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бастап шығады

Ана тіліміздің алтын бесігі – қазақ отбасы. 
Егер қазақ отбасы ана тілін өз бесігінде 
әлдилеп өсірмесе, ұясынан көкектің 
балапанын ұшырған құс сияқты боламыз. 
Қазақтың үйінде өскенімен, аты – қазақ, заты 
– басқа болып, елімізде өзгетілді кеңістікті 
қалыптастыруға қызмет етіп, өзгенің тілінде 
сайрап жүрген қандастарымызды көргенде 
талай қазақтың шаңырағынан өзгенің баласы 
өсіп шығып жатқандай ауыр күй кешесің. 
Отбасының тілі, тәрбие тілі қазақша 
болмайынша, біз де көкектің жұмыртқасын 
басып шығарған аңқау ұябасардай болып 
қала береміз. Бесігіміздің ішіне жақсылап 
үңілейікші, ағайын, біз осы ертең де көкектеп 
мазамызды алатын ұрпақ өсіріп жатқан 
жоқпыз ба? 

Qyrqyn minse qyr artylmaıtuǵyn osy 
bir «qyrt maqtan» degen bir maqtan bar, 
sol nege kerek, nege jaraıdy? Ol ar, esti 
bilmeıdi, nmysty bilmeıdi, keń tolǵaý, úlken 
oı joq, ne balýandyǵy joq, ne batyrlyǵy joq, 
ne adamdyǵy joq, ne aqyldyǵy, arlylyǵy 
joq.

Moınyn buryp qoıyp: «О́ı, táńiri-aı, 
qoıshy ári, kimnen kim artyq deısiń, kimniń 
basy kimniń qanjyǵasynda júr, ol meniń 
qazanyma as salyp berip júr me, men onan 
saýyn saýyp otyrmyn ba» - dep bulǵaqtap, 
nemese: «aıaǵanym janym ba? О́ı, enesin 
uraıyn, ólip ketpeı nege kerek? Araz bolsa 
atylyp, ıa osy úshin aıdalyp ketsem de 
kóngenim-aq? Áıteýir bir ólim bar ma» dep 
qalshyldaıtuǵyn kisi kóp qoı.

О́zderiń kórip júrsińder, osy aıtqan sóz 
boıyna laıyq qazaq kórdińder me? О́limge 
shydaıtuǵyn qazaq kórgenim joq, ólimge 
shydamaımyn degen de qazaq kórgenim 
joq, keńirdegin ǵana kórsetedi-aý «qıylyp 
qala qalaıyn» dep.

Eger osy sóz boıyna laıyq kisi kórinse, 
aqyly joq bolsa da, qaıratymenen-aq kisi 
aıdyndyratuǵyn adam bolǵany ǵoı! Eger 
shyn aıǵaıdy kórgende, kirer jerin taba 
almaıtuǵyn daraqy jurtty osy sózimen 
aıdyndyramyn, «myna kápirden kisi 
shoshıtuǵyn eken» degizip aıdyndyraıyn 
dep aıtyp otyrǵan qur dombytpasy bolyp, 
bosqa qoqıyp otyrsa, sony ne deımiz?

Aı, qudaı-aı! Janǵa myrza qylatuǵyn, 
erdiń jadaǵaıda-aq sertke turǵyshtyǵy, 
malǵa myrzalyǵy, dúnıeni bir tıyn esep 
kórmeıtuǵyny, jomarttyǵy – ár túrli belgisi 
boıynda turmas pa edi?

«Uıalmas betke talmas jaq beredi» dep, 
kóp byljyraǵan arsyz, uıatsyzdyń biri-daǵy.
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ҚАЗАҚСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ –
Тәуелсіздіктің символы емес пе?

АШЫҚ ПІКІР АЛАҢЫӘН ҚАНАТЫНДА

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында Қазақстанның 
қасиетті рухани құндылықтары, киелі жерлерінің географиясы жобасын жасау тура-
лы атап көрсетілген. Сонымен қатар мәдени-географиялық белдеудің рөлі мен оған 
енетін орындар, жергілікті нысандар мен елді мекендерге бағытталған «Туған жер» 
бағдарламасы туралы да айтылғаны белгілі. 

Бүгінгі санда:

Жүрегі дархан 
Жұмабек

Қара шаңырақ

Арбаған елді 
бір сиқыр...

9-бет

6-7-бет

12-бет

Екінші жағынан, көкектің балапаны-
на қызығасың. Тілдің жайын ойласаң осы 
«аты жоқ көкек» құсы құрлы бола алмай 
отырға нымыз жаныңа батады. Ол өзге ұяда 
өсіп, өзге ана ның құшағынан шықса да, 
өзінің көкек-анасының тілін сатпай, өмір 
бойы өз тілінде «сөйлеп» көкектеп өтеді. Біз 
сияқты өз үйінде, өз елінде жүріп анасының 
тілін ұмы  тып қалмайтын көкектің тілдік 
жады  неткен мықты, «көкек тілі» қандай 
өміршең еді! Бұл тұр ғыдан қарағанда, ер-
теректе киелі деп санал   ғанымен, кейінгі 
кезеңдерде халық санасында ұя баспайтын, өз 
атын өзі шақыратын жағымсыз құс кейпіне ие 
болған осы құстан да үйренеріміз, сабақ алар 
тұсымыз бар екен-ау... 

Асы л тек ті ха лқ ымызға қай дағы бір 
көкекті үлгі еткені несі дей көрмеңіздер! Ұр-
пақтарын қазақ тілінен өзге бірнеше тілді 
меңгеруге тәрбиелеп жүрген білімдар ата-
ана мен ата-әже ертең ел тізгінін ұстайтын 
бүлдір шін дерін, «сыночек», «дочурка», «пле-
мянник», «племянницаларын» туғанынан 
«ұлым», «қызым», «немере-жиендерім» деп 
атап, «құлыным», «ботам», «күнім», «айым» 
деп еркелетіп өсірсе ғана, олар уызға жарып 
өсіп, ана тілінде сөйлейді, ұлтымыздың тілі 
өміршең болуына негіз қаланады. 

Осы бір т үйір ойды: «Әр қазақ отба-
сының ата-аналары қазақша сөйлеп, ба-
лаларына, ең алдымен, ана тілінде тәрбие 

берсе, мемлекеттік тілдің қоғам өмірінің 
барлық саласында кеңінен қолданылуына 
әлеу меттік-лингвистика лық негіз берік 
қаланады» деп ғылыми лан дырып, ресми-
лен діріп, бір ғана сөйлеммен қысқа қайырып 
айтуға да болады. Сондай-ақ бұл – мың 
бір мысал мен ғұлама ғалымдар пі кірінен 
дерек-дәлелдер, дәйексөздер келтіре отырып, 
ондаған мақалалар, ғы лыми кітаптар жазып 
талдап-таратып беруге болатын өте өзекті 
тақырып. Қалай айтып, қанша жазсақ та ұлт 
тілінің өмір сүруі үшін әр азаматтың жауапты 
екенін оның санасына сіңіру – басты мақсат.

Лингвист ғалымдар тілдің болашағын сол 

тілде сөйлейтін балаларға қарап анық тайды. 
«Тілдің өмір сүруін оны меңгер ген балалар 
қамтамасыз етеді» дейді Гарвард универси-
тетінің профессоры, аса танымал психо-
лингвист-ғалым Стивен Пинкер.

Әр қазақ отбасы – ұлт тілінің кіші отаны. 
Ана тілінде сөйлейтін әр ұл мен қыз – қазақ 
тілі, қазақ ұлты деген тұтас ағзаны құрайтын 
бір тірі жасуша немесе оның бойына қан тара-
тып, жан бітіріп тұрған алпыс екі тамырдың 
бірі. Бір қазақ баласының өзге тілде тілі 
шығып, өз тілінен ажырап қалуы – ұлт тілі 
үшін бір жасушасының жансызданып, бір 
тамырының кесілуімен барабар. Ендеше, 

ұлтыма қызмет етемін, оның жаны мен тәнін 
жараламай, сау қалпында сақтаймын дейтін 
әр қазақтың ұлт тілін жансыздандыруға да, 
қансыздандыруға да қақысы жоқ. Баласы-
на ана тілінде тәрбие мен білім бермеген, 
тілін меңгертпеген қазақ отбасы өз елінің 
мемлекеттік тілінің, ұлт тілінің өркен жаюы-
на емес, өрісінің тарылуына, өзге тілдің 
үстемдік құруына қызмет етеді. 

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
филология ғылымының докторы, 

профессор, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент-мүшесі 

ҰЛТ ТІЛІНІҢ ҰЯСЫ – 
ОТБАСЫ 

Бұл орайда негізгі және маңызды 
мәселелердің бірі де бірегейі – ел 
тану, жер тану мақсат-мұратымен 
ұштасып жатқандығы. Ал бұлардың 
барлығы баланың бойына кішкентай 
кезден сіңіріліп, сонау мектеп жа-
сынан қалыптасады. Демек, жалпы 
білім беретін мектепте оқытылатын 
география пәнінің алар орны ерекше. 
Осы мақаланы жазуыма түрткі болған 
баспасөз беттерінде жарияланып жүрген 
Қазақстан географиясын оқытуға бай-
ланысты өзекжарды пікірлер деп айтар 
едім. Олардың бірқатары пән оқулығына 
да тікелей байланысты. Оқу сағаттарына 
қатысты да түйткілдер аз емес. 

Жасыратын несі бар, біздің кезі мізде 
мектеп оқулықтары түсінікті болатын. 
Жүйелі жазылатын. Ол кезде ешқандай 
оқулықтың жаңарып, ауыс қанын көрген 
де, естіген де жоқпыз. Ал қазір ше? Баспа 
да, авторлар да көп.

Кешеге дейін мектеп оқулықтары 
м е н  о қ у л ы қ т а р  б а ғ д а р л а м а л а р ы 
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 

Астана күні қарсаңында «Астана-Арқау» дәстүрлі 
түркі музыкасы фестивалі өтті. Биыл он бірінші 
рет ұйымдастырылған фестивальге отызға жуық 
ұлттық музыка орындаушысы қатысты. 

Аутентикалық музыканың үздік орындаушылары 
жиналатын бұл шараға жойылып бара жатқан түркі 
халықтарының өкілдері де қатысты. Өнер иелері 
бақсы әндерін, кеңірдекпен айтылатын әндерді 
орындап, домбыра, хомус сынды ұлттық аспап-
тарда ойнады. Фестивальде Өзбекстан, Қырғызстан, 
Түркия, Әзірбайжан, Татарстан, Иран, Украина, 
Қарақалпақстан елдерінің музыканттары өнер 
көрсетті. 

11 жыл ішінде Астана түркі өркениетінің ұлт 
өкілдері бас қосқан ауқымды жиынға бастамашы 
болуда. «Астана-Арқау» фестивалін тұрақты түрде 
өткізу халықаралық деңгейдегі ұлтаралық қарым-
қатынас дәстүрін жаңғыртуға, Қазақстанның түркі 
музыкалық мәдениетінің біріктірушісі ретіндегі 
рөлін нығайтуға ықпал етеді.

Фестиваль концерттерінде алыс-жақын ше-
телге есімі танымал өнер шеберлерінің орында-
уында барлық түркі халықтарының музыкасы 
ұсынылды. Батыс пен Шығыс тыңдармандарын 
тамсандыратын жанрлар – бақсылардың ән-жыры, 
хомусқа (шаңқобыз) арналған керемет композиция-
лар, көмеймен ән айту, эпикалық және аспап тық 
шығармалар, Орта Азия мен Қазақстан, Күнгей 
Кавказ бен Анатолия, Волга жағасы мен Сібір 
түркілерінің ән лирикасы орындалды.

Ақбота ҚУАТОВА

академиясында тәжірибелі әдіскерлердің 
жан-жақты талқылауы нан өтіп, сосын 
баспаға ұсынылатын. Негізі қандай істі 
де, әлемде болып жатқан жаңалықтарды 
да бірден қабылдай салмай, алдымен 
оны жан-жақты зерттеп алуымыз ке-
рек. Ал қателіктердің зардабын бейкүнә 
оқушылар тартады.

Қазіргі жаһандану заманында жаңа-
шыл  дық көп, бірақ оның бар лығын 
дұрыс деп қабылдай бермеуіміз керек. 
Мы наны қа раңыз шы, оқу жылының 
басында бастал ған реформа жыл соңына 
дейін сан құбылады. Оқушылар түгілі, 
мұғалімдердің өзі ол реформаны толық 
түсініп үлгермейді. Сосын баға деген 
– оқушының, одан қалды сыныптың, 
мектептің күнделікті айнасы. Ал бүгінде 
ше? Мектеп-лицейлерде 5-7 сыныптарда 
баға қоймайды екен. Сонда оқушы өзінің 
күнделікті білімнің бағасын, өз деңгейін 
біле алмайды деген сөз. Бұл оқушы үшін 
мектепке жай барып қайтумен бірдей, 
себебі бағаны тоқсанның соңында 
пайыздық көрсеткішпен береді.

Меніңше, оқушыға бағаны күн делікті 
қойып отырған дұрыс, күнделікті алған 
баға оқушыны ойландырады, өзіне есеп 
беруіне де қажет.

«Оқушыларды дүбәра, қаптаған ре-
формалармен «аурушаң» ететін болдық» 
деп дұрыс айтылып жүр. Оларға артылып 
отырған жүк те ме өте көп, ауыр. Мен осы 
жерде өзім тап болған жағдайға тоқтала 
кетсем. Қазіргі мектеп-лицейлердің 
5-сыныбына арналған «Қазақ әдебиетін» 
қараңызшы. «Керқұла атты Кендебай» 
ертегісіне бар лығы 7 сағат беріл ген. 
Оқулықта ерте гінің басы жоқ, оны ау-
дио баспа арқылы тың дау қажет екен. 
Ал ондай мүм кін дік барлық мектепте 
бар ма? 

(Жалғасы 3-бетте)

«Астана – Арқау» 
фестивалі



2 №28 (1442)
12 – 18 шілде

2018 жыл

ANA TILI АНА ТІЛІ

КИЕЛІ МЕКЕН

құжаттама басқармасы тарихи мәдени 
нысандарда іс-шаралар ұйымдастыру 
бөлімінің басшысы Сауран Қалиұлы 
ашып, қазба жұмысының барысымен 
таныстырды. 

– Біз 6-8 метр көлемді алып, төбеден 
төмен қарай қазамыз. Қазір қазуды 
жос парлап отырған аумақта оннан аса 
адамның моласы бар екен. Оларды қазып 
алып, сүйектерін Бақалы ауылының 
қасындағы бейітке қайта жерлейміз. Ал 
әр қазылған қабатты, оның топырағы 
мен табылған құнды дүниелерді жеке-
жеке зерттейтін боламыз. Жер қыртысын 
анықтай отырып қаланың да жасын, өмір 
сүру кезеңін айқындаймыз. Бүгін  сіздерді 
жинап отырған себебіміз, осында сіздердің 
ата-бабаларыңыз жерленгендіктен  рұқсат 
алу. Бұл еліміз үшін қажет шара екенін 
түсініп, келісім береді деген сенімдемін, - 
деді С.Қалиұлы. 

Осыдан кейін сөз  сөйлеген ау-
дан әкімі Бақтияр Көпбосынов тари-
хи жұмыстар Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

Айта кетейік, Қазақ мемлекеттік 
Қыздар педагогикалық университеті 
– еліміздегі бірден-бір тек қыздар 
оқитын жоғары оқу орны. Орта Азия 
аймағында мұндай оқу орны жоқ. 
Әлемде де саусақпен санарлықтай. 
Университеттің 6 факультетіндегі 28 
кафедра бакалавриат бойынша – 43, 
магистратура бойынша – 23 және PhD 
докторантура бойынша 4 мамандық 
негізінде мұғалімдер дайындайды. 
Сондай-ақ сырттай оқу бөлімінің 
студенттері 20 мамандық бойынша 
қашықтықтан оқыту технологиясын 
пайдаланып, білім алады. Бүгінде оқу 
орнында жалпы саны 7 мыңға жуық 
студент, магистранттар мен доктор-
анттар оқиды. Оларға 55 ғылым док-
торы, 230-дан астам ғылым кандидаты 
мен 90-ға жуық PhD докторы мен 
ғылым магистрі дәріс береді. Қазіргі 
күнде мұнда студенттердің сапалы білім 
алып, ғылыммен, өнермен, спортпен 
айналысуы үшін, олардың бойында 
халқымыздың ұлттық құндылықтарын 
дарыту орайында бірқатар жұмыстар 
жасалып, университет отандық жоғары 
оқу орындары арасында үлкен беделге 
ие болып отыр.

Қорыта айтқанда, ең бастысы 
«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден 
балаға» деп Абай атамыз айтқандай, 
университет қабырғасынан түлеп 
ұшқан жас мамандар өз білімдері 
мен біліктерін қызмет барысында 
көрсетеріне сенім мол. 

Жандар АСАН,
Қыздар университетінің 

Баспасөз және қоғаммен байланыс 
бөлімінің басшысы

атты бағдарламалық мақаласы аясында 
жүргізіліп жатқанын айта келіп, ұрпағымыз 
осы жерде өмір сүрген халқымыздың 
тарихын тереңірек танып білуге осы 
қазба жұмысының септігі тиетіндігін 
жеткізді. Сондай-ақ облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Еркінбек Солтыбаев  
қазақ елінің тарихын әлемге таныту үшін 
жасалып жатқан бастама екенін айтты. 
Ауыл қариясы Болатбек Қайыпбекұлы 
археологтарға сәт сапар тілеп, ақ ба-
тасын берді. Осында жерленгендердің 
рухына ауыл имамы Бақыт Ілесов құран 
бағыштады. Содан кейін аудан әкімі 
Б.Көпбосынов, облыстық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Е.Солтыбаев, 
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы  
Е.Аманбеков қолдарына күрек алып, 
қазба жүргізу үшін белгі қойылған орынды 
алғашқылар болып қазды. 

Есет ДОСАЛЫ, 
журналист

Жамбыл облысы
Жуалы ауданы

«Эйр Астана» әуекомпаниясының 
президенті Питер Фостер: «Астана еліміздің 
экономикалық, қаржылық және мәдени   
орталығына айналды. Әуекомпания Аста-
надан және Астанаға бағдарлық желісін 
ұлғайтуды жалғастырмақ. Жақын және 
алыс ше телдегі ірі қалаларымен байланыс-
тырып, ыңғайлы түйісулермен қоса тран-
зиттік мүмкіндіктерді ұлғайтпақ» деді.Өз 
атауын жас елорданың құрметіне алған 
Қазақстанның азаматтық авиа циясының 
көшбасшысы 2002 жылы құрылып, Аста-
на мен Алматы арасында 3 күнделікті 
рейс тен бастаған, ал қазір екі қала арасын-
да күніне 9 рет қатынайды. Әуекомпания 
Астанадан 23 халықаралық бағыт бойынша 
Ресейдің, Алмания, Ұлыбритания, Фран-
ция, Үндістан, Қытай, Таиланд, Оңтүстік 
Корея, Әзірбайжан, Грузия, Түркия, БАӘ, 
Қырғызстан және Өзбекстан астаналары 
мен қалаларына жолаушылар тасымал-
дайды. Оған қоса еліміздің 10 қаласы на 
қатынайды.Қазақстан арқы лы транзит-
тік халықаралық жолаушылар саны 2010 
жылдан бері 10,718 адамнан 2017 жылы  
488,714 адамға дейін өсті, яғни әрбір 4-ші 
жолаушы транзиттік.

 2018 жылы әуетасымалдаушы Астана-
дан Түменге және Қазанға жаңа рейс ашты, 
Астанадан Лондонға рейстер күнделікті 
жасалды, басқа да халықаралық бағыт тар-
да жиі қатынайтын болды. Халықаралық 
рейстер саны Астанадан 2011 жылмен 
салыстырғанда 4 дүркін көбейді және 
аптасына 117 рейсті құрады, ал 2020 жылға 
дейін бұл санды еселетпек. Қазақстанға 
туристерді тарту үшін «Эйр Астана» 
Stopover Holiday бағдарламасын енгізген. 
Алғашқы тәулік үшін компания рейсімен 
келіп ары қарай ұшатын жолаушыға АҚШ-
тың бір долларына қонақүй, таңғы ас пен 
әуежайдан қонақүйге және керісінше 
көлік ұсынылады.Соңғы 2,5 жыл ішінде 
бағдарламаны 21 мың адам қолданған.
Маршруттық желіні кеңейтуден басқа 
әуекомпания авиациялық-техникалық 
базаны жетілдіруде, бұл Астана қаласының 
аймақтағы авиациялық және транзиттік 
х а б ы  р е т і н д е  ө р к е н д е у і н е  ж а ғ д а й 
туғызады. Үстіміздегі жылы компания 
Нұрсұлтан Назарбаев әуежайы аумағында 
авиациялық-техникалық орталықты 
іске қосқан. Онда меншікті және өзге 
әуекомпанияларының ұшақтарына техни-
калық қызмет көрсетіледі.

Т.ӘБДІРАХИМОВ

Археологтар биылғы жұмысты қаланың 
негізі болған басқару орталығынан 
бастамақ.

Осы маңның Жылқышы төбе атануы 
қазақ жерінде бейбітшілік орнаумен 
байланысты. Ал жаугершілік заман-
да ол «Қарауыл төбе» аталып келген. 
Қасында Теріс өзені ағып жатыр. Бұрын 
Теріс өзенінің жағасы ну тоғай бол-
са, қазір оның жұрнағы ғана қалған. 
Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы салынғанға 
дейін тоғай Қаратауға дейін сұғына еніп 
жататынын көнекөз қариялар айтып 
отыр. Тоғай, әсіресе елімізде болған 
тоқсаныншы жылдардағы тоқырауда 
қатты оталып кеткен көрінеді.

Тарихшылар қазба жұмыстарын баста-
мас бұрын археологтар Бақалы ауылының 
ақсақалдарын жинап, еліміздің ертеңгі 
тарихын танып-білу үшін олардан рұқсат 
сұрады. Рұқсат алудың да өз себебі бар. 
Яғни, мұнда өткен ғасырдың алпысын-
шы жылдарына дейін ауыл тұрғындары 
ж е р л е н і п  к е л г е н .  Б е й і т  қ а с ы н д а 
шешендердің де бейіті орналасқан. Осы 
жайларды ескере келіп, төбе басында 
ауыл ақсақалдары, аудан басшылары жи-
налып, келелі жиын өткізді. Жиынды об-
лыс әкімдігінің мәдениет, архивтер және 

ситеттен алған білімдерін тәжірибемен 
ұштастыра отырып, еңбек нарығында 
бәсекелестік қабілеті жоғары кәсіби 
тұлға болу екендігін атап өтті. 

– Ұ с т а з  –  б о л а ш а қ  ұ р п а қ т ы ң 
бағбаны, шәкіртінің бойына біліммен 
бірге тәрбие сіңіруші, жанына жарық 
сәуле сеуіп, көкірегін нұрландырушы. 
Сіздердің басты мақсаттарыңыз еге-
мен еліміздің болашақ жастарын 
тәрбиелеуге, білімі мен біліктілігін 
арттыруға, мемлекетіміздің даму-
ына сүбелі үлестеріңізді қосу. Өмір 
жолындағы сапарларыңыз сәтті болғай, 
болашаққа бастаған қадамдарыңызға ақ 
жол тілейміз, – деді Г.Алдамбергенова. 

Сонымен қатар, университет рек-
торы бір топ бітірушіге дипломды сал-
танатты жағдайда табыстады. Олардың 
қатарында оқуда озат,  қоғамдық 
жұмыста белсенділік көрсеткен 12 
студент пен магистр бар.  Әнмен 
әспеттеліп, күймен көмкерілген салта-
натты кеш аясында көпшілік алдында 
барлық факультет бітіруші түлектері 
атынан Айдана Тынышқали сахнаға 
шығып, университет ұжымына риясыз 
алғысын білдірді.

– Барлығымыздың да алға қойған 
үлкен мақсатымыз бар. Сол үкі леген 
армандарымызды орындауға ұмты-
лудамыз. Бізді білім әлемінде өз 
кәсібімізге сай маман болып қалып-
тасуға жол салған барша азаматтарға 
алғыс айта отырып, білікті, білімді 
ұрпақ тәрбиелеу жолындағы ұлағатты 
ұстаз есімін абыроймен алып өтуге, 
бо лашағы баянды, келешегі кемел 
бәсекеге қабілетті Мәңгілік ел – Қазақ-
станның қарышты дамуына ант етеміз, 
– деді А. Тынышқали. 

ҚОЙНАУЫ ҚҰТ 
ТЕРІСАҚҚАН

Маман иелері атанды

ТӘУЕЛСІЗДІК 
ТҰҒЫРЫ – АСТАНА

МІНДЕТТЕР 
АЙҚЫНДАЛДЫ

МЕРЕКЕЛІК ТАРТУ

ІЗГІ ЛЕБІЗ 
БІЛДІРДІ

Жалпы орта ғасырларда өмір сүрген 
қала жұрттары отандық тарихшылар 
тарапынан әбден зерттелген. Алайда 
мұнда тарихшылардың қызығушылығын 
тудырған, назарын аударған бір жұмбақ 
бар. Ол – қазба жұмыстары кезінде 
табылған біздің дәуірімізге дейінгі ІІ 
және І ғасырларға тиесілі заттардың көп-
теп шығуы. Аталмыш құнды мұраларды 
зертханадан өткізу үшін сынамалары 
Жапонияға да жіберілген болатын. Об-
лыс әкімдігінің мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының тарихи мәдени 
нысандарда іс-шаралар ұйымдастыру 
бөлімінің басшысы Сауран Қалиұлының 
айтуынша, орта ғасырлық қала жұртының 
астында біздің дәуірімізге дейінгі ІІ және 
І дәуірлерге тиесілі қала жұрты болуы бек 
мүмкін. Ол орта ғасырларда өмір сүрген 
Баркуаб қаласы сол қала жұртының орны-
на салынуы ықтимал дегенді меңзеп отыр. 
Сондай-ақ Сауран Қалиұлы бұл қала 
жұрты үлкен аумақты алып жатқандықтан 
орталығы Бақалы ауылының солтүстік 
жағында орналасқан Жылқышы төбе 
болған деген болжам айтқан. Міне, та-
рихшылар тиісті рұқсатын алып, көне 
қала жұртында археологиялық қазба 
жұмыстарын жүргізуге қайта бекінді. 

Салтанатты рәсім белгілі ақын Ғафу 
Қайырбековтың жұртшылық арасында 
кеңінен тараған, дара оқу орнының 
аруларына арналған  «Алматыда көшесі 
бар Гогольдің...» өлеңімен ашылды. 
Жиынның ресми бөлімінде универ-
ситет ректоры Гаухар Алдамбергенова 
құттықтау сөз сөйлеп, бітірушілерге ақ 
жол тіледі. 

– Қымбатты жас түлектер! Сіздер 
бүгін 75  жылдық тарихы бар, отандық 
жоғары білімнің қара шаңырағы – 
Қыздар университетін бітіріп, үлкен 
өмірге жолдама алғалы отырсыздар! 
Бұл – барлығымыз үшін де ерекше 
күн, маңызды мереке. Университет 
ұжымы үшін де, Сіздерден үміт күткен 
ата-аналарыңыз үшін де өте үлкен 
қуаныш. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында: «Қазақстанның әлемдік 
өркениетке жетудегі бірден-бір дара 
жолы – білім жүйесі. Орта мектеп 
– білім жүйесінің ең басты буыны. 
Орта мектепте  қаланған білім негізі 
оқушының болашағына жол ашады» 
деп атап өткен болатын. «Қазіргі жаңа 
технологиялардың дамуы кезеңінде 
болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен білім 
алуында ұстаздардың атқаратын рөлі 
ерекше. Егемен еліміздің болашағы, 
оның әлемдік өркениеттегі  өз орны, 
ең алдымен білім мен тәрбиенің 
бастауы – ұстаз қолында» деген Елбасы 
әрқашанда ұлттың болашағы педагогтың 
қолында екендігіне баса мән беріп 
келеді. «Ұстаздар ұстаханасы» атанған 
Қыздар университеті түлектерінің 
қатарында есімдері елге танымал қоғам 
қайраткерлері, Мем лекеттік сыйлықтың 
лауреаттары, белгілі ғалымдар мен 
ұстаздар, даңқты спортшылар бар. 
Сіздер де сол шалқар көшті жалғастырып 
келесіздер, – деді Гаухар Төремұратқызы.

Оқу орнының басшысы түлектердің 
алдында тұрған басты міндет – универ-

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев барша қазақстандықтарды 
Астананың 20 жылдығымен құттықтады. Салтанатты 
шараға Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан 
Республикасы ның Президенттері де қатысты.

Елбасы «Қазақстан», «Тәуелсіздік» және «Астана» сөз-
дерінің мәні еліміздің әр азаматы үшін айрықша екенін атап 
өтті.

– Астана ел қамын жеген Едігеден бастап Әз-Тәукеге 
дейінгі қазақ хандарының ордасы болған. Менің тапсырмам 
бойынша зерттеу жүргізген астаналық археологтар Есілдің 
бойындағы Күйгенжар ауылының тұсынан Әз-Тәуке ханның 
жазғы ордасының орнын тапты, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа елордасының 
құрылысына атсалысқандардың бәріне ризашылық білдіріп, 
еліміздің барлық өңіріне Астананың мерейтойына жасаған 
сыйлықтары үшін алғыс айтты.

Салтанатты қабылдаудан кейін Қазақстан Президенті 
елорданың мерейтойына арналған мерекелік гала-концертті 
тамашалады.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы Елорданың 20 
жылдығы аясында Астананың іргесін қалаған азаматтармен 
кездесті.

Елбасы шараға қатысушылармен әңгімелесіп, оларды 
елорданың 20 жылдығымен құттықтады. Астананы салуға 
және дамытуға атсалысқан тұлғалардың бәріне ризашылық 
білдірді.

– Елорданың бүгінгідей дәрежеге жететініне көпшілік 
сенбеген еді. Баршаңызға алғысым шексіз. Сіздер қажырлы 
еңбек етпегенде, мен бұған қол жеткізе алмас едім. Сіздердің 
сіңірген еңбектеріңіз болашақ ұрпақтың жадында сақталады, 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Жуырда Премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың 
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында әлеуметтік 
экономикалық даму мен республикалық бюджеттің атқарылу 
қорытындысы қаралып, 2018 жылдың бірінші жарты 
жылдығындағы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
бағдарламасының іске асырылу барысы талқыланды. 

Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов, Энер-
гетика министрі Қанат Бозымбаев, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова, Қазақстан 
Республикасының Бас прокуроры Қайрат Қожамжаров баян-
дама жасады.

П.Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінде 
Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы және Аста-
на қаласының 20 жылдығы мерекесіне тарту ретінде 
халықаралық байқаулардың лауреаттары атанған үздік сту-
денттер мен музыкалық ұжымдардың концерті өтті. 

Шараның ашылу салтанатында колледж директоры, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Біржан Хасанғалиев 
құттықтау сөз сөйлеп, Елорданың 20 жылдығымен құттықтап, 
оқу орнының шығармашылық жетістіктерін тілге тиек 
етті. Республикалық және халықаралық деңгейдегі жас 
орындаушылардың байқаулары өткізіліп тұратынын, 
соңғы екі-үш жылдың көлемінде жас музыканттардың 
халықаралық және республикалық деңгейдегі 5 байқауы 
ұйымдастырылғанын атап өтті. 

«Жас музыканттардың шығармаларды үздік орындауы, 
сахнада өздерін ұстауы, артистік өнері – мұның бәрі білікті 
ұстаздар мен талантты шәкірттеріміздің тынымсыз еңбегінің 
арқасы» деді Б.Хасанғалиев. 

Өткен жылы өнер ордасы өзінің 85 жылдық мерейтойын 
атап өткеніне тоқталды. Атап айтқанда, мерейтой аясында 
Қазақстан Республикасының халық артистері Кәукен Кенже-
таев пен Шабал Бейсекова атындағы вокал өнерінің бірінші 
халықаралық байқауы өткізілген. Солардың бірі П. Чайков-
ский атындағы Алматы музыкалық колледжінің әкімшілігі 
мен ұстаздарының бастамасымен және Номад LIFE  СҚ-ның 
бас демеушілігімен халықаралық деңгейдегі «Көшпенділер 
әуені» атты ұлттық музыка байқауы дер едік. 

Барлық музыкалық жобалар жақында ғана Ермек 
Серкебаевтың аты берілген концерттік зал сахнасында 
ұйымдастырылды. Айта кетейік, аталмыш шығармашылық 
жобалар, түрлі деңгейдегі байқаулар студенттердің өз 
орындаушылық деңгейлерін шыңдауға мүмкіндік береді. 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің қорымен  
және басқа да әлеуметтік серіктестерімен бірлесе отырып  
жүзеге асырылып келеді. 

Жарқын ҚУАНЫШ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынды. 
Отансүйгіштік сезімі кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, яғни туған жеріңе деген 
сүйіспеншіліктен басталатынын да қадап айтқан болатын. Міне, осы бағдарлама аясында 
өткен жылы Жуалы ауданының әкімі Бақтияр Көпбосыновтың тікелей бастамасымен Теріс 
ауылындағы көне қала жұртына археологтар барлау жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде 
орта ғасырларда өмір сүрген көне Баркуаб (Терісаққан) қаласының орнынан біраз құнды 
жәдігерлер табылған-ды. Қазба орнынан қолға іліккен жәдігерлердің арасында Қытайдан 
әкелінген қыш ыдыстар мен басқа бұйымдар бар. Осыған қарап Ұлы Жібек жолы бойында 
орналасқан бұл қалада сауда-саттықтың дамығанын аңғарғандаймыз. 

Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінде 
түлектерге диплом тапсыру рәсімі өтті. 
Биыл оқу орнын 1538 студент пен 168 
магистр бітіріп отыр.
Түлектердің 1020-сы күндізгі, 518-і 
сыртқы бөлім бойынша тәмәмдады. 
Олардың 276-сы үздік диплом иегері. 
Педагогикалық білім мен ғылымның 
қыр-сырын жете меңгеріп, кәсіби ма-
ман иесі атанып, үлкен өмірге жолдама 
алғандар қатарында Жаратылыстану, 
Әлеуметтік-гуманитарлық, Өнер және 
мәдениет, Педагогика және психология, 
Физика-математика, Қазақ филология-
сы және әлем тілдері факультеттерінің 
түлектері бар.

СЕРПІНТҮЛЕКТЕР

ҮКІМЕТ

ӨНЕР

АҚОРДА

«Эйр Астана» әуекомпаниясы Астананы 
20 жылдығымен құттықтады. Өзінің 16 
жылдық қызметі ішінде әуе тасымалдау-
шы мегаполисті шетел астаналары мен ірі 
қалаларымен байланыстыру арқылы оның 
өркендеуіне едәуір үлес қосты.
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ЖАҢА КІТАП

«АЛТЫН АДАМ» ТУРАЛЫ 
ФИЛЬМ КӨРСЕТІЛДІ

БОТАЙ МӘДЕНИЕТІНЕН 
СЫР ШЕРТЕДІ

«ОТҚАРАҚ»
оқырманға жол тартты

Біріккен Корольдікте «Алтын адам 
туралы аңыз: Ұлы дала құпиялары» 
деректі фильмінің тұсаукесері өтті. Онда 
Қазақстандағы ең танымал археологиялық 
қазбалардың бірі Есік қаласынан табылған 
Алтын адам туралы түсірілген. 

Фильм эфирге «BBC World News» те
леарнасының жеке бастамасымен ұсы нылды. 
Демек, халықаралық кең таралым жүйесі 
арқылы көрерменге жол тартып, Еуропа, 
АзияТынық мұхит аймағы, АҚШ, Орталық 
Азия, Таяу Шығыс, Латын Америка және 
Оңтүстік Африка елдерінде көрсетілетін 
болады. 

Еске сала кетсек, өткен жылы телеарна 
Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» ки
ностудиясымен бірлесіп, еліміздің тарихи 
орындары АйшаБибі және Қожа Ахмет 
Ясауи мавзолейлері жайлы қысқа бейнебаян 
түсірген. Шағын фильмнің бірі Алтын адамға 
арналса, ол өз жалғасын тауып толыққанды 
деректі фильмге айналды. «Ұлы дала мұрасы» 
саналатын Алтын адамды енді бүкіл әлем 
танитын болады. 

Бурабайда ежелгі Ботай мәдениетінен 
сыр шертетін «Ботай-Бурабай» атты 
ашық аспан астындағы музей ашылды. 
Онда осыдан 6 мың жыл бұрынғы Бо-
тай мәдениеті қонысының көшірмесі 
қойылған. 

Бұл қоныс Бурабайдағы Жекеба
тыр тауының етегінде орналасқан. Ны
сан жеті бөліктен тұрады. Әрқайсының 
өзіндік орны бар. Әрі бірбірімен жерасты 
өткелдері арқылы жалғасқан. Ал музейді 
орналастыруға осы курортты аймақтың 
таңдап алынуы да бекер емес. Археолог 
Қуаныш Шақшақовтың айтуынша, бұл 
жерде тау, орман және жазық болғандықтан 
арнайы таңдалып алынған. Себебі Ботай 
мәдениетінде адамдар осындай жерлерді 
мекендеген екен.

Ашық аспан астындағы музей тегін 
қызмет көрсетеді. Қонысқа келушілерді 
археологиялық қазба жұмыстары бары
сында табылған Ботай мәдениетіне тиесілі 
жәдігерлер, яғни сол дәуірде қолданылған 
тұрмыстық заттар қызықтыруда. 

Алматыда жас ақын 
Айнұр Төлеудің 
«Отқарақ» кітабының 
тұсаукесері өтті. 
Тұсаукесер рәсімін 
мемлекет және 
қоғам қайраткері, 
Орталық Азиядағы  
халықаралық  
есірткімен  
күрес орталығы 
директорының орынбасары, генерал-
майор Әділ  Шаяхметов пен «Еңбек  
ардагері»,  ақынның  ұстазы Орынша 
Қарабалина жасады.

«Отқарақ – көздің қарашығы.  Ал 
қарашық деген көздің қарасы емес, қараның 
ішіндегі қарақ. Дүниені көріп тұрған сол 
– қарақ. Бұл сөз – М.Қашқари сөздігінен 
тауып алған қазынам. 1074 жылғы жазылған 
сөздіктен алынды» деген автор сөзінен оның 
ізденімпаздығы мен өзіне тән ерекшелігі 
байқалады. 

Кітаптың алғашқы бөліміне поэзиялық 
туындылары, екінші, үшінші бөліміне 
танымдықзерттеу мақалалары мен проза 
жанрындағы жазбалары енген. 

Абай атамыздың «Өлеңге әркімнің
ақ бар таласы» дегеніндей, жас ақынның 
сөзіне жазылған талай әнді елімізге белгілі 
өнер иелері орындап, тыңдарман көңілінен 
шығып жүргенін екінің бірі білсе, бірі 
білмейді. Бұл жолы да танымал сазгер Айгүл 
Бажанова автордың сөзіне жазылған «Бір 
тамшы» әнінің тұсауын кесіп, назды да сазды 
үнімен халықты бірден баурап алды. 

Халқына «Отқарақтай» туындысын сый
лап, ашықжарқын мінезімен еркелеп жүрген 
алғыр қыз Айнұр Төлеудің алдағы уақытта да 
биік белесті бағындырарына сенім мол. 

Әсерлі әдеби кешті Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Жанарбек Әшімжан 
жүргізді.

логия, экономика сияқты пәндердің 
мәтіндік мазмұнын толықтырып 
о т ы р а д ы ,  я ғ н и  п ә н а р а л ы қ 
байланыс та да маңызы өте зор.

Біз осы білім саласын үнемдеуге 
көшіп бара жатқан жоқпыз ба?

Егемен елімізді халықаралық бе
лестерде биіктен туын тігіп, әлемге 
әйгілі ету үшін – әлем елдері сияқты 
геосаясатымызды, географиялық 
кеңістіктегі ұғымымызды кеңей
туі міз өте қажет. Ал бүгін сол мүм
кіндігімізді ескермей отырмыз. 

Әрбір адамға географиялық білім 
керек. Географиялық білімі бар адам 
жанжақты білімді, ойөрісі кең бо
лады. Мысалы: география ғылымы 
кез келген адамға елдің табиғатын, 
жанжануар ларын, өзенкөлдерін, 
халқын, оның мәдениетін, салт

таққа отырған хабарын естіген Дун
худың билеушісі елші жіберіп, одан 
әкесінен қалған, күніне мың ли 
жерге шабатын тұлпарын беруін 
сұрайды. Моде кеңесшілерінің 
«мың ли жерге шабатын ат – бүкіл 
хуннудың мақтанышы, беруге 
болмайды» дегеніне қарамастан, 
«Көрші отырған елміз, бір ат үшін 
өлермен боп ренжісуге болмас» 
деп,  әкесінің тұлпарын беріп 
жібереді. Мұны – «Моденің қо
рық қаны» деп түсінген Дунхудың 
ханы тағы бірде елшісін жіберіп, 
Моденің әйелдерінің бірін алғысы 
келетінін білдіреді... Моде тағы 
да кеңесшілерінің «бермеу керек, 
онымен соғысу керек» дегендерін 
тыңдамай, «Көрші отырған елміз, бір 
әйел үшін олармен соғысқанымыз 
ж а р а м а с »  д е п ,  ө з і н і ң  с ү й і к т і 
әйелдерінің бірін (Яньчжыны) 
елшілерге жасаулап ертіп жібереді. 
Дунхудың билеушісі одан сайын 
астамси түседі. «Шекаралық 1000 ли 
жер Хуннудың иелігі болғанымен, 
бүгінге дейін шекаралық қарауыл
дардан басқа ешкім пайдаланбаған 
бос жатқан жер ғой, соны маған 
берсін» деген өтінішпен Модеге тағы 
елші жібереді. Моде кеңес шілерін 
шақырып, не істеу керектіг ін 
сұрайды. Олар бірауыздан: «Бұл 
шынында да бір бос жатқан, пай
дасыз, шығымсыз жер, оны беруге 
де, бермеуге де болады» десті. Осы 
кезде Моде ашудан түтігіп кетті. 
«Жер деген – мемлекеттің негізі. 
Оны қалай беруге болады?» дейді де, 
«жерді берейік» дегендердің бәрінің 
бастарын алуға әмір береді. Ілешала 
Моде өзі атқа қонды да, жасақты 
қолды бастап, Дунху әскерінің 
тасталқанын шығарып, бұрынғы 
жерлерін қайтарып алады. Міне, 
керемет. Жеке басы үшін қажет 
болған қазанатын да, сүйікті әйелін 
де көрші елдің ханы сұрағанда, шы
дамдық жасап, ал атамекеннен бос 
жатқан, сортаң, шекаралық жерді 
сұрағанда, оған қаны қайнап, атқа 
міне шауып, жау ордасын талқандап, 
атамекен үшін бар өмірін сарп етіп, 
оны кейінгі ұрпақтарға аманесен 
аманат еткен. Міне, «Патриот» деген 
жеті әріптің қасиеті. Географиялық 
білім – кез келген азаматтың ой
өрісінің айнасы. 

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  г е о г р а 
фия пәніне дұрыстап мән беру, 
оқушының мектеп қабырғасында 
аталған пән бойынша толыққанды 
әрі жанжақты білім алып шығуын 
қамтамасыз етуіміз керек. Геогра
фия туған жерді, туған елді қадірлеп
қастерлеуді үйрететін пән. Туған 
жердің әрбір тасын, сайсаласын, 
тау мен көлін, өзенсуларын біліп 
өскен өскелең ұрпақ күні ертең 
өз мемлекетінің шынайы патрио
тына айналады. Ал туған жері ту
ралы ешқандай хабары жоқ бала 
қандай болмақ? Сондықтан осы 
мәселеде мықтап ойлануымыз 
керек. Елбасының «Рухани жаң
ғыру» бағдарламасының бір бағыты 
да өз еліңнің қадірін сезіндіруге 
бағытталып отыр. Ал оның бірден
бір жолы пән арқылы, пәннің 
сапалы мазмұны арқылы оқушы 
зердесіне тоқыту. 

мектепті бітіріп шыққанға дейін өз 
елінің табиғатын, елдегі өнеркәсіп 
орындарын, шаруашылық сала
ларын бірнеше рет аралап, сая
хат жасайды екен. Міне, патрио
тизм қайдан шығады? Себебі гео
графия оқушыларға өз елі тура
лы көптеген мәлімет береді (басқа 
пәндерге қарағанда). Атап өтетін 
болсам, Қазақстанның физикалық 
географиясы оқушыларға еліміздің 
табиғат жағдайы мен оның табиғи 
ресурстарын, өзенкөлдерін, пай
далы қазбаларын оқытса, Қазақ
станның экономикалық география
сы еліміздің ірі өндіріс орында
ры мен өнеркәсіп орталық тарын, 
соған қатысты ауыл шаруа шылық 
салаларының орналасу ерек ше
ліктерін, халқын, оның саны мен өсу 

ИГІ ІСШАРА

ҚАЗАҚСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ –
Тәуелсіздіктің символы емес пе?

Сақтансаң, сақтайды...ӘРІПТЕСТЕР ТӘЖІРИБЕ 
АЛМАСТЫ

(Басы 1-бетте)

Бар болғанның өзінде дискісі 
ж о қ .  С о с ы н ,  ү й г е  б е р і л е т і н 
тапсырманың сиқын оқушы түгілі 
атаана – менің өзім түсінбей, 
қинала жауап беремін. Мысалы: 
Кендебай қандай адам? Оның об
разын сипатта: сыртқы бей несі, 
ісәрекеті, көңіл күйі, мінезі, сөзі, 
пікірі, т.с.с

Бұл ертегінің мәтіні, біріншіден, 
оқулықта толық берілмеген. Сонда 
батырдың мінезін, оның қасиетін 
оқушы қайдан біледі. Ертегіде ба
тырдың көңіл күйі туралы еш қандай 
суреттеме жоқ. Ал оқушы оны ойдан 
шығара ма?

Сосын тапсырмалар өте көп: 
яғни тыңдалым тапсырмалары – 3, 
оқылым тапсырмалары – 6, айты
лым тапсырмалары – 9, жазылым 
тапсырмалары – 3, барлығы – 21 
тапсырма. Сонда оқушы басқа 
пәнде ріне қалай үлгереді (онда да 
сондай тапсырмалар болса).

Ендігі менің басты айтқалы 
отырған мәселем, биылғы жаңа 
ү л г і д е г і  б а ғ д а р л а м а ғ а  с ә й к е с 
( о н ы  к і м  ж а с а ғ а н ,  м а м а н д а р 
талқылауынан өткен бе?) еліміздің 
физикалық және экономикалық ге
ографиясын оқытуды бағдарламадан 
алып тастамақ дейді. Сонда Елбасы
ның «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыруы» қайда қалды? Елба
сының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласы өмірлік 
маңызы бар дүние деп білемін. 
Себебі онда қазақ халқының ұлттық 
құндылықтары мен еліміздің ұлттық 
құрылымы, қазақ елінің тарихи 
мұралары жайлы айтылады. Осы 
рухани жаңғырудың түпкі ойы мен 
идея сы елін, жерін сүйетін ұлтжанды, 
патриот азаматтарды тәрбиелеу емес 

пе? Ал елін, жерін сүйетін ұлтжанды 
азаматтар шығу үшін ол, біріншіден, 
өз елінің географиялық жағдайын, 
ерекшелігін, тау тасын, өзенкөлін 
білуі керек. Жалпы айтқанда ,кешегі 
егемендік алғаннан кейінгі шекара
мызды нық белгілеп алуымыздың өзі 
де осы географиялық білімді қажет 
етеді. 

Айналайындарау,  к імнен, 
қандай адаммен алғаш көрісіп, 
т а н ы с қ а н д а  а л д ы м е н  қ о я т ы н 
сұрағың «қай жерденсің?» деген 
сөзден басталмай ма? Немесе белгісіз 
бір затты көрсек «қай елден шыққан 
екен, қай жердікі екен» деп жатамыз. 
Міне, осының барлығы адамдардың 
географиялық білімділігін қажет 
етеді. 

Ж а қ ы н д а  б і р  ә р і п т е с і м н і ң 

О.АЙДАРОВ, 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің аға 
оқытушысы, география 

ғылымының кандидаты

Маңғыстау өңірінің әкімі Ералы Тоғжановтың тапсырмасына сәйкес «Нұр 
Отан» партиясы Маңғыстау облыстық филиалының ұйымдастыруымен 
теңіз жағалауында демалушыларға сақтық шаралары мен тазалық жағдайы, 
сонымен қатар тыйым салынған жерлерге шомылуға болмайтыны туралы 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

қызы Германия, Польша еліне 
барып қайтуына мүмкіндік туып, 
біліктілігін арттырып қайтты. Сонда 
оның келе салып айтқаны: «Ағай, 
мектеп қабырғасында географияға 
көп көңіл бөлмегенім алдымнан 
шығып, шет елде жүргенде көп 
ыңғайсыз жағдайға тап  болдым» 
деді.

Сондықтан Қазақстан географи
ясын жеке пән ретінде мектепте ғана 
емес, колледж, жоғары оқу орында
рында да «Қазақстан тарихы» сияқты 
«Қазақстан географиясы» деп оқыту 
қажет. Себебі кез келген өркениетті 
елдерде оқушылардың туған өлкеге 
деген сүйіспеншілігін, ұлтжандылық 
сезімін қалыптастыру үшін өз елінің 
географиясын оқыта  тындығы 
белгілі. Мысалы, Жапония да бала 

Билік партиясы бастаған үгіт
наси хат тобы н ы ң қ ұ рам ы н да 
і ш к і істер орган дары, төтен
ше ж а ғд а й л ар деп ар т а мен т і , 
үкіметтік емес және қоғамдық 
ұйым дар, экология департаменті, 
бұқаралық ақпарат құралдары, 
«Жас Отан» жастар қанатының 
мүшелері болды.

«Нұр Отан» партиясы Маңғыстау 
облыстық филиалы төрағасының 
орынбасары З.Есбергенованың ай
туынша, жаз маусымында шаһарға 
келіпкетушілер қатары көбейген 
сайын, сақтық шараларын күшейту 
маңыздылығы туындайды. Бұл рет
те алдын алу шаралары жүргізілуде, 
мұны тұрғындардың өздері де 
қолдап отыр.  

Айта кету керек, облыс мәслиха
ты ның 2018 жылғы 30 мамырдағы 
№19/236 шешімімен Ақтау қала
сының суға шомылуға тыйым 
салын ған орындары белгіленген. 
Ол қала бойынша 4ші шағын 
аудандағы «Caspian Riviera Grand 
Palace» қонақүйінен бастап 5 
ықшам ауданындағы  М.Өскінбаев 
атындағы облыстық  филармонияға 
дейін ұзындығы 300 метр құрайды. 
Сонымен қатар ұзындығы 100 метр 
болатын «Шора» су каналының 
жағалау аймағы тыйым салынған 

Еуропа мен Азияның медиа бас-
шылары Астанада бас қосты. Ма-
мандар тәжірибе алмасып, сала-
ны дамыту бойынша ой бөлісуде. 
«Азия медиа диалогы» атты 
халықаралық шара барысында 
Азиядағы радионың бүгіні мен 
ертеңі, медиа саласындағы ортақ 
мәселелер талқыға салынды.

Еуропа мен Азияның 40 елінен 
келген 150ге жуық сарапшы ауди
торияны зерттеу, радио форматын 
қалыптастыру, озық тәжірбиелерді 
ескеріп, телерадиохабар тарату 
саласын заманға лайық дамы
ту мәселелерін талқылайды. ҚР 
Ақпарат және коммуникация 
министрі Дәурен Абаевтың ай
туынша, қазақстандық медиа 
менеджерлер мен журналистер 
осы ісшараны ауқымды түрде 
насихаттауға атсалысады. «Телеви
зия мен радио жоғары технология 
бойынша әрдайым дамуы керек 
екенін бәріміз жақсы түсінеміз. 
Қазақстандық БАҚ та бұл үрдістен 
қалыс қалмауы тиіс» деді министр. 

Ақпарат және коммуникация 
министрлігінің ұйымдастыруымен 
өтіп жатқан шараға Азия және 
Тынық мұхиты хабар тарату одағы 
бастамашы болды. Оған Азия
Тынық мұхит өңірінің 69 елінен 292 
жетекші телерадио хабарларын та
ратушы компания мүше. Бұл тізімде 
отандық  «Хабар» агенттігі де бар. 

динамикасын, ұлттық құрамы мен 
еңбек ресурстарын, т.б. көптеген 
мәліметтер береді. Ал бұл танымдық 
мәліметтер оқушының бойында 
ұлттық патриотизмді қалыптастыру 
үшін өте маңызды.

Егемен еліміздің мемлекет бо
лып жариялануының ныша нын 
әлемге көрсететін «Қазақ стан ның 
физикалық географиясы», «Қазақ
станның әлеуметтікэконо ми калық 
географиясы» міндетті түрде жеке 
пән ретінде оқытылуы қажет. Он
сыз ертеңгі болашақ ұрпақ елінің, 
жерінің қайда екенінен мүл дем 
хабарсыз, мәңгүрт боп өсуі мүмкін. 
Ал ондай ұрпақтан қандай ұлт жан
дылық, патриотизм күтеміз?

Сонымен қатар географиялық 
білім басқа да тарих, биология, гео

а й м а қ т а р  б о л ы п  б е л г і л е н і п , 
ағымдағы жылдың 10 шілдесі күні 
күшіне енді.

Демалушылармен тілдескен 
төтеншеліктер су айдындарында 
адам шығынын болдырмауға бағыт
талған ісшараларының өткізі
ліп жатқандығына қарамастан, 
соңғы жылдарда облыс аумағында 
с у ғ а  к е т к е н д е р  с а н ы  а з а й 
мауда, керісінше, олардың өсу 
үрдісі байқалуда екен дігін айт
ты. Өткен жылға көз салсақ, суға 
түсу ережелерін сақтамай, су 
айдындарындағы түрлі талаптарды 
орындамай көз жұмғандар саны 19 
адамды құраған. Биылғы жылдың 
көрсеткіші бойынша суға түсу 
маусымының алғашқы айларында  
Каспий теңізі жағалауында 7 адам 
суға кеткен. Маусым айында – 3, ал 
шілдеде – 4, оның 2еуі кәмелет жа
сына толмаған балалар, ал жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда суға 
батқан 5 адам болды, оның ішінде 
біреуі кәмелетке толмаған.

Үгітнасихат шарасы кезінде 
т е ң і з  ж а ғ а л а у ы н д а  ш о м ы 
лып жүрген адамдарға түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді .  Соған 
қарамастан қатерлі аумақ деп тый
ым салынған жағалауда тұрғындар 
шомылып жүргені анықталды. 

Халықаралық шараның бірінші 
күнінде білім беру мазмұны бойынша 
сарапшы Карен Меркель жарты 
күндік сеансты өткізсе, драмалық 
және документалды жанрдағы 
марапат иесі продюсер Аким Могажи 
«Көпплатформалы тарих: тікелей 
эфирде, онлайн түрде және әлеуметтік 
ж е л і д е  ө з  т а р и х ы ң ы з  т у р а л ы 
әңгімелеу» тақырыбына тоқталды. 
Ал екінші күні  «аудиторияны, 
әсіресе барлық түрлі элементтерін 
фокустық топ, тыңдаушыларды 
зерттеу, тыңдаушылармен өзара 
қарымқатынас, жаңа медиа және 
әлеуметтік желілер сияқты дәстүрлі 
ж ә н е  з а м а н а у и  қ ұ р а л д а р  м е н 
әдістерді пайдалана отырып, калай 
объективті бағалай аламыз» деген 
мәселе ортаға тасталады. Талқыға 
Ерлан Карин, Стив Ахерн, Фаяз 
Шехряр, Дрю Макдэниел, Солеман 
Юсуф қатысады деп күтілуде. Ал 
соңғы күні «Әртүрлілік келешегі: 
аудитория және қызмет көрсететін 
адамдар тобы», «Үлкен деректердегі 
хайп», «Жасандылыққа қарсы факт 
– нақты жаңалықтар бәсекелесе ала 
ма?» деген тақырыптар қозғалмақ. 

Айта кетейік, Азия медиа диа
логы – АзияТынық мұхиттық 
хабар тарату одағы желісіндегі 
бірқатар ісшараларды біріктірген 
2018  жылдың ең ір і  салалық 
халықаралық жобаларының бірі. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

дәстүрін, әлеуметтікэкономикалық 
жағ дайын, шаруашылығы мен 
өнер кәсібін, саудасаттығын, т.б 
барлығын оқытады. Ал дәл осылай 
ешқандай пән оқытпайды. Бұған 
қоса, біз ұлтжанды, елін сүйетін, па
триот жандарды тәрбиелеуіміз қажет 
дейміз. Осы отансүйгіштікке елін
жерін, таутасын білмеген баланы 
қалай баулимыз. 

Туған елдің әрбір шаршы метр 
жерінің қаншалықты қымбат, 
қасиеті мен бағасыздығына мына 
мысал дәлел бола алады. Жер, ел, сол 
жерде туған ерлер туралы айтылғанда 
көнекөз қариялардың мына әңгі
мелері еске еріксіз түседі: Қытай 
жыл намашысы «Қытай тарихының 
атасы» атанған Сыма Цыньның 
мынадай мәліметтері бар: Моденің 

Оларға тәртіп сақшылары  бұл жолы 
ескерту жасаумен ғана шектелді. 
Б ұ д а н  б ы л а й ,  з а ң ғ а  с ә й к е с 
тәртіпке бағынбағандар екі айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл төлейтін болады. Сөздің 
орайы келгенде айта кету керек, 
демалушылардың кейбірі өздерінен 
кейін тазалық сақтамайтындығы 
көзге көрініп тұр. Спирттік ішімдік 
ішіп, бос бөтелке мен темекінің 
қораптары, т.б. шашылып жатыр. 
Өкініштісі әлі де болса демалушы
лар тазалыққа келгенде салғырттық 
танытады.

Сонымен қатар,  қала  тұр
ғындары кейбір мәселелерді билік 
өкілдеріне назарға алуын, атап 
айтқанда, теңіз жағалауындағы 
к ө л і к т е р д і ң  ж ү р у і н е  ш е к т е у 
қоюды сұрады. Кезінде шлагбаум 
орнатылып, көліктерге кіруге 
тыйым салынған белгі тұратын. 
Бүгінгі көрініс, кешегіден басқаша. 
Темір тұлпар тізгіндегендер әрлі
берлі жүріп тұрғындардың мазасын 
қашыруда. Осы мәселені  құқық 
қорғау және басқа да уәкілетті 
органдардың бақылауға алуын 
өтінді. Алдағы уақытта аталған 
м ә с е л е н і ң  о р ы н д а л у  б а р ы с ы 
«Нұр Отан» партиясының жіті 
қадағалауында болады.  

Кәмшат АЙБЕРГЕНҚЫЗЫ 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
АҚТАУ 
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Бастапқы кезде латын әліпбиінің ресми жұмыс тобы ұсынған 25 таңбасы 
көкейге қонымды сияқты еді. Бірақ неге 26 таңба емес деген ой да 
мазалаған. Сонымен қатар ң, ғ, ч, ж, ә, ө, ү әріптерін (фонемаларын) ng, 
gh, ch, zh, ae, oe, ue диграфтар арқылы беру ұтымды тәрізді көрінген. Егер 
осы жеті таңбаны үстіне ноқат тәрізді белгі қою жолымен диакритикалық 
әдіспен беретін болсақ, үлкен қиындыққа душар боламыз ғой дескенбіз. 
Ертеде кириллицаға көшкеннен кейінгі кезеңде қазіргі қолданылып жүрген 
«ұ» әрпінің белдеудегі сызығы бұрын «у» таңбасының үстінде дәйекше 
түрінде тұратын болды. Орталықтағы беделді бір газеттің тақырыптағы 
Ұлы Сталин деген сөзіндегі У-дың төбесіндегі сызықшасы баспаханада басу 
кезінде түсіп қалып, Улы Сталин болып халыққа тарап кетіп, арты газет 
редакциясы «көсемді қаралады, оған тіл тигізді» деген саяси астар берілуге, 
үлкен дүрбелеңге ұласып, басылым басшысы, кезекші журналистер қатаң 
жазаға тартылған.

OQYRMAN OIY

ЖҮЗДЕСУ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Básekege qabilettilik ólshemiБәсекеге қабілеттілік өлшемі

ańa qazaq álipbıi ulttyq sanany jańa 
deńgeıge kótererine senim mol. Sebebi, 
birinshiden, biz tarıhymyzda mem lekettik 
deńgeıde tuńǵysh ret óz álipbıi mizdi tańdaý 
múmkindigine ıe boldyq. Ekinshi den, 
kezinde otarshyldyq saıasatpen kelgen, 
tildik tabıǵatymyzdy eskermegen álipbı den 
arylamyz. Bul jóninde kezinde Prezıdenttiń 
ózi: «Osy kontekste qazaq jazýy nyń 
kırıllısanyń perıferıalyq nusqasy bolyp 
otyrǵan búgingi jaǵdaıynan arylýymyz 
qajet» dep aıtqan bolatyn. Úshin shiden, 
álemdik qaýymdastyqqa batyl baǵyt túzegen 
Qazaqstannyń azamattary naǵyz halyq
aralyq úlgidegi osy álipbıdi qoldaný arqyly 
ózderin álemniń tolyq quqyly múshesi 
retinde sezinedi. Osylardyń aıasynda 
elimizde qazaq tiliniń óz mártebesine saı 
bolýyna baǵyttalǵan kóptegen jumystar 
júzege asyrylmaq.

Tarıhqa zer salatyn bolsaq, 1929 
jylǵa deıin Qazaqstanda arab jazýy 
paıdalanyldy. ХХ ǵasyrdyń basynda  Ahmet 
Baıtursynulynyń usynysymen qazaq fone

Жаңа қазақ әліпбиі ұлттық сананы жаңа 
деңгейге көтереріне сенім мол. Себебі, 
біріншіден, біз тарихымызда мем лекеттік 
деңгейде тұңғыш рет өз әліпбиі мізді таңдау 
мүмкіндігіне ие болдық. Екінші ден, кезінде 
отаршылдық саясатпен келген, тілдік 
табиғатымызды ескермеген әліпби ден ары
ламыз. Бұл жөнінде кезінде Президенттің 
өзі:  «Осы контексте қазақ жазуы ның 
кириллицаның перифериялық нұсқасы 
болып отырған бүгінгі жағдайынан арылу
ымыз қажет» деп айтқан болатын. Үшін
шіден, әлемдік қауымдастыққа батыл бағыт 
түзеген Қазақстанның азаматтары нағыз 
халық аралық үлгідегі осы әліпбиді қолдану 
арқылы өздерін әлемнің толық құқылы 
мүшесі ретінде сезінеді. Осылардың аясын
да елімізде қазақ тілінің өз мәртебесіне сай 
болуына бағытталған көптеген жұмыстар 
жүзеге асырылмақ. 

Тарихқа зер салатын болсақ, 1929 
жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пай
даланылды. ХХ ғасырдың басында  Ахмет 
Байтұрсынұлының ұсынысымен қазақ 

tıkasynyń erekshelikteri eskerilip jasalǵan, 
arab grafıkasyna negizdelgen «tóte jazý» 
paıdalanylǵan. 192940 jyldar aralyǵynda 
latyn grafıkasyna negizdelgen álipbı jazý 
júıesine engizilip, 1940 jyldan beri qaraı 
kırıll grafıkasy álipbıi qoldanysta keledi. 
Mysaly, aıta  ketsek, Qazaq tili úshin ár 
kezeńderde jáne ár aımaq tarda kelesi júıeler 
Qazaqstan  Respýblıkasynda kırıll jazýy 
negizinde, resmı túrde Qazaqstannyń búkil 
jerinde jáne Mońǵolıanyń BaıanО́lgeı 
aımaǵynda paıdalanylǵany belgili.

Qoryta aıtqanda, latyn álipbıine kóshý 
men «rýhanı jańǵyrý» baǵdarlamasynyń 
qatar kelýinde úlken mán bar. Bul memleke
ti mizdiń tarıhyndaǵy óte bir syndarly tus 
dep aıtýymyzǵa bolady. Latyn álipbıi 
báz bireýler aıtyp júrgendeı aǵylshyndaný 
emes, kerisinshe, Táýelsiz eldiń tilin 
tarıhymen tabystyratyn, jahandanýdyń 
alapat daýy  lynan qorǵaıtyn uly qorǵan 
bolýy tıis.

Erasyl AITQOJIN

фоне тикасының ерекшеліктері ескеріліп 
жасалған, араб графикасына негізделген 
«төте жазу» пайдаланылған. 192940 жыл
дар аралығында латын графикасына 
негізделген әліпби жазу жүйесіне енгізіліп, 
1940 жылдан бері қарай кирилл графикасы 
әліпбиі қолданыста келеді. Мысалы, айта 
 кетсек, Қазақ тілі үшін әр кезеңдерде және 
әр аймақ тарда келесі жүйелер Қазақстан 
 Республикасында кирилл жазуы негізінде, 
ресми түрде Қазақстанның бүкіл жерінде 
және Моңғолияның БаянӨлгей аймағында 
пайдаланылғаны белгілі. 

Қорыта айтқанда, латын әліпбиіне көшу 
мен «рухани жаңғыру» бағдарламасының 
қатар келуінде үлкен мән бар. Бұл мемлеке
ті міздің тарихындағы өте бір сындарлы тұс 
деп айтуымызға болады. Латын әліпбиі бәз
біреулер айтып жүргендей ағылшындану 
емес, керісінше, Тәуелсіз елдің тілін тари
хымен табыстыратын, жаһанданудың алапат 
дауы  лынан қорғайтын ұлы қорған болуы тиіс.

Ерасыл АЙТҚОЖИН

Tilimizdiń básekege qabilettiligin arttyrý úshin tıimdi álipbı tańdaýymyz 
qajettigi aıtpasa da túsinikti. Sonyń biri de biregeıi – latyn álipbıi dep oılaımyn. 
Elbasynyń bastamasymen latyn álipbıine kóshý jumystary qolǵa alynyp otyrǵany 
qýantady. Uzaq jyldar boıy qozǵalyp kele jatqan másele óz sheshimin tapqany til 
mereıin ósirýge baǵyttalǵan qadam dep esepteımin.

Тіліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін тиімді әліпби таңдауымыз қажеттігі 
айтпаса да түсінікті. Соның бірі де бірегейі – латын әліпбиі деп ойлаймын. Елбасының 
бастамасымен латын әліпбиіне көшу жұмыстары қолға алынып отырғаны қуантады. 
Ұзақ жылдар бойы қозғалып келе жатқан мәселе өз шешімін тапқаны тіл мерейін өсіруге 
бағытталған қадам деп есептеймін. 

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

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

де тез жаттығып, мойын сұнып 
кететіне күмәніміз жоқ. Оған сан 
түрлі алғышарттар жасалынып 
жатыр. Газетжур нал дардың, 
телеарналардың, теле ха барлар
дың атаулары, басы лым дардың 
шығатын күндері, қай мезгілден 

бері жарық көріп келе жат қаны, 
басқа да та  ныс тырылымдары, 
айдарлары, арнау лы беттерінің 
аттары тұрақты түрде латын 
қаріптерімен беріліп, баршаның 
көздерін үйретуге, ой, түйсіктеріне 
қозғау салуға берік қадамдар жа
салу үстінде. Ана тіліміздің үлкен 
жанашыры республикалық Ұлт 
газеті «Ана тілі» өз беттерінде 
латын қарпіне көшуге қатысты 
материалдарды көптеп берумен 
бірге Абайдың қара сөздерін ла
тын қарпімен нөмір сайын беріп 
тұруды дәстүрге енгізуі қуантарлық 
іс деп ойлаймын. Сондайақ әр 
санынан  Елбасы Жарлығымен 
бекітілген латын графикасына 
негізделген қазақ тілі әліпбиінің 

Иә, қазақшаорысша араластырып сөйлеу әнге 
де жетіпті. Ал ән дегеніңіз – тұнып тұрған идео
логия. Біз қанша жерден балаларымызға қазақша 
сөйлеуді үйретсек те, олардың көретін фильмі, 
тыңдайтын әндері әсер етпей қоймайды. Бүгін 
«Сердце сексен рет стучит» деп жүрген бала ертең 
екі тілді қойыртпақтап сөйлеуді әдетке айналды
рады. Сосын не таза қазақша сөйлей алмайтын, не 
ойын таза орысша жеткізе алмайтын дүбәра болып 
шығады. Бұл ән басы ма десем, одан да сорақылары 
шығып кеткен екен. «Че там, қарындас» дейді, 
«Әдемісің до того, көзім тоймайды» деген бар. Бір 
кездері «Аман бол, халқым» деп жүрген жігіт енді 
құдағиын бір биге шақырып, бүкіл туғантуыс, 
досжаранының қалай билейтінін ән қылып ай
тып жүр... Бұрын елдің бәрі салмақты әннен той 
әндеріне көшіп кетті деп налып едік, енді мәтіні 
мәнді әнге зар болатын күйге қалып жүрмейік. Бұл 
ән емес, бұл – тілді қорлау, тілдің ертеңіне балта 
шабу. Ұлы ақын Абайша айтқанда:

«Құр айқай бақырған 
Құлаққа ән бе екен?
Өнерсіз шатылған 
Кісіге сән бе екен?». 
Осы ретте сахнаға шығып жатқан демейақ 

қояйын, телеарналар мен радиоарналарға шығып 
жатқан әндердің мәтінін талғам таразысына салып 
отыратын көркемдік кеңестің қажет екені сезіледі. 

Өмірәлі БАЙЖІГІТҰЛЫ

Аталған ісшараның құрметті қонағы ретінде 
Қазақстан жазушылар одағының ағаәдеби 
кеңесшісі, «Мен емеспін» жыр жинағының ав
торы Нұртас Тұрғанбек пен басқа да жырсүйер 
қауым қатысты.  Кездесу барысында жас 
ақындар өз қабілеттерін көрсетіп, өлеңдерін 
оқыды. Ақынның ақылы мен сынын тыңдап, 
шығармашылық қабілеттерін шыңдады. Сонымен 
қатар қатысушылар кеш қонағына кітаптарға, 
әдебиетке қатысты сауал қойып, тұщымды жау
ап алды. Нұртас Тұрғанбек өзінің бірнеше жаңа 
туын дыларын оқыды. 

Кездесуді ұйымдастырушы Алатау ауда
ны «Almatyzhastary» жастар орталығы «Smart 
book» кітапқұмарлар клубының жетекшісі Айбек 
Бестенқұловтың айтуынша, соңғы жылдары Қазақ 
әдебиетіне келген жастардың шығармашылығы 
замандастарына жақсы әсер етіп жатыр. «Қаланың 
тым мазасыз тіршілігінен бір сәт қол үзіп, керегін 
кітаптан іздейтін жастар өте көп. Біздің де 
мақсат – сол жастарға қол ұшын беріп, үлгі 
тұтқан ақынының шығармашылығына бір табан 
жақындату, әдебиетке деген қызығушылығын арт
тыру, рухани кемелденген ұрпақ тәрбиелеу, жас 
ақындардың шығармашылығына қолдау көрсету. 
Бүгінгі кездесуге Нұртастың шығармашылығын 
ықыласпен оқитын жастар келді. Ғибратты әңгіме 
тыңдап, көкейге түйді деп ойлаймын. Осындай 
кездесулерді өткізуге мүмкіндік жасап отырған 
Алматы қаласы әкімшілігіне, Жастар саясаты 
мәселелері жөніндегі басқармасына алғысымыз 
шексіз» деді А.Бестенқұлов.

 
Ақұлпа ИСАХАН

АШИДЫ ЖАНЫҢ...

ЕСЕР ӘНДЕР 
НЕГЕ КӨП?

ӨЛЕҢМЕН 
ӨРІЛГЕН КЕШ

Өз басымда латын әліпбиіне 
көшкенде аталған жеті әріпті 
диакритикалық әдіспен таңба
ласақ сондай кемшілікке тағы 
да ұрынбаймыз ба деген қауіп 
қылаң бергені рас. Сондықтан 
да диграфты қолдану жөніндегі 
ұсы нысқа қосылғаным бар. Оған 
барабара бәріміздің де көзіміз 
үйреніп,  қолымыз жаттығып 
кететін болар деп ойлағанмын. 
Қор қатын түгі де жоқ қой деп топ 
шылағанмын. Алайда бұқара лық 
ақпарат құралдары арқылы, ал
қалы жиындарда көпшіліктің, зия
лы қауымның, ғалымдар мен тіл 
мамандарының қатысуларымен 
бүкілхалықтық талқылау бары
сында диграфтарды қолданудың 
қиыншылықтары жанжақты көз 
жеткізе айтылды. Салиқалы пі
кірлер ортаға салынды. 

Сонымен қатар а, г, н, о, ұ 
сияқты әріптердің сыңарлары ә, ғ, 
ң, ө, ұ әріптерін белгілеуде дәйек
шені (апострофты) олардың оң 
жағына қою да оң нәтиже бермеді. 
Себебі сөздер орынсыз созба
ланып жазылатын еді, әрі тасы
мал кезінде қолайсыз. Мәселен, 
жеті әріптен тұратын сөз екіүш 
дәйекше қосылып жазылатын бол
са, оншақты әріптің орнын алып, 
сөйлемдердің сиқын да бұзатын 
еді. Бұл, әсіресе қалың жұртшылық 
үшін оңай болмайтыны белгілі 
болды. Қазақта «Келісіп пішкен 
тон келте болмас» деген санаға 
үлкен ой салатын нақыл сөз бар. 
Жанжақты кеңесіп, ойласудың 
нәтижесінде, халықтың ойпікір
лерімен санасқан Қазақстан 
 Республикасы Президентінің 
«Қазақ тілі әліпбиін кириллица
дан латын графикасына көшіру 
туралы» 2017 жылғы 26 қазандағы 
№569 Жарлығымен бекітілген 
Латын графикасына негізделген 
қазақ тілі әліпбиіне Елбасы өзінің 
2018 жылғы 19 ақпандағы №637 
Жарлығымен қосымша енгізді. 
Онда енді дәйекшелер (апос
трофтар) әріптің оң жақ жанына 
емес, үстіне қойылатын болып 
нақтыланды. Сөйтіп, сөздерді 
дәйекшелер арқылы орынсыз 
созбалап жазуға нүкте қойылды. 
Сондайақ Жарлыққа енгізілген 
қосымшада ш, ч әріптері sh, ch 
диграфтарымен белгіленді. Ме
ніңше, бұл диграфтармен беру 
әлі де ойластыра түсуді қажет 
ететін жайт тәрізді. Себебі біз ой

ке рітартпа саясаттың қарасы бат
ты. Елдік маңызы, мағынасы аса 
жоғары бұл бүкілхалықтық шаруа 
бүгін де сол кездегідей қарқынды 
жүріп жатқандығы, төстеп қызмет 
етіп, осы істің өз мәнінде сын
дарлы өріс алуына ұйытқы болып 
жүргендердің көптігі қуан тады. 
Дегенмен, ол кездегі латын әліпбиі 
мен бүгінгі еліміз қазақ тілін 
біртіндеп көшіргелі отырған ла
тын әліпбиінің арасында біршама 
айырмашылықтар бар. Солай бола 
тұрса да халықтың бұл әліпбиге 

жазылуы мен дыбысталуын қоса 
берген кестені, оның жанынан 
кириллица және латын нұсқалары 
қатар ұсынылған бір мақаланы 
оқып отыру оқырманның таны
мын арттыруға, жаңа әліпбиді 
үйренуге зор септігін тигізетін 
тиімді әдіс. Қалалар мен ауылдық 
жерлерде де кәсіпкерлік орын
дар мен дү кендердің де маңдай
ша жазуларына, қасбеттеріне, 
жарнамаларға латын қаріптерін 
қолдану үрдістері басталды. Де
мек, мұның бәрі – қазақ тілін 

кириллицадан латын графикасына 
көшірудің бүкілхалықтық қолдауға 
ие болғандығының ай қын көрінісі.

Өткен ғасырдың алпысыншы 
жылдарының бас жағында ауыл 
мектебінен шетел тілін көрмей, 
оқымай келген менің жоғары оқу 
орнындағы студенттік шағымда 
ағылшын тіл і  пәнін оқуыма 
тура келді. Сонда оның бірқатар 
сөздері нің жазылуы бір басқа да, 
оқылуы бір басқа екенінің себебін 
сұрағанымызда пән оқы тушысы:

– Ағылшын тілі сөздерінің 
өздерің байқағандай жазылуы 
мен оқылуы әр басқа болатын 
тұс тары жетерлік. Оны жүребара 
түсіндіреміз, өздеріңіз де түсі
несіздер, – деген еді. Сол айт қа
нын   дай, латын әліпбиін де келе
келе қамшы салдырмай тез түсініп 
ке тетініміз кәміл. 

Мектептің жоғары сыныбында 
оқып жүріп, жазғы үш ай демалыс
та жайлаудағы малды ауылдан 
оқитын кітап таппай дағдарғаным 
бар. Сонда қолыма латын әліп
биіндегі кітап түсті. Оныөрісте 
қой бағып жүріп, өз бетіммен 
зер  делеп, оқуға көштім. Ұзақ күн 
бойы ежіктеуімнің арқасында 
өзіме бейтаныс әріптерді шама
лап шығарып, үйреніп, бараба
ра оқуға төселеп кеттім. Демек, 
ынта болса алынбайтын қамал 
жоқ. «Көз – қорқақ, қол – ба
тыр» деген осы. Күні ертеңақ 
латын әліпбиін де жазып, оқудың 
шыңына шығамыз.

Алда қатпар-қатпар жұмыстар күтіп тұр. Солардың ең 
бас тысы – халықты латын қарпін жазуға жаттықтыру. 
Қазір жұртшылық бұл әліпбидің жазба түрінің қандай 
екенімен әлі таныс емес. Ақ қа ғазға қолмен қалам, 
қарындаш ар қылы жазудың құпияларын біле бермейді 
екенбіз. Оның өзіндік тәсілдері болуға тиіс. Жазу үстінде 
әріп пен әріптің арасын қосып, байланыстырудың жолда-
ры баршылық. Сондай-ақ таспадағы әріптердің бірқатары 
жазу ке зінде өзгеріп, қағазға басқаша түседі. 

Телеарнаны қосып қалсам, қайсыбір көңіл 
көтеретін бағдарламада «Сердце сексен рет 
стучит» деп екі жігіт әндетіп тұр. Бірден 
ауыстырып тастайын деп едім, көрші бөлмеде 
ойнап жүрген немерем «Тұра берсінші, 
тыңдайық» деп жүгіріп келді... 

Алматы қаласы Жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқармасының қолдауымен  Алатау 
ауданы «Almatyzhastary» жастар орталығы «Әдебиет 
айдынының шағаласы» атты кездесу өткізді. 

ТІЛ КӨКЖИЕГІН 
АЙҚЫНДАҒАН ӘЛІПБИ

Неміс фашистерімен соғыста 
майдан даласында ерлікпен қаза 
тапқан атыраулық Кеңес Ода
ғының Батыры Мұса Баймұқанов
тың отбасына жазған хаттары 
облыс тық мемлекеттік архив
те сақтаулы. Өз қолымен латын 
әрпімен жазған. Сауаттылығы 
жоғары, жазуы өте әдемі. Тек біз 
қолдана бастаған латын қаріп
терінен аздаған өзгешелігі бар. 
Осы ған қарағанда, замандаста
рымыз да және болашақ ұрпақ та 
батыр Мұса Баймұқанов тәрізді 
төгіл тіп тұрып жазып кетері сөзсіз 
дегім келеді.

Осынау мысалдарды неге 
келтіріп отырмын? Бұлар ізденіс, 
талпыныс, қолдау, қамшылау бол
са, латын қарпін де тез үйреніп 
алатынымызға айқын дәлел. 
Сөйтсе де, қазіргі қолға алғанымыз 
– бастапқы шаралар ғана. Алда 
қатпарқатпар жұмыстар күтіп тұр. 
Солардың ең бастысы – халықты 
латын қарпін жазуға жаттықтыру. 
Қазір жұртшылық бұл әліпбидің 
жазба түрінің қандай екенімен 
әлі таныс емес. Ақ қа ғазға қолмен 
қалам, қарындаш ар қылы жазудың 
құпияларын біле бермейді екенбіз. 
Оның өзіндік тәсілдері болуға 
тиіс. Жазу үстінде әріп пен әріптің 
арасын қосып, байланыстырудың 
жолдары баршылық. Сондайақ 
таспадағы әріптердің бірқатары 
жазу ке зінде өзгеріп, қағазға 
басқаша түседі. Сондықтан қазақ 
тіліне не гізделген латын қарпін 
барша қауымға үйретуді осы бастан 
қолға алған жөн. Ол үшін балалар
мен қатар ересектерге арналған 
үйірмелер ашып, мектептердің жа
нынан орындар жасақтап, оқыту 
жолдарын қарастырған абзал. Бұл 
бүкілхалықтық шарадан шалғай 
елді мекендердегі тұрғындар да шет 
қалмағандары орынды болады. 
Бұрынғы кириллица әрпіне әбден 
еті үйреніп кеткен ересектердің 
ықыласниеттерін, көңіл ауан
дарын латын әрпіне аударуда 
бір шама қиындықтар туатыны 
ақиқат. Әйтсе де, шындап қолға 
алынса, үгітнасхат жұмыстарын 
ық палды жүргізуге ден қойылса, 
бәрі әліақ жөнге түседі.

Бүгінгі  әлеуметтің рухани 
әлемдеріне серік болған сүйікті 
а қ ы н  ж а з у ш ы л а р ы н ы ң  ш ы   
ғармаларынан қол үзіп қаламыз ба 
деген алаңдаушылықтары да жоқ 
емес. Ол кітаптарды қайт кенде 
оқуға мүмкіндік алатындықтарын 
саналарына жеткізе ұғындыру – 
парызымыз. Қазірде ғаламтордан 
қажетті кітаптарды тауып алып 
оқуға болады деген ұғым қа
лыптасты. Алайда жұрттың бәрінде 
бір дей, әсіресе жайлау төрлерінде, 
егін алқаптарында, мұнай өндіру 
алаңдарында еңбек ететіндердің 
үйлерінде, жұмыс орындарында 
ондай мүмкіндік бола бермейді 
емес пе? Әрі байырғы кітаптардың 
бәрі бірдей әлеуметтік желіге еніп 
болған жоқ. 

Қазақ тіліне негізделген латын 
әліпбиіне көшу – заман талабы. 
Оған баршамыз бірдей, әсіресе, 
зиялы қауым өкілдері белсене 
атсалыссақ, алынбайтын қамал 
жоқ.

Төлеген ЖАҢАБАЙҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі, ҚР Ақпарат саласының 
үздігі, Қызылқоға ауданының 

құрметті азаматы

АТЫРАУ

ласа келе сол диграфтардан ірге 
үзген жоқ па едік? Әрі ағылшын 
графикасында жиі қолданылып, 
аяқ бассаң алдыңнан шығатын 
с әрпі өз орнын тауып тұрмаған 
секілді. ЦентрКредит деген сөз 
латынша банк маңдайшаларында 
CenterCredit деп күні бүгінге 
дейін айқара жазулы тұр. Сонда 
біз оны қазіргі бекітілген латын 
қарпіне аударсақ кириллицаша 
цның орнына латынша с әрпін 
салып CenterKredit деп жазуымыз 
керек емес пе? Жалпы кирил
лицаша с, ш, щ, ч, ц әріптерін 
латын әліпбиіне ауыстыруда 
шатқаяқтау барлығы байқалады. 
Сонымен қатар кириллицадағы 
і, и, й әріптерін алмастырған Ii,II 
әріптерінің бас әріптері бірдей. 
Бірбір інен айырмашылығы 
жоқ, ұқсас. Бұл жазуда да, оқуда 
да қиындық  ту ғызады. Көпе
көрнеу шатастырады. Әрі қазіргі 
қолданыстағы пернетақтада екінші 
Iнің кіші әрпі де жоқ. Алға қарай 
көпшіліктің талаптілектеріне 
орай қазақ тіліне негізделген латын 
әріптеріне өзгерістер енгізілетін 
күн болса мұны бір ізге салу шара
сын да ойластыру қажет сияқты.

Ұлтымыздың әмбебап ға
лымы Халел Досмұхамедов өт
кен ғасырдың жиырмасыншы 
жыл   дарының аяғында қазақ
стан    дықтар қоғамдағы саяси
әлеу   меттік өзгерістер салдары
нан КСРОның құрамындағы 
түркі халықтарымен бірге латын 
әліпбиіне көшу туралы шешім 
қабылдағанда бастапқыда оны 
қолдай қоймағанмен, іс бастау 
алғанда саяси қуғынсүргін құры
ғына түсіп, жер аударылғанға 
дейінгі бір жылдай уақыт ішінде 
мем  лекет қайраткері ретінде қазақ 
тіліне үйлестіріп латын әліп
биін жасауға бел буып, белсе
не кіріскен. Шүкір, қазір басқан 
ізіңді аңдитын кеңестік ұрдажық, 
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тұрған, Социалистік Еңбек Ері Нағым 
Қобыландин басшылық ететін «Тоғыз» 
кеңшарын үлгі ете сөйлейді. Әңгіме 
асқынып, министрдің экономикалық 
жұмыстар жөніндегі бірінші орынба
сары Гинькоға жетеді. Ол дәлелді уәжге 
тоқтап, министр Конаревтің келісімін 
алады, сөйтіп, «Шалқар ауданында 
темір жолдың «Жомарт» кеңшары 
ұйымдастырылсын» деген бұйрыққа 
қол қойылады.

К.Төлеубайдың зейнет демалысына 
шыққаннан кейінгі ширек ғасыр еңбегі 
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
облыстық ұйымымен байланысты. 
Бастапқы бес жылда ұйымның жауап
ты хатшысы, ал 1995 жылғы қазан 
айының 1інен 2011 жылдың 6 тамызы
на дейін ұйым төрағасы болды. Соңғы 
төрт жылдан астам уақыты қоғам 
Президентінің кеңесшісі қызметіне 
арналды. 

Еліміздің еркіндік алуы іс басын
дағы көптеген азаматтардың жаңаша 
тынысына жол ашты. Кешегі кеңестік 
и д е о л о г и я  с а р д а р л а р ы н ы ң  б і р і 
К.Төлеубай бойға біткен сергектігімен 
уақыт ағысына қарай бейімделу 
қажеттігін ұғынды. Мемлекеттік тілге 
заңды түрде мәртебе берілген тұста 
өзінің қажырқайратын көрсете білді. 
Ел егемендігінің бастапқы кезеңінде 
«Қазақ тілі» қоғамының облыстық, 
аудандық ұйымдарына кешегі партия
кеңес органдарында жауапты қызметтер 
атқарған ағаларымыз жетекшілік етті. 
Олар жүктелген сенімді ақтауға күш
жігерін жұмсады. Сол кезеңде облыстың 
бірінші басшылығындағы азаматтар 
Кемекең мен оның әріптестеріне ба
рынша қолдау жасады. 

Жауапты хатшы, кейін төраға 
болған кейіпкеріміз бұл жолы да 
сауаттылығынан, принципшілдігінен, 
т а б а н д ы л ы ғ ы н а н  т а н ғ а н  ж о қ . 
Ол Астанада білім беру мәселесіне 
арналған Парламент сағатында шағын 
ауылдардағы қазақ мектептеріне 
қатысты ойпікірлерін ортаға салды. 
Мұнымен шектелмей Алматыға арнайы 
сапар шегіп, Білім академиясының 
президенті  Өмірзақ Озғанбаевқа 
жолығып, мемлекеттік базистік оқу 
жоспарындағы олқы тұстарды тайсал

ратына насихат және үгіт бөлімінің 
меңгерушілігіне шақырылады. Осы
лайша азаматтың Ақтөбе облысының 
партиякеңес органдарындағы ұзақ 
жылдарға созылған абыройлы еңбек 
жолы басталды. Үзіліссіз жеті жыл 
бойы Новоресей аудандық партия 
комитетінің бөлім меңгерушісі, кейін 
Батыс Қазақстан өлкелік партия 
комитетінің аппаратында бастапқыда 
нұсқаушы, бөлім меңгерушісінің 
орынбасары қызметтерін атқарды. 
Өлке таратылған соң Кемекең Ойыл 
аудандық кеңес атқару комитетінің 
төрағасы қызметіне жіберіледі. Одан 
соң Ырғыз, Қарабұтақ аудандарында 
бірінші басшы, облыстық әлеуметтік 
қамсыздандыру бөлімінің басшы
сы,  Батыс Қазақстан темір жол 
басқармасында ауыл шаруашылығы 
секторының аға инженерэкономисі 
болды. Ағамыз 1990 жылғы 1 қазаннан 
бастап өмірінің соңғы күндеріне дейін 
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
облыстық ұйымының басшылығында 
қызмет атқарды.

Қалың жұртшылық К.Төлеубайды 
қандай лауазымда жүрсе де ұйымдас
тырушылық және іскерлік қабілеті, 
табандылығы, адамдармен тіл табысу 
шеберлігі арқылы таныды. Зерттеу 
жүргізіп қарасақ, Кемекеңе қиындығы 
жетерлік, өзіне тән тірлігі мен қор
даланған мәселері бар аудандарға 
басшылық жасау жүктеліпті. Ойыл, 
Ырғыз, Қарабұтақ аудандары темір 
жолдан шалғай орналасқан, негізінен 

туған қажеттілік еді. Басқарма басшы
лығының ұйғарымымен Кемекең өзі 
жасаған техникалықэкономикалық 
негіздемелерді алып, Мәскеу қаласына 
жол тартады. Кеңес Одағы Қатынас 
жолдары министрлігінде экономика 
және қаржы бас басқармасының бас 
экономисі құжатпен танысқан соң: 
«Шөл далада мұндай шаруашылық ашу 
– көрер көзге миллиондаған шығынға 
бату» деп жолатпапты. Кемекең кері 
шегінбестен аталған бас басқарманың 
бастығы Вайгельге кіріп, әлгі өзеуреген 
экономист туралы өз пікірін іркілмей 
айтады. Қисынды деректерін ортаға 
салып, Шалқар ауданының шөлейт 
өңірінде таза пайдамен жұмыс істеп 

мал шаруашылығымен шұғылданады. 
Ол жұмыс істеген кезеңде Новоресей 
ауданының орталығы темір жолдан 
жырақтағы Новоресей (қазіргі атауы 
Ақжар) ауылы болатын. Тұрғылықты 
халықтың негізгі дені – қазақтан өзге 
ұлт өкілдері. Әлемге әйгілі Дөң тау
кен комбинаты орналасқан аумақта 
арнаулы комендатура жұмыс істеді. 
Алып кәсіпорын шахталары мен 
участоктерде жұмыс істеушілер ара
сында қылмыстық жауапкершілікке 
тартылғандар баршылық еді. Осындай 
қиын жағдайларда сыр бермей тәртіпті 
қамтамасыз ету, адамдарды ортақ мақ
сатқа жұмылдыру К.Төлеубаев сияқты 
принципшіл, бір сөзді кадрлардың 
қолынан ғана келер еді.

Уақыт заңдылығы сол – айтылған 
өңірлерде Кемейдулламен иықтасып 
бірге жұмыс істеген қатар құрбылардың 
басым бөлігі бақилық болды. Ара
мызда жүрген санаулылар азамат 
жайында тебірене айтар еді. СОКП 
Орталық Комитеті Саяси бюросының 
мүшесі, көрнекті партия және мемле
кет қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаевтың ұсынысымен Қазақстан 
Компартиясының Орталық Комитеті 
мен ел Үкіметі Ырғыз ауданының 
әлеуметтікэкономикалық даму ын 
жақсарту үшін арнайы қаулы қа
былдады. Біздің кейіпкеріміз аса 
бағалы құжатта белгіленген міндеттерді 
жүзеге асыру жолында өзіне және 
өзгелерге қатаң талап қойды. Ең бас
тысы, қазақтың киелі өңірі – Ырғыз 
аймағының нақты көріністерін бо
ямасыз көрсетіп, биліктің қамқор 
көзқарасын қалыптастыру қажет 
болды.  Қаулы қабылданған соң 
республиканың және Кеңес Одағының 
астаналарынан Ырғызға талай лауазым
ды шенеуніктер қызметтік іссапармен 
келіп жатты. Шалғай өңірге ат ізін 
салып көрмеген олардың түсінігіне 
тұрғылықты халықтың сол шақтағы 
жадағай тірлігі мүлде жат еді. Тіпті 
республикалық министрліктер мен 
комитет басшыларына арнайы кіріп, 
көп жағдайды ауызбаауыз ұғындыру 
қажет болды. Соңында сұрауы бар 
осындай шақтарда аупарткомның 
бірінші хатшысы К.Төлеубаев терең 
дүниетанымымен, түйіткілді мәселені 
жеріне жеткізе баяндау шеберлігімен 
жеңіске жетіп жүрді. Сөйтіп, Ырғыз ау
данында жаңадан мекемелер ашылды, 
өндірістік және әлеуметтік нысандар 
салынды.

Азаматтың алымдылығына тағы 
бір мысалды Батыс Қазақстан темір 
жолы басқармасында қызмет етіп 
жүрген шағынан келтірейік. Темір 
жолдың Ақтөбе облысына қарасты 
аумағында қосалқы шаруашылық 
ашу қажеттігі туындайды. Бұл СОКП 
Орталық Комитетінің министрліктерге 
өздеріндегі жұмысшықызметкерлерін 
азықтүлікпен қамтамасыз ету үшін 
қосалқы шаруашылықтар, кеңшарлар 
ұйымдастыру қажеттігін міндеттеген 
қаулысын орындауға байланысты 

К.Төлеубайдың кейінгі 
ұрпаққа өсиет ретінде 
қалдырған шаруасы – 
әрқайсысының қалыңдығы 
кере қарыс «Шекті Мөңке 
би Тілеуұлы» және «Шекті 
Тілеу батыр Айтұлы» атты 
екі кітапты құрастырып, 
бастырып шығаруы. 
Тарихқа мәңгілік енген 
ұлы тұлғалар ғұмырына 
қатысты мәліметтерді 
былайғы жұрт осы 
жәдігерлерден тауып, 
зердесін байытары сөзсіз. 

БАЙҚАУ

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА

Кім-кім де Алла бұйыртқан 
ғұмырында талай адамдармен 
кездеседі, танысады, сырласа-
ды. Әрине, ойы терең, ниеті 
түзу жандарға тап болудың өзі 
– бақыт. Өзге тұрғыластарым 
тәрізді көкірегі ояу, құшағы кең 
аға-апалармен сыйластықта 
болғаныма шүкіршілік етемін. 
Осындайда ата-бабадан жеткен 
тәмсіл ойға оралады. Шоқанның 
үлкен әкесі Уәлихан Байдалы биді 
қадір тұтқан екен. Бір отырыста 
әйгілі шешенге қужақтардың бірі 
сауал қойыпты.
– Уа, Байдеке, сізді сөзтапқыш 
дейді ғой, айтыңызшы, ағасы бар 
қандай болады, інісі бар қандай 
болады, баласы бар қандай бола-
ды? – десе керек.
Сонда би мүдірместен былай 
депті:
– Ағасы бардың жақсы болса 
жағасы болады, жаман болса 
інісіне жабар жаласы болады; інісі 
бардың жақсы болса тынысы бо-
лады, жаман болса ағасына берер 
жұмысы болады; баласы бардың 
жақсы болса панасы болады, 
жаман болса басына түскен бәлесі 
болады.
Тауып айтылған аталы сөзге 
отырғандар үнсіз басын шұлғи 
беріпті.
Арамызда жүргенде биыл 90 жасқа 
толар Кемейдулла Төлеубай елдің 
жақсы ағаларының бірі еді.

Мұнайлы өңірдің ақпарат айдынындағы басты медиахолдинг «Атырау-
Ақпарат» серіктестігіне қарасты «Прикаспийская коммуна» газеті Астана 
қаласының 20 жылдығына орай өз оқырмандары арасында ұйымдастырған 
«Астана менің жүрегімде» атты облыстық шығармашылық байқауы өз 
мәресіне жетті.

Бір ғасырлық тарихы бар Атырау 
облыстық «Прикаспийская комму
на» газеті өткен жылы 1 желтоқсан 
– Тұңғыш Президент күніне орай 
басылым оқырмандары арасында 
«Астана менің жүрегімде» – «Аста
на в сердце моем» атты облыстық 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  б а й қ а у ы н 
жариялаған болатын. Елордамыз 
туралы жазылған үздік мақалаларды 
сарапқа салған байқау ережесіне 
сәйкес, жеңімпаздарды 6 шілде 
– Астана қаласының 20 жылдық 
мерейлі мерекесіне орай марапаттау 
көзделген еді.

Жеті айға созылған байқауға бар
лығы 13 шығарма келіп түсті. Байқау 
нәти жесі бойынша ІІІ орынға Аты
рау қаласының тұрғыны, зейнет
кер Сәулеш Шайхиева ие болды. 
Сәулеш Мағауқызы «Мейірімді 
жүректер қаласы» атты мақаласы 
үшін 20 мың теңге көлеміндегі 
қаржылай сыйлықты еншіледі. 
«Есболдық жігіт Астанада таныл
ды» атты мақаласы үшін ІІ орынға 
лайық деп танылған Индер ауда
ны Есбол ауылындағы Жамбыл 
атындағы орта мектептің 11сынып 
оқушысы Нұрай Тілепбергеноваға 
30 мың теңгелік қаржылай сыйлық 
табысталды. Ал атыраулық жас Ду
ман Сатаев жүлделі бірінші орын 
биігінен көрінді. «Астана марафон
шы көзімен» атты мақаласы үшін 
байқау жеңімпазы деп танылған ол 
50 мың теңге қаржылай сыйақыны 
қанжығасына байлады.

Шығармашылық байқау жеңім
паз дарын «АтырауАқпарат» медиа
серіктестігі директорының орын
басары Нұрлан Қабылов, облыстық 
«Прикаспийская коммуна» газетінің 
бас редакторы Нәсіп Шалабаева 
құттықтап, арнайы дипломдар мен 
сыйсияпаттарды табыс етті.

– Байқауға қатысушылардың 
бар лығы да шығарманы өзгеше бе
руге тырысқан. Бізді мақалалардың 
ж а л п ы л а м а  ж а з ы л ғ а н ы  е м е с , 
а в т о р л а р д ы ң  т а қ ы р ы п т ы  с а н 
қырынан аша білгені қуантты. 
Мәселен, жеңімпаз атанған Думан 
Сатаев – атыраулық жас спорт
шы, марафоншы. Ол Астанаға 
арнайы барып, қаланы түгел ай
налып жүгіріп шыққан.  Түрлі 
марафондарға қатысқан. Сол кездегі 
әсерін сәтті бере білген. Думанның 
мақаласының «Мен Астана қаласын 
айналып жүгіріп келемін» деп 
басталуының өзі оқырманды бірден 
баурап әкетеді. Сол сияқты, екінші 
орын иегері Нұрай Тілепбергенова өз 
мақаласында Индер ауданынан бас 
қалаға көшіп барып, елордалықтарға 
көмек қолын созып жүрген Асхат 
Сапаров туралы қызықты етіп ба
яндай білген. Жалпы байқауға келіп 
түскен шығармалардың осалы жоқ, 
– дейді байқауды ұйымдастырушы 
басылымның бас редакторы Нәсіп 
Шалабаева.

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ
АТЫРАУ

май айтқан. Ағамыздың сол тұстағы 
Мәдениет, ақпарат және қоғамдық 
келісім министрі Мұхтар ҚұлМұхаммед, 
Білім министрі Шәмша Беркімбаева, 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрі Гүлжан Қарағұсова, басқа да 
бірқатар лауазымды тұлғаларға кіріп, 
мемлекеттік тілдің мерейін көтеруге 
байланыс ты мәлімдеген ұсыныс
пікірлері сүйсінерлік. Өкініштісі, осын
дай бағалы әңгімелер қайсыбір ретте 
тыңдаушының немесе сол лауазым иесі 
тапсырған адамның ана тіліне деген 
салғырт көзқарасы, үстірт пайымдауы 
салдарынан толық ескерілмей жатады. 
Кемекеңнің шұғыл қимылдауымен 
телеарналарда тіл туралы Заң талаптары 
орындалмай, кейбіреулерінде хабарлар 
орыс тілінде берілетініне наразылық 
р е т і н д е  П а р л а м е н т  М ә ж і л і с і н і ң 
Төрағасы атына арнайы хат жазылғаны 
есімізде. Ағамыз – өзіне өзі қатты талап 
қойған, тынымсыз қозғалыста болған 
және онысын тірлігінде жарнамалауға 
құмартпаған жан. 

Мемлекеттік тіл қозғалысының 
алдыңғы шебінде жүрген Әбдуәли 
Қайдари, Түркістан облысының 
а р д а қ т ы  а қ с а қ а л д а р ы н ы ң  б і р і 
Құдайберген Дүйсенов, Өмірзақ 
Айтбайұлы, Амангелді Айталы және 
басқа тұлғалар Кемейдулла Төлеубайды 
қадір тұтты, пікірімен санасты.

С о ң ғ ы  ж ы л д а р д а  А қ т ө б е 
қаласындағы Әбілқайыр хан даң
ғылы ның көркіне  айрықша рең 
б е р і п  т ұ р ғ а н  е к і  ұ л ы  т ұ л ғ а н ы ң 
ескерткішін жақсы білеміз. Бірі – 
Жоңғар басқыншыларына қарсы 
Сайрам соғысының қаһарманы Тілеу 
Айтұлы, екіншісі – оның кенже ұлы, 
«Қазақтың Нострадамусы» атанған 
ұлы ойшыл, данышпан жырау Мөңке 
Тілеуұлы. Алла берген алғырлығымен 
Кемекең көнекөз шалдардан естіген 
әңгімелерді, аңызәпсаналарды егде 
шағында қайта сараптап, үлкен ша
руаны қолға алды. Алматы, Шым
кент, Астана қалаларына сапарлар; 
ғалымдармен, ақынжазушылармен, 
қоғам қайраткерлерімен кездесу
лер; мәртебелі мекемелерге жолда
натын хаттарға қол жинау – мұның 
бәрінде де әуелгі ниет бірден қабыл
данды десек шындыққа қиянат бо
л а р ,  т ү с і н і с п е у ш і л і к т е р  т у ы н 
дап, кедергілерге тап болғаны рас. 
К.Төлеубаев сонда да мұқалмады, 
шамырқанбай сынар шар болаттың 
тұрқын танытты.  «Тілеу  батыр» 
қорының алғашқы кеңейтілген отыры
сында баба тұлғасын орнатуға қаржы 
мәселесі сөз болғанда бірден екі мил
лион теңгені өзі беретінін айтқан да – 
осы Кемекең. Мұның алдында Ақтөбе 
қаласында «Нұр ғасыр» мешітінің 
құрылысы үшін ашылған қорға бір 
миллион теңге қосқаны және бар. 

Ақтөбе облысы әкімінің орын
тағына Бердібек Сапарбаев отыр
ғанына жиырма күн өткен соң Тілеу 
Айтұлы ескерткіші салтанатты түрде 
ашылды. Сан тараудан қазақтың 
игі жақсылары жиналған мағыналы 
шара қалың бұқараның есінде ұзақ 
уақыт сақталары сөзсіз. Мемлекет 
және қоғам қайраткері, ғұлама ғалым 
Мырзатай Жолдасбековтің Кемекеңді 
қасына алып тұрып, тебірене толғанған 
сөзі жадымызда. 

К.Төлеубайдың кейінгі ұрпаққа 
өсиет ретінде қалдырған шаруасы 
– әрқайсысының қалыңдығы кере 
қарыс «Шекті Мөңке би Тілеуұлы» 
және «Шекті Тілеу батыр Айтұлы» 
атты екі кітапты құрастырып, басты
рып шығаруы. Тарихқа мәңгілік ен
ген ұлы тұлғалар ғұмырына қатысты 
мәліметтерді  былайғы жұрт осы 
жәдігерлерден тауып, зердесін байы
тары сөзсіз. 

Азаматты тірлігінде көп мазалаған 
жай – Ұлы Отан соғысы жылдарында 
ерлікпен қаза тапқан ағасы Үбәйдулла
ның мәйіті жерленген аймақ ты анық
тап, өз қолымен топырақ салу еді. 
Ұзақ жылдардағы ізденістен кейін 
Қазақ стан Республикасының Ресей 
Федерациясындағы елшісі Зауытбек 
Тұрысбеков пен елшілік кеңесшісі 
Серікқали Байменшенің азаматтық 
қолдауы нәтижесінде баласы Мұратты 
ертіп, Орел облысындағы Круглое село
сына сапар шегіп, аға рухына тағзым етті.

Ұғынған адамға өмір тақтайдай 
тегіс жол емес, оның бұралаңдары да 
жетерлік, сонысымен де мағыналы 
болса керек. Кемекең де пенде тұр
ғы сында талай жайларға кезікті, 
көлденең әңгіме естіген шақтары да 
болды, сөйтсе де еңсесін түсірместен 
елжұртының және ұрпағының ал
дындағы парызын абыроймен орын
дады. Еңбегі лайықты бағаланып, 
мемлекеттік жоғары наградалармен 
марапатталды, «Ақтөбе облысының 
еңбек сіңірген қайраткері» атағын, 
«Ана тілі» айрықша белгісін иеленді. 
Ғұмырлық қосағы Ажар жеңге міздің 
қазасынан он жылдай уақыт өткен соң 
мәңгілік мекеніне орнықты. 

Шүкір, Төлеубаевтар көші әдемі 
ырға ғы нан жаңылмай келешекке бет 
алып барады.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ

АҚТӨБЕ

ЕЛОРДАНЫҢ МЕРЕЙІ

Өткен ғасырдың сүреңсіз көрініс
терге толы отызыншы жылдарының 
қарсаңында дүниеге келген Кемекең 
бозбала шағын еске алғанда: «1943 
жылдың наурыз айы. Мектептегі 
оқуымды тастап, колхозда әртүрлі 
жұмыстар істеп жүрмін. Жасым 15ке 
енді ғана толды. Туған ағаларым, не
мере, шөбере туыстар түгел соғысқа 
алынған. Ауылда жастардың үлкені 
Қойшыбай Есенқұлов шақырып алып: 
«Кемейдулла, мені екі күннің бірінде 
военкомат шақырып, маза бермейді, 
түбі әскерге алып тынар. Сен мектеп
те жақсы оқыдың ғой, қасыма кел, 
табельщик деген жұмысқа алайық, 
үйрене бер» деп шақырды» деген еді.

Өзінен небәрі үш жас үлкен аға 
сөзі расқа шығып, ол әскерге алынады 
да, Кемекең колхоздың есепшілігіне 
бекітіледі. Содан 1948 жылы оқуға кет
кенше құжат жасақтауды, есеп жүргізуді 
біршама меңгеріп алады. Жастайынан 
ауылдағы қарттардың қасында жүріп, 
қазақы салтдәстүрлерді санаға сіңіре 
білген құймақұлақ, бос уақытында 
ежелгі аңыздастандарды дауыс
тап оқып беретін зерек бозбаладан 
үлкендердің күтер үміті көп болса 
керек.

Арада төрт жыл өткен соң Алма
ты қаласында мемлекеттік Заң инс
титутын бітірген соң Қазақ КСР 
Мемлекеттік қауіпсіздік министрлігі 
әскери трибуналында Сот мәжіліс
терінің хатшысы қызметіне орнала
су туралы бұйрық алады. Қызметке 
кіріскенше бір ай демалыс алып, 
елге оралады. Сонда ауылдың сый
л ы  ү л к е н д е р і н і ң  б і р і  С е й і т ж а н 
Махамбетұлы Орта Азия елдері мен 
Қазақстан мұсылмандарының Бас 
мүфтиі ишан Бабаханның арнайы 
шақыруымен Ташкентке барып келген 
Жанаман ахунға сәлемдесуге ертіп ба
рады. Бұл партияның дінге қатты қарап 
тұрған шағы еді. Екінші жағынан аға на
засынан қорқып, екіұдай пікірде тұрған 
Кемекең тәуекел етеді. Аңғарымпаз 
жігітке ахунның әңгімені тігісін 
жатқыза айтқандағы діни сауаттылығы, 
саясаттан да хабардарлығы, салауатты 
ұстанымы, киімді жарасымды киюі, өн 
бойының тазалығы қатты әсер етіпті. 
Кемекең осындай бекзат тұлғаларды 
өзіне үлгі тұтып, сұлу сөзден мүдірмей, 
кіршіксіз таза қалпында жалғанның 
көшіне ілесті.

Кейіпкеріміз жоғары білім алған соң 
тағайындалған қызметін әскери трибу
нал таратылғанша екі жылдай атқарып, 
елге оралады. Шалқар, Но   воресей ау
дандарында прокуратура аппаратында 
халық тергеушісі болып жұмыс істейді. 
Соңғы қызметінде жүргенде Дөң кен
тау байыту комбинатында орын алған 
кісі өліміне байланысты істі тергеуді 
шебер ұйымдастырып жүргізгені үшін 
КСРО Бас прокуроры Руденко оған 
Алғыс жариялайды.

К.Төлеубай көп ұзамай бұрынғы 
Н о в о р е с е й  ( қ а з і р г і  Х р о м т а у ) 
аудандық партия комитетінің аппа

НАМЫС
найзағайы

Қостанай облыстық тілдерді дамыту басқармасы осы өңірде дүниеге келіп, 
жергілікті халықтың ұл-қыздарымен тай-құлындай тебісіп, бірге өскен өзге 
ұлт өкілдерінің де мемлекеттік тілге деген талпынысын ұштап, олардың жан-
жақты дамуына қолайлы жағдай жасап келеді. Сондай талапты да талантты 
жастардың қатарында Федоров ауданының Димитров атындағы №1 орта 
мектебінде қазақ тілінен дәріс беретін Дмитрий Ромащенко есімді украин 
жігіті бар. 

ДМИТРИЙДІҢ ҮЛГІСІ
Дмитрий – өзі жұмыс істеп жүрген 

орта мектептің 2011 жылғы түлегі. 
Өзінің шынайы қызығушылығының 
арқасында мемлекеттік тілді бір 
кісідей меңгерген. Айтуынша, қазақ 
тілін телеарналардың жүгіртпе жолда
рын оқып, үйреніпті. Біртебірте оған 
қалай біржола ден қойып, ғұмырын 
арнағанын сезбей қалған. Әрине, кім 
баласының өз қатарынан қалғанын 
қалайды дейсіз. Атаанасы да оның 
қазақ тілін үйренуге деген таудай та
лабына қолдау білдірмесе, қарсылық 
танытпады. Себебі олар қазақ елінің 
болашағы қазақ тілінде екенін жете 
түсінді. Сондықтан да ұлдарының 
әрбір сәтті қадамына шексіз қуанды. 

Дмитрий орта мектепті ойдағыдай 
аяқтап, өзге достары секілді қолына 
аттестат алған соң өңірдегі белді 
оқу орындарының бірі – Қостанай 
мемлекеттік университетіне ағылшын 
тілі мамандығына оқуға түсті. Ба
сында шет тілін заман талабына 
сай үйренемін деп жүрген бозбала 
алғашқы семестрден кейін қазақ 
тілі мамандығына ауысты. Сабақтан 
бос уақытының бәрін өз бетінше 
ізденуге арнады. Содан бері ара
да біраз уақыт сынаптай сырғып 
өте шықты. Дмитрий аудандық үш 
тұғырлы тілге арналған байқаудың 
екі дүркін жеңімпазы атанып, қазақ 
тілін еркін меңгергенін дәлелдеді. 
Республикалық «Талантты ұстаз 
– дарынды балаларға» деп атала
т ы н  р е с п у б л и к а л ы қ  б а й қ а у  д а , 
«Педагогикалық үміт» сайысында 
жүлделі үшінші орын алды, аудан
дық «Қазақ тілінің үздік мұғалімі» 
байқауында да алдына жан салмады. 
Ауданда беделі көтерілген ұстаз уақыт 
өткен сайын алға ұмтылып, мәртебесі 
асқақтады. Облыстық тілдерді дамыту 
басқармасы ұйымдастырған Ресейлік 
бауырларға арналған семинарда 
қазақ тілін оқыту әдістемесі жөнінде 
өзінің жинақтаған бай тәжірибесімен 
бөлісті. «Тіл – татулық тірегі» респуб
ликалық жастар форумына Қостанай 
облысының атынан делегат болып 
қатысты. Міне, осылайша оның 
тіл жанашыры және ұстаз ретіндегі 
сәтті қадамдары одан әрі жалғаса 
түсті. Есімі біртебірте тек өзі қызмет 
атқаратын ауданда ғана емес, өңірде 
құрметпен аталатын дәрежеге жетті. 
Мемлекеттік тіл саясатын жүзеге 
асырудағы қол жеткізген табысы мен 
қосқан қо мақты үлесі үшін облыс 
әкімінің Құр мет грамотасымен мара
патталды.

Ана тілімізді жетік меңгеру үшін 
тынбай еңбектенетін бозбала Мұхтар 
Әуезов, Мұқағали Мақатаев тәрізді 
қазақ зиялыларын үздіксіз оқып, 

тілін жаттықтырып, солардың туын
дыларын білу арқылы ұлтымыздың 
ежелден келе жатқан салтдәстүріне, 
әдетғұрпына қаныға түсті.  Бұл 
сөзімді облыстық тілдерді дамы
ту басқармасының бөлім басшысы 
Бақытгүл Сүлейменова да растады. 
Ол кісі Дмитрийді қазіргі заманның 
нағыз азаматы деп біледі. 

Кейбір қазақ тілді жігіттеріміз бен 
қыздарымыздың өзі ана тіліне үрке 
қарап жүрген кезде өзге ұлттың өкілі 
болса да көпшілікке өнеге болып 
отырған азаматтың қазіргі қарекеттері 
– інілері мен қарындастарына өнеге. 
Себебі ол қазақ тілінде емінеркін 
сөйлейді, сауатты жазады. Сөздік 
қоры өте бай. Мемлекеттік тілдің 
шұрайлы да құлаққа жағымды екенін 
жүрген жерінде айтуды парыз санай
ды. Өзі қазір облыстық тілдерді дамы
ту басқармасының жанындағы «Тіл 
дарын» клубының белсенді мүшесі. 
Сондықтан облыстың барлық аудан
дары мен қалаларында мемлекеттік 
тілді жүзеге асыруға байланысты өзге 
ұлт өкілдері арасында әңгіме өрбітіп, 
мемлекетіміздің жарқын келешегі 
шын мәнінде қазақ тіліне тікелей бай
ланысты екенін терең жеткізе біледі. 
Сол кездері Дмитрийді танымай 
қаласыз. Әшейінде салмақты да са
бырлы көрінетін ол көпшіліктің алды
на шыққанда ерекше шешендігімен, 
қазақ тілін айрықша меңгергендігімен 
дараланады. 

Адал еңбек, шынайы ізденіс, 
алысты болжайтын асқақ арман 
кімді болсын абыройға кенелтеді. 
Дмитрийдің де осы уақытқа дейін 
қазақ тілін өркендетуге қосқан 
қомақты үлесі ескеріліп, Қостанай об
лысы жастарының «Алтын кітабына» 
есімі енгізілді. Облыс әкімі Архимед 
Мұхамбетов қатысқан бұл салтанатты 
жиында оның мәртебесі өсіп, өзінің 
ұстаздық қызметіне тың шабытпен 
кіріскенді. 

О б л ы с т ы қ  т і л д е р д і  д а м ы т у 
басқарма сының ұсынысымен осын
дай биікке көтерілген азамат өзін 
әрқашан да қарапайым ұстайды. 
Осы мақаланы дайындау барысында 
онымен телефон арқылы сөйлестім. 
Өзі хақында айтуға өте сараң екенін 
байқадым. Кейбіреулердей баспасөз 
арқылы көрініп қалуға, өзінөзі 
насихаттауға тырыспайтын жан. 

Міне, өзге ұлттың перзенті болса 
да мемлекеттік тілді жетік меңгеріп, 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасына 
өзінің қомақты үлесін қосып келе 
жатқан жас ұстаздың ұстанымы мен 
жетістігі көпшілікке үлгі.

Оразалы ЖАҚСАНОВ

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕС
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Қазақ әдебиеті тағы бір құнды еңбекпен толықты. Жақында ұлт 
әдебиетінің классигі, көрнекті жазушы Сәбит Мұқановтың қаламгерлермен, 
белгілі тұлғалармен жазысқан хаттары топтама болып жарық көрді. 
Аталған еңбек – С.Мұқановтың әдеби-мемориалдық музей-үйіне 40 жыл 
толуына орай музей қызметкерлерінің тартқан сыйы. Оқырманға жол 
тартқан сырға толы хаттар «Ақниет» корпоративтік қорының қолдауымен, 
Қамқоршылар кеңесінің төрағасы Серік Абдуллаевтың тікелей қол ұшын 
созуының арқасында іске асты. 
Осы орайда кітаптың құрастырушысы әрі жауапты редакторы, 
Алматыдағы С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің әдеби-мемориалдық музей 
кешенінің жетекшісі Әділғазы Қайырбековпен аз-кем әңгімелескен едік.

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті – 
еліміздегі тұңғыш жоғары оқу орны 
болып саналатыны белгілі. Отандық 
білім мен ғылым, оқу-ағарту саласына 
білікті мамандар даярлауда әрдайым 
алдыңғы қатардан көрініп келе жатқан 
іргелі оқу орнының құрылғанына 
биыл 90 жыл толып отыр. Осы 
мерейлі мерекеге орай  дөңгелек 
үстел өткізіліп, университеттің бүгінгі 
тыныс-тіршілігі жайында әңгімелескен 
болатынбыз. Басқосуға университет 
ректоры, педагогика ғылымының 
докторы, профессор Такир Балықбаев, 
университеттің оқу-әдістемелік 
жұмыстар жөніндегі проректоры, 
тарих ғылымының докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі Ғабит Кенжебаев, ғылым 
департаментінің директоры, 
физика-математика ғылымының 
докторы, профессор Саябек Сахиев, 
академиялық мәселелер жөніндегі 
департамент директоры Хайрулла 
Жанбеков, «Қазақстан тарихы» 
кафедрасының меңгерушісі, тарих 
ғылымының докторы, профессор, 
ҚР ҰҒА академигі Мәмбет Қойгелді, 
филология және көптілді білім беру 
институтының директоры, филология 
ғылымының докторы, профессор 
Балтабай Әбдіғазиев қатысып, өз ой-
пікірлерімен бөлісті. Газет көлемінің 
шектеулі болуына байланысты ортаға 
салынған ой-пікірлерді ықшамдап 
беріп отырмыз. 

– «Мұқановтың хатханасын» 
шығару идеясы қалай туды? 

– 1965 жылы Сәбит Мұқанов 
өзінің аға досы, башқұрт жазу-
шысы Сәйфи Құдашқа жазған 
хатында «Хаттарымның жинағын 
шығарсам деген арманым бар. 
Сенен алған хаттарымның өзі, 
қазақша айтқанда, қоржынымның 
екі басын толтырады» дейді. Міне, 
Сәбеңнің сол 1965 жылғы арманы 
53 жылдан кейін орындалып отыр. 

Сәбең өзі жазған хаттардың 
көшір месін және келген хаттарды 
сақтап, көзі тірісінде Орталық 
мемлекеттік архивке тапсырған. 
Оны арнайы үйіне келіп, Камаз-
ға тиеп алып кетеді де, алты ай-
дан кейін архив қызметкерлері 
«Хаттарыңызды реттеп, жүйеге 
түсіріп қойдық, келіп қараңыз» 
деп хабарласады. Барып қараса 
сол кездегі дерек 141 том болды 
дейді, бәлкім ол кезде 141 папка 
болуы да мүмкін. Қазіргі кезде 
Сәбеңнің хаттары мемлекеттік 
архивтің 1634-қорында сақтаулы. 

–  Қ а з а қ  ж а з у ш ы л а р ы н ы ң 
ішінде ең көп хат жазған, көп 
хат алған, эпистолярлық мұрасы 
бай жазушының хаттары қалай 
екшелді? Іріктеу кезінде қандай 
мәселелер назарға алынды? 

– Хаттар мазмұнына қарай 
іріктелді.  Кітапқа енген хат-
тарды сол эпистолярлық мол 
қазынаның сұрыпталған б ір 
бөлігі ғана деп қабылдау лазым. 
Халық жазушысының хаттары 
және оған жеткен хаттар алғаш рет 
хронологиялық тәртіппен, қазақ 
және орыс тілдерінде жазылған 
қалпы сақталып, оқырман назары-
на ұсынылып отыр. Бұл хаттарда 
жылдардың бояу-бедері, уақыт 
табының іздері, қоғамдық-саяси 
өмірдің тынысы, жеке тұлғаның 
қалыптасу, есею кезеңдерінің 
суреттері сақталған. 

Сәбеңнің 1924 жылдан бас-
тап 1973 жылғы, өзі дүниеден оз-
ғанға дейінгі аралықтағы хатта-
рын іріктеп, сұрыптап алдық. Ол 
хаттың бәрін беру мүмкін емес. 
Мысалы, бір ғана «Ботагөз» рома-
нына келген хаттардың өзі ұшан-
теңіз. Сол сияқты А.Толстой, 
М.Шолохов, Ш.Құдайбердіұлы, 
М.Жұмабаев, Д.Нұрпейісова, 
М . Ә у е з о в ,  І . Ж а н с ү г і р о в , 
И . С т а л и н ,  Ж . Ш а я х м е т о в , 
Д.Қонаев, К.Симонов, А.Фадеев, 
Н.Тихонов, С.Құдаш, І.Омаров, 
А.Тоқмағамбетов, Ә.Нұрпейісов, 
Ә.Нұршайықов, М.Ғабдуллин, 
Ж . М о л д а ғ а л и е в  ж ә н е  т . б . 
көптеген мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, шетелдік және 
қазақ стандық ғалымдар, ақын-
жазу шылар, баспагерлер, БАҚ бас-
шылары, мәдениет және өнер қай-
раткерлері, жерлестері, туыстары, 
әртүрлі мамандық иелері көптеп 
кездеседі. Оның ішінде кейбіреуі  
тағдырлы хаттар, оны енді бірі 
білсе, бірі білмейді. Мәселен, 
Қызылжар, Петропавл қаласының 
тұрғындарына хат жазған. Осы 
хаттағы: «...Абылай орыс пат-
шалығымен дипломатиялық 
қарым-қатынас жасап отырды. 
Қысқы театр ғимаратының жа-
нында, одан солтүстікке қарай, 
қала дағы ең көне екі қабатты үй 
тұр, оны қазақтар «Абылайдың ақ 
үйі» деп атаған» деп, «тайға таңба 
бас қандай» жазып қалдырғаны 
кейінгі өлкетанушыларға, тари-
хымызды жаңғыртушыларға көп 
көмектесті. «Бұл жерде бекіністен 
басқа ештеңе болмаған» деп бұра 
тартатындардың көмейіне құм 
құйылды. Бұрынғы Қызылжар 
қыратының үстінде «Абылайдың 
ақ үйі» музейі орналасқан. Алдын-

да Абылай ханның ескерткіші бар. 
Қазақстанның солтүстігінде рухы-
мызды жаңғыртып тұрған қасиетті 
ғимарат. 

Болмаса бір адамнан бірнеше 
мәрте хат алған. Мәселен, Д.Қо-
наев қа бірнеше хат жазған. Со ның 
ішінде бір хаты Кенен Әзір баевтың 
70 жылдығына байла  нысты жазы-
лыпты. Онда К.Әзірбаев тың Отар 
стансасында тұрып жатқанын, 
денсаулығының нашарлығын 
айтып,  Қордайдан үй салып 
беруді, Совминнің емханасына 
тіркетіп, кітабын шығарып, 70 
жыл дығын жарқыратып өткізуді 
тілге тиек етеді. Осы ұсыныстың 
бар лығы жүзеге асады. Қордайда 
тұрған Кененнің музейі тікелей 
Сәбеңнің ықпалымен, Қонаевқа 
жазған хатының нәтижесі екенін 
К.Әзірбаевтың ұрпақтары өз 
естелік сұхбат тарында аузынан 
тастамай айтып жүреді. 

Жалпы, Сәбеңнің қамқор лы-
ғын, көмегін, шапағатын көрген-
дер өте көп. Көптеген хаттарды 
оқып отырғанда бұған анық көз 
жеткізесіз. Көбінесе әдебиеттің, 
көркем шығарманың тағдыры 
сөз болады. Жас қаламгерлер-
ге ақыл-кеңесін аямаған ұстаз 
тұлғасы да осы хаттар арқылы 
төбе көрсетіп қалады. Бір хатын-
да жазушы Кәмен Оразалиннің 
«Қасиет» атты повесінің жақсы 
жақтарына, кемшін тұстарына 
тоқталып, егжей-тегжейлі талдай-
ды. Қаламгерге шығармада үлкен-
кіші деген кейіпкер болмайты-
нын, кейіпкердің әрқайсысының 
өз орны барын айтып, өзге де 
бірқатар мәселелерді тілге тиек 
етеді. 

– Сіздіңше, қажырлы еңбектің, 
сырға толы хаттардың құндылығы 
неде? 

– Ең басты құндылығы ғылыми 
айналымға түсетіндігінде. Осы 
уақытқа дейін бірен-саран ғана хат-
тары жарияланып, С.Мұқановтың 
хаттарына көп көңіл бөлінбей кел-
ген еді. Бұл еңбектің тақырыбының 
өзі ғылыми айналымға түсетініне 
сенім мол. Бұған арнайы ғылыми 
ж ұ м ы с т а р  ж а з ы л у ы  м ү м к і н . 
Зерттеушілерге өте қажет, ішінде 
көп деректер жатыр. Сондықтан 
да бұл ертеңгі күні жұрт іздейтін 
еңбекке айналары сөзсіз. Бұған 
С.Мұқановтың «Қазақтың XVIII-
XIX ғасырдағы әдебиетінің та-
рихынан очерктер», «ХХ ғасыр 
басындағы қазақ  әдебиет і» , 
«Жарық жұлдыз», «Қазақ қауымы» 
сынды зерттеу еңбектері де араға 
жылдар салып қайта жарық көріп, 
қазір ғылыми айналымға түсіп 
жатқаны дәлел. 

Міне, «Жол таптым бар қазақ-
тың жүрегіне, Осы да жетті деген 
тілегіне!» деп өзі жазғандай, бұл 
хаттардың да тарихтан өз орнын 
аларына кәміл сенеміз. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

СӘБЕҢНІҢ 
ХАТТАРЫ – 
УАҚЫТ 
ШЕЖІРЕСІ

ЕЛІМІЗДІҢ ТҰҢҒЫШ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ АБАЙ

Әділғазы ҚАЙЫРБЕКОВ, 
С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің 
әдеби-мемориалдық музей 
кешенінің жетекшісі:

– Алғашқы сауалымызды универси
теттің тарихынан бастасақ. Ол қандай даму 
кезең дерінен өтті?

Такир Балықбаев: Абай атындағы 
ҚазҰПУ – Қазақстандағы ең бірінші 
жоғары оқу орны. 1928 жылы Қазақ 
м е м л е к е т т і к  у н и в е р с и т е т і  б о л ы п 
ашылған. Сол кездегі шешім қабылдаған 
ел басшыларының ойы бойынша, уни-
верситет педагогика, ауыл шаруашылығы 
және медицина деген үш бөлімнен 
құралуы керек болатын. Бірақ сол жылы 
тек педагогика бөлімі ашылды. 1929 
жылы басқа бағыттарда жеке институт-
тар ашу туралы шешім қабылданып, сол 
жылы зоотехникалық-ветеринарлық 
институт, 1930 жылы ауылшаруашылық 
және медицина институттары ашыл-
ды. Содан бастап университет Қазақ 
мемлекеттік педагогикалық инсти-
туты болды. Сол кезде мұнда Санжар 
Асфендияров, Ораз Жандосов, Халел 
Досмұхамедов, Байбен Алманов, Ілияс 
Қабылов, Ахмет Байтұрсынұлы, Сәкен 
Сейфуллин, Темірбек Жүргенов, Әлімхан 
Ермеков және т.б. қазақтың көптеген 
зиялылары жұмыс істеген. Бірінші рек-
торымыз – Санжар Асфендияров. Ол 
кісі университетімізді 1928-31 жылдары 
басқарды. Медицина институты ашылған 
соң сол жаққа ректор болып ауысты. 
Бұл – оқу орнының бірінші даму кезеңі. 
Яғни университет болып қалыптасып, 
мамандар даярлау жағына көбірек көңіл 
бөлген шағы.

Екінші кезеңі ретінде 40-жылдар-
дан бастап, 80-жылдардың соңына 
дейінгі уақытты айтуға болады. Бұл кезде 
мектептердің саны көбейіп, ұстаздарға 
деген қажеттілік артты, жоғары білім 
алатын жастардың саны еселенді. Сонда 
еліміздегі жалғыз педагогикалық ин-
ститут қазіргі ҚазҰПУ еді. Кейін об-
лыс орталықтарында пединституттар 
ашыла бастады. Сол кездің барлығында 
кадрлардың негізг і  дайындалатын 
орталығы осы жер болды. Дәл осы жыл-
дары бізде педагогика ғылымының негізгі 
дамуы басталды. Сол кезде институтты 
Жүнісбек Жұмабеков, Мәлік Ғабдуллин, 
Асқар Закарин, Серғали Толыбеков деген 
ректорлар басқарды. Біздің математик, 
физик, тарихшы, әдебиетшілер – тек қана 
педагогика ғылымы емес, Қазақстандағы 
тұтас ғылымның дамуына үлкен үлес 
қосқан кісілер. Университетіміздің атақты 
ҚазПИ болып дүркіреп тұрған кезі сол еді. 

Тағы б ір  үлкен кезең  – ел іміз 
тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыт. 
Ол кезде білімнің диверсификация-
сы басталып, оқу орындары әртүрлі 
бағытта дами бастады. Біздің универси-
тет Алматы мемлекеттік университеті 
болып өзгеріп, жай ғана педагогикалық 
деңгейден көп салалы оқу орны деңгейіне 
ауысты. Құқықтану, жаратылыстану 
ғылымдары, қоғамдық ғылымдар, эко-
номика, халықаралық қатынастар, сая-
саттану тәрізді көптеген салалар пайда 
болды. 2001 жылы ұлттық педагогикалық 
университет атанып, ерекше мәртебе 
алған соң, қайтадан педагогика саласын 
дамытуға ден қойылып, Болон үдерісіне 
к ө ш у г е  б а й л а н ы с т ы  м а м а н д а р д ы 
дайындаудың, оқу бағдарламаларының 
құрылымы өзгерді. Ұлттық тәрбие, ұлттық 
құндылықтарға ерекше көңіл бөлінді. 

Бүгінгі таңда QS әлемдік университет 
рейтингінде ҚазҰПУ үздік 500-дің ішіне 
кіреді. Соңғы жылдары Болон үдерісіне 
байланысты бакалавриат, магистрату-
ра, докторантура – үш деңгейлі оқыту 

жүйесіне көштік. 2014 жылы Елбасының 
ұсынысымен Франциядағы әлемге аты 
әйгілі Сорбонна университетімен бірігіп 
Сорбонна-Қазақстан институтын аштық. 
Онда халықаралық қатынастар, ме-
неджмент, халықаралық құқық секілді 
мамандықтар оқытылады. Сорбоннаның 
мұғалімдері сабақ береді. Біздің студент-
тер сонда барады. Соңында екі жоғары оқу 
орнының дипломын алады. Бүгінгі таңда 
университетіміз әлемдік үдерістердің та-
лаптарына сай даму жолына түсті деп айта 
аламыз. 2025 жылға дейінгі стратегиялық 
даму жоспарын қабылдадық. Ондағы 
негізгі идеяларымыз бойынша, ТМД 
елдеріндегі озық педагогикалық, зерт-
теу және цифрлық университет болуды 
мақсат етіп отырмыз.

– Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы қоғамда үлкен серпіліс 
туғызды. Осы бағдарлама аясында қандай 
ісшаралар атқарылуда? Сондайақ 
қоғамда ұстаз мәртебесін биіктету туралы 
ойларыңызды білсек. 

Т а к и р  Б а л ы қ б а е в :  Е л б а с ы н ы ң 
өткен жылы сәуір айында жариялаған 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласы біздің 
қоға мымызға тың серпін берді. Оның 
і ш і н д е  « 1 0 0  о қ у л ы қ »  ж о б а с ы н ы ң 
мақсаты – әлемдегі алдыңғы деңгейлі 
жүз оқулықты қазақ тіліне аудару. Бұл 
– тамаша бастама. Ғылыми жаңалық 
ашылған кезде жаңалық болса, біраз 
уақыттан кейін оқулыққа айналады. 
Себебі оны студенттерге сабақ ретінде 
беруіміз керек. Өйткені ол жаңалықты 
студенттер игеруі керек. Игеріп жатса, 
ертең өздері ғылыми жаңалық ашуға 
талпынуы мүмкін. Жобаның негізгі 
идеясы не? Ол – кітаптардағы білім 
ескіріп қалмай тұрғанда ұстаздарымыз 
бен студенттерімізге жеткізу. Сондықтан 
біз бұл бастаманы жақсы қабыл алдық. 
«Ұлттық аударма бюросымен» байланы-
сымыз бар. Ғалымдарымыз оқулықтарды 
ғылыми редакциялауға қатысуда. 

Кітаптарды аудару – өз алдына бір 
жұмыс та, ол оқулықтарды бағдарламаға 
енгізу – екінші жұмыс. Елбасы 12 сәуірде 
өткізген жиналысында: «Ең негізгі мақсат 
– осы оқулықтар қалып қоймай, оқу 
үдерісіне енуі қажет» деген. Соған байла-
нысты біздің проректор Ғабит Қапезұлы 
бастаған топпен ақылдаса келе, төрт жеке 
пән шығардық. Ол пәндер 1 қыркүйектен 
бастап элективті курс ретінде енгізіледі. 
Олар төрт оқулыққа негізделген. Екінші 
мәселе,  біздің оқытатын пәндерде 
басқа оқулықтар міндетті оқу құралы 
ретінде енгізілді. Алдағы күзден бастап 
студенттеріміз «100 оқулық» аясында 
шыққан 18 оқулықты оқу процесінде 
оқитын болады. Бұл – өте үлкен жетістік.

Ұ с т а з  м ә р т е б е с і  ж а й ы н д а  а й -
тар болсақ, Елбасы биылғы Қазақстан 
халқына Жолдауында: «Ұстаз мәртебесін 
көтеру керек» деп атап өтті. Оны бекер 
айтып отырған жоқ. Қоғамда ұстаздың 
мәртебесі өте биік болуы керек. Бізде 
«жақсы ұстаз», «жаман ұстаз» деген сөздер 
бар. Дұрыс емес. Балаңыз мектепте оқып 
жүр ме, ал ұстаз мектепке өмірін арнап 
жүр ме, демек, одан жақсы ұстаз жоқ. 
Қоғамда осы пікірді қалыптастыруымыз 
керек. Бизнеспен айналысып жүрген, 
ақшасы, байлығы барлар «Мен ұстаздан 
мықтымын» демеуі керек. Өйткені ол 
сөйтетін болса, балалардың психологи-
ясын бұзады. Бала да, ата-ана да ұстазды 
сыйлауы керек. Қараңыздаршы, ұстаздың 
мәртебесі өте жоғары елдердің білім 
жүйесінің орны қандай? Корея, Жа-
пония, Сингапур, Тайвань – олардың 
барлығында ұстазды құдайдай санайды. 
Білім беру жүйесінде PISA, TIMSS тал-
дауларын қарасаңыздар, алдында жүрген 
елдер – осылар. Неліктен? Өйткені онда 
ұстаздың беделі өте жоғары. 

Екіншіден, ұстаздың да біліктілігі 
жоғары болуы керек. ЖОО-да сапа-
лы оқыту керек, мектепте жұмыс істеп 
жүрген күннің өзінде біліктілігін арттыру 
қажет және заманауи жаңалықтарды дер 
кезінде меңгеруге мүмкіндік беру керек. 
Шындап келгенде, бұл жүйенің бәрі бар. 
Біз оқытамыз. Ұстаздар заң бойынша 
бес жылда бір рет біліктілігін арттыруға 
келеді. Соның бәрі сапалы болуы тиіс. 
Бірақ сапаны кім қалай түсінеді, мәселе 
сонда. Мысалы, осы жерде үш ғалым 
отыр. Сол үшеуі де өздерін мықты ма-
ман санайды. Дұрыс. «Мен сапалы білім 
беремін» дейді. Бұл да дұрыс. Біздің ре-
спубликада сабақ беретін 40 мыңға тарта 
ғалымның бәрі осындай пікірде. Онда 
жаман түлек қайдан шығады? Сондықтан 
әрбір оқу орнында сапалы сабақ беру 
жүйесін: оқу үдерісі, оқу бағдарламасы, 
ұстаздардың берген сабағы және соның 
сапасын бақылау жүйесін дұрыс жолға 
қою керек. Сонда сапалы маман даярлап 
шығамыз. 

– Университеттің құрылу жылына 
қатысты ол 90 жыл емес, 100 жыл болуы 
керек деген тәрізді әртүрлі деректер ай
тылып жүр. Осы сауалдың нақты жауабы 
бар ма? 

Мәмбет Қойгелді: Жалпы, бұл – негізі 
жоқ дискуссия. Оны көтеріп жүрген та-
рихшылар емес, журналистер мен фило-
логтар. Егер біз тарихты есептеуді Таш-
кентте 1918 жылы ашылған педкурс тардан 
бастасақ, онда одан ары кетуіміз керек. 
1889 жылы Ыбырай Алтынсариннің 
қазақ қыздары үшін Ырғызда ашқан 
педучилищесінен бастауымыз қажет. 
Онда Қазақстандағы жоғары оқу орнына 

100 емес, 140 жыл болады. Бұл логикаға 
сыя ма? Әрине, жоқ. Бұл педкурстар мен 
педучилищенің оқу бағдарламасы мүлдем 
бөлек. ЖОО-ға қойылатын талаптарға 
жауап бере алмайды. Сондықтан бұл 
жерде өлшемді, критерийді дұрыстап 
алуымыз керек. Тарихшы ретінде бұл 
мәселемен арнайы айналысқан, тарихи 
құжаттармен танысқан маман ретінде 
айтайын: бірінші тұңғыш Қазақ жоғары 
оқу орны – педагогикалық институттың 
ашылғанына биыл 92 жыл болды, 90 
жыл емес. Ол – Ташкентте ашылған 
Қазақ педагогикалық институты. Оны 
ашуға тікелей қатысып, сөз сөйлеген 
сол кездегі  Оқу-ағарту комиссары 
Смағұл Сәдуақасов. Алғашқы ректоры 
– Темірбек Жүргенов. Екеуі де ашылу-
ында сөйлеген сөздерінде: «Бұл қазақ 
қоғамының тұңғыш жоғары оқу орыны» 
дейді. Оны қалай жоққа шығарасыз? Бұл 
– бір. Екіншіден, 1928 жылы Оқу-ағарту 
Халық Комиссары Ораз Жандосов пен 
Халел Досмұхамедов оны осында көшіріп 
алып келді. О.Жандосов: «Бұл – қазақ 
топырағындағы тұңғыш университет» 
дейді. Себебі Қазақ педагогикалық ин-
ституты Өзбекстанда ашылған еді, ал 
мынау – қазақ топырағында университет 
болып ашылды. О.Жандосов ашылу сал-
танатына сол кезде қудалануда жүрген 
Ахмет Байтұрсынұлын шақырады. Сон-
да А.Байтұрсынұлы да «алғашқы қазақ 
мемлекеттік университетінің» ашылуы-
мен құттықтады. С.Сәдуақасовтың, 
А.Байтұрсынұлының, О.Жандосовтың, 
сол кездегі бірінші проректор Х.Досмұ -
хамедовтың айтқан сөздерін сызып та-
стап, жоқ бұл оқу орнына 100 жыл деп 
айту этикаға жата ма? Жатпайды. 

Менің қолымда Мәскеудегі архив-
тен табылған «Протокол совета народ-
ных комиссаров РСФСР от 15 мая 1928 
года об утверджений постановления 
малого совета народных комиссаров 
РСФСР от 10 апреля 1928 года» деген 
құжат бар. Кіші кеңестің төрағасы Тұрар 
Рысқұлов болған. Хаттамада «Алматы 
қаласында мемлекеттік университет 
ашу туралы» деп жазылған. Мұнда 1929 
жылдан бастап университетті, онда педа-
гогика факультетін ашуға рұқсат етілгені 
айтылады. Менде осы Педуниверситеттің 
төлқұжаты бар. Онда 1928 жылы Қазақ-
стандағы тұңғыш жоғары оқу орны – 
Қазақ мемлекеттік университеті ашыл-
ғаны жазылады.  1931  жылы оның 
Қазпединститут болғаны, 1935 жылы 
институтқа Абай есімі берілгені, 1942 
жылы қазіргі атауы берілгені айтылады. 
Осы паспортты жауып тастап, 100 жыл 
деуге бола ма? Жоқ. 

Б і з д і ң  1 0 0  ж ы л  д е п  о т ы р ғ а н 
оппоненттеріміз неге сүйенеді? Олар 

ҚАРА

Такир Балықбаев Ғабит Кенжебаев Саябек Сахиев
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Заман ағымына қарай жаңғырған ұлттық мұралар мен бойымызға сіңіп 
кеткен кейбір дәстүрлеріміз бүгінде тек қарияларымыздың аузында жүр. 
Осы орайда Айман Ошақбаева әжеміздің тағылымды әңгімесінен көп ой 
түйген едік. 13 құрсақ көтеріп, 33 немере, 38 шөбере сүйген әже көптеген 
салт-дәстүріміздің ұмыт бола бастағанын күйінішпен жеткізді. 

«Серпін – 2050» 
бағ дарламасын 
іске асыру жолын-
да өнімді еңбек 
етіп келе жатқан 
жоғары оқу орын-
дарының бірі –  Пав-
лодар мемлекеттік 
педагогикалық 
университеті. Бұл 
бағдарлама 2014 
жылы бастау алған 
еді. Басты мақсат 
–  жас тарды ин-
дустриялы өлкеге 
тарту.

Мәселен, ерулік беру, бесікке 
бөлеу, асар сияқты дәстүрлеріміз бен 
ғұрыптарымыз бірте-бірте тозығы 
жеткен дүниедей ысырылып барады. 
Тіпті, бұрынғы қазақ халқының әдет-
ғұрпындағы мақтанышпен айтылатын, 
басқалардан бізді оқ бойы даралап 
тұратын қонақжайлылықтың мән-
мағынасы өзгеріп, басқаша сипат алу-
да. Бабаларымыз: «Уа, үйде кім бар? 
Мен құдайы қонақпын» деп дауыс тап 
келген мейманды түсіріп, жалғыз 
атын сойып, жүгенін ұстап қалғанын 
қара өлеңдерден де кездестіресің. Ал 
қазіргі заманда үйге келген туған-
туысқандарын сыйлап, күтіп жіберуді 
қонақжайлылық санайды. Танымай-
тын адамды үй жанына жолатпайды 
да. Құдайы қонақты күтпек түгілі, 
бүгінде қала қазақтарының үй жанын-
да тұрған көршілерімен сәлемі түзу 
емес. Бұл үрдіс енді қаладан көшіп, 
ауылға да жетті. Жаңадан қоныстанған 
көршілерін асқа шақырып, ерулік беру 
ғұрпы да ұмытылып барады.

Бұрынғы заманда келінді пердесі 
үлкен шымылдық құрып кіргізетін 
де, беташарға дейін жүзін ешкімге 
көрсетпейтін. Мейлі ол болашақ 
күйеуі болса да. Ал қазірде ақ боса-
ғаны аттап, құрсағы өсіп кеткен, бет-
жүзін бүкіл ауыл көрген келінге бе-
ташар жасап жатады. Бұл – дәстүрді 
бұзу. Баба заңы бойынша, бойжеткен 
үлкен шаңыраққа аяқ басқан күні 
бірден беташар жасалуы тиіс. Мұны 
«беташар тойы» дейді. Бұған алыстағы 
ағайындар ат сабылтып келіп, көрші-
қолаң жиналады. Кішігірім тойдың 
өзіндік қызығы осы.

Әжемізд ің  айтуынша,  өткен 
ғасырда қыз баласы 7-ге толғанда 
болашақ енесі басына үкі тағып 
кететін көрінеді. Қызығы, өзі бала 
күнінде өзінен 15 жас үлкен жігітпен 
атастырылған екен. Кейін ақыл 
тоқтатқан шағында ұзатылып, ақ 
босаға аттаған. «Осыдан жаман болған 
жоқпын» дейді апамыз.

Қыз ұзатарда айтылатын сыңсуда 
да көңілге қонбайтын дүниелер өте 
көп. Тәлім-тәрбиесі ұрпақтан-ұрпаққа 
өнеге болып келген осы дәстүр қазір 
қайта қолға алына бастады. Мұның 
түп мазмұны – ұзатылып бара жатқан 
қыздың ел-жұрты мен өскен ортасы, 
әке-шешесімен қоштасуы. Үкі тағып 
бұлаңдап өскен ару енді бір әулеттің 
келіні атанып, жат ұяға қанат қағуы 
өлең-жырмен әспеттеледі. Мұны 

Солтүстіктегі өндіріс ошақтарына 
жұмыс күштері жетпей, мамандар 
тапшылығы байқалып жатады. Ал 
демографиялық көрсеткіші жоғары 
оңтүстік және батыс облыстарында 
бұл жағдай өзгеше. Осы олқылықтың 
орнын толтыру мақсатында Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәңгілік 
ел идеясы аясында «Серпін – 2050: 
Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
атты әлеуметтік жобасы өз жұмысын 
бастады. Жоба негізінде Түркістан, 
Жамбыл, Алматы, Қызылорда, 
Маңғыстау облыстарының жастары 
солтүстік облыстарға келіп оқулары 
керек. Мүмкіндігінше жұмысқа ор-
наласып, осы өлкелерде орнығуы 
тиіс. 

Бұдан төрт жыл бұрын Павлодар 
мемлекеттік педагогикалық инсти-
туты оңтүстік өңірден келген 135 
студентті осы бағдарлама шеңберінде 
қабылдаған болатын. Биыл осы 
«серпіндіктердің» алғашқы түлектері 
дипломдарын қолға алды. Осылай-
ша, төрт жыл бұрын институтқа 
түскен олар аз уақыт ішінде универ-
ситет дипломына ие болды. «Серпін» 
бағдарламасы бойынша диплом алған 

қазақ «сыңсу» деп атаған. Бүгінгі 
қоғамда ұзатылған қыз айтатын 
сыңсуды саудалап, ақша табу үшін 
белгілі өнер адамдары орындап жүр. 
Бұл – дәстүрге жасалған қиянат. 
Оны заман ағымына бейімдеу үшін 
ұзатылатын қыз күні бұрын сыңсуды 
арнайы ақындарға сөзін жаздырып, 
өзі, дауыс ырғағым келмейді десе, 
қ ұ р б ы - қ ұ р д а с т а р ы  т о п т а л ы п 
орындаса анағұрлым айшықты болар 
еді. Әлгіндей театрландырылған 
қойылымның жасандылығы көзге 
ұрып тұрады. Ұзатылатын қыздың бұл  
– алғашқы тойы. Оны қалыңдықтың 
ата-анасы жасаған. Қызды күмістен 
күптелген ер-тоқымға отырғызып, 
жасауды түйеге артып жібереді. 
Міне, сол ғажап дәстүрдің тоны 
теріс айналып бара жатыр.Оңтүстік 
Қазақстан облысында ұзатылған 
қыздың жасауын б ір  жерлерде 
түйеге артып апарса, енді біреулері 
ат-арбамен әкелуде. Бұл сөкеттік 
емес шығар. Бірақ көнекөз әженің 
айтуынша, қыздың туғандары қоржын 
апармаған. 

Әжеміз жас кезінде бүрмелі көйлек 
пен маржан тастармен көмкеріліп, 
көздің жауын алатын камзол кигенін 
айтады. Сол ұлттық киім бой жеткенге 
дейін үстінен түспеген. Бұрымын өріп, 
тақия сына үкі тағып жүрген. Ал ер 
адамдар, ұлттық өрнекпен зерленген 
беш пет, саптама етік киіп, күміс белдік 
таққан. 

Баба ғұрпының өшпес мұрасы бо-
лып қалған киіз басып, кесте тоқуды, 
текемет, сырмақ жасауды қала тұрмақ, 
ауыл тұрғындары ұмыта бастады. Бұл 
қолөнер кәсібі Қызылорда, Шым-
кент, Батыс өңірлерінде әлі бар. Ал, 
Жетісу өңірінде «кілем тоқып, ши 
өріп, киіз басып кәсіп жасапты» деген 
жылы жаңалықты құлағымыз шалма-
ды. Мүмкін ауыл түкпірлерінде бірлі-
жарым адамдар бар болуы мүмкін. 
Бірақ ұлттық құндылықтармен 
қазіргі қыз-келіншектер айналысып 
жатқан жоқ. Бұл дегеніңіз дәстүрдің 
дәурені өтіп бара жатқанынан хабар 
беретіндей. Сондықтан бізге көпті 
көрген, көнекөз Айман әжеміз секілді 
салттың саясына бойлай білетін 
адамдардың ақылы аса қажет. Сонда 
ғана болмысымыз баянды, ғұрпымыз 
ғұмырлық болмақ.

Қабыл ИСА
Алматы облысы

135 студенттің 40-тан астам түлегі өз 
еркімен Павлодар облысында қалуға 
бел байлаған. Алдағы уақытта бұл 
жобаны жандандыра түсу үшін осы 
бағдарлама аясында оқуға келген 
студенттермен үш жылдық еңбек 
келісімшартына отыру мәселесі де 
қарастырылмақ. 

Жалпы, биыл Павлодар мем-
лекеттік педагогикалық уни верси-
тетінен 400-ден астам студент түлеп 
ұшса, оның 270-сі қызыл дипломмен 
бітірген. Мұнда оқитын жастардың 
көбісі – ауылдық жерлердің балала-
ры. Сондықтан аталмыш оқу ордасы 
Президенттің «Бес әлеуметтік баста-
ма» атты халыққа үндеуі шеңберінде 
жатақхана салу жұмыстарын да қолға 
алмақ. 

Университеттің биылғы жаңалық-
тарының ішінде айрықшасы ретінде 
оқу орны құрамынан  колледж бен 14 
педагогикалық мамандық бойынша 
магистратура, 6 мамандық бойынша 
докторантура дәрежесіндегі оқыту 
деңгейінің ашылғандығын айтуға 
болады. 

Жанасыл СЕРІКБОЛ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮР 
ҰМЫТ ҚАЛА МА?

«СЕРПІННІҢ» 
алғашқы түлектері диплом алды

АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНЕ – 90 ЖЫЛ

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

филология мамандығының тыныс-тіршілігі 
қандай? Осы ретте ұлттық педагогика, 
ұлттық тәрбие үдерістерін тілге тиек ету 
де маңызды болар деп санаймыз. Сонымен 
қатар қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруге 
байланысты қандай жұмыстар атқарылуда?

Балтабай Әбдіғазиұлы:  Жалпы, 
университеттің құрылған күнінен бастап 
оның басы-қасында тіл мен әдебиеттің 
қайраткерлері өте көп болды. Өздеріңіз 
білетін А.Байтұрсынұлы, С.Сейфуллин, 
М.Әуезов, С.Мұқанов, т.б. сол кезеңнің 
зиялы оқығандарының барлығы оқу 
орнының қалыптасуына зор үлес қосты. 

Университетте тіл-әдебиет мамандары 
1928 жылдан оқытыла бастады. Алғашқы 
жылы филология мамандықтарына 49 та-
лапкер қабылданды. Қарап отырсаңыздар, 
өткен ғасырдың 30-50-ші жылдарын-
да әдебиет әлеміне шыққан қазақ 
қаламгерлері мен ғалымдарының барлығы 
дерлік осы оқу орнының дәрісханасынан 
түлеп ұшқандар еді. Сол дәуірдің куәгері 
болған аға-апаларымыздың қай-қайсысы 
да сол жылдардағы филология факультеті 
қазақ қоғамындағы айрықша мәдени 
орталық болғанын айтады. Яғни зия-
лы азаматтардың негізі шоғырланған 
жері осы оқу орны болған. Факультетте 
М.Әуезов, Қ.Жармағанбетов, Қ.Жұбанов 
сынды атақты ұстаздар еңбек етті. 
Студенттер қатарында болған Мәлік 
Ғабдуллин, Айқын Нұрқатов, Нығмет 
Ғабдуллин, қазір ортамызда жүрген Серік 
Қирабаевтар факультетті үздік бітіріп, 
кейінгі өмір жолдарында ғалымдық пен 
ұстаздықтың биігіне көтерілді. Өздерімен 
бірге ҚазПИ дайындаған мамандардың 
даңқын өсірді. Олардың туған тіліміз 
мен әдебиетімізді дамытуға, сол бағытта 
маман даярлауға қосқан үлестері ерекше. 

Факультет түлектерінің бір шоғыры 
ұлтымыздың шығармашылық интел-
лигенциясын қалыптастырды, ақын-
жазушы ретінде танылды. 

Бүгінгі күнге келсек, әрине, уақыт 
өзгерді. Біз айтып отырған Алаш қайрат-
кер лерінің дәуірінен кейінгі белгілі-бір 
кезеңдерде ұлттық тіл мен әдебиетті 
оқытуда түрлі кедергілер пайда бол-
ды. Алайда университет ұжымы фи-
лолог мамандар даярлау ісін бір сәтке 
де төмендеткен жоқ. Мамандыққа де-
ген халықтың сұранысына мейлінше 
жауап беруге ұмтылды. Қазіргі таңда 
бұл салада маман даярлаудың да жаңа 
бағыттары, тың технологиялық әдіс-
тәсілдері қолданылуда. Тілді деңгейлеп 
оқыту, сатылай кешенді оқыту техноло-
гиялары бойынша бүгінгі талап деңгейіне 
неғұрлым толық жауап бере алатын тіл 
мамандары даярлануда. 

Болон процесінің шарттарына бай-
ланысты кейбір пәндеріміздің мазмұны 

айрықша мән беріледі. Студенттеріміз 
бен магистранттарымыздың арасында 
шығармашылықпен айналысатын та-
лантты жастар аз емес. Өлең шығаратын, 
проза жазатын талапкерлерді Инсти-
тут кафедраларының жанындағы түрлі 
клубтарға тартып, шығармашылығын 
шыңдауға атсалысамыз. Талантты де-
ген жастарымыздың шығармашылық 
кештерін университет көлемінде, Алматы 
қаласындағы жоғары оқу орындарының 
шәкірттерінің қатысуымен өткізіп тұру 
дәстүрі жолға қойылған. Атап айтқанда, 
бүгінде қазақ поэзиясының көрнекті 
өкілдерінің қатарында жүрген Кәдірбек 
Құныпияев, Бақыт Беделхан, Саят 
Қамшыгер, Дәурен Мұқанов сынды 
түлектеріміз – осындай мектептен өткен 
таланттар. Айтыстың дүлдүлі болған 
«Құлмамбеттің құлыны», өмірден ерте 
өткен Оразалы Досбосынов та осында 
оқыды, ақын екенін көрсетті, айтыс ай-
дынында танылды.

Латын әліпбиіне көшуге байланыс-
ты сауалға тоқталатын болсақ, ұлттық 
көлемде жүргізіліп жатқан жұмыстарға 
б ізд ің  де  қатысымыз бар.  Ұлттық 
комиссияның құрамында біздің екі про-
фессорымыз - Т.Аяпова мен Ж.Әбуов бұл 
іске тікелей атсалысуда. Комиссияның 
секциялық жұмыстарындағы түрлі 
с а л а л а р ғ а  д а  м а м а н д а р ы м ы з  ж и і 
шақырылады. А.Байтұрсынұлы атындағы 
Т і л  б і л і м і  и н с т и т у т ы ,  М . Ә у е з о в 
атындағы Әдебиет және өнер институты, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және эт-
нология институтымен бірлесе отырып, 
университетіміздің бастамасымен латын 
графикасына көшу және оқыту жөнінде 
әдістемелік орталық құрылып, жұмыс 
жоспары жасалды. 

– Осы ретте ауыл мектептері, сол мек-
тептерде оқып жүрген талантты балаларға 
назар аудару жайында сөз қозғаудың реті 
келіп тұрған сияқты. Бұл мәселе жөнінде 
ойларыңыз қандай? Ауыл мектептерімен 
байланыстарыңыз бар ма? 

Ғабит Кенжебаев: Бүгінгі күні ауыл 
мектептерінің проблемасы өте өзекті 
болып отыр. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 
«...барлығы да мектептен, ал Қазақстан 
үшін – ауылдық мектептерден бастала-
ды емес пе?» деп атап көрсеткеніндей, 
ең алдымен, ауыл мектептеріне заманға 
сай тeхнoлoгияларды тарту, мeктeптeрді 
жабдықтаудың мүмкін бoлатын баламала-
рын іздестіру, жоғары оқу орны түлектерін 
тарту, қашықтықтан oқыту жүйeсін енгізу 
арқылы мектептерді мүмкіндігінше 
сақтап қалуымыз керек.

Жалпы, ауыл мектептері, соның 
ішінде шағын жинақты мектептердің 
көптеген мемлекеттерге тән екендігін 
атап өтуімізге болады. Мысалы, ТМД 

ды. Ол үшін арнайы ғылыми жобалар, 
педагогикалық шеберлік сыныптары 
құрылған. Еліміздегі шағын жинақты 
мектептермен байланыс ты дамыту үшін 
14 облысқа арнайы хат жазып, өзара 
ынтымақта қызмет етуге ұсыныс жасадық. 
Соның нәтижесінде Қостанай, Батыс 
Қазақстан, Жамбыл, Ақтөбе, Алматы 
облыстарының бірнеше мектептерімен 
арнайы келісім-шартқа қол қойдық. 
Біздің мұғалімдер сол мектептермен он-
лайн түрде тікелей байланысқа шығып, 
оқушыларына сабақ береді. Ауыл да 
отырған баланың Алматыдағы профес-
сордан, доценттен дәріс алуы оның ша-
бытына шабыт қосып, ынталандырады 
деп ойлаймыз. Осы процессті тұрақты 
жолға қою үшін университетімізде ҚР 
шағын жинақты мектеп академиясының 
порталы құрылған. Сол порталға бүкіл 
оқу-әдістемелік кешендері, бұрын «Білім» 
телеарнасы үшін ұстаздарымыздың 
түсірген 112 сабағы жинақталған. Оны 
республиканың бүкіл шағын жинақты 
мектептерінің, ауыл мектептерінің 
ұстаздары пайдалана алады. Бұл – ашық 
портал. Әрине, бұл жерде тағы да бір 
қиын мәселе – материалдық-техникалық 
жағдайға байланысты туындайды. Кейбір 
ауылдарда интернет жоқ. Бірақ бұлардың 
барлығы уақыт өте келе түзетіліп жатыр. 
Шағын жинақты мектептер – қазақтың 
шағын ауылының іргесі, ұйытқысы, оның 
әлеуметтік экономикалық дамуының 
өзегі екенін естен шығармауымыз керек.

– Университет қабырғасында даярла-
натын мамандардың бәсекеге қабілеттігіне 
қан шалықты мән беріледі? Түлектердің жұ-
мыс қа орналасу мәселесі қалай шешілуде?

Хайрулла Жанбеков: Университет-
те жыл сайын бос жұмыс орындары 
жәрмеңкесі өткізіліп тұрады. Биыл Аты-
рау облысы, Ақтау қаласы, Ақмола об-
лысы бойынша және Алматы қаласы 
бойынша – 47, Алматы облысы бойынша 
28 мектеп, «Балбұлақ» республикалық 
балаларды оңалту орталығы, Қазақстан-
Ресей медициналық колледжі және жал-
пы саны 72-ден астам балабақша мен 
жекеменшік мекемелердің қатысуымен 
ұйымдастырылды. Жәрмеңке нәти-
жесінде 200-ден астам студент, атап 
айтсақ, Физика, математика және ин-
форматика институты бойынша 63 
бітіруші, Педагогика және психология 
институтынан – 110, Филология және 
көптілді білім беру институтынан – 67, 
Жаратылыстану және география ин-
ститутынан – 27, Өнер, мәдениет және 
спорт институтынан – 11, Тарих және 
құқық институтынан 8 бітіруші жұмыс 
берушілермен келісім-шартқа отырды. 
Одан бөлек бітірушілер өз таңдауымен 
де жұмысқа орналаса алады. Өздеріңіз 

ғылым егіз қозыдай, бірінсіз бірі өмір 
сүре алмайды. 2015-2017 жылдары 
Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің іргелі және қолданбалы зерт-
теулерге жариялаған конкурсына Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің ғалымдары қатысып, 
барлығы 200 млн. теңгеге жуық 12 
ғылыми жобаны жеңіп алды. Ал 2018-
2020 жылға жарияланған конкурста біздің 
22 ғалымымыз 23 жобаның жеңімпазы 
атанды. Аталған үш жылдағы зерттеулерге 
бөлінген қаражаттың жалпы сомасы 590 
млн. теңгені құрайды. Байқау ережесіне 
сәйкес жобаға қатысушылардың 30 пайы-
зы 35 жасқа толмаған жас зерттеушілер 
болуы керек. Сол жеңімпаз болған 
ғалымдарымыз осы жарты жылдың ішінде 
12 мемлекетке барып, тәжірибе алмасып, 
өздерінің және шетелдік әріптестерінің 
жетістіктерімен бөлісіп қайтты.

Одан бөлек, Абай атындағы ҚазҰПУ 
ректорының ұсынысын Ғылыми кеңес 
мүшелері қолдап, 35 жасқа дейінгі жас 
ғалымдарымыз арасында Университеттің 
меншік қаражатынан 25 млн теңгелік кон-
курс жарияланды. Конкурсқа қатысқан 
жобалардың саны 39 болғанымен, жетекші 
ғалымдардың сараптауынан оң баға алған 
25 жоба қаржыландырылып жатыр. Ол 
жобаларға 45-тей жас ғалым қатысуда. 
Оның барлығы тек іргелі не қолданбалы 
зерттеулер емес, арасында стартаптар 
да бар. Енді жеңімпаз ғалымдар Жас 
ғалымдар кеңесі құрамын толықтырып 
қана қоймай, оның жұмысын жанданды-
ратынына сеніміміз мол. 

Ғалымдардың шығармашылық жетіс-
тіктеріне келсек, мектептегі оқулықтардың 
80%-дан астамы – біздің ғалымдардың 
еңбегі. 2-12 сәуір аралығында университет 
қабыр ғасында Ғылым онкүндігі өткізілді. 
Онда университетіміздегі барлық инсти-
туттар мен ғылыми-инновациялық парк 
құрамындағы зерттеу орталықтарында 
қыз метін атқарып жүрген ғалымдар бар-
лығы 72 іс-шара өткізді. Оған еліміздегі 
жетекші ғалымдармен бірге шетелден 
де көрнекті ғалымдар шақыртылып, 
өздерінің зерттеулерін таныстырды. 
Студенттеріміз басқа университеттер 
мен ғылыми-зерттеу институттарына 
барып, ондағы ғылыми жетістіктер мен 
соңғы нәтижелермен танысып қайтты. 
Оған қоса, Жоғары экономика мектебі 
Білім беру институтынан (Мәскеу, Ресей) 
жетекші бес ғалым ҚазҰПУ ректорының 
шақыруымен келді. Олармен пленарлық 
және секциялық жұмыстар жүргізіліп, 
онда келешекте бірге жүргізілуі мүмкін 
болатын ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
бағыттары талқыланды. 

ҚазҰПУ ректоры Т.Балықбаев 2019 
жылдан бастап ғалымдар (әрине, жас 
ғалымдарға да қатысты) арасында әр 
үш жылдыққа ғылыми жобаға ақша 
бөлуге ұсыныс білдірді. Неге үш жыл? 
Себебі магистратураны бітірген азамат 
докторантураға түсу үшін мамандығы 
бойынша 3 жыл жұмыс атқаруы керек. 
Үш жылдың ішінде ол ғылымға деген 
қызығушылығын жоғалтуы мүмкін, 
қазақша айтқанда, «көзі қарайып қалуы» 
мүмкін. Сондықтан біз үш жылдың 
ішінде зерттеулеріне ақша тауып беріп, 
ғалымдарымыздың ғылымға көңіл бөлуіне 
жағдай жасауды көздеп отырмыз. 

– Салиқалы әңгімелеріңізге рақмет! 

Дөңгелек үстелді жүргізгендер: 
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ, 

Әсел САРҚЫТ

батыстың тәжірибесіне сүйенеді. Батыс-
та жоғары оқу орындары колледжден 
бастау алатынын алға тартады. Ал батыс 
пен бізде жоғары білімнің қалыптасу 
жолы, тарихы екі бөлек. Мәселен, бізде 
білім жүйесі революциялық, ал батыста 
– эволюциялық жолмен қалыптасты. 
Бізде мемлекеттік патернализм әдісі 
үстемдік етті, батыста білімді мемлекет 
пен бизнес қатар қолдады. Үшіншіден, 
бізде білім мазмұны мен идеологиясын 
мемлекет бекітті, батыста оған жеке 
тұлғалар мен бизнес әсер етті. Бізде 
қазір қалай? Бизнес пен білімнің орта-
сында байланыс жоқ. Ал батыста бұл 
байланыс әлдеқашаннан бар. Бизнес 
білімнің дамуына мүдделі. Төртіншіден, 
бізде білімнің мазмұнын анықтау және 
білім ошақтарын қалыптастыру ісінде 
орталықтандыру принципі басым болған. 
Батыста ел көлемінде жеке білім және 
ғылым орталықтарын қалыптастыруға, 
жеке тұлғалардың осы тұрғыдағы баста-
маларына жол ашық болды. Осының 
нәтижесінде батыста білім жүйесі мүлдем 
басқа жағдайда пайда болды. Сол себепті 
батыспен салыстырудың қажеті жоқ. 

– Баршамызға белгілі, университеттің 
тілші-ғалымдарды, филолог мамандар-
ды даярлаудағы еңбегі ерен. Көптеген 
белгілі тұлғалар шықты. Қазіргі таңда 

өзгерді. Кейбір тұста жоғалтқанымыз да 
бар. Мысалы, бір кездері жазғы дема-
лыс кезінде студенттерімізді ел арасы-
на тәжірибеге жіберіп, халық аузында 
жүрген, жазбаша-ауызша сақталған түрлі 
аңыз, әңгімелерді жинататынбыз. Бұл 
ұлттық құндылықтарымызды жинау 
арқылы барымызды бағалай білуге баули-
тын маңызды мәселе еді. Қазір, өкінішке 
орай, одан айырылып қалдық. 

Филология және көптілді  білім 
беру институтында бүгінде қазақ тілі 
мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті 
мамандықтарына қоса шет тілдерінің, 
атап айтқанда, ағылшын, қытай, түрік, 
араб тілдерінің мамандары даярланады. 
Бакалавриат, магистратура, докторантура 
бойынша 18-19 мамандықты оқытамыз. 

Алдағы уақытта тілді деңгейлеп оқыту 
бағытында республика педагогтарының 
арасында «А.Байтұрсынұлы оқуларын» 
өткізіп тұруды қолға алып отырмыз. Со-
нымен қатар, сатылай кешенді оқыту 
технологиясы бойынша оқу-әдістемелік 
орталығын ашу жоспарымызда бар. 
Мұның барлығы болашақ тіл мен әдебиет 
мамандарын даярлаудың сапасын 
көтеруге елеулі үлес қосатыны сөзсіз. 

Филология және көптілді білім беру 
институтында студенттердің көркем 
әдеби шығармашылығын көтеруге 

білім беру кеңістігінде ауылдық шағын 
жинақты мектептер басты орында, олар 
маңызды әлеуметтік фактор болып 
отыр және бірқатар артықшылықтарға 
и е ,  с о н д а й - а қ  ж а й  м е к т е п т е р м е н 
салыстырғанда өзіндік қиыншылықтары 
да бар. Француздар бір ғана сыныбы бар 
ауылдық мектепті «республика идеалы» 
деп атайды, Норвегияда шағын жинақты 
мектептің жартысы біріктірілген сынып-
тар жүйесінде жұмыс істейді, Австралияда 
жергілікті тұрғындардың шашыраңқы 
орналасуына байланысты білім беруде 
радио маңызды рөл атқарады, ал Аляска-
да – теледидар, Финляндияда ауылдық 
мектептерді құтқару үшін «Ауылдық 
қозғалыс» деп аталатын ұйым құрылған 
және жұмыс істейді. 

Өзімізге келсек, бүгінгі таңда елі-
міздегі шағын жинақы мектептердің 
үлесі 42%-ды құрайды екен, бұларда 
барлық оқушылардың 7%-ы оқып жатыр. 
Біз қалалық жерлерде шағын жинақты 
мектептер болмайды деп ойлайтын-
быз. Сөйтсек, қаланың айналасындағы 
мектептерде де оқушылар саны аз екен. 
Біз педагогикалық оқу орны болғаннан 
кейін ауыл мектептерімен байланыс 
жасауға қатты мән береміз. Бүкіл оқу 
процесі осы ауыл мектептерімен тікелей 
байланыс жүргізу арқылы жүзеге аса-

білесіздер, мемлекеттік грантта оқыған 
азаматтардың барлығы бірдей 100% 
жұмыспен қамтылуы керек. Қазіргі кез-
де бакалавр бітірушілердің 91%-ының, 
магистранттар мен докторанттардың 
100%-ының жұмысы бар. Себебі PhD 
бітіретін азаматтар мен азаматшалардың 
барлығы тапсырыс берген оқу орында-
рына барады, болмаса университетте 
қалады. Биылғы жылы 38 азамат бітірейін 
деп отыр, барлығы біздің университетке 
жұмысқа қабылданды. Магистранттарға 
2-курста жүргенде қызмет жасауға рұқсат 
беріледі. Сол себепті барлығы бірдей 
жұмыс орындарын тапқан. Мысалы, 
биылғы оқу жылында 1933 түлек оқу 
бітірді. Оның 1264-і бакалавр, 631-і 
магис трант, 38-і докторант. Алдағы 
қыркүйек айында олармен байланысқа 
шығып, қызмет жасап жатқан орын-
дарынан анықтама мен Зейнетақы 
төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы 
арқылы мәлімет жиналады. Сонымен 
қатар мемлекеттік тапсырыс бойынша 
бітірген азаматтарды Білім және ғылым 
министрлігінің қаржы орталығы қатаң 
түрде есепке алып, жұмысқа орналасуын 
әрдайым бақылауда ұстап отырады. 

– Ғылымға қаншалықты көңіл бөле-
сіздер? 

Саябек Сахиев: Жоғары білім мен 

ШАҢЫРАҚ

Хайрулла Жанбеков Мәмбет Қойгелді Балтабай Әбдіғазиұлы
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ӘЛ-ФАРАБИ ІЛІМІ 
немесе оның батысқа ықпалы 

X ғасырдан бастап аударма жолымен 
Батысқа келген ислам философиясы 
философиялық ойдың қалыптасуына 
себеп болды. Мәселен, әл-Фарабидің 
ғылымдарды жіктеу теориясын Батыс 
философтары қайталайды.  Батыс 
о й ш ы л д а р ы  ә л - Ф а р а б и д і ң  а қ ы л 
теориясын және бөлімдерге айыруын 
тікелей қабылдаған. Мәселен, Альберт 

Осы еңбекте 3, 4, 5 және т.б. өлшемді 
куб салу есебін ойша қалай шешу идея-
сы бар. Сондай-ақ оның «Болжамдағы 
геометрияға кipicпe» атты трактат 
жазғаны мәлім, бірақ ол еңбегі бізге 
жетпеген. 

Осыған қарағанда,  Әбу Насыр 
әл-Фараби көп өлшемді абстракция-
лы геометрияның идеясын алғаш 
айтушылардың бipi дeп жорамалдауға 
негіз бар. Ұстаздың бұл трактатын ма-
тематика тарихшылары осы уақытқа 
дейін атақты Хорасан математигі Әбдул-
Уафаға теліп келгені анықталды. Әбу 
Насыр әл-Фараби арифметика са-
ласында «Теориялық арифметикаға 
қыс қаша кірicпе» деп аталатын еңбек 
жазған. Оның көптеген еңбектерінде 
ма тематикалық логиканың элементтері 
кездеседі. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің математи-
калық идеялары мен мұраларын Әбу-л-
Уафа, Әбу Әли ибн Сина (Авиценна), 
Әбу Райхан Бируни, Омар Хайям сияқты 
шығыс ғұламаларымен қатар, Роджер 
Бэкон, Леонардо да Винчи тәрізді Еу-
ропа ғалымдары да көп пайдаланған. 
Әл-Фарабидің физика саласындағы 
көрнекті еңбегі «Вакуум туралы» деп ата-
лады. Мұнда ол вакуум жоқ екенін ежелгі 
гректерде сирек кездесетін тәжірибеге 
сүйенген логикалық қорытындылар 
арқылы дәлелдеуге тырысқан. 

Әл-Фараби философия және на-
турфилософия туралы енбектерінде 
жаратылыстанудың көптеген мәсе-
лелерінe тоқталады. Бұл салаға қосқан 
жаңалықтары да, жазған трактаттары 
да қыруар. Физикалық құбылыстарды 
талдайтын еңбегi оннан асады. Оның 
таразы мен басқа да механизмдер туралы, 
оптика мен бос кеңістік (вакуум) туралы 
көптеген құнды тұжырымдары әлемге 
әйгілi. Ол механикада математика мен 
геометрия әдістерін жан-жақты пайда-
ланды, тәжірибені логикалық терең ой-
лау нәтижелерімен ұштастырды. Астро-
номияда күн апогейі орнының тұрақты 
болмайтынын өз тәжірибесі арқылы 
бақылап анықтаған. Сәуленің таралуын 
геометриялық оптика заңдылықтарымен 
дәлелдеп береді. Сәуленің жиналу, сыну, 
таралу, шоғырлану заңдылықтарын 
геометриялық дәл әдістермен тапқан. 

Әбу Насыр әл-Фарабидің шұғыла 
туралы түciніri Еуропа ғылымына XVII 
ғасырда ғана мәлім болды. Оны неміс 
астрономы И.Кеплер арабшадан аударып 
«фокус» деп атаған. Mұны әл-Фараби 

матография туралы» Заң жобасы 
бойын ша жұмыстар қарастырылуда, 
біз жұмыс тобының мүшелері ретінде 
қазақ тіліндегі сеанстарды кинотеатр-
ларда  көрермендерге  ыңғайлы 
уақытта көрсетуге ынталандыратын 
жүйелік ұсыныстар енгіздік. Sony 
мен «Дисней» сияқты киноиндустрия 
алыптарының Қордың қазақ тілін да-
мыту жобасына қолдау көрсеткеніне 
қуаныштымыз. Осы кезеңде Үкімет 
пен жұртшылықтың қолдауы біз 
үшін өте маңызды» деді «Болашақ» 
Корпоративтік қорының директоры 
Динара Шайжүнісова.

 Фильмнің қазақ тіліндегі дубля-
жының режиссері  және мәтінін 
төсеуші – Айжан Жәмшитова. «Ду-
бляж процесі өте қызықты және әсерлі 
болды. Аудар мамен жұмыс істеу бары-
сында Sony Pictures шығармашылық 
топтың қазақ тіліне еркін аударма 
жасауына мүмкіндік берді. Осының 
арқасында қалжың, фразеологизм 
мен бейнелі тіркестер қазақ тіліне 

быра арқылы біздің байлығымыз, қа-
зынамыз ән-күй болып төгіліп, жан 
дүниемізді жібітеді. Елбасының Ұлттық 
домбыра күнін белгілегеніне қатты 
қуандық. Осы іс-шараны сол домбы-
ра күнін қолдау мақсатында арнайы 
ұйымдастырып отырмыз. Мақсатымыз 
– ұлттық мұрамызды дәріптеу, қам 
көңіл балалардың көңілін аулау. Ертең 
осы балалардың арасынан еліміздің 
атын әлемге танытатын шебер күйші 
шықпасына кім кепіл» дейді ұлт жана-
шыры, кәсіпкер С.Өмірәлі.  

«Жанұя» балалар үйі директорының 
орынбасары Жазира Шәпиеваның 
айтуынша, балалар үйінде домбыра 
үйірмесі бар. Домбыраға қызығып, 
үйірмеге қатысушылар саны күн сайын 
артып келе жатқанын қуаныш пен 
жеткізді. «Бізде бойында ауытқушы-
лығы бар балалар ғой. Соған қарамастан 
бір жылдың ішінде үш күйді толық 
меңгеріп шықтық. Домбыраның қоғам-
дағы алатын орнын сездіріп, ұлттық 
тәрбиені ұрпақ бойына сіңіру мақ-
сатында жұмыс жүргізіп келеміз» деді 
Ж.Шәпиева.

Айналадағы топтың арасынан 
бірден көзге түскен сары балаға жақын-

нің ең басты себептерінің бірі – қазақ 
мәдениетіндегі өмірге, адамға қа-
тысты философиялық көзқа рас тар-
дың біртіндеп өзгеріс терге ұшырауы. 
Басқаша айтқанда, отбасының ұжым-
дық құндылы қтарынан тұлғаның 
жеке құндылығының жоғары тұратын 
жағдайының қалыптасуы.  Мысал 
ретінде айтатын болсақ, мен үшін не 
маңызды деген сұрақпен қатар, менің от-
басым, балаларым үшін не маңызды де-
ген сұрақты жас ата-аналардың қоя білуі 
өте маңызды. Өйткені өз тәуелсіздігін, 
құқығын қорғау әрбір ата-ана үшін 
қандай маңызды болса, әке-шешесімен 
бірге өсу өмірге келген жас балалар үшін 
де сондай маңызды. Бұл жағдай жеке 
мүддені отбасының ортақ мүддесімен 
байланыстыра қарауды қалыптастырып, 
жыл сайын көбейіп келе жатқан толық 
емес отбасылардың санын азайтуға 
мүмкіндік берер еді.

Өзара серіктестік технологиясы 
кеңінен дамып келе жатқан қоғамда 
дәстүрлі қатынастарды қалай сақтап 
қалуға болады? Отбасы институтын 
сақтауға мүдделі қоғам, біздің ойы-
мызша, мектеп, оқу орындары сияқты 
білім беру орталықтарында отба-
сы құндылықтарын мақсатты түрде 
оқытатын арнайы пәндерді көбейтуге 
жағдай жасауы қажет. Мұндай отбасы 
құндылығын қалыптастырудың түрлі 
аспектілерін қамтитын пәндерді оқытуға 
философтар,  әлеуметтанушылар, 
әлеуметтік жұмыс  керлер, психологтар, 
педагогтар тартылуы тиіс. Отбасын тану 
негіз дерін мектептерде оқыту рухани 
ұлттық құнды лықтарды өсіп келе жатқан 
жеткін шек тердің бойына сіңіріп өсуге 
жағдай жасайды. Бұл толық отбасын 
сақтаудың маңызды екендігін жастар 
санасына жеткізудің бірден-бір жолы 
болмақ. 

Нарық жағдайында кәсіби деңгейді 
көтеру, терең сапалы білім алу көп 
уақытты ғана емес, сонымен қатар 
едәуір қаражатты жұмсауды талап етеді. 
Сондықтан да адамдар жеке басын 
жетілдіруге өздерінің күш-жігерлерін, 
өмірлерінің көп уақыттарын, жинаған 
қаражаттарын барынша жұмсайды. 
Осылайша, нарықтың талабына сай 
болу, тікелей отбасына қатысты жеке 
мәселелерді екінші реттік мәселеге 
айналдыруға алып келуде.

Отбасындағы қатынастардың бұзы-
луына алып келетін экономикалық, 
әлеуметтік, психологиялық фактор-
лар белгілі бір деңгейде жаһандық 
өзгеріс тердің жеке аспектілерін бей-
нелейді. Олардың біреулері жаһан дық 
өзгерістердің тікелей салдары болса, 
екіншісі жеке себептерден туындайды. 

Ажырасудың ең көп орын алатын 
уақыты – бірігіп өмір сүрудің алғашқы 
5 жыл аралығы. Көп балалы отбасы-
ларда, әдетте балалар 3-тен көп болған 
жағдайда ажырасу аз болып келеді. 
Ажырасуға тұрмыстық, тұлға аралық 

8 ғасыр бұрын «күйдіру», «оттық орын» 
мәнінен шығарып «мухарақ» деп атаған. 
Ол өз қолымен ойыс айна, яғни пара-
бола, линза жасап, бұларын ғылымда 
қолданған да болатын. 

Ғалым ежелгі гректің ұлы астроно-
мы Клавдий Птоломейдің еңбектерін 
түсіндіре, кемелдендіре отырып, өз тара-
пынан да теориялық (математикалық), 
практикалық мәні зор қорытындылар 
жасады, идеялар, пікірлер айтты. Мы-
салы, ол тарихта тұңғыш рет Шолпан 
планетасының күннiң бетін басып өтуін 
бақылады. «Астрологиялық болжам-
дарда не дұрыс, не теріс» деп аталатын 
трактатында ғұлама жұлдыздардың орны, 
түр-түci, қозғалысы, т.б. көрінерлік 
қасиеттepiнe сүйене отырып, ғалым 
астро номияны «адам өмipінің болаша-
ғын алдын-ала болжауға болады» дейтін 
күмәнді ғылым-сымақ acтpологиядан 
бөліп қарайды. 

Қорыта айтар болсақ, ислам өрке-
ние тінің Еуропаға ықпалы әртүрлі 
ғылым салаларында, жоғарыда айтып 
өт кеніміздей, ашылмаған тың деректер 
ретінде байқалады. Тарих көрсеткендей, 
мәдениет пен өркениет қатынастарының 
дамып, өзара бipiгyi исламнан кейін 
ғана жүзеге асты. Шығыс пен Батыстың 
барша өркениеттері өзінен бұрынғы 
Мысыр, Грек, Үнді өркениеттері нің 
Исламның өзегімен ұштасатын тұс тарын 
алып, дамытқаны белгілі. Осы орайда 
айта кететін бip мәселе, ерте дәуірдегі 
мұсылман зерттеушілері грек, парсы, 
үнді және түркі тілдеріндегі көп теген 
мұраларды хатқа түcipy, аудару ар қылы 
оларды сақтап қалып, әлемдік өрке-
ниетке үлкен үлес қосқаны айдан анық. 

Өкінішкe қарай, әлемдік өркениетке 
а й т а р л ы қ т а й  ү л е с  қ о с қ а н  И с л а м 
өркениеті қaзipгi қоғамда өзіне тиicтi 
орнын ала алмай отыр. Бүгінгі өркениет 
тек қана технологиямен өлшенуде. Тарих 
сахнасында өзіндік рөл атқарған ислам 
діні біздің қазақ халқының да ғасырлар 
бойы ұстанып келген діні мен мәдениеті 
екендігін мақтанышпен айта аламыз. 
Ендеше, дамыған өркениетті елдермен 
тepeзeмізді тең ұстағымыз келсе, ең 
алдымен, тіліміз бен дінімізді, сонымен 
қатар әдет-ғұрпымызды дұрыс бағалап, 
заман талабына сай жаңғыртуымыз 
керек. 

Ерқожа АБДУАХИТОВ, 
Отырар мемлекеттік археологиялық 
қорық-музейінің ғылыми қызметкері 

ыңғайланып қолданылды. Біз ба-
рынша тырыстық. Мысалы, филь-
мде Дракуланың «ла-ла-ла» деп 
әндететін сәті бар, аударма барысында 
біз қазақ көрерменіне жақсы таныс 
қазақ халқының «ләй-ләй-ли-хай-
ләйлім» деген әуенін қостық» деді 
А.Жәмшитова. 

Басты кейіпкерлер Дракуланы – 
Нұркен Өтеуілов, Моисаны – Назерке 
Серікболова,  Джонниді  Даурен 
Серғазин дыбыстады. 

Айта кетейік, Голливуд фильмдерін 
қазақ тіліне дубляждау туралы «Өзің-
нен баста» жобасы «Болашақ» Қауым-
дас тығының Құрметті мүшесі және 
«Болашақ» Корпоративтік Қорының 
төрағасы, Алматы қаласы ның әкімі 
Бауыржан Байбектің бастамасымен 
жүзеге асырылуда. 

Фильм киноайналымға қазақ және 
орыс тілдерінде 12 шілдеден бастап 
шығады.

Әсел САРҚЫТ 

да дық. Өзін Алматы облыстық №1 
ба лалар үйінің тәрбиеленушісімін деп 
таныстырған Артем Османов қазақтың 
ұлттық аспаптарын қадір тұтатынын, 
әсіресе сыйлыққа домбыра алғанын 
мақтанышпен жеткізді. «Өзіммен бірге 
тәрбиеленіп жатқан құрдасым күй тар-
тып, күмбірлеткенде қатты қызығушы 
едім. Бүгін өзім де сыйлыққа домбыра 
алып, мәре-сәре болып жатырмын» 
деп, қолындағы домбыраны кеудесіне 
басып, көңілі бал-бұл жайнады. 

Осылайша игі шараның басы-
қасында болып, балалар үйінің тәр-
биеленушілерінің қуанышына ортақ-
тасып, көңіліміз марқайып қайтты. 
Домбыраның құлағында ойнамаса да, 
қазақтың қара домбырасының әуеніне 
елтіп, кеудесіне басқан баланың арман-
тілегі орындалып, ойы ұшқыр болары-
на күмән жоқ. 

Шара аясында отандық өнімдерді 
қолдап, нарыққа шығуына атсалысып 
жүрген «Елмұра» компаниясының ағаш, 
тері мен киіз өнімдерінен жасалған 
бұйымдары қойылып, көпшіліктің на-
зарына ұсынылды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

жан жалдар әсер етеді. Тұрмыстық мәсе-
лелер материалдық мәселелермен, үй 
шаруашылығын ерлі-зайыптылардың 
біреуінің дұрыс жүргізбеуімен байланыс-
ты. Тұлға аралық мәселелер махаббат 
сезімінің жойылуы, бір-бірін түсінбеу, 
өмірге деген түрлі көзқарастың болуымен 
байланысты қалыптасады. Бұл жердегі 
негізгі мәселе бірін-бірі сыйламаумен 
байланысты. 

Бұл орайда отбасының үш түрін бөліп 
қарастыруға болады:

Дәстүрлі отбасы (патриархалды). 
Мұндай отбасыларда бір уақытта аз 
дегенде үш ұрпақтың бірге тұруы орын 
алады. Отбасының лидері үлкен (егде) 
ер кісі. Мұндай отбасыларда әйелдер ер 
кісіге экономикалық тұрғыдан тәуелді. 
Отбасы мәселелерін шешуде ер кісінің 
билігі сөзсіз орын алады. Сонымен 
қатар отбасы өмірі қызметтік тұрғыдан 
бөлінеді, яғни ер кісі – асыраушы, әйел 
– үй шаруашылығын жүргізуші.

Дәстүрлі емес отбасы. Ер кісі көшбас-
шылығы орын алады. Әйел дер мен ер 
кісілердің атқаратын қызметтері сөзсіз 
бөлініп қойылады. Алайда әйел адам ер 
кісімен бірге қоғамдық жұмыстарға да ара-
ласады. Әлеуметтанушылар мұндай отба-
сыларда әйелдердің екі жақты қыспаққа 
түсуін сипаттайды. Үй жұмысымен 
қатар, қоғамдық жұмыстарға араласу 
әйел дердің бос уақытының болмауына, 
осының негізінде әйелдерді қанаудың 
орын алуына алып келеді. Сондықтан да, 
әйелдердің жұмыс уақытын қысқарту, от-
басына көңіл бөлуіне қолайлы жағдайлар 
жасау қажеттілігі туындайды. 

Эгалитарлық отбасы. Үй жұ мыс та-
рының пропорционалды, тең бөлінуімен, 
негізгі мәселелерді бірігіп талқылап, 
ортақ шешімдер қабылдаумен, қарым-
қатынас тардың эмоционалдық тұрғыдан 
жағымды лығымен сипатталады. Жоғары-
да аталған үлгілердің қандай түрін таңдау-
ды әрбір отбасы өзі шешеді. Алайда 
қазақ тың ұлттық философиясының 
мәнін жас ұрпақтың санасына сіңіріп 
отыру – ұрпақ сабақтастығының мәні.

 Қ а з а қ  ә й е л д е р і  е р  к і с і л е р д і 
отбасының басшысы ретінде сыйлаған. 
Бұл – ұлттық ділдің құндылығы. Ер-
лер қауымы әйелдер үшін отбасының 
қорғаны, тірегі ретінде беделге ие 
болған. Мұндай беделге ие болу – жалған 
намысты емес, көп ерік жігерді та-
лап ететін жұмыс. Ал қазақ әйелдері 
сұлулық пен мейірімділіктің, отбасының 
тұрақтылығының кепілі болған. Уақыт 
өтсе де құндылықтар өзгеріссіз қалып 
отырады, алайда оларды қабылдау, 
оларға деген қарым-қатынас өзгеріп, 
қоғамдағы жағдайларға байланысты 
жаңа мазмұнмен толықтырылады. 

Гүлнапис ӘБДІКЕРОВА,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті «Әлеуметтану және 
әлеуметтік жұмыс» кафедрасының 

профессоры

РУХАНИЯТ

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

БӘРЕКЕЛДІ!

КӨРМЕ

Магнус пен Томос Дакун әл-Фарабидің 
антологиялық көзқарастарынан үлкен 
әсер алған. Ғалымның болмыс және 
Тәңір туралы көзқарастарын Томос eшбip 
өзгepicciз қабылдап, өз еңбектерінде 
көрсеткен. Аталмыш Батыс ойшылдары 
әл-Фарабидің тек болмыс мәселесінде 
ғана емес, білім жөніндегі пікірлеріне де 
ден қойған. 

Әл-Фарабидің яхуди философия-
сына әcepi туралы айтар болсақ, яхуди-
лер ғалымның еңбектерін өте түсінікті 
әpi жеңіл түрде жазылған деп санаған. 
Оның «Әс-Сиретил-Фазила» атты 
еңбегіндегі рухтардың өлмейтіні жайлы 
көзқарастарын яхуди философтарының 
бipi Исаак Ибн Латиф тікелей қабылдап, 
өз еңбектерінде атап көрсеткен. Сонымен 
қатар Фарабидің жаңа платоншылдық 
пiкipлерін яхуди философтарының бipi 
Ибн Масарра барынша пайдаланған. 

Ә б у  Н а с ы р  ә л - Ф а р а б и  е ж е л г і 
гректің ұлы математигі және астро-
номы Птолемейдің «Алмагестіне» 
көлемді түсініктеме жазғаны белгілі. 
Бұл еңбек «Алмагеске түсініктеме» 
деп аталады. Әл-Фарабидың бұл трак-
таты тригонометрияны дамытуға да 
игi ықпал жасады. Мұндағы нeгізгi 
бip жаңалық әл-Фараби синус, коси-
нус, синус-ферзус, тангенс, котангенс 
сызықтарын бірыңғай радиусты тұрақты 
шеңбер ішінде қарастырды. Олардың 
арасындағы бірсыпыра қатынастарды 
ашты, кейбip қарапайым қасиеттерін 
айқындады. Ол тригонометриялық 
кестелер жасауда аса қажет болып сана-
латын бip градус доғаның синусы мен 
косинусын анықтауда елеулі табыстарға 
жеткен. Әл-Фараби осы айтылған 
тригонометриялық мағлұматтарға және 
басқа да қосымша математикалық 
материалдарға сүйене отырып, «Алма-
гесте» қарастырылған астрономия және 
география мәселелерін математикалық 
жолмен шешудің ең жеңіл әдістерін 
ұсынады. «Геометриялық фигуралардың 
егжей-тегжейі жөнінде табиғат сыр-
лары мен рухани әдіс-айлалар кітабы» 
геометриялық салу есептерін сұрыптап, 
бip жүйеге келтipген. Жүзден аса есептің 
салу әдістері көрсетілген. Бұлардың 
iшiндe парабола салу, бұрышты три-
секциялау, кубты екі еселеу, дұрыс 
көпбұрыштар салу, көпжақтар салу, 
жазық фигураларды түрлендіру, т.б. бар. 
Әл-Фараби адымы тұрақты циркуль 
мен бip жақты сызғыштың жәрдемімен 
шешілетін есептерді мол қарастырды. 

Sony pictures студиясы «Монстрлар 
демалысы – 3»  фильмінің алғашқы 
тұсаукесерінің бірін қазақ тілінде 
көрсетуге эксклюзивті құқық берді.

Астананың 20 жылдығын мерекелеу 
аясында «Болашақ» Қауымдастығының 
Корпоративтік қоры, BI Group, Marwin 
компаниясы және Sony Pictures студия-
сы қазақ көрермендеріне «Монстрлар 
демалысы – 3» анимациялық фильмін 
ұсынды. Қазақ тіліне дубляждаған 25-
ші туынды әдемі әуенмен әрленіп, жа-
расымды әзілмен көмкерілген. Негізгі 
идеясы жақсылық пен отбасылық 
құндылықтарды насихаттайды. 

«Қазақ  т іл індег і  көрсет іл ім 
әлемдік таныстырылымынан бұрын 
өтті, бұл әлемдік студиялардың бізге 
деген жоғары сенімін білдіреді. Осы-
лайша, Sony Pictures компаниясы 
қазақ тілін дамыту және дәріптеу 
бойынша «Өзіңнен баста» жобасына 
елеулі қолдау көрсетіп отыр. Өздеріңіз 
білесіздер, қазіргі уақытта «Кине-

Ұлттық домбыра күні мен Астананың 
20 жылдығына орай Алматыда 
«Үкілі домбыра» атты көрме 
ұйымдастырылды. Аталған шараның 
кермежібін жазушы Дүйсен Әмірхан, 
«Елмұра» компаниясының төрайымы 
Салтанат Өмірәлі, «Жанұя» балалар 
үйі директорының орынбасары 
Жазира Шәпиева қиды. 

Шара барысында «Елмұра» ком-
пания сының шеберлері жасаған 30 
домбыра Алматы облыстық №1 бала-
лар үйі мен «Жанұя» балалар үйінің 
тәрбиеленушілеріне сыйға тартыл-
ды. Домбыраның қасиеті әп-сәтте 
балалардың жүзіне қуаныш ұялатып, 
жүректеріне нұр септі. Нәп-нәзік 
саусақтарымен домбыраның қос 
ішегінде еркін ойнап, күйден шашу 
шашты. 

Балалардың мейірін қандырып, 
қамқорлықты сездірген шараның 
ұйымдастырушысы «Елмұра» ком-
пания сының төрайымы Салтанат 
Өмірәліні сөзге тарттық. «Халқы-
мыздың ұлттық құндылығы, арман-
тілегі,  болмыс-бітімі,  көңіл күйі 
барлығы осы домбырада жатыр. Дом-

Ұлттық бірегейлікті сақтау, өзіндік 
қайталанбас ұлттық мәдениетті дамыту, 
жаһандану жағдайында жалпы ағымға 
ілесіп кетпеу мәдениетті  сақтауға 
т і к е л е й  б а й л а н ы с т ы .  М ә д е н и е т 
– ұлттық бірегейліктің басты кепілі. 
Біз техногендік өркениеттің ағымына 
ілесіп, тұлғаның шексіз еркіндігін 
насихаттаймыз ба, әлде өз мәдениетімізді 
сақтап, белгілі бір деңгейде қоғамға 
бағынудың да қажеттілігін мойындаймыз 
ба? Бұл біздің таңдауымызға байланыс-
ты. Қалай болғанда да біз өз дінімізден, 
мәдениетімізден бас тарта алмаймыз. Ал 
таңдау жаса лынып та қойды. Бұл туралы 
біз мемлекеттің ресми құжаттарынан 
біле аламыз. Модернизация жағдайында 
үшінші жолды таңдау туралы ой Елбасы 
Н . Ә . Н а з а р б а е в т ы ң  с т р а т е г и я л ы қ 
мақсаттарға қатысты Жолдауларында 
өз көрінісін тапты. Бұл, батыс пен 
шығыстың үздік үлгілерін басшылыққа 
алып, Қазақстанның оларға тәуелсіз, 
үшінші жолмен, яғни өз жолымен дамуы. 
Олай болса, жаһанданудың бір жақты 
әсерлеріне шектеу қойып, ұлттың өзегі 
болып табылатын отбасылық құн ды лық-
тардың озық үлгілерін сақтауымыз қажет. 

Қоғамды жаңғырту жағдайында 
тұлғаның еркіндігіне негізделген көз-
қарас  тардың таралуы, әлеуметтік инсти-
тут тардың мазмұны мен қызметінің өзгеру 
үрдісі байқалады. «Бұл өзгерістердің 
басты себебі қайда жатыр?» деген сұрақ 
әрбір азаматты толғандыратыны сөзсіз. 
Осы мәселелер төңірегінде ой бөліскенді 
жөн көрдік. 

Қазіргі жағдайда даму деңгейі жо-
ғары батыс мәдениетінің әсері ерекше 
сезіледі. Осының әсерімен дәстүрлі қазақ 
мәдениетінде тәрбиеленген адамдардың 
көзқарастары айтарлықтай өзгерістерге 
ұшырауда. 

Батыс өркениеті терең еңбек бөліні-
сі не, жоғары деңгейде дамыған нарық 
қаты настарына негізделгендіктен, тұлға 
еркіндігінің орын алуы заңды нәрсе. 
Ал нарықтық қатынастардың қалып-
тасуы адамдар арасындағы қарым-қаты-
настардың да өзгеруіне әкелуде. Осы 
тұрғыда дәстүр мен жаңару арасын-
дағы сабақтастық мәселесінің өзекті 
болып отырғандығын атап өтуге болады. 
Нарықтық ағыммен жүру ұжым дық 
санаға негізделген ұлттық ділді толы-
ғымен жойып жіберуге әкелуі ғажап 
емес. Бұл жағдай мәдениет пен өркениет 
қатынасына қатысты пікірталастарда 
тереңінен көрініс тауып келеді. 

Ғылым мен технологияның дамы-
ған ғасырында жаңарудың жете гінде 
кетіп, дәстүрді ұмыту адамдар арасында 
мейірімділік пен жақындық тың жоға-
луына әкелуі сөзсіз. Дәстүрлер ді сақтау 
адамдар еркіндігінің шексіз ден дірілуіне 
тоқтау салады. Сонымен қатар болашақ 
ұрпақтардың өз еліне, жеріне, Отанына, 
ата-анасына деген құрметін сақтауға, 
молайтуға мүмкіндік береді.

Қ а з і р г і  а ж ы р а с у д ы ң  к ө б е ю і -

Орта ғасырларда Ислам философиясы 
Батыстың христиан және яхуди 
философиясына ерекше ықпал 
еткені мәлім. Бұл үрдіс мұсылман 
философтарының жазған 
еңбектерінің латын және басқа 
тілдерге аударылуынан басталды. 
Орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуірінде 
бұл аудармаларды христиан болсын, 
яхуди болсын, қолдарынан тастамай 
оқуға әрекет еткен. Қайта өрлеу 
дәуірінен Гегельге дейінгі аралықтағы 
жаңа дәуір философиясына аталмыш 
еңбектердің әсері зор болды. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында «Егер жаңғыру елдің 
ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 
адасуға бастайды» деп ұлттық жаңғырудың негізгі 
алғышарттарын айқындап берді. Қоғам өміріне 
етене араласқан әр азамат ұрпақ тәрбиесі мен отбасы 
құндылықтары мәселесінде де осы идеяларды 
басшылыққа алуы тиіс деп есептейтін болсақ, мәдениет 
– қоғамның стратегиялық саласы екені даусыз.

«ЕЛМҰРАНЫҢ» ТАРТУЫ

Голливуд фильмі қазақша сөйледі

ДӘСТҮРЛІ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
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ПАРАСАТ ПЕН ПАЙЫМ

 Әзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Джереми Хант Ұлыбританияның Сыртқы істер 
министрі болып тағайындалды. Бұған дейін ол 
Денсаулық сақтау министрі болып қызмет еткен. Жер
гілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша,  Хантты 
бұл лауазымға II Елизавета патшайым бекіткен. 

Еске сала кетсек, осы қызметті атқарған Борис 
Джонсон отставкаға кеткен болатын. Премьер-
министр Тереза Мэй саясаткердің жақсы жұмыс 
істегенін айтып, алғысын білдірді. Осыған дейін 
Ұлыбританияның Брексит бойынша экс-министрі 
Дэвид Дэвис те қызметінен кеткен еді. Сонымен 
қатар Парламент мүшелері Стив Бейкер мен Суэлла 
Браверман да жұмыстан шықты. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының мәліметінше, олар Ұлыбританияның 
Еуроодақ құрамынан шығуына қатысты дау-дамай 
төңірегіндегі мәселелер мен Премьер-министр Тереза 
Мэймен келіспеушілік үшін қызметтерінен кетті.

Оңтүстік Кореяның Кван
джу қаласында он бірінші ха
лықаралық экологиялық таза 
көліктер көрмесі өтті. 

Ш а р а ғ а  2 2  м е м л е к е т -
тен 236 компания қатысты. 
Кванджу қаласына әлемдік 
автоөндірушілердің жина-
луы тегін емес. Себебі қала 
мэриясы шаһарды сутег і 

машиналарының дамыту орталығына айналдырмақ 
ниетте. Бүгінде Кванджуда сумен жұмыс істейтін 
50-ге жуық машина қолданыста жүр. Мұндай көлікті 
сатып алғысы келгендерге мемлекеттік субсидия 
беріледі. Тіпті қалада су құюға арналған жанар-
май бекеті де бар. Жылдың соңына дейін тағы бес 
бекетті іске қосу көзделген. Көрмеде күн батареясы 
орнатылған автокөліктің макеті де таныстырылды. 
Сондай-ақ жүргізушісіз қатынайтын шағын автобус 
көптің қызығушылығын тудырды. Мұндай қоғамдық 
көлікті әлемнің он жеті мемлекеті қолданып жүр. 

Өндіруші компанияның менеджері О Чонг 
Чханның айтуынша, әзірге жүргізушісіз қатынайтын 
қоғамдық көліктерге Оңтүстік Кореяның жолдарында 
жүруге заңмен рұқсат етілмеген. Сол себепті жоғары 
оқу орындарында, арнайы рұқсат етілген жерлер-
де ғана қолданады. Бір нысаннан келесі зауытқа 
қатынау үшін осындай көліктің маңызы зор.

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ОҢТҮСТІК КОРЕЯ

Сыртқы істер министрі тағайындалды

Экокөліктер көрмесі 

ЖЫЛ ТОЛДЫ...

Бірде облыстық газетте Жұмабектің жарқ етіп 
новелласы жарияланды. Бұл біз тәрізді жас та-
лапкерлерге үлкен ой салды. Бәріміз таң-тамаша 
қалдық. Жігіттер мені «Досыңның новелласы 
шығыпты» деп құттықтап та жатыр. «Жаспын деп 
жүрексінбей Жұмабек новелла жазып отыр ғой, 
мен неге көркем әңгіме жазып көрмеймін?!» деп 
түні бойы қатты толқыдым да, ең әуелі, үйдегі 
апамның сандығынан табылған қырғыздардың 
«Алатау» журналындағы Шыңғыс Айтматовтың 
«Әкеден қалған тұяқ» деген әңгімесін қырғыз 
тілінен қазақшаға аударып, әңгіме жазуға 
«машықтанғым» келді. Ал керек болса... 

Аудармам ұнаған болар, газет редакторы 
Мырзабай Кеңбейілов тездете оқып шықты да сол 
күнгі газет нөміріне салды да жіберді. Бұл маған 
үлкен қанат бітірді. Сот, прокуратурада қаралған 
қылмыстық істердің хаттамаларын, аяқталған 
істерін алып детектив тақырыбында әңгімелер де 
жазып, махаббат туралы да мөлтек сырларды газет 
бетінде жариялай бастадым. Кейін соны Жүкеңе 
айтып: «Мені жазушы қылған сенің новеллаң» 
дегенімде, досым жай жымиып күлді де: «Клас-
сик жазушылардың бәрі шебер қаламгер болып 
туа салмаған ғой. Тіпті кейбірінің әңгімелерін де 
көпке дейін газет-журналдар баспаған» деп, Джек 
Лондон, Оноре де Бальзак тәрізді жазушылардың 
өмірінен қызықты оқиғаларды айтып берді. Мен 
енді әлгі жазушылардың кітаптарын іздеп тауып, 
оқып шықтым. Сосын «Ол мұның бәрін қайдан 
біледі?» деп тағы да ойға қалдым. Жүкеңнің 
әңгімесінің әсері ме, сол күннен бастап көп 
уақытым қалың-қалың кітаптарды оқуға кететін 
болды. 

Жұмабек университетке оқуға түсіп, студент 
болып жүргенде де хабарласып тұрдық. Универ-
ситетте сырттай оқығанымда ол мені іздеп тауып, 
үйінде қонақ еткен. Қай оқытушыдан сынақ 
тапсыра алмай жүргенімді  тәптіштеп тұрып 
сұрайтын. Өзімдей ауыл баласының универси-
тетте де жақсы оқып, үлгілі студент, қалалық 
Кеңестің депутаты болғанын білетіндіктен, көмек 
сұрауға намыстанып, оқытушылармен өзім тіл 
табысып, арып-ашып курстан-курсқа көшетінмін. 
Иә, менің мұндай өз күшіме ғана сеніп, тірлік жа-
сауыма да игі ықпалын тигізген Жұмабек досым 
болды. Әйтеуір, сыйласып араласқан, «Халық 
кеңесі» газетінде бірге жұмыс істеген жылда-
ры Жүкеңнің еңбекқорлығы мен туған-туыс, 
жерлестеріне, жалпы барлық замандастарына 
қамқорлығы, ешкімді жамандап өсектемейтіні, ең 
бастысы, еш басшыға жағымпазданбайтыны бізге, 
бірқатар әріптестеріне үлкен үлгі-өнеге мектебі 
болғаны рас. Шынымды айтсам, мен уақытпен 
санаспай күндіз-түні тапжылмай жұмыс істеуді 
Жұмабек пен Жанболат ағадан үйрендім. Журна-
листика – Жұмабектің барлық ғұмырының мәні 
де, маңызы да еді. 

Жұмабекті жүз жасаған анам Шекер өте 
қатты жақсы көретін. «Ұлмекеннің баласы ғой. 
Шешесі Құдай берген жақсы адам болатын, он 
төрт бала тауып, асырап ержеткізді. Ауылда бірге 
тұрғанда бір үзім нанды бірге бөліп жеген аяулы 
абысыным еді ғой» деп үнемі есіне алып, айтып 
отыратын. Апам жүзге жетіп, мұнан екі жыл 
бұрын қайтыс болды. Жұмабек үйге келмей кетсе: 
«Сен Жұмабекті ренжітіп алған жоқсың ба, үйге 
келмегеніне көп болды ғой» деп сұрақтың астына 
алатын. Сонда: «Апа, Жұмабекті ренжітуге адам 
баласының дәті барар ма екен?» деп шешемнің 
алдында талай рет шыр-пыр болғаным да есімде. 

Жүкеңнің осындай өте қарапайым дылығын 
көрген кейбір басшылар маған талай рет: «Жұмабек 
неге соншама қарапайым? Астанадан, облыстан 
Бас редактор түгілі, жай тілші келсе де құрметтеп 

хаң мен Жақаңның еліндегі жақсы-
жайсаңдардың алтын сынығы 
– Жұмабекпен Қайыңды дейтін 
қазақтың бір құтты жерінде дүниеге 
келсем де, бала кезімізде екеуміз 
бірге ойнап, бірге мектепке бара 
алмадық. Сәби шағымда әке-шешем 
Сарыторғай ауылының Сарыбас 
елді мекеніне көшіп кетті де, сол  
жақта есейіп-ержеттім. Кейін 
Байсақал, Маятас бөлімшелеріне 
қоныс аударып, 9-сыныпты 
Екідің, 10-сыныпты Амантоғай 
ауылдарында аяқтап, сол жақта 
алғашқы еңбек жолымды комсомол 
– жастар бригадасында бастадым. 
Оқушы кезімнен аудандық, 
облыстық газетке мақала, өлең 
жазып жүргендіктен, қолына қалам 
ұстаған жастардың көбін сырттай 
жақсы танитынмын, кейбірімен 
хат алысып, достасып та кеткенмін. 
Жұмабекпен де солай жас шағымнан 
сыйласып, сырластым. 
Сол күндердің бірінде Сейіт аға 
Кенжеахметұлы мені Амантоғай 
ауылына іздеп келіп, бір топ 
өлеңдерімді алып кеткен еді. 
Көп ұзамай облыстық «Торғай 
таңы» газетінің төртінші бетінде 
«Жауқазын» айдарымен жырларым 
газет редакциясының алғы 
сөзімен жарық көрді. Көп ұзамай 
газет редакциясына жұмысқа 
қабылдандым. 

Ел Президенті Режеп Тайып 
Ердоған Түркия үкі ме тінің жаңа 
құрамын жария лады.

Қаржы министрі болып 
Берат Албайрак тағайын дал-
ды. Ол бұған дейін Энерге-
тика және табиғи ресурстар 
министрі болып қызмет ет-
кен. Ал бірінші вице-прези-
дент лауазымына Фуат Октай, 

Қорғаныс министрі болып бас штабтың бұрынғы 
басшысы Хулуси Акар тағайындалды. 

Анкарада Түркия президенті Режеп Тайып 
Ердоғанның инаугурациясы өткенін еске сала 
кетейік. Елде Президент билігін күшейткен жаңа 
конституция күшіне енді. Ант қабылдау кезінде ол 
жаңа Үкіметтің алғашқы отырысы 13 шілдеде өтетінін 
жариялады. Ердоған 2018 жылы 24 маусымдағы сай-
лауда жеңіске жетіп, бес жылға Президент болып 
сайланды. Жаңа конституцияға сай Президенттің 
өкілеттілігі артып, Премьер-министрдің міндеттері 
азайған. 

Көршілес жатқан Эфио
пия мен Эритрея шабуылды 
тоқтатып, бейбіт қарымқа
тынас құру туралы екіжақты 
келі сімге қол қойды. Бұл туралы 
Эритреяның ақпарат министрі 
Йеман Мескель өзінің Twitter 
парақшасында мәлімдеді. 

Бұқаралық ақпарат құ-
ралдары саясаткердің Асмэре 
қаласында Эфио пияның Премьер-министрі Абий 
Ахмедпен кездескені туралы хабарлады. Африканың 
қос мемлекеті бейбітшілік келісімнен бөлек эконо-
микалық және қоғамдық салада серіктес болуды тілге 
тиек етті. 

Эритрея мен Эфиопия арасындағы соғыс жер 
дауы на байланысты 1998 жылы басталған. 18 жыл 
бұрын да бейбітшілік орнату туралы келісімге 
қол қойылған болатын. Алайда Эфиопия тарапы 
халықаралық арбитраждың шешімімен келіспей, 
соғыс жалғаса берді. Ресми деректерге сәйкес, осы 
уақытқа дейінгі шабуыл салдарынан 80 мыңға жуық 
адам көз жұмған.

Үндістанның Мумбай қаласында үш күн қатарынан 
жауған толассыз жауын тұрғындарды әбігерге салды. 

Нөсерден кейін су тасқыны мен лай көшкіні жүріп, 
мыңдаған тұрғын үйін тастап, уақытша орын дарды 
паналауға мәжбүр болып отыр. Жауын аймақтардағы 
көлік қозғалысын тұралатып тастады.  Апатқа бай-
ланысты мекемелер мен мектептер жабылып, әуе 
рейстері кейінге қалды. Ал ауа райын болжаушылар 
тағы бірнеше күн жаңбыр жауатынын айтып отыр.

ТҮРКИЯ

ШЫҒЫС АФРИКА

ОРТА АЗИЯ

Жаңа үкімет құрамы жарияланды

Бейбіт келісімге келді

Су тасқыны салдары

жайлы орынға орналастырды. Дәрігерлер де зыр 
жүгіріп, сырқат ананы күтімге алды. (Алайда мен 
мұны Жүкеңе айтқан жоқпын).

Дереу бас дәрігердің кабинетінен Алматыдағы 
Жүкеңе телефон соғып, анасының ауруханаға 
түсіп қалғанын, жағдайының ауыр екенін жа-
сырмай хабарладым. Ертеңіне Жүкең ұшақпен 
Арқалыққа келіп, анасымен жолықты. Дәрігерлер 
ота жасауға қорқатынын, өйткені әлсіреген 
ағзаның оны көтере алмайтынын айтты. Жүкең 
маған облыстағы ең атақты хирург Асқар 
Байжұмановпен сөйлескісі ке летінін білдірді. 
Мен Асекеңе телефон соғып, таңертең ерте 
үйіне барып кездесіп, әңгі мелестік те, ауруханаға 
бардық. Ол сыр қаттың барлық жағдайымен та-
нысып, «Апаң ауруын асқындырып алған. Ота 

тесті. Әттең, үш інісі, екі қарындасы ерте қайтыс 
болып, қатты қиналып қалды. Ең ғажабы, әке-
шешесі, іні, қарындастары – бар лығы жеті адамды 
жерлеп, асын, қырқын, жылын берсе де, өзінің 
қаншалықты қинал ғанын ешкімге білдірген жоқ. 
Сонда біз Жұмабек қайғыдан ауырып қалмаса 
екен деп тіледік. 

Туған-туысқа құрмет көрсету – Жұмабек тің 
бір ізгі қасиеті еді. Алматыдан Арқалыққа келген 
сайын нағашысы Смағұл ағаның сұратқан «де-
фицит» дәрілерін іздейтін. Тоқса ныншы жыл-
дары асқазанға шипалы шырғанақ майы тәрізді 
дәрілердің қат кезі, дәріханаларда сатылмайды. 
Менің жездем Нұрлыбек облыстық дәрі-дәрмек 
басқармасының қойма меңгерушісі. Жүкең 
келердің алдында шырғанақ майының екі-үш 

балаларының қандай екенін. Ешқандай қулық-
сұмдықты біл мейді. Асы да, ниеті де адал» деп 
дос тарын мақтайтын. Және де ауылға келген сай-
ын өзі оқыған мектепке кіріп-шығатын әдеті бар. 
Мұғалімдер оны жібермей, үзіліске дейін ұстап, 
бірге суретке түседі. Айта берсем, әңгіме көп. Алла 
Тағала қуат берсе, кейін соның бәрін жазып та 
шығармын-ау...

Торғай облысының әкімі болған Жақан 
Қосабаев қызметінен босатылып, жұмыстан 
кеткелі жатқанда іс-сапармен Жұмабек Ар-
қалыққа келді. Мән-жайды менен естіп білісімен, 
барлық жұмысын жиып қойып: «Жүр, Жәкеңе 
кіріп шығайық. Әкім кезінде керек қылып, 
әкімдіктен түскенде керек қылмағанымыз ұят бо-
лады» деді. Жақан ағамыз екеуміздің сәлем беруге 
келгенімізге қатты қуанды, орнынан түскенін 
естісімен көп адамның өзінен сырт айналғанын 
да жасырмай айтып, мұңың шақты. Қоштасарда: 
«Мына меншікті тілшіңізге рақмет, мен бас-
шы болғанда ешкімнің азғырған сөзіне еріп, 
ықпалына түскен жоқ. Қайта жақсы істерімізді 
асырып, облыс жаңалықтарын үзбей жариялап 
жатты» деді. Сыртқа шыққан соң Жүкең: «Мақа, 
басшылар келеді, кетеді. Елің қалады. «Торғай 
жаман», «Торғай жаман» деп жаза берсең – өзіңді 
жамандағаның. Бағытың дұрыс, жарайсың!» 
деді. Ежелгі әдетім бойынша, жымиып күлдім де 
қойдым. Сондағы Жүкеңнің айтқан достық ақыл-
кеңесінің әсері ме, туған жерім – Торғайдың 
жақсылығы мен жарқын істерін көп көріп, ол 
туралы көп жазатын болдым. 

Кезінде Торғайдың облыстық, аудан дық 
газеттері Кейкі батыр туралы мақала жариялауға 
жүрексінгенде, 1990 жылы Қазақ теледидарының 
«Қазақстан» бағдарламасынан екі күн бойы 
арнайы хабар бердім. 1991 жылғы 25 шілдеде 
республикалық «Халық кеңесі» газетінде «Кейкі 
халық жауы ма?» деген мақала жарияладым. Со-
дан бері 28 жыл бойы Кейкі батыр туралы газет-
журнал беттерінде зерттеулерімді үзбей жариялап 
келемін. Ақиқатын айтсам, менің Кейкі батыр 
ғұмырын шығармашылық жұмысымның ең басты 
тақырыбы етіп алуыма Жұмабектің де ықпалы 
болды.

Республикалық газетте «Кейкі халық жауы 
ма?» деген алғашқы зерттеуім жарияланысымен, 
Алматыдан Жүкең телефон соқты: «Мақа, сенің 
Кейкі туралы мақалаңды Қоғабай Сәрсекеев 
дейтін жазушы ағаң оқып, саған қатты риза 
 болып жатыр. Сен енді осы Кейкі батырды  басты 
тақырыбың етіп ұстап, зерттеуіңді тастама. Сәл 
уақыт өткеннен кейін оған қайта оралып, мақала 
жаз. Кезінде «банды», «қарақшы» деп айып 
тағылған Кейкі батырға деген халықтың оңды 
көзқарасын қалыптастыру қажет» деді. Досымның 
сөзі маған қозғау салды, мінеки  содан бері Кейкі 
батыр туралы жазудан жалыққан емеспін. 

Әкеден жастай айрылғанымда асқар таудай 
панам болған асыл анам, 2016 жылы, одан кейін 
2017 жылы ағайым қайтыс болып қабырғам 
қайысып жүргенінде жан дегенде жалғыз до-
сым Жұмабек те көз жұмды. Жаманат хабарды 
кешкілік естідім. Ауладан сыртқа шығып келе 
жатқанымда ұялы телефоным шар ете қалды. 
Тыңдасам, Жұмабек өмірден өтіп кетіпті... Екі 
көзім қарауытып, жүрегім қатты сыздап, қара 
жерге қисайып отырып қалдым. Жұмабектің 
қазасы еріксіз егілтті... Есеңгіредім. 

Сағындық... Сарғайдық... Сол бір ауыр 
күндердің артта қалғанына да жыл толыпты...

Мақсұтбек СҮЛЕЙМЕН,
ҚР Мәдениет саласының және 

Ақпарат саласының үздігі 

ЖҮРЕГІ ДАРХАН
ЖҰМАБЕК

қарсы аламыз ғой» деп қоятын. Мен не дейін, 
«Жұмабек – Аяз би, Лұқпан хакім тәрізді халыққа 
қамқор, қарапайым басшылардың соңғы тұяғы» 
деп әзілдей жауап беретінмін. Осы әңгімеден 
соң бәріміз де біртүрлі күліп, мәз-мәйрам бо-
латынбыз. Әрине, мұндай қарапайым болу – 
кісіліктен, отбасында алған тәлім-тәрбиеден 
екені ақиқат. Жұмабектің әкесі мен шешесі де 
өте қарапайым жандар болды. «Біздің баламыз 
 Парламент газетінің Бас редакторы» деп кеңшар, 
аудан басшыларына ешқандай шаруа да айтпай 
өмірден өтті. Оған бір мысал:

...Бір күні кешкілік үйге телефон соғылды. 
Тұтқаны көтерсем, Жұмабектің қайыңдылық 
бір туысқаны екен. Жұмабектің ауылдағы 
шешесінің қатты ауырып ауруханаға түскенін, па-
латада орын жоқ деп дәліздегі кереуетке жатқызып 
қойғанын айтты. Мен оған: «Неге күндіз телефон 
соқпадыңыз?» деп қатты ренжідім де, түні бойы 
таныс дәрігерлеріме телефон соғып, ауруханада 
неше бос орынның барын, оны кімдерге сақтап 
отырғанын біліп алдым. Таңертең аурухананың 
бас дәрігеріне барып Ұлмекен апаның «Батыр ана» 
екенін айтып, жақсы бір орынға орналастыруын 
өтініп едім, ол: «Орын жоқ» деп сылтау айтты. Со-
нан соң шыдай алмай ауруханада неше орынның 
бос екенін білетінімді жайып салған едім, оған да 
міз бақпады. Сірә, соған ашуландым ба, дәлізде 
жатқан әйелдің ұлы үлкен бір газеттің бас редакто-
ры, өзімнің оның меншікті тілшісі екенімді айтып, 
тағы да «Көмектесіңіз» дедім. Сол сол-ақ екен, бас 
дәрігер орнынан ұшып тұрды да, мені соңынан 
ілестіре палатаға тартты. Келе сала: «Бұл кісіні 
неге бос орынға жазқызбағансыңдар?» деп айғайға 
басып, әп-сәтте Ұлмекен апаны өз қолымен 

отырып апарамыз. Автокөлігіміз өте жайлы, 
жақсы» деп айтып қалдым. Жүкең ағасынан 
қысылды ма, әлде ол кісінің ризашылығына 
қуанды ма, әлде көп үндей қоймайтын менің 
сөзшең болып кеткенімді қызық көрді ме, 
күліп жіберді де, жолға жиналды. Көшекбай 
ағаның көрсеткен маңайынан адам жерленгенін 
байқататын еш белгіні таба алмай ойға түсіп 
келе жатқанымызда, қалың топырақ астынан бір 
тастың шеті қылтиып тұрғанын байқадық. Бұл 
аймақта мұндай тастарды көрмегендіктен, жан-
жағын қаза бастап едік, құлпытас болып шықты. 
Жалма-жан сумен жуып, сүрткенімізде қашап 
жазылған жазуы көрінді. Көшекбай аға жерге 
тізерлеп отыра қалып, ежелеп оқи баста-
ды. Құлпытас Жалмағамбет атамызға 
қойылыпты, бәріміз де мәз-мәйрам 
болып қуанғанымызда Көшекбай 
аға «Фатиха», «Ықылас» сүрелерін 
мақамдап оқи жөнелді. Отыра қалып, 
қол жайдық. Жүкең: «Мақа, мына 
жерді ұмытпа. Кейін осында келіп, 
атамыздың басына бейіт тұрғызатын 
боламыз» деді. Содан бұл істі аяқтауға 
бауырымның қолы тимеді.  Қайтыс 
боларының алдында Жүкең үйге келіп,  
одан зейнеткерлік демалысқа шығуға дай-
ындалып жүргенін естігенімде іштей: «Енді 
атасына там салуға уақыты болатын шығар» 
деп те ойлағанмын. Сөйтсем, бұл істі аяқтау 
ұлы Дастанға бұйырыпты...

Жұмабек ерекше бауырмал еді. 
Ауылдағы іні-қарындастарын тегіс 
жанына алып, аяқтарынан нық 
басып кетуіне көп көмек-

татынын жақсы білетіндіктен, ол Қайыңды 
 ауылына келіп, бірге өсіп, бірге оқыған құрбы-
құрдас, достарының ортасына түскенінде мен 
оны танымай қалатынмын. Жігіттер Жүкеңнің 
келгенін сылтауратып, арнайы дастарқан жай-
ып, мәз-майрам болып, ашық-жарқын әңгіме 
айтылатын-ды. Жүкеңнің «Әуре болмаңдар, 
шай ішіп қана шығамыз» деген сөзін де ешкім 
тыңдамай, қазанда ет асылып, үйге кластастар 
толатын. Мұндай у-шудан шаршап қалатын 
болды-ау деп алғашқыда уайымдайтынмын. 
Керісінше, Жүкеңнің өзін емін-еркін сезініп, 

желпініп қалғанын көргеннен 
кейін  үндемейтін  бол -

д ы м .   Ж о л а й  Ж ү к е ң : 
«Көрдің бе, ауылдың 

жаса десеңіз жасайын, алайда одан кейін көпке 
ұзамайды...» деп шындықты жасырмай бетке 
айтты. Анасының санаулы күндік өмірі қалғанын 
естігенде Жүкеңнің жанарынан қос тамшы жер-
ге үзіліп түсті. Бірақ бойын тез жинап алды да: 
«Мақа, апамды ауылдағы үйге апарайық» деді. 
Мен автокөлік тауып, Ұлмекен апаның қасына 
шешемді отырғызып, Қайыңды ауылына дереу 
жүріп кеттік. Ол кезде шешемнің күш-қуаты 
бойынан қайтпаған шағы, бірнеше күн Ұлмекен 
ананы күтіп, бағып, қасынан шықпады. Кейін 
Жүкең менімен кездескен сайын соны есіне алып 
маған да, апама да талай рет рақметін де айтқан 
еді... Қайран дүние-ай...

Ә к е с і  м е н  ш е ш е с і н  ж е р л е п ,  б а с т а -
рын қарайтқаннан кейін Жұмабек ұлы атасы 
Жалмағамбеттің бейітін тауып, басын қарайтуға 
ниеттенді. Арқалыққа келген бір сапарында 
біз Сарыторғай ауылына барып, көненің көзі 
Көшекбай Оспанов ақсақалмен кездестік. 
Ағамыз сәл шаршаңқырап қалыпты. Жұмабек 
«Бізбен бірге автокөлікке отырып, Жалмағамбет 
атамның жерленген орнын көрсетсеңіз» деп 
өтініш айтуға бата алмады. Қарияны аяп 
маған: «Кейін тағы бір келіп кетерміз» деді. 
Мен ақырын ғана: «Көріп отырсың ғой әлі 
жүріп, тұра алады. Ертең сен келгенше бұл 
кісі тірі бола ма, болмай ма, оны бір Алла ғана 
біледі. Әдейі келген соң атамыздың жерленген 
жерін көріп қайтайық» дедім. Көшекең біздің 
әңгімемізді түсінді-ау деймін: «Машиналарың 
жайлы болса, Жалмағамбеттің басына барып 
қайтайық» деді. Мен Жүкеңнен бұрын: «Аға, 
астыңызға қалың көрпеше төсеп, жайлап жүріп 

құтысын алып қоямын. Соған ол қатты қуанады. 
Мені өзімен бірге ертіп нағашысының үйіне алып 
барады. Қорасы қойға толы ауыл қазағының 
қонақ келсе, мал союға тұра жүгіретін әдеті ғой. 
Жүкең: «Асығыспыз, шай ішеміз де кетеміз» 
деп, оларды тоқтатады да, үйден ұзасымен маған 
«Торғай өзеніне барайық» дейді. Суға түсіп, өзен 
жағасындағы құмға қыздырынып жатқанымызда 
Жүкеңнің айтатыны: «Осылай туған жердің суы-
на шомылып, құмына аунағаннан артық курорт 
бар ма. Жазда бір демалыс алып, ауылға келіп, 
қымыз ішіп, Мақа, осылай бір демалайықшы, 
ә?». Әрине, бұл оның ойы ғана. Бәрібір жұмыстан 
шыға алмайды. Соны білгендіктен, жымиямын да 
қоямын. 

Республикалық «Халық кеңесі» газетінде 
менің Торғай облысындағы басшылардың 
былығы туралы «Алпауыттар» атты ма қалам 
шыққанында жергілікті биліктен қатты қысым 
көрдім. Облыстық, аудандық газет тердегі кейбір 
редакторсымақтар маған қарсы ұйымдастырылған 
мақалаларды жариялап, облыс басшылары «Халық 
кеңесі» газетіне: «Мақсұтбек Сүлеймен енді 
Сіздердің газеттеріңіздің Торғай облысындағы 
меншікті тілшісі болып қала алмайды» деп те рес-
ми түрде хат жазғанында Жұмабек мені заң жүзінде 
қорғап, ешқандай айыбым жоғын дәлелдеп, үлкен 
азаматтық танытты. Сол кезде маған қорған 
болған семейлік ҚР Парламентінің депутаты 
Александр Княгинин мен торғайлық Дүйсенбай 
Тұяқбаевқа және Жұмабек Кенжалинге мәңгілік 
ризамын. 

Жиналыста, басшылардың алдында Жүкеңнің 
өзін қалай ұстайтынын, нендей әңгіме ай-

АА
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«...МАЛ ҚАЛҒАНША, 
ТАЛ ҚАЛСЫН»

Дос

Дарынымен жұртты тамсандырып, көпке үлгі болған адамдардың өмірі мен өнері 
туралы ел ішінде аңыздар көп. Сондай аты аңызға айналып, Қазақстан мен Орта 
Азияға жыр-толғаулары, саз-мақамдары кеңінен жайылған жыраулардың бірі – 
Наурызбек Нұржаубайұлы Раманқұлов (1931-1994). Әйгілі жыраудың жыршылық 
шеберлігі, оның репертуары жайындағы небір қызықты әңгімелер ел ішінде әлі 
айтылып келеді. Әлбетте, халқының құрметіне бөленген айтулы адамдардың 
соңына қалдырған мұралары, бұл пәниде тұтынған дүниелері кейінгі ұрпақ үшін 
қашан да құнды. 

лғашқы қар жауған күн. Бұл 
дүние осы аппақ қардай 
кіршіксіз таза болсашы, 
шіркін?!
Талай теперішті бастан 
өткерген Тоғжан жаңадан 
басталған жылға үлкен үмітпен 
қарап, ендігі жерде тыныш 
өмір сүрсек екен деп тіледі. Ұлы 
мен екі қызының болашағын 
ойлайды. Жүрегі сыздайды. 
Жаратылысында пысықтығы 
басым, епсекті, епті, қай-
қай нәрсені де шырқ үйіріп 
ала жөнелетін ол болашақ 
серігімен дәл осылай өмір 
сүрем деп әсте ойламапты да.

МҰРА ХАТ ЖОЛДАРЫНАН   

Белгілі сыншы, әдебиеттанушы ғалым Құлбек Ергөбектің «Сарасөз» кітабын 
оқып шығып, ерекше әсер алдым.  Екі бөлімнен  тұратын туындыда  сыншы 
ғалымдар портреті,  әдебиеттану, сын жанры мәселелері қарастырылған. 1970 
жылы алып шаһар Алматыға оқуға келген бозбала күнінен бүгінгі күніне дейінгі 
шығармашылық процесін суреттейді.

Әсіресе ұстазы профессор Бейсембай 
Кенжебайұлының ұлы істерін рухани 
ерлікке балап, тәппіштеп жазуы тәнті 
етті. «Егер де дарынды шәкірт көрсе 
тағатынан айырылатын, талапты жанды 
мәпелеп баулудан ерінбей-жалықпайтын 
жібек жанды, жұпар жүректі ұлы ұстаз 
Бейсекеңнің қамқорлығын, шикілі-
пісілі бір мақала жазып, ол радиодан 
оқылса, мұны әдебиетке жатқызуға 
болса, онда мен әдебиетке, міне, осылай 
келген едім. Бұл – менің әдебиеттегі 
тырнақалдым! Алғашқы адымым» деп 
ағынан жарылады Қ.Ергөбек. Автор 
өзінің әдебиетке, әдеби сынға келуін, 
тұлғаға айналғанын рет-ретімен сурет-
тей білген. Кітап оқымайтын бүгінгі 
ұрпаққа көркем шығармадан бұрын 
әдеби сын кітапты оқу неге керек деп 
ойлауыңыз бек мүмкін. Жауап, егер 
«Сарасөзді» оқымасам, «Абай жолы» 
романының жарыққа қалай шыққанын, 
Шәкәрімнің хикаясын, Едіге батырдың 
жырын, Сұлтанмахмұттың тағдырын, 
«Дала уәлаяты газеті» жарыққа қалай 
шыққанын, «Күншығыс халықтары 
кіндік баспасын» Нәзір Төреқұлов 
қалай басқарғанын, ояну дәуірінің 
әде биетін, әдебиетке адал қызмет ет-
кен арыстарымыздың ерліктерін, тіпті 
ғалым Б.Кенжебайұлы жасаған қазақ 
әдебиеті  тарихының қалыптасқан 
жүйесін, 1965 жылдан бастап осы 
жүйе бойынша жоғары оқу орындары 
оқитынын білер ме едім?.. Профессор 
Б.Кенжебайұлының ерліктерін әсерлі 
жеткізген.

Сөзімнің басында айтқанымдай, 
«Сарасөзді» оқып отырып әр сөзі 
мірдің оғындай, аффоризмге бергісіз 
екен деп, өзімнің қойын кітапшама 
түртумен болдым. Кенет он төртінші 
рухани ерлікте Б.Кенжебайұлының 
күнделігін көне заман философтарында 
жиі кездесетін «Корманный оракул» 
(Ақыл қалта), Мәшһүр Жүсіптің «Месі» 
іспетті деп бағалапты шәкірті Құлбек 
Ергөбек. «Алма өзінің ағашынан алысқа 
түспейтінін» аңғартты. Ғалымның 
«Сарасөзі» де осыны меңзейді. Демек, 
«Сарасөз» бүгінгі күннің ақыл қалтасы 
деуге толық негіз бар. Бірнешеуін 
назарларыңызға ұсынсам артық бол-
мас: «Ілім-білімін бірінің үстінен бірі 
арыз жазуға, ақыл-айласын қандасын 
құлатуға жұмсаған, қыранын тұмшалап, 
тұғырда ұстап, қарғасын қарқылдатқан 
қайран қазақтың қара мінезі», «Ерлік 
айғаймен жасалмас. Қарсылықтың бәрі 
қолға шоқпар ұстау емес. Ерлік – естелік, 
білімділік. Ерлік – желбуаз қызыл сөз 
емес, нақты іс-әрекет», «Адам баласы 
өзі біреуден жақсылық көрмесе өзі 
біреуге жақсылықты қайдан жасасын», 
«Асылында жақсылық, қайырымдылық 
– адам табиғатынан туындайтын тума 
қасиет. Әйтпесе, өзі жұрттан жақсылық 
көруден жалықпайтын, бірақ өзгеге 
сынық сүйем жақсылық жасамай-
тын, жасай қалғанда өз ауыл-үйі, 
жерлестерінен аспайтын, соның өзіне 
дардай болып жүретін пақырлар, аз ба 
арамызда? Көп қой, көп! Көп ондайлар! 
Ол да бір табиғат!», «Ойыңды күдікке 
алдырсаң, бойыңды кірге шалдырасың. 

Тәрбиеге көнбеген Тұрармен кез-
дескеніне кейде өкінетін де. Онымен 
танысқан кезде де алғашқы қар жауып 
тұрған еді. Тұрармен кездейсоқ танысып 
қалды. Анасына салқын тиіп қалғандықтан 
дәріханаға келген болатын. Мұның асығыс 
кіргенін байқап, алдында тұрған қараторы, 
ұзын бойлы, өзі құралпытас жас жігіт бұған 
ысырылып орын берді. Тоғжан анасына 
қажетті дәрілерді сатып алып аялдамаға 
келді. Дәріханадан әлгі жігіт те шықты. 
Қасына келіп: 

– Біреу-міреу ауырып қалып па еді? 
Жақыныңыз ба? – деп тіл қатты.

– Иә, анам ауырып қалған-ды, – деді.
– Қай ықшамауданда тұратын едіңіз?
– Қала шетіндегі жекеменшік үйлердің 

бірінде.
– Ол жақ қараңғылау ғой. Шығарып 

салайын, рұқсат па?
Өзі де кеш түсіп кеткенге қорқың қырап 

тұрған Тоғжан:
– Асығыс болмасаңыз... – деп тіл 

қатты.
– Жо-жоқ. Үйіңізге жеткізіп салайын. 

Мен де сол маңда тұрамын. 
Таныстық осылай басталды. Алғашқы 

күртік қар бас қан сайын сықыр-сықыр 

 Жыршыны алға сүйреп, шабы-
тына шабыт қосатын, біріншіден, 
тыңдаушысы болса, екіншіден, оның 
домбырасы. Нағыз өнерпаз өзінің 
қолындағы аспабын қадірлеп ұстайды. 
Жыраулар мен ақындардың өз дом-
быраларын қадірлеп, мақтап айтқан 
өлең-толғаулары – бұған дәлел. 
 Наурызбек жырау да өзінің жасынан 
жолдасы болған домбырасына арнап 
шығарған «Домбырамен сырласу» 
 деген толғауында:

«Қолыма алған домбыра, 
Келатқан жастан жолдасым. 

Адам табиғаты әр алуан. Әсіресе соңғы 
кездері адам жаны кісі айтқысыз қасаң 
тартып кетті-ау. Сондықтан ойды 
жақсылыққа жеңдіріп жүрейік те, асы-
лы. Қолдан келсе қазақтың баласын 
алаламай, бөлмей қайырым жасағанға 
не жетсін?!», «Төрде отырғанда кейін 
келген кісіге артық сәлем бергеніңмен, 
орныңды берме», т.б. 

Сайыпқыран сыншының «Өлеңсөз», 
«Дарасөз», «Қарасөз» кітаптары да 
«Сарасөзден» бір кем емес... Соңғы жыл-
дары жазушының өнімді еңбек еткенінің 
айғағы.

Кітаптың тағы бір тебірентерлік тұсы 
– автор ұстазы Тұрсынбек Кәкішевтен 
көрген жақсылығы туралы ерекше 
толғанады. Құлекеңнің өз сөзі: «Сонау 
жетпісінші жылдары әрбір редакцияда 
әдебиетке, журналистикаға жас талап-
кер алып келу, тұсауын кесу – жақсы 
дәстүр еді. Сонау жетпісінші жылдары 
әрбір студентінен болашақ ғалым, ақын, 
жазушы көру – әр ұстаздың бұлжымас 
дағдысы еді. «Қандай көген көздің көзін 
аштың?» деп журналистер бір-бірінен 
сұраушы еді. Қазір қандай екен, сірә? 
Тұрымтай тұсымен болып кетпеді ме 
екен? Жақсы дәстүрден көз жазып 
қалып жүрген жоқпыз ба абайсыз-
да?...» Әрине, бүгінгі таңдағы қоғамның 
жүрек ауыртар тұсын, бүлкілін дөп 
бастыңыз. Көген көздер қағажу көріп, 
кімді жағаларын, нені місе тұтарын 
білмей жүр...

Өз замандастарынан оқ бойы 
о з ы қ  т ұ р ғ а н  Қ ұ л б е к  С ә р с е н ұ л ы 
түркі халық тарының рухани аста-
н а с ы  Т ү р к і с т а н н а н  « Б е й с е м б а й 
Кенжебайұлы ның Түріктану музейін», 
«Түрік тілдес халықтар кітапханасын», 
«Түрік халықтары өнер галереясын» 
ашты. Құлекеңнің өз сөзі: «Түркістанда 
Бейсекеңнің түркологиялық музейін 
ашып жатқан ұрымтал тұста шәкірттері 
жарықтықтың кезінде жәрдем болар 
деп берген кітаптарын қайтарар... Адал 
сүт емген азаматтар еді ғой» деген базы-
насын осындай оралымды тұста жеткізе 
отырайын... Күллі түрік дүниесіне 
ортақ Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
студенттерінің бағына орай мәдени 
ошақтар қалтқысыз қызмет көрсетуде. 

«Сарасөз» кітабын оқудың ал-
дында азды-көпті тәжірибеге сүйеніп 
журнал ашсам деген ойда жүр едім. 
Алайда журналға есім беру қатты 
толғантты. Кітапты оқығаннан кейін 
әсерінен айыға алмай жүрген күндердің 
күнінде Ұлық Алла санама ізгі ой са-
лып тілім «Сарасөз» деп ұрандады. 
Ендігі мәселе ұлықсат сұрау керек!.. 
Құлбек Сәрсенұлы оңайлықпен келісім 
бермеді.  Кітабының атында жур-
нал шыққаны қуантатынын, алайда 
тағдыры қалай болады деп ойланаты-
нын айтты. Ұстаздың сөзі мойнымдағы 
жауапкершілікті еселеп жіберді... 
Міне, содан бері тынбай еңбек етіп 
келеміз. «Сарасөз» кітабының осылай-
ша «Сарасөз» журналы ретінде екінші 
ғұмыры басталып та кетті... 

Гүлжаз ҚАРЫБЕК

СӨЗДІҢ САРАСЫ

етеді.  Ойы сан-саққа жүгіреді.  Ұлы 
Орынбасар биыл екінші сыныпта оқиды. 
Қыздары балабақшада.

...Телефон шыр етті. Айық тыр ғыштан. 
«Жолдасыңызды жинап алыңыз» деді 
аржағынан гүрілдеген еркек даусы. «Ол 
қазір менімен бірге тұр майды. Оны 
білмеймін, білгім де келмейді. Айыбына 
төлейтін ақшам да жоқ».

– Сізден басқа әке-шешесі, бауырла-
рының телефоны бар ма? 

Бұл трубканы тастап жіберді. Қайтып 
мазалаған жоқ. Әлгінде оны «Білмеймін, 
білгім де  келмейді»  деді .  Ол болса 
балаларының әкесі. «Білгім де келмейді» 
дегені әбден шаршағандығы шығар. Тағы 
да телефон безілдеп қоя берді. «Әлгі 
айықтырғыштағылар ма екен?! Әй, соға 
берсін, көтермеймін» деп ойлап алды 

әлде әліптің артын бағып, тоқтай тұрайын, 
кейін де біле жатар деп:

– Тұрар қазір үйде жоқ еді... – деді.
– Алысқа шығып кеткен жоқ па, 

қалада ма? Мекен-жай қалай? Сол тойда 
жіберген тұрақтан өзгерген жоқсыңдар 
ма? Мен вокзалда тұр едім. Жаңылыспасам 
балаларыңыз, Құдайға шүкір, үшеу ғой. 
Көп базарлығым жоқ. Дегенмен, қазір 
тауып жетемін.

– Иә, мекен-жай бұрынғыша ғой. 
Әлгі... – дей бергенше:

– Ал жарайды ендеше. Әлден соң 
жетемін. Тұрар хабарласып жатса, тез 
жетсін де, – деп телефонды қоя салды.

тұрған Ерікті көріп, құшақтай кетті.
– Бармысың, бауырым!
– Армысың, арысым! 
Балалары анадай жерде тұр. Ең кіш-

кентай үш жасар Бағила шыдай алмай:
– Папа, – деп құлдыраңдай жүгірді.
– Бағилашым!
Тоғжан еріксіз көзіне жас алды. Екі 

дос көпке дейін құшағын жазбады. Ерік 
барлық мән-жайға қанық болды.

– Ал осындай бір дертке шал дықтым. 
Арақтың артына шам алып түсіп қуып ке-
лем. Мені бұл дерттен құтқар, досым. Тіпті 
әлім келер емес. Отбасының да шырқы 
бұзылды. Көбіне балаларымды, әсіресе 
Бағилашымды сағынып, күйініп те ішемін. 
Неге? Бәріне өзім ғой кінәлі. Осыған неге 
үйір болдым? Осыдан арылуға ерік-жігерім 
жетпейді. Ерік үнсіз ойланып отырып, бір 
кезде:

– Бәрін де түсініп отырмын. Тү ріңе 
қарасам, баяғы Тұрар емессің. Бірақ өз-
өзіңді тәрбиелеу қо лыңда ғой. Мен саған 
үлкен бір ша руамен келдім. Енді өзімнің 
жағ дайымды хабардар етейін. Қазір сол 
Жаңақалада бір құрылыс компания сын 
басқарамын. Кәсіпкерлікті дамытып 
соның жолына түстік. Менің мақсатым 
осы қаладан да өзімнің компаниямның 
бір филиалын ашу. Оны саған тапсырғалы 
келдім. Арақты қоясың, оны ұмытасың. 
Бұл – бірінші мәселе. Екіншіден, мен 
саған шамам келгенше осы кәсіпкерлікті 
дамыту жолдарын, игілікті іс тәсілдерін 
халық қажетіне асыру бағытын үйретемін. 
Үшіншіден, филиалдың басқарушысы 
өзің боласың. Ол қолыңнан келеді. Соған 
сенімдімін. Ал, ең бастысы, от басыңмен 
қайтадан табысатын бол. Содан соң іске. 
Бабамыз айтады ғой «Көз – қорқақ, қол 
– батыр» деп. Іске кірісетін болсаң, қолды 
бер.

Сол серт, сол уәде Тұрарды құлап бара 
жатқан шыңыраудан суырып алғандай 
әсерде қалдырды. Оянды, сілкінді, жан-
жағына қарады. Досының ықпалы, артқан 
сенімі оған қатты әсер етті. Ерік өз қа ла сына 
алып кетіп, елімен, жерімен, доста ры мен, 
жұмыс бағытымен таныстырды. Тұрар дың 
өмірге көзқарасы өзгерді. Сана дағы сілкініс 
оны, тіпті басқаша қып жіберді. Балалары-
мен, жан-жарымен қайта табысты. 

Аппақ қар! Қолтығынан демеген Тұрар 
Тоғжанды бір кезде жерден көтеріп алды. 
Дүние шыр көбелек айналып бара жатты... 
Ал аяқ астында аппақ қар сықыр-сықыр 
етеді.

Дина ҚҰСПАНОВА
АТЫРАУ

ұлан-асыр той жасайды. Наурызбектің 
шаңырағында болып жатқан қуанышқа 
сонау Алматыдан қазақтың бұлбұл 
әншісі Ғарекең мен айтулы домбы-
рашысы Әзидолла Есқалиев келеді. 
Осы тойда Ғарекең Наурызбек жы-
раумен танысып, оның өнеріне ырза 
болады. Сол таныстық достыққа, 
сыйластыққа ұласыпты. Кейіннен 
Ғарекең Алматыдағы атақты музыка 
аспабын жасаушы шебер  Эммануель 
Романенко (1903-1970)  жасаған 
домбыралардың бірін Нәукеңе беріп 
жібереді. Ғарифолла мен Наурызбек-
тей ән-жыр дүлдүлдерінің таныстық-
достықтарының куәсіндей болған сол 
домбыра бүгінде жыраудың үлкен ұлы 
Қабылдың шаңырағында. 

«...Шығасың бірдей көңілден, 
Көңіл жоқ сенен түңілген. 
Ән менен толғау, күй шіркін, 
Бауырыңнан төгілген. 
Шырқаған әнге қосылып, 
Күмбірлесең қолымда, 
Тас бауырлар еріген. 
Жолдас болып келесің, 
Алуан жүйрік шебермен. 
Тиегің менен екі ішек, 
Қос құлақпенен теңделген. 
Талай сал мен серілер, 
Ат үстінен ән салып, 
Алдына сені өңгерген. 
Атақты әнші, күйшілер, 
Өзімен сені тең көрген. 
Жолдасым деп домбырам,
Айтпаған екен бекерден» деп 

жырлаған Наурызбек жырау қай домбы-
расын болса да өте қастерлеп, ұқыптап 
ұстаған. Кезінде бұл домбыраларды 
Алматыдағы Халық музыкалық аспап-
тары мұражайының қызметкерлері 
сұрап келгенде жыраудың зайыбы 
Зиба әжеміз балаларына: «Әкелеріңнен 
қалған мұра ғой, өз шаңырақтарыңның 
төрінде тұрсын» депті. 

Нәукеңнің жыраулығынан бөлек, 
сурет салатын, ағаштан домбыра ойып 
жасайтын өнері де болған. Ертеректе 
өз қолымен жасаған домбыраларының 
біреуін үлкен қызы Базардан туған 
 Баймырза дейтін жиеніне тарту етіпті. 
Ол домбыра күні бүгінге дейін сақтаулы. 
Домбыраларының ішінде жырауға ең 
көп серік болғаны Сұлтан шеберге 
өзі жасатқан домбырасы екен. Бұл 
домбыра талай таңды атыра жырлаған 
жыраудың жырына қырық жылдан 
астам уақыт бойы қапталдаса үн қосып, 
алқалаған тыңдаушыларының мейірін 
қандырды. 

Күнқожа ҚАЙРУЛЛА,
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясының оқытушысы 

АА

да, – Қой, мүмкін шаруасы бар басқа 
біреулер шығар. Нем кетіп жатыр, – деген 
ол телефонға қол созды. 

– Алло, тыңдап тұрмын.
– Саламатсыз ба? Тұрардың үйі ме 

екен?
– Жоқ! Ә, иә, болған, – деді бұл 

сасқалақтап.
– Сіз Тоғжан емессіз бе?
– Иә, Тоғжанмын. Кім болды екен?
– Ә, Тоғжан қалайсыздар? Амансыздар 

ма? Танымай жатқан боларсыз. Есімім 
Ерік.Тұрардың әскерде бірге болған жол-
дасы едім.

– Ә, Ерік. Сіз, сіз, иә-иә. Тұрар  ау зы нан 
тастамай айтатын-ды. Тойға ша қырдым, 
келмеді деп те жүретін, мекен-жайы әлде-
өзгеріп кетті ме екен деп. 

– Иә, сол Ерік дегеніңіз мен болам. 
Айыбым бар. Мойындаймын. Диплом 
алған себептен тойға келе алмадым. Енді 
әдейілеп іздеп келіп тұрмын. Әрі қосымша 
бітіретін шаруаларым да  бар еді. Иә, со-
нымен амансыздар ғой. Тұрар қайда? Соны 
айтшы.

Күмілжіңкіреп қалған Тоғжан не айта-
рын білмей сасқалақтап, бір жылдан бері 
бірге тұрмайтынымызды айтсам ба екен, 

болуыма себепкер болған домбырам 
еді, көзім қиып қалай берейін?! Жарау-
лы жүйрік атым бар, соны ал, болмаса, 
басқа қалауыңды айт, домбырамды 
бере алмаспын» деген көрінеді. Сон-
да Айсұлу қарындасы: «Іші боқты, 
сырты түкті мал дегенің кімде жоқ, 
жиеніңнің ықыласы кетіп, сұратып 
жібергені домбыра еді» деп, кетпек 
болады. Оразбай жырау сәл ойланып: 
«Мейлі, қалауың болсын, домбыра-
ны бердім, көзімнің қарашығындай 
сақтасын» деп, бала Наурызбекке 
өзінің домбырасын беріп жібереді. 
Көпті көрген жасы үлкендердің айтуы-
нан бізге жеткен әңгімелерге қарағанда, 
Оразбай жырау да бұл домбыраны 
бір жырау нағашысынан алып қалған 
екен. Сөйтіп, нағашылардың қолынан 
 жиендерге өтіп әріден келе жатқан көне 
домбыра Наурызбек жыраудың қолына 
осылай түседі. Екі ғасырлық тарихы 
бар құнды жәдігер қазір жыраудың ор-
таншы баласы Абайдың шаңырағында 
сақтаулы.

Е к і н ш і с і  –  ж ы р а у  б о п  а т қ а 
қонғалы ұстап келген, өмір бойы серік 
болған домбырасы. Ол домбыраның 
құрылысы басқа көп домбыралар-

«Енді қайттім? Не бетімді айтамын? 
Досының алып-ұшып жеткен сағынышы 
су сепкендей басылатын болды-ау. Біздің 
антұрғанды айтсаңшы, айықтырғышта 
жатқан. Қой мен оны жинап алып келейін» 
деген ойға бекінді. Балаларына әкесін 
алып қайтатынын, қазір үйге әкелерінің 
ең жақын досы келетінін ескертіп, шығып 
кетті. Айықтырғышқа келіп, айыбын 
төлеп, Тұрарды алып шықты.

– Балалар аман ба? Мен біткен адам-
мын ғой. Мені іздемейтін едің? Біз үйге 
келе жатырмыз ба? – деп сөйлеп келе 
жатыр.

– Осы ішкіштігіңді қойсаң ғой, анау 
ел қатарлы өмір сүрер едік. Біреуден 
ілгері, біреуден кейін дегендей. Қазір үйге 
жүресің, үйде сені біреу күтіп отыр.

– Ол кім?
– Барғасын көресің.
Әңгіме осы арадан әріге бармады. 

Тоғжан еріксіз үстіне көз  салып қояды. 
Азың қырап кетіпті. Әке-шешесі де шарша-
ған шығар. Бұрын өзімен бірге тұрғанда 
қанша ішіп келсе де, ертесіне таза киім-
дерін кигізіп, мұнтаздай етіп қоятын. 
Өзіне-өзі қылып жүрген жан ғой. Үйге 
келді. Есікті ашып қалғанда қарсы алдында 

дан бөлек. Нәукең ол домбырасын 
Хожелі қаласында өмір сүрген, Бесқала 
өңіріндегі Қайролла Иманғалиев, 
 Алдаберген Тасқынбайұлы, Өсербай 
Сәрсенбайұлы сияқты көптеген ай-
тулы ақын-жырауларға домбыра жа-
саумен аты шыққан Сұлтан шебер-
ге арнайы тапсырыспен жасатыпты. 
Домбыраның жасалуы да ерекше. Өзі 
ойма домбыра болғанымен, шанағы 
бірнеше бөлікке қырланғандықтан 
сырт көрінісі құрама домбыра тәрізді 
көрінеді. Бұл домбыра ұстасының 
шеберлігін аңғартады. Ал шанағынан 
сәл жоғарырақ жер мен сабының ара-
сына бұрандалы темір орнатылған. Осы 
жерінен домбыра екіге бөлініп, алыс 
сапарларға шыққанда сөмкеге салып 
жүруге ыңғайлы болған. 

Ал үшінші домбырасы  жайын да 
айтар  болсақ,  оны әйгіл і  әнші, 
Қазақстанның халық артисі  Ғарифолла 
Құрманғалиев  Наурызбекке сыйға 
тартыпты. 1972 жылдың көктемінде 
Наурызбек жырау үлкен ұлы Қабылды 
сүндетке отырғызғанда арғы жағы 
Т ү р к і м е н с т а н ,  Х и у а ,  Ү р г е н і ш , 
Қазақстаннан арнайы қонақтар 
шақырып, Бесқаланың халқын жинап, 

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

ДӘУЛЕСКЕРДІҢ 
домбыралары

жыршылық өнер нағашылар жағынан 
келген деседі .  Оның жырға енді 
ықыласы ауып жүрген кезі  екен. 
Оразбайдың әйелі босанып, соған 
Наурызбектің анасы Айсұлу қалжа 
апарады. Оразбай жырау үйіне келген 
қарындасынан сол кездегі дәстүр бой-
ынша қалауын сұрайды. Сонда Айсұлу 
анамыз тұрып: «Наурызбек жиенің ән-
жырға әуестеніп жүр еді, домбыраңды 
сұрай келдім» дейді. Өмір бойы жолда-
сы болған домбырасын кімнің бергісі 
келсін, «Ол домбыра несібемді тауып 
жеуіме, Оразбай жырау деген атқа ие 

Көптен бергі сырласым. 
Ғасырдан өтіп ғасырға, 
Өскен елге куәсің. 
Беліңді буып пернемен, 
Қапталымда тұрасың.
Бауырыңда екі жол жатыр, 
Шеті жоқ ұзақ тұңғиық,
Ағып жатқан арнасың. 
Төбеңде екі құлақ бар, 
Қарауылдап тұрғандай,
Адастырмай жолға саласың.
Алқымыңда шайтан тиегің,
Бұл да өзіңнің тірегің.
Ол болмаса орнында,
Білдірмейсің байлықтың 
Ағып жатқан дерегін. 
Соған беріп қойғандай,
Дүнияның белді бөлегін...» деп, 

домбыраның ішегі, тиегі, құлағы тәрізді 
бөлшектерін жеке-дара суреттей оты-
рып, киелі домбыраның бар қадір-
қасиеті туралы терең толғаған. 

Нәукеңнің үш домбырасы бар. Үш 
домбырасы үш ұлының шаңырағында 
көздің қарашығындай сақтаулы тұр. 

Әуелгі домбырасының Нәукеңнің 
қолына түсу тарихы қызық.  Наурызбек 
– Бесқалаға танылған Төртқара Оразбай 
жыраудың туған жиені.  Наурызбекке 

БӘЙГЕ

«МҰРАГЕР» – 
БАС ЖҮЛДЕГЕР

Астанадағы «Қазанат» атшабарын
да қаланың 20 жылдық мерейтойы
на арналған аламан бәйге өтті. 
Жүлде қорына 20 миллион теңге 
тігілген бұл сайысқа еліміздің әр 
түкпірінен кіл жүйрікте мың жүйрік 
деп танылған тұлпарлар қатысты.  

Астана қаласы әкімінің орынба-
сары Ермек Аманшаев, Мәдениет 
және спорт министрлігінің жауапты 
хатшысы Қуатжан Уәлиев, Ұлттық 
спорт қауымдастығының президенті 
Бекболат Тілеухан, Қазақстан Жазу-
шылар одағының төрағасы Ұлықбек 
Есдәулет қатысып, жүлдегерлерді 
марапаттады.

Астананың 20 жылдығына орай 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
спорт қауымдастығы, Мәдениет және 
спорт министрлігі мен Астана қаласы 
әкімдігінің қолдауымен өткен бәйге 
16 шақырымдық кіші аламан, 25 
шақырымдық үлкен аламан болып 
бөлінді. Ұйымдастырушылар алаң өл-
шемін ескеріп, әр өңірден екеуден ғана 
ат қатыстырған бұл бәйгеде облыс-
тағы таңдаулы, алдына қара салмаған 
жүйріктер бақ сынады. 16 шақы-
рымдық аламанға қатысқан 24 аттан 
мәреге 8-і жетті. Алматы облысының 
Талғар қаласынан «Мұрагер» есімді 
көк құнан мәре сызығын бірінші 
болып кесті. Бірінші орынға 3 300 

000 теңге көлеміндегі жүлде берілді. 
Екінші болып Қарағанды облысының 
«Лайт Энджл» атты ағылшын тұқымды 
күрең дөнені келіп, 1 850 000 теңге 
көлеміндегі жүлдемен марапаттал-
ды. Арнұр Курванжан тақымдаған 
Астана қаласының «Алматы» есімді 
үш жасар ағылшын тұқымды жирені 
мәреге үшінші болып жетті. Үшінші 
жүлдегер 1 200 000 теңге көлеміндегі 
сыйлықпен марапатталды. 

Тартыс 25 шақырымдық аламан 
бәйгеде орын алды. Нәтижесінде 
Б а т ы с  Қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы н ы ң 
Жаңақала  ауданынан келген Серік 
Бекқайыровтың «Қаракөз» есімді 
үш жасар ағылшын тұқымды торы-
сы басқаларынан озық келді. Атты 
жаратқан бапкер Мақсат Бекқайыров 
6 600 000 теңге көлеміндегі жүл-
дені қанжығалады. Екінші болып 
«Қаракөзге» шылбыртастам ғана жет-
пей Ақжол Жұматай мінген «Бұйра-
жал» атты Қарағанды облысының 
ағылшын тұқымды жирен қасқа бестісі 
келіп, 3 300 000 теңге көлеміндегі 
жүлдені иеленді. Оразалы Жорабек 
тізгіндеген Алматы қаласының «Вер-
ный» есімді ағылшын тұқымды күрең 
бестісі үшінші болып жетіп, бапкеріне 
1 650 000 теңге көлеміндегі сыйақы 
берілді.

Нұрлан ҚҰМАР
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ANA TILIАНА ТІЛІ

Атам қазақ топырақты 
жарып шыққан жас өскіннен, бүрін 

жая бастаған тал-шыбықтардан тіршіліктің 
бояуын бар сана-болмысымен түйсініп, 

жүрегімен сезініп, жанымен қабылдаған. «Артыңда 
мал қалғанша, тал қалсын» деген аталы сөз осыдан шықса 
керек. Бүгінде Астанадай айдарлы шаһарды асау желдің 

өтінен, ақ түтек боранның бет қаратпас екпінінен қорғап тұрған 
желбіреген желегі – жасыл белдеу сол қастерлі ұғымның нақты 

көрінісі сияқты.
Әлқисса, сәл шегініс жасасақ. Астананың құрылысы қарқын алып, 

жаңа ғимараттар жарыса бой түзеп жатқан бір кездері қазіргі 
Тұран даңғылы бойындағы айдынға жылда көктемде қос аққу келіп 
қонып жүрді. Ары-бері жүргенде автобус терезесінен үш жыл бойы 

бақыладым. Жаздай балапандарын шығарып, жетілдіріп, күзге қарай 
жылы жаққа ұшып кетеді. Төртінші жылға айналғанда сол тұста 
тракторлар мен эксковаторлар пайда болды. Олар су жиегіндегі 

топырақты қопарып, айдынның шетін бітеп, құрылыс 
жұмыстарына ыңғайлап жатқан. Сол көктемде аққулар 

келмеді, үркіп кетті. «Әттеген-ай, табиғаттың еркесі 
бауырын жылытқан суынан айрылды-ау, шіркін, 

табиғаттың тұмса болмысын сақтап қалса ғой» 
деп, құрылысшыларға ептеп өкпелеп, 

іштей өкінгенім есімде.

ТАБИҒАТ

Түп-тамырына үңілсек, 
па парацци ұғымы 1960 жылы 
Фредерико Феллинидің «Тәтті 
өмір» кинофильмінен туса 
керек. Папараццо – фильм-
дегі бас кейіп кердің досы, 
фотограф. 

Аталған кейіпкер кинода 
маса секілді ызыңдап, тұмсы
ғын тықпайтын жері жоқ 
жан ретінде көрінеді. Папараццо деген атты 
режиссер өзінің мектептегі досынан алған, 
яғни қатарластарының бірін өздері бала күнде 
өте шапшаң сөйлеу мәнеріне қарай осылай 
мазақтайтын болса керек. Ал ол адам өмірде бар, 
яғни Феллинидің досы, әйгілі итальян фотографы 
Тацио Секкьяроли. Папараццоның елге ұнағаны 
сонша,  кейін ол көпше түрде  Папарацци 
делініп, қапыда «қақпанға» түсіретін фотограф
журналистердің атауына айналды.

Алайда бір деректер папараццидің одан әлде
қайда бұрын бастау алғанын нұсқайды. ХХ ғасыр 
басында Мәскеу түбіндегі саяжайларда қалтарыста 
қапысын аңдыған фотографтар торуылдаса керек. 
Олар көбіне сол жерде отырып күлкілі жағдай 
немесе суға шо  мылушыларды аңдыған. Бірақ 
солардың біразы қолға түсіп қалып, соққы жеп 
тынады екен. 

Ал біздің заманымызда, ондайларға кей бі реу
лердің өзі біреуді бопсалау үшін тапсы рыс беретін 
болып алған жайы бар. Міне, папа раццидің түп 
атасы қайда жатыр?!

Жерорта теңізі климаты 
дегеніміз – жазы құрғақ қоңыр-
жай жылы климат; ал белгілі 
ғалым Алисов оны конти-
нент тердің батыс жа ғалау-
ларындағы субтро пи калық 
климатқа тән деп есептейді. 

Бұл климаттың қысы 
жылы, жауындышашынды 
келеді, ал жазы едәуір құр

ғақ, мейлінше ыстық болады. Қыста қар жаууы 
мүмкін, бірақ ол жер бетін жаппайды. ТМДдағы 
Қырымның оңтүстік жағалауындағы климат осыған 
жуық. Мәселен, Ялта маңайында жазда орташа 
температурасы 24 градус нөлден жоғары болса, 
қыста 4 градус суық жыл бойғы жауыншашын 
мөлшері 600 мм, бірақ жаз айларында 230 мм ғана 
түседі. Кавказдың Қара теңіз жағалауында климат 
Туапседен солтүстікке таман шамалап Жерорта 
теңізі климатына жуықтайды.

Жерорта теңізі климаты (Алисовтың пайым
дауынша) Жерорта теңізінің өзінен тысқары 
жерлерде де: АҚШтың Калифорния, Оригон 
және Вашингтон штаттарының жағалауларында, 
Оңтүстік Австралияда, Оңтүстік Африкада (Кап 
аралы) байқалады. Жерорта теңізі климаты бар 
аудандардың өсімдіктер дүниесі де біралуан: 
құрғақшылыққа төзімді өсімдік түрлері мәңгі жасыл 
ағаштармен және бұталармен қатар өсіп тұрады.

Өңгеріп екі басын қыпша белге,
Жатады көтергенше сұлап жерге.

Көршісімен 
Күнде араз болды.
Күнде араз болып,
Мүлде араз болды.
Мүлде араз болып,
Дүрдараз болды.
Дүрдараз болмайтын,
Күндері аз болды.

(Зілтемір) 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Папарацци – кім қалай түсінеді?..

Жерорта теңізінің ерекшелігі

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«...МАЛ ҚАЛҒАНША, 
ТАЛ ҚАЛСЫН»

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Қазіргі таңда телефонға телміріп, 
әлеуметтік желінің арбауына шыр-
малып жүргендер аз емес. Тіпті бұған 
күнделікті құбылыс ретінде қарап мән 
бермей келеміз. Жасыратыны жоқ, 
бүгінгі заман «айшылық алыс жерлерден 
жылдам хабар алғызған» ғаламтордың 
заманы. Әйтсе де, әлеуметтік желінің де 
жақсылығы мен жамандығы бар. Соны да 
ескергеніміз дұрыс. 

Қынжылтатыны – әлеуметтік желі 
арқылы біреудің атына ғайбат сөз ай
тып, жағымсыз пікір жазатындар... Та
ныс па, бейтаныс па ол жағы маңызды 
емес, әйтеуір жамандаса болғаны. Тіпті ға
ламторға бүркеншік атпен тіркеліп, жалған 
ақпаратпен жүйесіз сөздер айтатынын 
қайтерсіз? Қазір бүркеншік атпен желіге 

кіру бұғатталғанымен, бірінбірі жамандау 
әлі де тыйылар емес. Сонда халқымыздың 
көнеден қалған сөз мәдениеті, әдетғұрпы, 
мейірімділігі, еліне деген жанашырлығы 
жоғалып бара жатқаны ма? Ең сорақысы 
– дағдыға айналған ғайбат сөздерге толы 
пікірлерді кейінгі буынның оқитыны. 

Бағзы дәуірден бері өсек, ғайбатты 
теріс деп санаған халықтың ұрпағы едік 
қой.  Атаәжелеріміз келеңсіз әңгіменің 
ұшы шығып қалса болды «Тәйт, біреудің 
сыртынан жаман сөз айтпа» деп тыйып 
тастайтын. Осындай тәрбиені көрген бала 
да үстірт пікір айтуға аулақ болады, әрине. 
«Ұят», «Обал», «Жаман болады» деген үш
ақ ауыз сөзге тоқтаған халықтың келер 
ұрпаққа берер тәрбиесін ойламай, бір
бірінің сыртынан сөге жамандауы – жат 
қылық. Абай атамыз: «Біріңді қазақ, бірің 

дос, көрмесең істің бәрі бос» дейді. Қарап 
отырсаңыз бірінебірі ғайбат сөз айтатын
дар – қазақтың қарадомалақ балалары 
мен қызкеліншектері. Сүреңсіз пікірлерді 
көріп, өзгелер отқа май құйып, жанжал 
 туындатып жататынын да байқаймыз. 

Осы орайда тағы да елінің ертеңі үшін 
алаңдаған дана Абайдың ғибратқа толы 
өлеңі ойға оралады. 

Заманақыр жастары,
Қосылмас бір бастары.
Бірінебірі қастыққа, 
Қойнына тыққан тастары.
Иә, өткен ғасырда айтылған сөз осы 

заманды бейнелеп тұрғандай. Расы
мен де, әлеуметтік желі арқылы тасада 
тұрып тас атқандардың бүгінгі көрінісі 
осы. Жығылғанға жұдырық деп біреудің 
аңдаусызда басқан шалыс қадамын аңдып, 

сүрініп кетсе қуанатындар да бар. Оны
мен қоймай өзгенің кемшілігін әлеуметтік 
желіге салып, өзіне ұпай жинау да сәнге 
айналғандай.  Шариғатымызда: «Біреудің 
сыртынан өсек айту, бауырыңның етін 
жегенмен бірдей» дейді. Өзімізді өзіміз 
даттағанша, көнелер салған иманды жолды 
жалғауға тырысайық. Өйткені тілдің күнәсі 
– ең ауыр күнәлардың бірі. 

Әлеуметтік желінің жақсы жағы жетіп 
артылады. Бірақ бүгінгі қоғамда оның 
пайдалы тұсынан гөрі зияндығы басым 
тәрізді. Сондықтан менің айтайын дегенім, 
ғаламтор желілерін дұрыс пайдалана 
білейік. 

А.НАЗАР

Алматы облысы

Әлеуметтік желі: сор мен бақ

Бұл бір көңілде жүрген штрих қой. 
Арада жиырма жылға жуық уақыт 
өткенде табиғи дүниені сақтап қана 
қоймай, оны байытып, жетілдіріп, 
ұрпақ  үшін  елорданы айналды
ра орманды алқаптар жасап, аңқұс 
жіберіп жатқан қазіргі тірлікке қарап 
сол ойымның ұшқарылау болғанын 
түйсінгендеймін.  Жұртшылыққа жақсы 
таныс, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
1997 жылдың қыркүйегінде Астана 
қаласының Жасыл белдеуін құру тура
лы шешім қабылдады. Табиғаттың ты
нысы ашылды. Менің әлгі үркіп кеткен 
аққуларым да осы ауқымды аймақтың 
бір тұсын жайлы мекен еткен шығар, 
кім біледі? 

– Елбасының Астананың жасыл 
белдеуі туралы идеясы ә дегеннен 
тиянақты жүзеге асырыла бастаған, 
– дейді «Жасыл аймақ» мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнының бас дирек
торы Жұматай Сүйіндіков. – Ол кезде 
азынаған жел өтінде осынша алқапқа 
тал егіп, жайқалған орманға айналдыру 
сенгісіздеу жағдай еді. Енді, міне, жаз 
шықса елорданың маңайы жасыл же
лекке малынып, қаланы тазартып, лас 
ауаны сіңіріп тұратын табиғи сүзгіге 
айналды. 

Ресми деректерге қарағанда, орман
ды алқаптар қазақ даласының 4 пайы
зын ғана құрайды. Өткен ғасырдың 
тоқсаныншы жылдары ағашты та
быс көзіне айналдырғандар соның 
өзіне аш қасқырдай лап қойып, жойып 
жіберуге шақ қалды. Семей, Павлодар 
өңірлерінде қаншама гектар қылқан 
жапырақты қарағайлы орман өртеніп 
кетті. Елдің байлығын өз қолымызбен 
қ ұ р т т ы қ .  Е г е р  р е с п у б л и к а н ы ң 
барлық облыстарында Астананың 
осы тәжірибесі қолға алынса, бүкіл ел 
аумағын көгалдандыруға болар еді. 

«Жасыл аймақ» басшысының «Расы 
сол, бұл іске жұмсалатын шы ғын
ды ол шығын деп қарауға болмайды. 
Шығын миллиондаған адамдардың 
денсаулығымен жүз есе, мың есе 
қайтады. Әр түп ағаш қаншама көмір
қышқыл газын сіңіріп, оттегі бөліп 
шығарып жатыр, бұл пайда емес пе? 
Ұрпағымыздың жасыл желекті орман
тоғайлы жерлерде таза ауада жүргені 
қандай?» деген сөзі ойға қалдырды.

 Әр түп ағаштың қоршаған ортаға 
тигізетін пайдасы ұшантеңіз. Ғылыми 
зерттеулерге қарасақ, орта көлемдегі 
бір ағаш 24 сағатта үш адам тәулік бойы 

дем алған оттегінің орнын толтырады 
екен. Ашық шуақты күні бір гектар жа
сыл желек 220280 келі көмірқышқыл 
газын сіңіріп, 180220 келі оттегі бөліп 
шығарады. Тіршіліктің табиғи өкпесі 
демеске лажың жоқ. Мынау жердүние 
орман алқаптары арқылы дем алып 
тұрады екен. Осы орайда, «Қазақ да
ласын орманға айналдырайық!» деп 
ұран көтеріп, баршамыз соны ұстансақ, 
қане? Жеріміздің кеңдігі, халқымыздың 
шашыраңқы орналасуы экологиялық 
тепетеңдікті сақтауға көп көмек болып 
тұр. Әйтпесе, ғылымы мен техникалық 
жетістіктері көш ілгері кеткен дамыған 
елдердің іріірі қалалары бір жұтым таза 
ауаға зар. Оның үстіне ғаламдық жы
лыну да кері әсерін тигізуде. Айталық, 
Жапон үкіметі Токио қаласын ыстық 
ауадан қорғап, оттегіні молайту үшін 
үйлердің төбесіне ағаш егу мәселесін 
көтеруде. Себебі соңғы жүз жылда 
ауаның температурасы 2,9 градусқа 
ж ы л ы н ғ а н .  О с ы н д а й  ж а ғ д а й д ы 
көргенде Қазақстандағы ахуалға 
тәубе дейсіз. Ал «Жасыл аймақтың» 
тәжірибесі қандай мадаққа да лайық. 

 Алғашында елорда маңайындағы 
топырағы құнарлы аймақтарға ағаш 
егілді. Біртіндеп ғалымдар сортаңды 
жерлерге  де  орман өсіру  жайын 
тәжірибеден өткізіп зерттеді. Сөйтіп 
іс айналып жүре берді. Осы орайда, 
көкейдегі біраз сауалға жауап алу үшін 
маманды сөзге тарттық.

– Астана маңайына егілетін ағаштар 
қайдан әкелінеді, олардың жергілікті 
климатқа бейімделуі қалай?

– Біз негізінен өзіміздің «Ақ қайың» 

ды. Одан алыстау жерлерден әкелініп, 
егілген ағаштың жерсініп, тамырланып 
кетуі едәуір күшке түседі. Кәдімгідей 
ауырады, өркенін жая алмайды. 
Сондықтан оған біраз күтім қажет бо
лады.

— Астанаға сырттан қандай ағаштар 
әкелінді?

— Біздің мамандар отыз шақты 
ағаш түрін  жергіл ікт і  климатқа 
бейімдей алды. Мәселен, Сібірдің 
қылқан жапырақты ағашы,  канадалық 
үйеңкі, ергежейлі қарағайлар жақсы 
жерсінді. Тал егудің өзіндік техно
логиясы, ерекшелігі бар. Питом
никте тұқымнан өсірілген көшеттер, 
шыбығынан өсірілген ағаштар бар, 
қажеттісін қазып алып, ерте көктемде 
тамырын мұзға, қарға салып қоямыз. 
Себебі сәл жылы болса, дереу бүршік 
жарып кетеді. Онда ол жарамсыз бо
лып қалады. Сондықтан 1015 күннің 
ішінде белгіленген орындарға апа
рып, бар технологиясын сақтап ексек, 
күн жылына онсыз да қауызданып, 
атылғалы тұрған бүршіктер дүр етіп 
ашылып, жапырақ жаяды. Ағаштың 
тамырлануы оңайланады. Көктем – 
көшет тамырының күшті кезі. Бұл енді 
жаңарып, жасаратын барша табиғаттың 
заңдылығы ғой.

— Негізі қарағайдың өсіп жетілуі 
үшін кемінде 100 жыл керек деп жатады 
ғой? 

— Жүз жыл деп кәдімгі құрылыс 
материалы үшін пайдалануға жарай
тын кезін айтады ғой. Әйтпесе, неге 
өспесін? Міне, мына қарағайға 89 
жылдай ғана болды, ұзындығы екі метр
ден асты. Кең алқапта осылай қаптай 

тәжірибесін бөлістік. Бұл – жаңа тех
нология.

— Жабық тамырлы жүйенің мәні 
неде?

— Бұл көшеттерді арнаулы ұясы 
бар ыдыстарға отырғызу деген сөз. 
Біз питомникте көшетті екі жыл 
өсірсек, жаңа технология арқылы 
уақытты қысқартамыз.  Ұяларға 
құнарлы топырақ пен микроқоспалар 
салынады. Көшет тез бой көтеріп 
өседі. Кейін жерге отырғызар кез
де көтеріп қалсаңыз, топырағы ша
шау шықпай бірге алынады. Бұл әдіс 
ағаштың 100 пайыз тамырланып, 
өсіп кетуіне мүмкіндік береді. Яғни 
әбден дәлелденіп, сынақтан өткен 
тәжірибе. Үлкен пайдасы бар іс. Аста
на ғана емес, Қазақстанның барлық 
аймағында пайдаланып, жаңа техно
логияны енгізген дұрыс болар еді. Әлгі 
өртеген ормандардың орнын толтыру 
үшін осындай озық тәжірибеге кірісу 
керек. Болашаққа бірдеңе қалдыру 
керек қой. Орман шаруашылығын 
дамытуға ден қойған елдер алды
мен жапырақты ағаштарды өсіруге 
көңіл бөледі. Өйткені олар қылқан 
жапырақтыларға қарағанда тез өседі. 
Бірақ қарағай, шырша сияқты ағаштар 
да керек. Біз солай істеп, араластыра 
егіп жатырмыз. Қарағайларымыз ертең 
ну орман болғалы тұр.

 Иә, Астананың айналасында ну ор
ман қазірдің өзінде бар. Құлақ естігенді 
көз де көрді. Елбасының тікелей бас
тамасымен, жіті бақы лауымен жүзеге 
асырылған 83 мың гектар жерді алып 
жатқан жасыл белдеу  халықтың 
көзайымына айналды. Жылдағыдай 
биыл да Астана күні қарсаңында 
 Президент Нұрсұлтан  Назарбаев 

жасымық, шиқылдақ, мәскеу торғайы 
мен қырғауыл бар. Елорданың шет 
жақтарындағы жекеменшік үй иелері 
кейде көшеден қоян көретінін ай
тады. Тамаша көрініс қой. Үлкен 
мегаполистің шеткері  тұстарына 
табиғаттың төл еркелері жасқанбай 
еніп кетіп жатса, жайлылықтың белгісі 
емес пе? Бұл ерекше әсерге, қуанышқа 
бөлейді. Елбасы осы экологиялық 
жағдайдың бәрін көз алдында саралап, 
көңіл сүзгісінен өткізіп келеді. 

Бұл жолы Нұрсұлтан Әбішұлы 
кейбір жауапты министрлерге жасыл 
белдеуге байланысты сын ескертпе 
айтқанын естідік. «Алғашқы кезде 
егілген ағаштар көп жерлерде өспей 
қалған. Күтім жасалмаған. Сондықтан 
да олардың арасында түрлі химикаттар 
мен тыңайтқыштарды қажетсінетін 
ауруға ұшырағандары бар» дей келіп, 
ол Мәскеу, Қазан, Киев сияқты 
қалалар маңайындағы қалың ор
манды мысалға келтірді. Енді 3040 
жылдан кейін елорда төңірегіндегі 
ағаштар Бурабай орманындағыдай 
болатынын айтты.«Орман – нағыз 
табиғи байлық әрі қолайлы тіршілік 
ортасын сақтаудың маңызды тетігі. 
Ормантоғай қаладағы ауаны тазар
тып, ауарайын жұмсартуға септігін 
тигізеді» деді Елбасы көп көңіліндегі 
ойды тап  басып.  Сол күні  жа
сыл желектің қазіргі жағдайы мен 
оны әрі қарай дамыту мәселелері 
жөнінде кеңес өткізген Мемлекет 
Басшысы «Жасыл белдеудің» және 
«  ШортандыБурабай» шипажай 
аймағының ормантоғайларын қосу 
жөніндегі ауқымды жұмыс алдағы 
жылдары жалғасатынын айтты. Атап 
айтқанда, АстанаҚарағанды және 
АстанаШортанды тас жолдарының 
бойындағы бір мың гектардан астам 
жерге ағаш отырғызылатын болады.

   Міне, табиғаттың тілін табу, оны 
адам игілігіне жарату осындай болар. 
Кешегі Кеңестік қызыл империяның 
оспадар саясатымен ұланбайтақ дала
мыз темір түреннің жүзімен тілімделіп, 
топырақ ұшып, шаң қонып кетуге 
шақ қалған жылдар кімнің есінде 
жоқ? Енді адам қолымен жасалған 
сол зұлымдықтың ізін жойып, Жер
Ананың жыртылған «жейдесін» жамай
тын кез туды. Астананың жасыл белдеуі 
– сол ұлы істің бастамасы. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Тарихта жануарлардың 
жеке адамдарға, кейде тұтас 
б ір  халықтың тағдырына 
шешуші әсер еткен көптеген 
оқиғалары белгілі .  Міне, 
сондай оқиғаларға қатысты 
а з д ы - к ө п т і  м ы с а л д а р ғ а 
тоқталсақ.

Жаратылысында ең жуас 
жануарлардың бірі болып 
саналатын гиппопотам – біздің дәуірімізден үш мың 
жыл бұрын болған бір тра гедияның себепкері екен. 
Оның кінәсінен алғашқы Мысыр перғауындары 
әулетінің бірінші өкілі – Менес қаза тауыпты. 
Дүниедегі ең ежелгі мемлекеттердің бірін жеке дара 
билеп келген 60 жастағы бұл монархты ызаланған 
бегемот таптап өлтірген. 

Біздің дәуірімізге дейінгі 546 жылы Галис 
өзенінің бойындағы ұрыста түйелер белгісіз, қуатты 
да құпия қарудың рөлін атқарған. Лидии Крез патша 
өзінің атты әскерлерін парсы әміршісі Кирдің 
жасағына қарсы шешуші шабуылға дайындап 
жатқан кезде парсы отрядтарының алдыңғы 
шебінде кенеттен екі өркешті жан түршігерлік 
сұмдық зор бейнелер пайда бола қалады. Олардың 
көрінісі ырымшыл әскерлерді ғана емес, талай 
соғыстарға қатысып шыныққан атты жауынгерлерді 
де шошытады. Үрейлері ұшқан Крездің әскерлері 
бұрылып кейін қаша бастайды.

«Таңғажайып» жануарлар
ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

атты питомнигімізде ағашты тұ қымнан 
өсіреміз. Питомниктің аумағы 110 
гектардай жерді алып жатыр. Жылына 
8,5 миллион жас шы бық егіледі. Отыз
дан астам ағаш және бұта түрлері бар. 
Питомник мамандары өзге елдерден 
әкелінген ағаш түрлерін сынақтан 
өткізіп, Арқаның қатал табиғатына 
б е й і м д е у м е н  а й н а л ы с а д ы .  « А қ 
қайыңның» жанында 155 гектар ағаш 
тұқымы плантациясы бар. Болашақта 
содан сапалы тұқымдар мен көшеттер 
аламыз ба деген үміт үлкен.

— Ағаш жергілікті жағдайға қалай 
бейімделеді?

— Қазақта  «бала  жас  шыбық 
сияқты, қалай тәрбиелесең солай өседі» 
деген сөз бар. Бұл жайданжай айтыла 
салмаған. Өмір тәжірибесі адами бол
мысты табиғатпен салыс тырып тұр. 
Ағаштың да жаны бар. Қисық ексең, 
қисайып шығады. Иіп қойсаң, иіліп 
өседі. Сол сияқты суыққа, желге, шөлге 
төзімділігі де біртіндеп қалыптасады. 
Негізі радиусы 700 шақырымға дейінгі 
жердің ағашы сол климатқа көнгіш 
келеді, ешқандай қиындық тудырмай

өсіп тұрса, оны орман емес деп кім айта 
алады?

— Көбінесе ағаштың қандай түрі 
егіледі?

— Біз жалпы 118 түрлі ағашты Аста
на табиғатында сынақтан өткіздік. 
Соның отыздан астамы жерсініп кетті. 
Бірақ негізінен қарағай, қайың, шыр
ша егіледі. Терек пен емен де көбейіп 
жатыр. Жемісжидек, алма мен алмұрт 
ағаштары да егіледі.

— Сіздер шетелдік тәжірибелерді 
пайдаланасыздар ма?

— Иә, бұл бағытта ізденістер бар. 
Польшаның орман шаруашылығы 
ғ а л ы м д а р ы м е н  ж а б ы қ  т а м ы р л ы 
жүйе бойынша көшеттер отырғызу 

тікұшақпен орманды алқаптарды 
аралап көрді, жылдағыдай орманға 
қырғауылдар жіберу рәсіміне қатысты. 
Пырылдап ұшқан 150 қырғауыл басына 
пана, жанына сая болар орман ішіне 
бытырай сіңіп жоғалды.

Осы жерде айта кетейік, ма ман  
да р дың айтуынша, сегіз жылда инку
бация арқылы 9883 қырғауыл бала паны 
шығарылса, соның 9483і жетіліп, 
еркіндікке жіберілген екен.

Дала аңызағын ұстап тұрған ор
манды алқапта бүгінде марал, бұлан, 
елiк, суыр, қарсақ, ондатр, қоян, 
тышқанның бірнеше түрі  мекен етедi. 
Ал құстардан балқарағай торғайы, 
сұр шiл, сұр сандуғаш, көк қарға, 



12 №28 (1442)
12 – 18 шілде

2018 жыл

ANA TILI АНА ТІЛІ

АРБАҒАН ЕЛДІ 
БІР СИҚЫР...

Таяп қалды...

Бас редактор 
Жанарбек ӘШІМЖАН

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Әсел САРҚЫТОВА – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота ҚУАТОВА – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректор
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Хатшы-референт
Айдана ЖЫЛҚЫБАЙ

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң 
Ақпарат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2018 жылғы 28 наурызда №17007-Г 
куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 
аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:
Ғазиз ЕСЕМБАЕВ (Астана) 8 7016048029
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Әсел САРҚЫТОВА

Таралымы 15 350

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары: 
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 175, 2-қабат

А

Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. 
 «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-12-04; 
 Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты
Тапсырыс №1024/590

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Шәмшидин ПАТТЕЕВ

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

ANA TILI

Футболға жанкүйер болу – қазақ қаламгерлерінің, ұлт зиялыларының да бір қыры десек, 
қателеспейтін шығармыз. Кезінде көрнекті ақын Әбділдә Тәжібаев «Қайратым» деп мен жүрмін, 
қайрат қылмай сен жүрсің» деп жырлағаны, Шерхан Мұртаза, Тұманбай Молдағалиев, 
Сейдахмет Бердіқұлов сынды қазақтың даңқты  ақын-жазушылары футбол десе ішкен 
асын жерге қойып, үлкен жанкүйер болғаны жадымызда. Сол дәстүр бүгіндежалғасып 
келеді. Көршілес Ресей елінде әлемдік доп додасы өзінің мәресіне жақындаған сәтте 
белгілі мәдениет, әдебиет қайраткерлеріне хабарласып, әлем чемпионаты жайын-
да пікірлерін білген едік. Әрқайсысы футбол тақырыбында шешіле сөйлеп, 
тұшымды ойларын айтты. Жанкүйерлік ететін командаларының чемпион 
болатындығына үмітті екендіктерін де жасырмады. 

Сонымен, келесі ширек финалдық ойын тағы 
бір қос жұлдыз Уругвай мен Франция құрамалары 
арасында өткен еді. Әлемнің 2 дүркін жеңім пазы 
Уругвай құрамасы әлем біріншілігінің  жеңім пазы, 
Еуропа чемпионы Франция секілді азулы ко мандаға 
қарсы жартылай финалдық жолдама үшін күш сы-
нады. 

Өкінішке қарай, «Нижний Новгород» стади-
онында өткен аламан бәсекеде Уругвай құрамасы 
француздарға 2:0 есебімен жеңіліп қалды. Кабанидің  
жарақатына қатысты ойынға шықпауы командаға  
өз әсерін тигізді деуге болады.Суарес пен Стуани 
қорғанысы тас қамал француздардың қақпасының 
кілтін таба алмай-ақ  кетті.  Кездесудің 40 және 
61 минуттарында Рафаэль Варан мен Антуан 
Гризманның  соққан голдары Францияға  жарты-
лай финалға шығу  жолдамасын тарту етті. Келесі 
тартыс ты соңғы ширек финалдық ойындар  Англия 
мен Швеция және Хорватия мен Ресей арасында 
өткен еді. Осы әлем біріншілігінде Тунис, Панама, 
Колумбия секілді командаларды артқа тастап кел-
ген Англия құрамасы қорғанысы қарсыластарын 

тырп еткізбей  матап алатын мығым, шабуылы 
өткір, жинақы команданың бірі екенін көрсетті. 
Иә, Колумбиямен өткізген кездесу ешқашан 
ұмытылмастай әсер қалдырды. Драмаға толы өткен 
кездесудің 57 минутында ағылшынның серкесі 
Харри Кейн пенальтиден есеп ашып командасын 
алға шығарған еді. Екінші таймда Фалькао, Куа-
драдо сынды саңлақ ойыншылар жанкешті ойын 
көрсетіп колумбиялықтардың басымдығын арт-
тырып, ойын шоғын маздата түсті. Негізгі уақыт 
аяқталып қосымша берілген соңғы минуттарда 
Ерри Минаның қақпаға бәрінен биік секіріп, баспен 
бағыттаған добы тор ішінде тулап жатты. Дүбірлете, 
думандата өткен бұл кездесудің аяқталмауын қала-
ған адамда есеп болмаған шығар. Қо сым ша берілген 
30 минуттық ойында да жеңімпаз анық талмай пе-
нальти сериясына жүгінуге тура келді. 

Пенальти, бір жағынан, негізі қақпашылардың 
хас шеберлігін анықтайтын сын екені белгілі. Бұл 
сында ағылшын қақпашысы Джонн Пикфордттың 
мерейі үстем болып екі бірдей допты алып шықты. 
Қайтпас қайсарлықты шебер ойынымен көрсете 

білген тағы бір команда Колумбия құрамасы әлем 
чемпионатымен қоштасты. «Екі сұңқар қатар ұя 
салмас» деген осы болар. Бірі кетіп, бірі қалу – 
заңдылық. Ал Англия жартылай ширек финалда 
Швециямен кездесіп, 2:0 есебімен басым түсті. Бұл 
ойынның 30 және 59 минуттарында Гарри Магуайр 
мен Деле Аллилер соғылған қос доптың  авторлары 
атанды. 

Екі голда британдық стильмен, яғни баспен 
қақпаға соғылды. Осылайша, футболдың Отаны 
саналатын Англия құрамасы араға 20 жыл салып 
жартылай финалға шығып отыр. Енді ағылшындар 
жартылай финалдық кездесуін Ресейді пенальтиден 
жеңген Хорватия құрамасына қарсы ойнайтын бо-
лады. Ресей мен Хорватия құрамалары арасындағы 
ширек финалдық кездесуде ресейліктер тамаша 
ойын көрсете білді. 

Ресей ойыншылары кездесу бастала салып, 
тізгінді қолдарына алды. Көп ұзамай хорват-
тар ала допты иелігіне толықтай  бағындырып, 
қысымды күшейтті. Алайда алғаш болып есепті 
ресейліктер ашты. Артем Дзюбадан алған пасты 
Денис Черышев кездесудің 31 минутында голға 
айналдырды. Қасынан қақпа ішіне  зулап кіріп 
бара жатқан допты Субашич шарасыз көзбен ғана  
шығарып салды. Хорваттар да жауапсыз қалмады. 
Ойынның 39 минутында оң қапталдан  Марио 
Манджукичтің тепкен добын қақпаға басымен 
бағыттаған Андрей Крамарич есепті теңестіріп 
кетті.  Негізгі уақыт аяқталғаннан кейін қосымша 

берілген уақыттың 101 минутында  Домагой 
Вида есептегі басымдықты бір голға жеткізіп алға 
шығарғанымен, ресейліктер сапынан Марио 
Фернандес 115 минутында Алан Дзагоевтың 
айып алаңына көтеріп берген тамаша добын 
қақ паға басымен әдемі бағыттап теңестірді. Де-
генмен де, командалар  жеңімпазды пенальтиден 
анықтауға бет алды. Ойын барысында гол соғып  
қаhарман болған Марио Фернандестің пенальти-
де  қақпадан тепкен добы мүлт кетіп, командасын 
жерге қаратты. «Қуаныш пен қайғының арасы бір 
қарыс» деген осы шығар, сірә. Керісінше, хорват-
тар салқынқандылық  танытып дегендеріне жетті. 
Әсіресе, ұлт намысы бәсте тұрғанда  қақпашы  

ДҮБІРЛІ ДОДА Жүрсін ЕРМАН,
ақын:

– Бәріне салыс-
тырып баға беретін-
д е й ,  м е н  с о н ш а м а 
бір футболдың ішіне 
кіріп кеткен жан күйері 
емеспін. 

Биыл Ресейде бо-
лып жатқан футболды қадағалап отырмыз. Күні 
кеше Құсайын Омаров деген досым Петербург-
ке барып, Франция мен Бельгияның ойынын 
тамашалап келді. Маған Францияның ойын-
өрнегі ұнап жатыр, Хорватияның ойынына 
сүйсінемін. Осы екеуінің бірі чемпион болса 
екен деп тілеймін. Бірақ спорттың аты спорт, 
кімнің бағы жанатынын кім білсін?! Қалай 
болғанда да бұл – бүкіл елдің басын біріктіретін 
шара. Бельгияның королі, Францияның 
президенті Э.Макрон, алдында Испанияның 
королі келді. Басшылардың бой көрсетуі – 
намыстың шаруасы, өз елінің мерейі үстем 
болсын деген ниет. Тоқ етерін айтқанда, Ресей 
спорт арқылы елдің абыройын қалай көтеру 
керек екенін өзгелерге үлгі етті.  Биылғы 
чемпионатта мен Хорватияның жанкүйерімін. 
Әуелі Азияның командасы ғой деп Жапонияны 
қолдап едім, таяп қалған кезде шамасы 
келмей қалды. Хорватия жеңімпаз болады деп 
ойлаймын.

Сержан 
МОЛДАСАНҰЛЫ, 

продюсер:

– Әлем чемпио-
натын көріп жүрмін. 
Футболдан қандай да 
бір ойын болса, ол – 
біз сияқты жан күйер-
лер үшін үлкен мереке. 
Биылғы чемпионат ерекшеліктерге толы. Жұрт 
күтпеген тосынсыйлар болып жатыр. 

Өз басым Аргентинаға қатты жанкүйер бол-
дым, себебі ұлдарыммен бірге «барсафанбыз». 
Барлық атаққа лайық Мессидің әлем чемпио-
ны дейтін дәрежесінің болмауы жанға батады. 
Сондықтан Аргентина чемпион болсын деп 
ойлағанбыз. Сондай-ақ топтық кезеңдегі ой-
ындарда Ресейдің күтпеген жерден мынадай 
ойын көрсетуі, қалай ойын көрсетсе де, келесі 
кезеңге шығып кетуі мен үшін таңғаларлық 
жағдай болды.

Ағылшындардың біраз жылдан бергі ой-
ындарына тәнті болдым. Сол себепті оларға 
іш тартатыным рас. Хорваттарға да ішім бұрып 
тұрады. Дегенмен, өзім Бельгия құрамасына 
жанкүйермін. Себебі олар – неше жылдан 
бері Еуропа чемпионатында да, Әлем чем-
пионатында да қандай да бір орынға ілігуге 
лайық командалардың бірі. Бірақ неге екенін 
білмеймін, ылғи жолы болмайды. Сондықтан 
Франциямен болған ойында  О.Жиру, 
К.Мбаппе, С.Умтити сияқты өзім жеке баста-
рына жанкүйер ойыншылар болса да, жалпы 
командалық ойынында Бельгия жеңсе екен 
деп едім. Себебі құрамында Кевин де Брюй-
не сияқты жас, өте сезімтал, ойыны ешкімге 
ұқсамайтын, мінезді ойыншы жүр. Осындай 
бір футболшы үшін де кейде бір командаға 
жанкүйерлік етуге болады. Солар чемпион 
атанар деп ойлап едім... 

Кәдірбек 
СЕГІЗБАЕВ, 

жазушы:

Марат ТОҚАШБАЕВ, 
«Президент және 

халық» газетінің бас 
редакторы:

– Әлем чемпионатының бізге бір табан жа-
қын, көршілес ел Ресейде өтіп жатқаны ең бірінші 
ерекшелігі дер едім. 11 қалада стадион салу 
Ресейдің дайындығының мықты екенін көрсетті.

Жалғыз-ақ өкінетінім, «Қайраттың» ойынын, 
біздің өзіміздің жоғары лигадағы командалардың 
ойынын көріп барып, бұл чемпионатты көру 
адамға соншама ауыр тиеді. Біздің футболшы-
лар жаяу жүрген сияқты. Мен қазір Бельгия 
мен Францияның ойынын қайталап көріп 
отырмын, шеберлікте шек жоқ. 90 минут бойы 
жүгіріп өткені өз алдына, допты бір-біріне беруі, 
қайтарып алуы, бәрі-бәрі керемет. Сондықтан 
бұл чемпионатқа өте ризамын. Ресейдің ойынына 
да риза болдым, бұрын-соңды болмаған биіктен 
көрінді. 

Баяғыда қазақтың қанын 
қыздыратын көк пар секілді 
ұлттық ойын дарымыз 
болса, қазір бүкіл әлем 
осыған көз тігіп отыр. 
Қанды қыздыратын бір-
ден-бір ойын футбол болды. Жеңіл атлетика, 
ауыр атлетика, күрес, бокс бәрін қосып алғанда, 
көпшіліктің, бүкіл бұқараның миллиондап, 
мыңдап жанкүйер болуы футбол ойынының 
қазіргі спорт атаулының ішіндегі бірінші дәрежеге 
көтерілгенінің белгісі ғой деп ойлаймын. 

Бұған дейін Бельгияны тәуір көруші едім, 
жолы болмады. Дәл қазір Францияға ішім 
жылиды, француздар жеңімпаз болады деп 
ойлаймын.

– Бала кезімнен футболмен әуестеніп өстім. 

Пеле, Яшин, Сегізбаев, Красницкий секілді та-

лай алыс-жақын шетел футболшыларының ойы-

нын сүйіп қарайтынмын... Биылғы чемпионатты 

көріп отырып, біздің кездегі ойыншылар мен 

қазіргілердің арасындағы айырмашылық жер мен 

көктей екенін байқадым. Қазіргі ойыншылардың 

тактикасы, ұстанымдары басқа екен. Бұрын жеке 

тұлғалардың ойыны мықты болатын. Ал қазір 

футбол шын мағынасындағы ұжымдық ойынға 

айналыпты. Әрине, бұл жерде жеке тұлғалардың 

рөлін жоққа шығаруға болмайды. Олар бар, бірақ, 

біздің кезіміздегідей дәрежеде емес. Сондықтан 

бұдан кейін футболға жанкүйер болмаймын 

деп шештім. Өйткені футболға деген талғам-

таразысы көнерген, көнекөз жанашыр екенмін. 

Бәлкім, биылғы ойын жастарға ұнап жатқан бо-

лар. Олардың әлеуметтік желілерге жазып жатқан 

талдау, талқылауын оқып, қызығып отырмын.

Жалпы, қазір спортқа деген көзқарас өзгеріп 

кеткен. Оған бұрынғыдай адамға рух беретін, 

рухани құндылық ретінде емес, материалдық 

құндылық ретінде қарайтын болыпты. Соны 

сезіндім. Өйткені өз ішінен, өзінің туған жерінен 

футболшы дайындап, тәрбиелеудің орнына, 

шеттен ойыншыларды шақырып, қарсыласын 

өзгенің күшімен ұту, сол арқылы  атақ-даңққа 

бөлену кеңінен орын алыпты. 

Мен Уругвай құрамасына жанкүйер едім. 

Себебі олар бұрын чемпион болған, мықты 

ойын шылар шыққан үздік команда болатын. Сол 

кезбен салыстырып жанкүйерлік танытқанмын. 

Бірақ өте нашар ойын көрсетті. Мысалы, 

қақпашы ауладағы балалар құрамасының 

қақпашысындай ғана дәрежеде ойнады, сондай 

мінез көрсетті. Тіпті, ойынға деген енжарлығы 

соншалықты, өз қақпасына гол соқтырып ала 

жаздады. Сондай-ақ Ресейден, араб әлемінен 

шыққан командалардың әлсіздіктері байқалып 

тұрды. Ресей қанша ұтып жатса да, әлсіздігін 

көріп тұрдым. Өйткені олар кезіндегі Уругвайдай, 

Бразилиядай бола алмайды екен. Ресей о баста 

Яшин, Стрельцов, Воронин сияқты ойыншыла-

ры болғанына қарамастан әлсіз еді, әлі де солай 

екен. Сондықтан бұл чемпионатқа мен өзімнің 

қартайып қалған жанкүйер екенімді сезіндім.

Биылғы чемпион Швейцария бола  ма  деп  

ойлап  едім. Кездесулерінде жақсы ойын көрсетіп 

жүрді. Мықты команда екен. Хорваттардан жақсы 

нәтиже  күтемін.  Олар да – кезінде тәуір ойнаған 

командалардың бірі. Бразилия, тіпті, мықты 

болатын, қазір ондай емес. Әлде, Пеле сияқты 

шабуыл мен қорғанысты шебер ұйымдастыра 

білетін тұлғалар аз  ба? Қалай  болғанда  да  

биылғы  әлем  чемпионаты  көңілімнен  шығуда.

– Қазір Еуропа-

ның футбол коман-

даларының барлығының құрамы 

өзгеріп, жаңарған. Маған әлем 

чемпионатындағы жастардың аяқ алы-

сы ұнады. Баяғы ескі әдіс-тәсілдерден 

гөрі жаңа уақытқа бейімделген жастардың 

шеберлігі, футболды ойнау техникасы, сан 

алуан ойын тәсілі биік сатыға көтерілгені 

байқалады. Допты өзінің қарамағына шы-

ғармау, әбден жетер жеріне жеткенінше 

өзінің бар жауап кершілігін мойнына ала 

білетіндігі көңілімнен шық ты. Өзім 

Хорватияның жан күйерімін, әрі 

жеңіс тұғырына көтерілетініне 

үміттенемін.

– Биылғы футболдан әлем біріншілігінің 
басты ерекшелігі – Бразилия, Испания, Ар-
гентина тәрізді небір ауызмен құс тістеген 
командалардың шығып қалып, орнына то-
сын құрамалардың плей-офф кезеңіне өтіп 
кетуінде. Спорт болған соң, ондай болуы заңды. 
Бірақ футбол жылдан-жылға тек қана қызық 
емес, үлкен спорттың, қомақты қаражаттардың 
өзіндік қақтығысына айналып бара жатқан 
сияқты көрінеді. 

Биылғы чемпионатта осы біріншіліктің иесі 
ретінде Ресей құрамасы біршама жақсы ойын-
дарымен ерекшеленді. 

Мен Англияның құрамасына жанкүйер бо-
лып жүрмін. Сол команда біріншілік жеңімпазы 
болса деп тілейміз.

Міне, бір ай бойы тамашалаған футболдан әлем чемпионаты да өз мәресіне жетіп қалды. Десек те, 
өткен күндері болған ширек финалдың ойындарына тоқталып өтсек. Әлемнің 5 дүркін чемпиондары 
Бразилия құрамасының 6 рет алтын кубокты бастарына көтерсек деген армандары орындалмады. 
Бразилия бұл кездесуде 2:1 есебімен Бельгияға жол берді. Иә, миллиондаған жанкүйерлер 
Бразилияның жеңісіне сенген. Дегенмен де, алтын буыннан жасақталған жас құрамасы бар Бельгия 
бұл әлем чемпионатында бас жүлде алуға келгендігін топтық ойындардан  бастап-ақ, тамаша дәлелдеп 
келе жатқан болмысы бөлек команданың бірі еді. 

Даниел Субашич де қателік жібермей, асқан 
шеберлігін көрсетті. Осылайша, осы әлем чемпио-
натында айды аспанға шығарып, ширек финалға 
дейін жеткен Ресей құрамасының ертегісі тәтті 
бір көрген түстей аяқталды. Жартылай финалда 
Франция-Бельгия кездесуі француздардың 1:0 
басымдығымен тәмамдалды. Англия-Хорватия 
ойынының жеңімпазы Францияға қарсылас ата-
нады. Сонымен, байрақты доп додасы өз мәресіне 
жақындаған сайын қыза түсері белгілі. Олай болса, 
көңіл қошына айналған командамызға жанкүйер 
болайық, ағайын!
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