндегі 

дәріс беретін б�лімдері бар оқу орын-

дары да аз еді.

Егемендік алған алғашқы жыл-

дардан бастап жағдай �згерді. Елі-

міздің жоғары оқу орындарының 

факультеттері жанынан қазақ б�лімдері 

ашыла бастады.  Қазақ т іл індег і 

оқулықтары мен оқу құралдарына 

сұраныс к�бейді. Мұндай бетбұрыс 

кітапхана саласына �з қиындығын 

ала келді. :йткені қаншама қазақ 

б�лімдері ашылғанымен, оқу үдерісіне 

орай студенттерді қазақ тіліндегі 

о қ у л ы қ т а р м е н  қ а м т а м а с ы з  е т у -

ге мүмкіндік жоқ еді. Мұндай қиын 

жағдай, әсіресе университетіміздің 

биология, география, механика, ма-

тематика, физика, экономика, фи-

лософия, заң мамандықтарына тән 

АТАДӘСТҮР

ақыл мен білім ордасы
КІТАПХАНА –КІТАПХАНА –
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ФОТО: ҚАС-ҚАҒЫМ СӘТ 

Ерлан ОМАРОВ  – 
1984 жылы 18 сәуірде Қарағанды 
облысы Ұлытау ауданы Егінді 
ауылында дүниеге келген. 
Журналистика мамандығы бойынша 
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған 
университетін, Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде 
магистратурасын тәмамдаған. 
Фотоөнерге келуіне туған ағасы 
Әнуар Омар ықпал етіп, бағыт-
бағдар берген.
«Астана ақшамы» газетінде фототілші 
болып жұмыс істеген. 2012 жылдан 
бастап «Егемен Қазақстан» газетінің 
фототілшісі болып еңбек етіп келеді. 
Е.Омаров тұңғыш рет тағайындалған 
ұлттық «Үркер»  сыйлығында 
«Жылдың үздік фотосуреті» аталымы 
бойынша жеңімпаз, 2017 жылы 
«Үздік бейне-сурет материалы үшін» 
аталымы бойынша «Парламент сөзі» 
сыйлығының иегері атанған. 

1. Ши тоқу да бір өнер

2. Әскери сэлфидің 
әдемісін-ай...

3. Азаматым-ай, 
қазанатым-ай

4. Атадәстүрді ұлықтап...

5. Отан құшағындағы 
отбасы 

6. Көгершіндер 
ортасында... 

7. Тау баурайындағы 
жылқылар
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БӘРЕКЕЛДІ!

ағаларымыздың ән байқаулары �тіп жүр. Ал 

Солтүстік �ңірде бұл алғаш рет �тіп отырған шара. 

Сол үшін бақыттымын. Жалпы Тобыл-Торғай 

халқына, к�рермендеріме шын жүректен алғыс 

білдіремін, – дейді ҚР Еңбек сіңірген қайраткері 

Қалибек Деріпсалдин. 

Байқаудың алғашқы күні қатысушылар 

қазақ ұлт-аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен 

Қ.Деріпсалдиннің бір шығармасын орындаса, 

келесі кезекте үміткерлер �з қалауы бойынша 

к�рнекті композиторлар Б.Байқадамов, Q.Еспаев, 

Б.Хамзин, Б.Сәуекеновтердің бірінің әндерін 

орындауы шарт. Байқаудың екінші кезеңінде 

әншілер автордың эстрадалық жанрда жазылған 

бір әнін орындады. 

Qдiлқазылар алқасына ҚР еңбек сiңiрген 

қайраткерi, Астана мемлекеттiк �нер универси-

тетiнiң профессоры Ермұрат Үсенов т�рағалық 

етті. Қалғандары да осал емес. ҚР еңбек сiңiрген 

қайраткерi, Қазақстан композиторлар одағының 

басқарма мүшесi, Құрманғазы атындағы консерва-

тория ның профессоры Бейбiт Дәлденбай, еліміздің 

еңбек сiңiрген артисi, Үкілі Ыбырай атындағы 

Ақмола облыстық филармониясының әншiсi 

Ғазиза Жұмекенова және ҚР еңбек сiңiрген қай-

раткерi, Елубай :мiрзақов атындағы Қостанай 

облыс тық филармониясының жанынан құрылған 

ұлт-аспаптар оркестрiнiң бас дирижерi әрi к�р-

кем дiк жетекшiсi Назымбек Молдахметов бар. 

Мұның сыртында танымал �нер жұлдыздары Есет 

Садуақасов, Сүлеймен Ибрагимов кеш қонағы 

болды.

Кілең мықты құлағын тосып, мұқият тыңдап 

отырған байқауда сахнаға толқымай шығу мүмкін 

емес-ті. Бірақ үміткерлердің бәрі қатал сыннан 

сүрінген жоқ. Qр әнді нақышына келтіре, ырғақ 

үйлесімін бұзбай айтып шықты. Qрине, байқаудың 

аты – байқау. Біреу жеңеді, енді бірі жеңіледі. 

Бұл жолы байқаудың бас жүлдесі Тараздан келген 

«Тюльпан» атты картинасына түсуге аттанып 

кеткен болатын.

Айта кетейік, ол 2008 жылы экранға шыққан 

«Тюльпан» фильмінде басты р�лді сомдады. 

Фильм сол кезде Канн  кинофестивалінде 

«Ерекше к�зқарас» байқауының бас жүлдесін 

жеңіп алған.

2004 жылдан бері Ресейде тұратын актриса 

2011 жылы Ресей театр �нері университетінің 

актер факультетін бітірген. Петропавлдағы ата-

анасына жиі келіп тұрады екен.

Иә, қазақ елін әлемге таныту үшін еліміздің 

мәдениетін к�рсетіп, �неріміз бен спорты-

мыз арқылы талай жеңіске жетеріміз анық. 

 Жанатбек Кәдіровке бұйырды. Бірінші орын-

ды Батыс Қазақстан облысынан келген Дәрия 

Бақытова мен Дастан Есентемiровтер жеңіп алды. 

Екiншi жүлделі орын ақт�белiк Нұртас Омаров 

пен қостанайлық Қанат Ражановтың еншісіне 

тиді. Ал үшiншi орын ақмолалық Алмат Qбiлғазин, 

қостанайлық Гүлбақыт Жаңбырбаева мен Азамат 

Мұқатовқа берілді. 

– Қалибек ағаның әндері жүрекке �те жақын. 

Біз ол кісінің «Айнак�л жағасында» деп аталатын 

әнін ең алғаш болып орындадық. Осыдан үш-

т�рт жыл бұрын Оралға келіп, бізге осы әнді �зі 

ұсынды. :те сәтті шыққан сияқты. Qннің әуезі 

мен с�зі �зара қабысса туындының тұғыры биіктей 

түседі. Мұндай дүние �міршең болады. Qсем әуенді 

тыңдарманның жүрегіне жеткізіп, орындай білу 

қажырлы еңбекті талап етеді. Қалибек Деріпсалдин 

– сол үдеден шыға білген композитор әрі әнші. 

Тума талант иесін Тобылдың дүлділі ғана емес, 

«Қазақтың Қалибегі» деп атайтыны да сондықтан, 

– дейді Дастан Есентеміров.

Байқау �ткен екі-үш күнде түрлі санаттағы 

мамандармен пікірлестік. Qн �нерінің шексіз 

құдіретін ой-тамызық еттік. «Алуан-алуан жүйрік 

бар, әліне қарай шабады» дейді халқымыз. Оңды 

пікір осы. :нердің соқтықпалы-соқпақты жолында 

жүрген жандар да бұған еш шүбә келтірмейді.

:нер кеші �зінің шарықтау шегіне жетер кезде 

белгілі композитор, музыка саласының майталма-

ны Ермұрат Үсеновпен жолығып, пікірін сұрадық. 

Ерекең к�птің к�кейіндегісін д�п басты.

– Меніңше, байқау мұнымен тоқтап қалмауы 

тиіс. Неге десеңіз, ел ішінде талай дарынды жас-

тар жүр. Солардың бағын ашатын осындай ша-

ралар. Тіпті болмаса әр екі жыл сайын ұйымдас-

тырып тұрса, бұдан қазақ музыкасы, ән �нері 

ұтпаса, ұтылмайды. Сол себепті Қалибек әндерінің 

байқауы ғұмырлы, тұғырлы болсын деп тілеймін, –

дейді елімізге еңбек сіңірген қайраткер, Қазақстан 

композиторлар Одағының мүшесі, профессор 

Ермұрат Үсенов. 

 Осылайша, композитор Қалибек Деріпсалдин 

әндерінің республикалық байқауы �з мәресіне 

жетті. Ел Ұлы мәртебелі �нерге түрегеп тұрып қол 

соқты. Бұл Қалекең әндеріне берілген шынайы 

баға.

 

7лібек ЫБЫРАЙ,
журналист

ҚОСТАНАЙ

Бізге мұндай жеңістер к�п керек. Сонда ғана 

Қазақстанды әлем елдеріне мойындатуға 

 болады. Бүгінде Самал Е слямова сияқты �нері 

арқылы қазақ пен Қазақстанды танытып жүрген 

«Singer – 2017» жобасының жүлдегері Димаш 

Құдайберген, скрипкашы және дирижер, Бир-

мингем консерваториясының профессоры  Марат 

Бисенғалиев, Моңғолияда тұратын бүркітші қыз 

Айшолпан Нұғайып сынды �нер иелері бар. Ең 

бастысы, қазақ үшін туылып, Қазақстанды та-

ныту үшін тер т�гіп жүрген азаматтарымызды дер 

кезінде қолдай білсек болғаны. 

Бізге әдетте, к�біне �нер адамын қазақтың 

�зі тануы үшін оны алдымен әлем тануы ке-

рек сияқты к�рінеді. Мәселен, осыдан екі 

жыл бұрын к�птің бірі болып жүрген Димаш 

Құдайберген қытайлық додаға түсіп, күллі 

қазақтың мақтанышына айналды. Ал оған дейін 

біз оны осы деңгейде бағаламай келген болатын-

быз. Бүгінгі кейіпкеріміз Самал Еслямова да дәл 

солай. Кешегі жеңісі болмаса, біз ол туралы әлі 

де білмеген, танымаған болар едік. Сондықтан 

туғанынан талантты, бойында дарыны бар 

кез келген адамды уақытында танып, бағалай 

білсек дейміз. Біз �зімізді �зіміз танығанда ғана, 

қазақты әлемге таныта аламыз. 

А.МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Қара баянның Қара баянның 
құдіретіқұдіреті

Орал, Атырау, Тараз, К�кшетау сияқты еліміздің 

бірқатар �ңірінде �зіндік шығармашылық кешін 

�ткізген �нер қайраткері әндері мен күйлерінің 

басын қосып, бірнеше жинақ шығарған. Бұл 

жолы да Қалекең Қостанай, Торғай топырағынан 

шыққан композиторлардың жүзден астам әндерін 

біріктіріп, «Тобыл-Торғай әуендері» атты үлкен 

жинақ шығарды.

Композитор тұңғыш рет республикалық 

деңгейде  «К�ктем қыздар»  деп  аталатын 

ән байқауын �ткізуді ұйғарыпты. Тың идея-

ны Қостанай облысының әкімдігі, облыстық 

мәдениет басқармасы мен қала басшылығы іліп 

әкетті. Тобыл �ңірінде мұндай ірі к�лемдегі ән 

байқауларының �туі заңды құбылыс. Кешегі 

Бақытжан Байқадамов, Qбілахат Еспаев тәрізді ән 

әлемнің падишалары дүниеге келген топырақ небір 

талантты композиторларға кенде емес. Қалекең 

солардың лайықты ізбасары іспетті. 

Қазақстан композиторлар Одағының мүшесі, 

әнші-композитор Қалибек Деріпсалдиннің 

әндеріне арналған республикалық «К�ктем-

қыздар» байқауына елдің түкпір-түкпірінен келген 

отызға тарта әнші қатысты. Байқаудың к�здегені 

– қазақстандық әндер шығармашылығын дамыту, 

ел ішіндегі жастар арасында Қостанай облысы-

нан шыққан композиторлардың шығармашылық 

мұраларын сақтау және насихаттау, ән әлеміндегі 

жаңа есімдерді халыққа таныстыру. Еліміздің 

түкпір-түкпірінен ат арытып келген үміткерлер екі 

күн бойы Қостанайды әсем әнге б�леді. 

 Қалекеңнің �зі сахна сыртында қобалжып жүр. 

Дұрыс қой. Бәрі абыроймен �тсе екен деп тілейді 

жұдырықтай жүрегі.

– Ел ішінде мұндай байқау �ткізу бұрыннан 

қалыптасқан дәстүр ғой. Мәселен, Алматы-

да Нұрғиса Тілендиев, Qсет Бейсеуовтің кеші, 

Таразда Алтынбек Қоразбаев, Қызылордада 

Кеңес Дүйсекеев, Оралда Ескендір Хасанғалиев 

Жуырда «Қазақ қызы 71-ші Канн кинофести-
валінде үздік актриса атанды» деген хабар жер 
жүзіне тарады. Бір-ақ сәтте күллі қазақты 
қуантқан Самал Еслямова ресейлік режиссер 
Сергей Дворцевойдың «Айка» фильміндегі ба-
сты р�лі үшін үздік деп танылды. 

Самал Еслямова Канн кинофестивалінің ма-

рапаттау рәсімінде режиссер Сергей Дворцевойға 

алғыс айта отырып, бұл жеңістің маңызы ерекше 

екенін айтты. Себебі актриса түсірілім кезінде 

жүлде туралы ойлауға мұршасы да болмаған. 

Кинокартина жеті жыл бойы түсірілгендіктен 

Самал мен басқа да актерлар да  бұл туындыға  

бар  күштерін салған. 

Осылайша, жеті жылдық еңбек, тыным-

сыз ізденулердің арқасында қазақ қызы үлкен 

жеңіске жетіп отыр. Тіпті кино сыншысы Антон 

Долиннің �зі «Айка» фильмі мінсіз де шынайы 

деп бағалап үлгерді. 

Самал Еслямова 1984 жылдың 1 қыр-

күйегінде Солтүстік Қазақстан облысы Ақ-

қайың ауданын дағы Аралағаш ауылында туған. 

Ол журналист болуды армандағанымен �нер 

колледжінің «қазақ театрының актері» курсына 

алғашқылардың бірі болып түсті. Бірақ дипло-

мын оның орнына әпкесі Аяг�з алды. :йткені 

жас дарын иесі ол кезде Сергей Дворцевойдың 
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Иә, оның �нер жолында жүргеніне биыл 45 жыл 

толды. Едәуір уақыт. Осы аралықта композитор 150-

ден астам ән жазған. Тақырыбы сан алуан. Отанға, 

туған жерге, анаға деген махаббат, қазақ қыздарына 

деген ынтық сезім Қ.Деріпсалдин әндерінің 

 басты к�зірі. Қалекең бүгінгі заманның сал-серісі 

сияқты. Ол тек, Тобыл т�ңірегіне ғана емес, 

к�птеген облыс орталықтарын аралап, әндерін 

елге насихаттап жүр. Бұған дейін Алматы, Астана, 


