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Ақыры бастадым ғой, айтайын. 

Соңғы кездері «Жазып бастадым», 

«Оқып бастадым», «Істеп бастадым» 

деген бір пәле (с�з) пайда болды. 

Осындай «шедеврлерді» әлеуметтік 

желілер мен интернет-сайттардан 

қазақ тілі жанашырларының барлығы 

оқып, к�ріп, біліп жүр. Оқып, к�ріп, 

біліп жүргендердің бәрі мықты жур-

налистер, мықты жазушылар, мықты 

ақындар. Бәрі самарқау. Ал солардың 

�з кәсіптерінен б�лек ең үлкен 

міндеттерінің бірі – тіл тазалығына 

уақап болуды айтып, жазып, ескертіп 

отыру емес пе? Жоқ, олар үндемейді. 

Үндесе, «талап тастайды» деп қорқа 

ма, қайдам... 

Ш і р к і н ,  с о л а р д ы ң  б ә р і  б і р 

мезгілде, бір кісідей «Жаза баста-

дым», «Оқи бастадым», «Істей бас-

тадым» деп неге жазбайсыңдар, ай-

налайындар?» десе, әлгілер айылын 

жиып, �зінікінің дұрыс емес екенін 

біліп, қайтып жазбайтындай болар 

еді-ау дейім де.

Содан кейін «алдын» деген адам 

түсінбейтін тағы бір «тіркес» шықты. 

«Жиналыстың алдын», «тойдың ал-

дын», «оқудың алдын»... Ау, бұл біз 

ес білгелі айтып, жазып келе жатқан 

кәдуілгі «жиналыстың алдында» 

деген с�з емес пе еді? Қазақстанның 

әр түкпірі, әр қияны �з �ңірінде 

қолданатын с�здерін әкеп еліміздің 

мәдениеті мен әдебиетін, руха-

ниятын жасайтын ұлы тілге «жа-

сап бастадымды», «оқып баста-

дымды», «жиналыстың алдынды»  

тықпалай берсе,  ана тіліміздің 

болашағы не болады? 1уезділігі, 

әсемдігі, үндестігі бұзылмай ма? 

Ондай с�здерді әдебиет алыптары 

кезінде білмеді дейсіздер ме? Білді. 

Олар да еліміздің әр �ңірін аралаған. 

Олар да естіген, білген, к�рген ел 

ішінде �стіп с�йлейтіндердің бар 

екенін. Бірақ олар оны қолдануға 

болмайтынын ұқты. Ұқты да бүкіл 

қазаққа ортақ мәдени, рухани, әдеби 

қажеттіліктерімізді �тей алатын �релі 

тіл қалыптастыруды ойлады.

Ал біз кеп бүгін бәрін жаңадан... 

«жасап бастаймыз». 

Мен бұл келеңсіздіктің бір ұшын 

журналистикаға, әдебиетке қазақ 

классиктерін оқымаған ұл-қыз-

дардың лек-лек боп кеп қосылуынан 

іздеймін. Олар тілдік қоры жоқ болған 

соң �зі білетін ғана с�зді қолданады. 

Ол жаңағыдай «жасап бастадыммен» 

аяқталады. Ал енді әріп қателері мен 

с�йлем қателерін әзірге айтпай-ақ 

қояйын... Ол бір сұмдық енді.

Ағайын, айтайын дегенім, бір 

ауыз с�з жазсақ та ол қазақ халқы-

ның �ресін, �негесін к�рсетеді. 

Сондықтан, жазған әр с�зімізге �те 

абай болайықшы.

К�семәлі С�ТТІБАЙҰЛЫ, 
жазушы, Жамбыл облыстық 

«Ақжол» газетінің бас редакторы

Қазақ тілі емле ережесінің жаңа жо-

басы ҚР Ұлттық комиссия жанындағы 

Орфографиялық және 1дістемелік топ 

мүшелерімен 4-10 шілдеде және 22-24 та-

мыз аралығында сарапталып, талқыланды, 

нәтижесінде �згерістер мен толықтырулар 

енгізілді.

:ткен аптада әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-де латын әліпбиіне негізделген 

қазақ тілінің жаңа емле ережесі және 

оның алғашқы апробациясының нәтижесі 

«Латын әліпбиіне к�шудің ғылыми-

ұйымдастырушылық міндеттері» атты 

семинар-кеңесте талқыланған бола-

тын. Шараны Қазақстан  Республикасы 

Мәдениет  және спорт  министрліг і 

Тіл саясаты комитетінің Шайсұлтан 

 Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» 

ұлттық ғылыми-практикалық орталығы 

ұйым дастырған. Аталмыш жиында қазақ 

тілі әліпбиін латын графикасына к�шіру 

ж� ніндегі ұлттық комиссия жа нын да-

ғы орфографиялық, әдістемелік, тер-

минологиялық, техникалық және ақ-

параттық сүйемелдеу ж�ніндегі жұмыс 

топтарының �кілдері мен ҚР Үкіметінің 

жанындағы республикалық терминоло-

гия және ономастика комиссиясының 

мүшелері, жетекші лингвист ғалымдар 

�зара пікір алмасты. Семинар барысын-

да жаңа емле ережелерінің пилоттық 

жобасын апробациядан �ткізу бойынша 

К�кшетау, Қарағанды, Семей, :скемен, 

Қызылорда, Ақт�бе, Алматы және Астана 

қалаларында жүргізіліген сынамалардың 

нәтижелері, статистикалық к�рсеткіштері 

к�пшілікке ұсынылды. Осы орайда біз се-

минар барысында ғалымдар ортаға салған 

пікірлерді оқырман назарына ұсынып 

отырмыз.

(Жалғасы 4-бетте)

ABAI

DANALYQ MÁIEGI

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫНӨМІРГЕ ХАТ

Абай ауданының орталығында той-

ланбайды» дегенге к�рмесек, сен-

бес едік. Оқушыларымыз �здері де  

Абай атасына арнап �лең жазады, 

ақынның �леңдерін жатқа айтады 

екен. Ескерткіштің  түбінде бала-

ларды оқытып, �зіміз  қол соғып 

қолдадық. Алып келген біраз сый-

сияпаттарымыз бар еді ,  соның 

барлығын тапсырып, суретке түсіп, 

қоштастық. 

...Мен мұны немен түсіндірерімді 

білмеймін. Киелі топырақты ба-

сып жүрудің  �з і  үлкен рухани 

жауапкершілік сияқты к�рініп жүрген 

біз к�мекейімізге құм құйылғандай, 

салымыз суға кеткендей, мойны-

мыз  салбырап, қонақүйге қайтадан 

қайттық.

Баяғыда Асқар Сүлейменов ағамыз 

бір зиялы топтың ортасында отырып 

«Абай  ескіре ме?» деген екен.  Сонда 

барлығы «Асқар аға, не  айтып тұрсыз, 

Абай  қалай ескіреді» деп ду етіпті. 

Ағамыз «қазаққа ес кіргенде  Абай  

ескіреді» деген.  Сол қазағымның  есі 

әлі кірмей  келе жатқаны. Осыны �зім 

сезініп, шыны керек, түршіктім...

Арнайы атымның басын бұрып 

Жидебайға тағы бардым. 

(Жалғасы 8-бетте)

«ЖИДЕБАЙДАН 
ЖЫЛАП ҚАЙТТЫМ...»

– «Құнанбай» киносын түсіру 

барысында киноның негізгі б�лігі 

Семейдегі Абай  ауданы  Қарауыл ауы-

лында болды. Біріншіден, Құнанбай, 

одан кейінгі кіндік қаны тамған Абай 

мен Шәкәрім, сосын Мұқаң. Осы 

кісілердің �сіп-�нген, білім алған, ел 

басқарған жерін басып жүрудің �зі 

бізге  бір үлкен мәртебелі де, жауапты 

да іс болғаны анық, – деп бастады 

режиссер �з ойын. – Қарауылда жүріп 

Абайдың туған күнінде екі-үш күн 

қалғанда «Абай атамыздың туған күні 

келе жатыр. Барымызды киіп бәріміз 

шығамыз. Дайындалайық, халықтың 

арасына барайық, білген-к�ргенімізді 

айтайық, не істеп жатқанымыз туралы 

хабар берейік, – деп �зімнің тобыма 

ескерттім. 

Сол күні ауа райы салқындау бол-

ды. Маңайда бір адам жоқ. Енді жина-

латын шығар деп Абай  ескерткішінің 

қасына келдік. Қырық минуттай 

күттік, ешкім жоқ. Бір уақытта бойы 

ұзындау бір кісі келе жатыр, қасында  

5-6 жетектеген ұл-қыздары бар, 

мектептің оқушылары екені к�рініп 

тұр. Амандасып, қауқылдасып, ж�н 

сұрастық. «Бүгін ұлы Абайдың туған 

күні ғой, ел қайда, жұрт қайда?» дедік. 

«Досхан-ау, мұнда тойланбайды 

ғой» дейді. Естімеген елде к�п, мен 

жағамды ұстадым. Бұл қалай болды? 

«Абайдың туған күні Қарауылда, 

ЖАҢА ЕМЛЕ: 
ОЙ. ПІКІР. ҰСЫНЫС
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үйдің құрылысын бастаған. Міне, аз ғана 

уақыттың ішінде киелі шаһарда баспаналы 

боламын деген ниетті жаңдардың арманына 

жол салына бастады. Келер жылы, қаншама 

отбасы баспана бақытына кенеліп, қоныс 

тойын тойлайтын болады. 

Мұнан �зге, Елбасының бес әлеуметтік 

бастамасында к�зделген «Жалақысы т�мен 

жұмысшы, қызметкерлерге салықтық 

жеңілдіктер салу, жастардың білім алуы 

мен жатақханамен қамтылуына байланы-

сты орындалатын міндеттер де қазіргі таңда 

жұргізіліп жатқан тындырымды тірліктерге 

ерекше серпін беріп, жұмыстар үш есе 

қарқынмен жүргізілуі тиіс деп санаймын. 

Елбасы ұсынған «7-20-25» бағдарламасы 

түркістандық қаншама жастың арманына қол 

жеткізуге жол ашады. «:з үйім-�лең т�сегім» 

дейтін қуанышты сәттің орындаларына да аз 

қалды. Ал, жатақханаға қатысты мәселенің 

оңтайлы шешімін табуы да ынталы жастардың 

к�ңілін демдесе, студенттердің жатақханамен 

қамтылуы �з кезегінде ізденімпаз жастардың 

алаңсыз білім алуына мол мүмкіндік сыйлап 

отыр.

Түркістанды түлетіп, түрлендіруде бес 

әлеуметтік бастаманың берер жақсылығы 

молынан болмақ. Олай деуге себеп, тоғыз 

жолдың торабында орналасқан киелі шаһарда 

шағын және орта кәсіпкерліктің жұмысын 

жандандыру қаланың туристік әлеуетін арт-

тыруда р�лі зор болмақ.

–  Т ү р к і с т а н  о б л ы с ы н ы ң  қ ұ р ы л ғ а н ы  – 

Қазақстанның жаңа тарихындағы �те бір ерекше оқиға. 

Кезінде Түркістан республикасы болған. Бұл – сол 

идеяның жүзеге аса бастауының кезеңі. Ол жақта тек 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі емес, одан басқа да Орта 

ғасырларда болған тарихи, к�не түріктерге қатысты 

ескерткіштер сол жерде шоғырланған. Сондықтан түркі 

халықтарының рухани орталығына айналдырудағы, 

бір жерге біріктіруге негізгі болатын белестердің бірі.

Бұл қала к�ркейіп, кеңейіп, түркі халықтарының 

үлкен шараларын �ткізетін керемет алаңға айналса, 

кең ғимараттар, мұражайлар к�бейіп, ғылым, білім 

шоғырланған, түркі халықтарының атына ғана емес, 

затына да сай орны болуы керек. Рухани бағытта 

ұйымдастырылып жатқан шаралардың барлығы осы 

жерде �тетін шығар деген ойдамын. Тарихи ғимараттар, 

қонақүй, алаңдар салынып, сауда-саттық  дамып, 

халықаралық деңгейі, бағыты бар �ңірге айналады деп 

ойлаймын. Жалпы Түркістан деген аты қазақ еліне 

үлкен жауапкершілікті жүктейді.  Барлығы болады деп 

айтқанымен, атына заты сай жұмыстар жүргізу керек. 

Ең алдымен, айналасын тазалап, к�шелерін кеңейтіп, 

әлемдік архитектураның керемет үлгілерінің негізінде, 

сәулет �нерінің әдемі туындылары қалыптасуы тиіс. 

Салалық университеттер салынып, үлкен Түрік ака-

демиясы, халықаралық түркі ұйымдары осында болуы 

керек деп есептеймін. Медреселер бой к�теріп, басқа 

діндегі түркі тілдес халықтардың ерекшеліктерін 

ескеретін ұйымдар, жиындар болуы қажет. Бүкіл 

әлемге үлгілі болып, еліміздің барлық облысы осы 

идеяға жұмыс істесе жақсы болар еді. 

  Ұлт басшысының бес әлеуметтік бастамасы жал-

пы мемлекеттік идея. 1рине, басқа �ңірде жүргізілуі 

басқа аймақтардан ерекше емес. Сала бойынша 

индустрияландыру, рухани жаңғыру жүргізіледі. 

Цифрландыру, Елбасының бес әлеуметтік баста-

масы �ңірдің рухани дамуына әсер етері с�зсіз. 

Үлкен к�шті бастап келген жаңа басшыларға табыс 

тілеймін. Қазақ халқы керек кезде к�мек қолын 

созуға әрдайым даяр. Түркістан облысын бүкіл 

әлем бойынша түркі халықтарының орталығына 

айналдыруға атсалысамыз».

Арқалық САҒИ
Түркістан облысы

ҚР Мемлекеттік хатшысы, Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы �йелдер істері және отбасылық-
демографиялық саясат ж�ніндегі ұлттық комиссия т�райымы 
Г.�бдіқалықова «Ауғанстандағы әйелдердің құқықтары 
мен мүмкіндіктерін кеңейту» атты �ңірлік конференцияға 
қатысты. 

Іс-шара Ауғанстанды әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан 

қалпына келтіруге, �ңірлік бейбітшілікті, тұрақтылықты 

және қауіпсіздікті нығайтуға Қазақстанның ұзақмерзімдік 

жәрдемдесуі аясында ұйымдастырылды.

Ашылу рәсімінде с�з с�йлеген Г.1бдіқалықова конфе-

рен   цияға қатысушыларға Ел Президенті Н.Назарбаев тың 

құттықтауын оқып берді. Онда Қазақстан ның Ауғанстандағы 

бейбітшілікке тезірек қол жеткізуге к�мектесуді жақтайтыны 

айтылған, сондай-ақ әйелдердің жағдайын жақсарту, гендерлік 

теңдікті қамтамасыз ету және Ауған жерінде тыныштық орнату 

жолындағы Ауған Үкіметінің қадамдары жоғары бағаланған.

Г.1бдіқалықова Ауғанстанды Орталық Азия елдерімен 

экономикалық байланысқа тартудың маңыздылығын атап �тті. 

Осы орайда Мемхатшы Ауғанстандағы және тұтас �ңірдегі нақты 

экономикалық жобаларды жүзеге асыруға халықаралық бизнесті 

кеңінен тарта отырып, әйелдер кәсіпкерлігін дамытудың кешенді 

бағдарламасын әзірлеуді ұсынды. Бұл, �з кезегінде, Ауғанстан 

әйелдерінің әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктерін кеңейте 

түседі.

Конференция қорытындысы бойынша Астана декларация-

сы қабылданды. Онда Ауғанстандағы әйелдердің құқықтары 

мен мүмкіндіктерін кеңейтудегі және жалпы Орталық Азия 

елдерінде гендерлік мейнстримингті ілгерілетудегі �ңірлік �зара 

іс-әрекеттің бағыттары айқындалған.

Мемлекеттік хатшы конференция аясында :збекстан 

 Рес пуб ликасы Премьер-Министрінің орынбасары – 1йелдер 

комитетінің т�райымы Т.Нарбаевамен, сондай-ақ ауғандық 

делегация басшысы – Ауғанстан Ислам Респуб ли касының 

1йелдер істері ж�ніндегі министрі Д.Назаримен екіжақты 

кездесулер �ткізді. Кездесулер барысында Қазақстанның 

:збекстанмен, Ауғанстанмен ынтымақтастығының қазіргі 

 ахуалы және перспективалары талқыланды.

Н.ЖАНД�УЛЕТ

Жуырда Премьер-Министр Бақытжан Сағынтаевтың 
т�рағалығымен кезекті Үкімет отырысы �тті. Үкімет 
отырысын да алғашқы медициналық-санитарлық 
к�мектің сапасын жетілдіру ж�ніндегі шаралар, халықты 
дене шынықтырумен айналысуға тарту және спорттық 
инфрақұрылымды дамыту жұмыстары, цифрлы эфирлік теле-
радио хабарларын тарату мәселелері қозғалды. 

Жиында Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен 

Абаев 2021 жылға дейін ел аумағында 270 радиотелевизиялық 

станса салынатынын жеткізді. Министрдің баяндамасын 

тыңдаған Бақытжан Сағынтаев цифрлы телерадио хабарла-

рын таратуға к�шу «ірі әлеуметтік жоба» болып саналатынын 

жеткізді. :з кезегінде Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев цифрлы телевизияға аймақтар мен �ңірлер бірінші 

болып к�шетінін айтты.

«Цифрлы хабар таратуға к�шетін барлық �ңірде, атап 

айтқанда, Маңғыстау, Жамбыл, Түркістан облыстарындағы 

және Шымкент қаласындағы барлық стансада жыл соңына 

дейін құрылыс жұмыстары аяқталады. Нәтижесінде, осы аталған 

�ңірлердің халқы 99 %-ға қамтылады» деді Д.Абаев.

Министрдің айтуынша, 2019 жылы Алматы, Павлодар және 

Қостанай облыстары, 2020 жылға дейін Шығыс Қазақстан, 

Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Атырау, Қызылорда облыста-

ры к�шеді. Ал Батыс Қазақстан, Ақмола, Ақт�бе облыстары, 

сондай-ақ Астана мен Алматы қалалары жаңа форматқа 2021 

жылы ауысады деп жоспарланған. 

А.ҚУАТ

– Серік Қуандықұлы, соңғы жылдары медици-
на қарыштап дамып, қанатын кеңге жайып келеді. 
Оқырман қауымды медицинадағы жаңа технология-
лармен таныстырып �тсеңіз? 

– :з басым Қазақстан медицинасының 

қарыштап дамуын Тәуелсіздікпен байланыс-

тырамын. Тәуелсіздік отандық медицинаның 

дамуына, қазақстандық білікті мамандардың 

к�птеп шығуына тың серпін берді. Елімізде зама-

науи емханалар салынып, соңғы құрал-жабдық-

тармен жабдықталды. Күні кеше нейрохирургия-

ны ашу мүмкін емес еді, к�мекке зәру жандарға 

қолымыздан келгенінше к�мектескенімізбен, 

к�п жағдайда араша түсе алмай қалатын кездер 

болғаны жасырын емес. Бүгінде бұл мәселе �з 

шешімін тапты. Медицинадағы жаңа техноло-

гиялар сан алуан ауруды емдеп, толық жазылып 

шығуына мүмкіндік беріп отыр. 

– :зіңіз білетіндей, соңғы екі айда 

Түркістан қаласына облыстың әкімшілік 

органдары к�шу жұмыстары қарқынды 

жүргізілді.  Екі ай ішінде 27 атқарушы 

органның 22 басқармасы, 14 аумақтық ор-

ган �кілдіктері  Түркістанға қоныс аударып, 

қазіргі таңда жүйелі жұмыс жүргізіп жа-

тыр.  Ал осы жерде жоғарыда аты аталған 

мемлекеттік органдардың қызметкерлері 

қайда тұрып жатыр деген заңды сұрақ 

туындайтындығы белгілі. Қазіргі таңда 

мемлекеттік қызметкерлер уақытша тұрғын 

үй, жатақханамен қамтылып жатыр екен.

Орайы келгенде айта кетсек, Түркістанды 

түлетемін деп, киелі шаһарға қоныс аударған 

қызметкерлерге Елбасының бес әлеуметтік 

бастамасы аясындағы жұмыстар шарапатын 

тигізеді деп ойлаймын. Тарқатып айтсақ, 

Түркістанның дамуына оң серпін беретін 

бағдарламаның бірінші бағыты бұқараны бас-

панамен қамтуды к�здейді емес пе?! Міне, 

сабақты ине сәтімен деген осы болса керекті. 

Яғни күні кеше Үкімет басшысының алдында 

облыс әкімі Ж.Түймебаев Түркістанда 1200 

пәтерлік 20 к�пқабатты тұрғын үйдің, Кентау-

да 420 пәтерлік 7 үйдің құрылысы жүргізіліп 

жатқандығын айтты. Нысандардың құрылысы 

2019 жылы аяқталады. Мұнан б�лек, Пре-

зиденттің бес әлеуметтік бастамасын іске асы-

ру аясында «7-20-25» бағдарламасын жүзеге 

асыру үшін әлеуметтік-кәсіпкерлік корпора-

ция 360 пәтер болатын 6 к�пқабатты тұрғын 

– Түркістанның облыс атануы – �те 

қуантарлық жайт. Қазақстан ғана емес 

күллі түркі мәдениетінің алтын қағбасына 

айналған бұл қаланың барлық жағынан 

әлеуметтік мүмкіндігі зор. Менің ойымша, 

Түркістанның облыс болып қалыптасуы 

– Елбасының Астанадан кейінгі жасаған 

ұлы ерліктерінің бірі. Бұл – к�рсеткіш. Жас 

облыстың елдегі экономикалық дамудың 

қарқынына үлесе алу перспективасы 

 туралы айтсам... Еске ә дегенде Нұрсұлтан 

1бішұлының «Бес әлеуметтк бастама» деп 

аталатын Үндеуі түседі. Бұл – ел экономи-

касын қарқынды түрде дамытатын теңдесіз 

жоба. Ал, енді отауын енді тіккен ордалы 

облыс пен бұл Үндеудің бір уақыт кеңістігіне 

тап болғанына тоқталсақ. Түркістан – бұл 

«Бес әлеуметтік бастама» үндеуінің қалай 

жүзеге асып жатқанының айна к�рсеткіші 

болады деп сенемін.Мұндағы экономикалық, 

әлеуметтік даму – елдегі �зге �ңірлерге 

үлгі бола алатындай болса игі. Себебі жаңа 

облыстың алғашқы қадамдары мұқият 

назарда болары с�зсіз. Сондықтан бұл – 

�ңірдің дамуына жаңа импульс беріп, үлкен 

мотеваторға айналуы тиіс.

Елбасының Түркістанды �з басына дер-

бес облыс етіп жариялауы Қазақстан ғана 

емес, күллі түркі жұртына игілік шарапатын 

тигізетін үлкен бастама. :ңірдің тарихы, 

мәдениеті, халқының саны – үлкен белестерді 

бағындыруға әбден қабілетті. Сауда, эконо-

мика, әлеуметтік мүмкіндіктері зор �ңірге 

сәттілік тілеп, тақым қысып бақылаймыз. 

Алдағы уақытта Түркістан облысы қазақи 

руханияттың қайнар к�зіне айналуын күтеміз.

ӨНЕГЕ
өркен жайған өңір

Артур 
НЫҒМЕТОВ, 

саясаткер: 

Зейнолла 
САМАШЕВ, 

тарихшы, 
археолог:

Нұрсан 
ӘЛІМБАЕВ, 

тарихшы 
ғалым:

– Медицинаға енгізілген жаңа әдістің бір-екеуіне 
тоқталып, кеңірек мәлімет бере кетсеңіз?

– Биыл Ұлттық нейрохирургия орталығының 

Жұлын нейрохирургиясы және шеткі жүйке жүйе-

сінің патологиясы б�лімшесінде «Омыртқаның бел 

б�лімінің патологиясы кезінде полифункционалды 

кейдж имплантациясы» жаңа әдісі енгізілді.

Бұл әдіс бел омыртқасының омыртқааралық 

дис кінің ауруларын емдеу үшін Қазақстанда алғаш 

рет қолданылып отыр. Сонымен қатар әдіс физио-

логиялығымен, ену жолының аз инвазив тілігімен 

және омыртқа биомеханикасы жағынан алып 

қарағанда жақсы нәтиже берері с�зсіз. Операция 

іштің алдыңғы қабырғасында ортаңғы сызық бойы-

мен және бел омыртқалары мен омыртқааралық 

дисктердің алдыңғы бетіне ішастардан тыс жолмен 

ену және антестезия арқылы жүзеге асады. 

Рентген бақылау арқылы – омыртқаның алдың-

ғы бетіне тубулярлы жаракеңіткіш орналастырыла-

ды. Содан кейін микрохирургиялық құрал-жабдық-

тар к�мегімен операциялық микроскопты қолданып 

дискті алып тастау және имплантантты (кейдж) орна-

лас тыруға омыртқа беткейлерін тазартып дайындау 

жүргізіледі. Полифункционалды кейджді орна-

лас тыру үшін арнайы полифункционалды құрал-

жабдықтар: омыртқааралық кеңістікті кеңейту, 

б�лімдегі омыртқалардың анатомиялық ара-қаты-

насын қалпына келтіру және полифункционал ды 

кейдж ді жарақатсыз енгізу мақсатында дистрактор-

ре пона тор қолданылады. Полифункционалды 

кейдж омыртқааралық кеңістікке орналастыры-

лады.

Шартты түрде операция ену жолы, диск резек-

циясы (алып тастау) және омыртқа каналының 

құрылымдарының декомпрессиясы (босату), дис-

тракция (кеңейту) және кейджді имплантациялау 

атты кезеңдерге б�лінеді.

Бұл хирургиялық әдістің артықшылығы са-

лыстырмалы аз инвазивтілігі және терапиялық 

әсерлілігі, толығымен вентральды дискті алып тас-

тау (омыртқа каналындағы және іш-қуысындағы 

тыртықты-жабысқақты жағдайлардан б�лек), диск 

кеңістігі биіктігін қалпына келтіру, омыртқалық-

қозғалыс сегментінің табиғи биомеханикасын 

сақтап қалу, фасеттік буындар дегенерациясының 

алдын алуға бағытталған жақын-аралас сегменттерге 

салмақтың тең дәрежеде түсуі болып саналады. 

– Балалардағы фармакорезистентті симптомдық 
эпилепсияны емдеудегі гемисферотомия ж�нінде не 
айтасыз? 

– «Гемисферотомия» бұл – қабықтың аз ғана 

к�лемін резекциялаумен жартыжарды алып тастау-

сыз �ткізгіш жолдарды қиып �ту. Симптомдық 

эпилепсияның алуан түрлі формаларының ара-

сында жиырулар (түйілулер, сіңір тарту) кезінде 

мидың жартышарының бір ғана маңызды б�лігін 

немесе барлығын зақымдайтындар қатары 

белгілі. Бұл аурумен к�бінесе балалар ауырады. 

Эпилепсияның мұндай хирургиялық емдеу түрі 

к�біне оның ең күрделі түрлері кезінде жасалып, 

�те ауыр �теді. Мұндай талмалар (қояншық) 

науқастың �міріне қауіп т�ндіріп, ал ұзақ уақыт 

бойы антиконвульсанттармен емдеуде тұрақты 

эпи-белсенділікпен біріккенде психомоторлық 

дамудың терең тежелуіне және оларды мүгедек 

қылуға әкеледі. 1рі эпилепсиядан басқа күрделі 

гемипарез да кездеседі. Ол функционалды түрде 

Жаңа технологияның 
ықпалы зор

Әйел құқығын 
кеңейту маңызды

Барлық аймақты 
қамтиды

мидың сау б�ліктерін зақымдайды, ал зақымданған 

жартышар ешқандай р�л атқармайды. Сондықтан 

зақымданған жартышарды қиып �ту (гемисферото-

мия) негізді түрде тиімді және оны емдеуде сенімді 

деп саналады. Зақымданған қап (қабық) алынып 

тасталынбайды керісінше қалған ми б�ліктерінен 

оқшауланатындығын атау маңызды, сондықтан 

да гемисферотомия кабықты және жарақатты 

декортикациядан және анатомиялық гемисферэк-

томиядан ерекшеленеді. Операцияның мақсаты 

– мидың бір жартышарынан екінші жартышарына 

патологиялық электрлік импульстардың таралуына 

жол бермеу. Бұл технологияны енгізу тұрғындардың 

денсаулығын жақсартып, мүгедектілікті азайтуға, 

медициналық к�мекті  к�рсету деңгейі  мен 

 халық аралық мәртебесін арттыруға бағытталған. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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ҚАЛАМ 
ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ 

ЖАЙЫНАН
Ең бірінші боп...

Феномендік құбылыс

Дәуірдің дара тұлғасы

Ғасырдың ұлы перзенті

1деби мұрамызды жазуда, зерттеуде, насихаттауда 

арғы-бергі айтулы шығыстанушылармен қатар тұрады. 

:нер мен мәдениет теориясын жасақтауда күллі түркі 

дүниесінде ең бірінші боп батыл қадамдарға бара алды. 

Оның «1дебиет танытқышы» енді қаз тұра бастаған 

к�бең әдебиет түгілі, әлем мойындаған кемел әдебиеттің 

�зіне де к�рік қоса алатын сүбелі еңбек еді. «Маса» 

мен «Қырық мысал» �ткелекте тұрған ұлт �мірінің ең 

зәру мәселелеріне ең дәру жауаптар іздеді. Ол бұрын 

ұтқыр да �ткір шешен с�зге   ғана құлақ асып қалған 

жұртшылыққа енді істің байыбына барып, мәселенің 

мәйегін аршып, еліктіре с�йлеудің орнына ежіктей 

с�йлейтін шынайы к�сем с�здің үлгісін к�рсетіп берді. 

Ағарту ісінде к�п мәселеде әлемдік тәжірибеден алға оза 

әрекеттенді. К�п халықтарда енді талқылана бастаған 

жайттарға ол сонау ғасыр басында-ақ �з тұжырымын 

айтты. Кейінгі тәжірибе оларды дұрысқа шығарды. 

Қазақ тілінің дамуына жер жаралғалы бергі қалған 

қазақтың қосқан үлесі бір пара да, Байтұрсынұлының 

бір �зінің сіңірген еңбегі бір пара. 

 �біш КЕКІЛБАЙҰЛЫ

Ахмет Байтұрсынұлының оқу-ағарту ісі мен білім-

ғылым саласында істеген қызметі тарихымызда теңдесі 

жоқ феномендік құбылыс болды...

Егер бүгінгі «Қазақ тіл білімі» деген сала үлкен 

ғылымның бір тармағы деп танылатын болса, осы 

саланың алғашқы танымдары, терминдері, таныты-

луы (ұсынылуы) мектеп оқулықтарынан, оның ішінде 

А.Байтұрсынұлы дүниеге әкелген «Тіл – құралдардан» 

басталады.

Қазақ тіл білімінң терминдері үстіміздегі ғасырдың 

10-жылдарынан бастап дүниеге келді. Мұндағы бірден-

бір еңбек Ахмет Байтұрсынұлынікі. Бұл орайда қазақ тіл 

білімінің табысы к�птеген түркі тілдес халықтардікімен 

салыстырғанда, к�ш ілгері болғаны к�рінеді: жазба 

әдебиеті мен ғылым салалары ХХ ғасырдан кейін де 

біршама дамыған деген әзербайжан, татар, �збек, 

түрік халықтарының �зінде оқу-ағарту мен тіл білімі, 

әдебиеттану ғылымдары қазақ т�ңкерісіне, кейбіреулер 

тіпті 30-жылдарға дейін арабша терминдерді қолданып 

келіп, ұлт тілдеріне негізделген терминдер жүйесін 

т�ңкерістен кейін, советтік кезеңде қалыптастырғанын 

білеміз.

Рәбиға СЫЗДЫҚ

А.Байтұрсынұлы түзген әліпбиді сол кезеңдегі 

фонологиялық мектепт ің  аға  буын �кілдері , 

әлемдік лингвистиканың к�шбасшылары болған 

Е.Д.Поливанов, сондай-ақ Н.Ф.Яковлев тәрізді 

к�рнекті фонологтер аса жоғары бағалады. Түркітанушы 

К.К.Юдахин мен А.М.Сухотин латын жазуына 

к�шкенше қырғыз халқының Байтұрсын әліпбиін 

сол күйінде қолданғанын атап айтады. Мұның �зі 

Байтұрсын әліпбиінің ұлтаралық мәртебесін к�рсетеді.

ХХ ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы 

қазақ жазу-сызу ын демократи я лық бағытқа 

(халық тіліне) бұрады; қазақ жазуы фонетикалық 

жазудан феномографиялық жазуға қадам  басты; 

ұлттық жазудың негізі қаланды. Қазақ жазуының 

онтогенездік дамуындағы бұл ерекше кезеңде 

А.Байтұрсынұлы ақыл-парасаты, қажыр-қайраты 

лингвистикалық ой тереңдігі жағынан дәуірдің 

дара тұрған біртуар ұлы тұлғасы болды. 

Нұргелді У�ЛИҰЛЫ

Ахаңның �мірі, тағдыры, мұрасы – оның ғасырдың 

ұлы перзенті екендігінің айғағы. Ол күрескен кесапат-

тар – надандық, қараңғылық, ұйқышылдық, адами 

хайуандық, отаршылдық, ұлттың азуы мен тозуы, 

оның бұратаналық болмысы, жараланған жан жарасы, 

құлшылдық санасы, таланған жері, қансыраған тілі, 

орыстандырыла бастаған ділі. Бір с�збен айтқанда, 

қазақ халқының болашақта болу-болмау альтернати-

васы.

 «Ұлт ырысы», «�ркениет ырысы», «олжалы жерде 

үлестен», «ордалы жерде орыннан», «жоралы жерде 

жолдан» қазақ халқы қалмауын ойлаған, «ұлт тық 

құтқару майданының сардары», XX ғасырдағы ұлттық 

ренессанстың бастауы Ахмет Байтұрсынұлы пла-

неталық ойшылдар қатарынан орын алары даусыз. 

Ахаң бар әлемдік ұлылар галереясында XX ғасырдың 

ұлы гуманисі Ганди, түркі әлемін оятқан Кемаль 

Ататүрік, шілдің боғындай шашыраған араб әлемінің 

басын қосқан Насер, әлемдегі әрбір т�ртінші адамның 

жан дүниесін елжіреткен Ден Сяо Пин, тұңғыш ғарыш 

перзенті Гагарин, адам құқының қорғаны Сахаров, 

алты алаштың арысы 1лихан Б�кейханов сияқты 

біртуар тұлғалар тұр.

1рине,  Ахаңды планеталық санаттағы ой-

шыл, ұлы ағартушы-гуманист, XX ғасырдың ұлы 

реформаторларының бірі, бір де болса бірегейі деуімізді 

дәлелдеу алда тұр.

Ахмет Байтұрсынұлы – XX ғасырдың ірі құбылысы, 

феномені. Оның есімі осы дүбірлі ғасырдың түбірлі, 

түбегейлі құбылыстарымен тағдырлас. Сондықтан 

байтұрсынұлытану шын мәнінде ғасыртану десе де 

болады. Сондықтан байтұрсынұлытануды дамыту – 

барлық гумани тарлық ғылымдардың ортақ парызы.

Ендеше, Ахаң болмысы жан-жақты ашылғанда 

ғана ұлы ұлт перзентінің қырлары мен сырлары ашы-

лады, әлемдік ұлт-азаттық қозғалысына қазақ хал-

қының қосқан сүбелі үлесі сомдалады. С�з жоқ, бұл 

болашақтың ісі.

Ахаң, ең алдымен, Ресей шығысының ұлт-азаттық 

қозғалысының рухани к�семі. Ахаң Абай мен Ыбырай-

дан әрі кетті. Ұлт азаттығы үшін, қазақ автономиясы 

– мемлекеті үшін, ұлттық болмысы үшін күрес қазақ 

зиялыларының ұлттық платформасына айналды. Бұл 

болса 35 миллион түркі халықтарының ортақ ұраны еді. 

1лихан, Ахмет ұлттық шеңберден шығып, еуразиялық 

тұғырға к�терілді. Ол ғасыр басында ұлт ұстазы атанып, 

бір �зі халықтың Абайы мен Ыбырайы бола алды.

Алаш қозғалысы – XIX ғасырдағы ағартушылар 

қозғалысының жалғасы, оның жоғары сатысы. Абай 

заманында ағартушылық ұлтымызды �ркениетке таны-

стыру, табыстыру кезеңі болды.

Ыбырай Алтынсарин бұлағынан бастау алған Ахмет 

заманасы – ағартушылықты ұлтымыздың болмысын 

сақтап, оны �ркениетті халықтармен жарыстыру үшін 

жүргізілген күрес заманасы еді. Ахаң оқу-білімді, 

ағартушылықты «ерге теңдік, кемге кеңдік, азды к�п 

теңгеретін» бостандық жолы деп таныды. Ендеше, Ахаң 

тек ұлы ағартушы санатында қалмай, оны ұлт-азаттық 

қозғалысының ең бір айбынды да айдынды шалқар 

қайнары ете алды.

1лихан қазақ сахарасындағы ұлт-азаттық 

қозғалысын еуропалық демократиялық, консти туция-

лық, парламенттік күрес жолына салды. Ахмет болса, 

ұлт-азаттық қозғалысына гуманистік, ұлттық сипат 

берді.

Алаш зиялыларының 1лихан, Ахмет бастаған то-

бына тән басты сарын – барша халықтың мұңынан 

шыққан-ды.

Ахаңның �з тілімен айтсақ, Алаштың зиялылары 

«жұртым деп халықтың арын арлады, зарын зарла-

ды, халықтың с�зін с�йлеп, пайдасын қорғады». Ол 

жалпыұлттық зар-отаршылдар тартып алған нулы, сулы 

ата қонысы, ана тілі, ұлттық ділі, ислам діні еді.

Жаны жайсаң, ары м�лдір бұлақ, ұлтқа, �рке ниет-

ке сіңірген еңбегі телегей теңіз Ахаңның тұғыры – 

ұлылық тұғыры. Тарихта әділдік болса, ол Ахаң есімін 

болашаққа осылай хаттайды, қасиетті ұлы ұлт ұстазын 

қазақ қазақ болып тұрғанда жадында мәңгі сақтайды.

Манаш ҚОЗЫБАЕВ 

Қазақ қалам қайраткерлері қайдан 

туған, қашан шыққан деп сұрау қойылса, 

жауап қиын емес.

1) Қазақ қалам қайраткерлері орыстың 

қорлық к�рген, таяқ жеген, орыс табанын-

да езілген жұрттан туған.

2) Қазақ қалам қайраткерлері қазақ 

басына қиын-қыстау зар заман түсіп, 

үстін торлап, қайғы бұлты қаптаған шақта 

шыққан. 

Құл болған халықтан туып, құлдықтың 

қорлық-зорлығын к�ріп отырып, қазақ 

қалам қайраткерлері қаламын ұлтының 

ауырын жеңілту, ауырын азайту жолына 

жұмсамасқа мүмкін емес; кемшілік к�рген 

жұрттан туып, кемшіліктен құтқаруды 

мақсат етіп, ылғи сол жолда жұмыс қылған 

қазақ қалам қайраткерлері жұртшыл, 

ұлтшыл, яғни халқына жаны ашитын, 

халқының жаны ауырғанда жаны бірге 

күйзелетін, бауырмал болмасқа тағы 

мүмкін емес. Олай болмаған болса, онда 

табиғат заңынан тысқары адамнан шошқа, 

шошқадан күшік туған сияқты болып 

шығады. 

Қазақ баласын «ұлтым»,«жұртым», 

 «бауырым» деп үйреніп қалған қазақтың 

бауырмал қалам қайраткерлері октябрь 

�згерісі болғанда бірден интернацио-

нал  (бибауырмал) болып �згере алма-

ды, �згелердей «алымсақтан бері ком-

мунист, интернационалист елім» деп 

айтуға аузы бара алмады. Бауырмалдық 

ж о л ы н д а  қ а л а м м е н  қ а й р а т  е т у і н 

бибауырмалдық жолындағы үкімет қош 

к�рмейтін болды. С�йтіп, қазақ қалам 

қайраткерлерінің халінде дағдарыс болып, 

�згерістен бұрынғы қарқындары қайтып, 

тартыңқырап қалды. Сол қайтқан қарқын 

әлі күнге қайта келіп жеткен жоқ. Бұрынғы 

қалам қайраткерлерінің бәрі де �згерістен 

кейін қалам қайратына әлі белсеніп онша 

кіріскен жоқ. 

Бұл айтылған себептің үстіне жамалған 

екінші себеп болды. Ол – Қазақстанға 

ұлық болған адамдардың лағу-т�ңкеріс 

болса, істің бәрі �зінен-�зі істеліп, �зінен-

�зі �згеріп кететіндей к�руі. Қалыпты 

�згертетін – адамның ісі, яғни жұмсайтын 

күші, қайраты, ісі, білімі екендігін ойла-

мады. Т�ңкеріс болды, патша үкіметінің 

орнына совет үкіметі орнықты: қазақты 

билеген, патшаның оң қолы болған чи-

новниктер қалып, олардың орнына совет 

үкіметінің оң қолы болып коммунистер 

қазақты билейтін болды. Елдің т�бесі 

�згерді, т�ресі �згерді. Онан былайғысын 

�згертуге к�п күш, к�п іс, түрлі еңбек, 

қайрат керек, яғни істей білетін түрлі адам-

дар керек. 

Қазақтың оқығаны аз, оның ішінде 

халық ісіне қатысып, жұрт үшін жұмыс 

қылған адамдар аз. Бірақ аз да болса, 

қазақта қызмет қылып ысылған, т�селген 

адамдар қазақтың ісіне қатыспақ түгіл, 

қарасын к�рмеген, атын есітпеген жат 

жұрттың адамдарынан г�рі, қазаққа 

к�бірек пайда келтіретіні шексіз. 

Ескі үкімет тұсында қазақтың басы-

на қаптаған қара бұлттай қалың пәле 

торлаған заманда жұрт үшін, ұлт үшін 

қызмет қылған, қиналған адамдарға 

«жұртшыл», «ұлтшыл» деген таңба ба-

сылып, олар қораға жолатпайтын қотыр 

мал сияқты шетке шығарылып, әлеумет 

жұмысынан аулақ ұсталды. Қазаққа жаны 

ашып, қазақ с�зін с�йлеген адам болса, 

оны «ұлтшыл» деп әдепсіздік еткен сиыр-

дай қылатын болды. 

Т�белеске шығатын адам сияқты т�сін 

ұрып, тұлданып: «Жасасын бибауыр-

малдық!» деген қазақ болса, қошемет ай-

тып, қол шапалақтап, т�бесіне к�теретін 

болды. Қазақтың к�рген қорлығын, 
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зорлығын айтатын адам болса, ауызға 

қағып с�йлетпейтін болды. Қазақ �згеріс 

үшін құрбан болса, несі құрайды деуші 

болса, арқаға қағып, дұрыс пікір осы дейді. 

Солай болып тұрғанда қазақтың жұртшыл, 

ұлтшыл, бауырмал қалам қайраткерлері 

қалайша белсеніп қалам қайратына 

кіріспек? Қалайша қаламды қолға алуға 

к�ңілі шауып, ықыласы түспек? 

Қалам қайраткері жолын тастап, 

к�рінген жолаушыға ере беретін бұралқы 

ит емес. Бауырмал болып қалған қазақ 

қалам қайрат керлері я бояуы мен түсін 

�згертіп, я түленмен түгін �згертіп би-

бауырмал болмаса, нақ ішін �згертіп, 

бибауырмал бола алмайды. Жалғыз қалам 

қайраткерлері емес, қазаққа жаны ашитын 

басқа азаматтар да қазақтың басқалардан 

к�рген кемшілігін айтпай тұра алмайды. 

Оны айтып отырса, бауырмал деген с�зден 

құтыла алмайды. Солай болған соң, я ба-

уырмал деген с�зден қашып, бибауырмал 

үкіметтің ыңғайымен болып, қазақты 

басқалар пісіріп жесін, шикі жесін – 

үндемей қарап отыруы керек, не бауырмал 

деген с�зді басқалар ауыр мағынада айтса 

да, қазақ азаматтары ауырламай, қазақтың 

с�зін қаймықпай с�йлеуі керек. Енді 

осыған жеттік.

«Қазақ деп ауызға алмай, не болса, о 

болсын, қараға қостық, не к�рсе к�ппен 

бірге к�рер» деп отыруға болар еді, егер 

қазақ мәдениеті қасындағы халықтармен 

бірдей болса. Қазақ қасындағы халықтар: 

орыс, неміс, ноғай, жәуіт, ғайлар. 

Бұлардың бәрінің де мәдениеті қазақ 

мәдениетінен жоғары. Мәдениеті жоғары 

халық мәдениеті т�мен халықты аз-к�біне 

қарамай жем қылатыны –айдан анық, 

күндей жарық ақиқат. 200 миллион үнді 

халқын 50 миллион ағылшын жем қылып 

отырғаны, 500 миллион қытайды �зінен 

он есе аз жұрттар әжуалап отырғаны адам 

баласының теңдігі-кемдігі мәдениетіне 

қарай екендігін ыспаттайды. 

Қазақ мәдениеті жәуіт, неміс, орыс, 

хатта ноғай мәдениетіндей болса да, 

«қазақ» деп айыра с�йлеп, ауыз ауыртып, 

әуре болмай-ақ к�ппен бірдей к�рер деп 

қояр едік. Қазақ айрықша с�з болатын халі 

айрықша болатындықтан. 

Қазақ мәдениеті қасындағы жұрттан 

кем екенін біле тұра, мәдениеті кем халық 

мәдениеті зор халыққа жем екенін біле 

тұра, қазақты жемтік есебінде жей бер деп 

қазақ азаматтары тастай ала ма? Оны қазақ 

азаматтары істей алмайды. Оны істей 

алмаса, бауырмал деген с�зден құтыла 

алмайды. Олай болса, бауырмал десін, 

қазақшыл десін, ұлтшыл десін, оған құлақ 

ауыртып, ауырламасқа керек. 

Қазақ қасындағы жұрттардың қатарына 

жетіп теңелуіне керек ісімізді қолға 

алып, қанаттамасақ, қазақ күнін қараң 

қылатын бибауырмалдық адам арасына 

жік салады,  бауыр керек емес, «Жасасын 

бибауыр малдық!» деп айғайлағанмен, 

адам баласының ара сындағы құр айғаймен 

жоғалатын к�рінбейді. Мәдениет жігін 

жоғалтпай, �з жігін жоғалту оңай жұмыс 

емес. Бұл айғайдың қолынан келмейтін іс 

екендігіне к�з жетті. 

Алдымен бауырмалдық жігін жоғалту 

керек деп адасқандар адаса берсін, 

қазақ азаматтары мәдениет жігін жою 

жолындағы жұмысқа күшін, ісін сарп ету 

керек. Басқалармен мәдениеті теңеліп, 

жарыса, жармаса күнелтуге қазақ жеткен 

күні, қазақты қасындағылар қыңсылатуын 

қояды, қазақ азаматтарының қазақ үшін 

айрықша қайғыруы, қаны қызуы жоғалады, 

бауырмалдық �зінен-�зі жоғалады.

Мәдениет алға басуы тірнек ісі шебер-

ле нуімен, сана-саңылау күшеюімен бо-

лады. Тірнек ісінен шыққан шеберлікті 

�нер дейміз, сана-саңылау күшінен 

шыққан білімді ғылым дейміз. Бұл екеуі 

де іштен адам мен бірге туатын нәрсе емес, 

үйренумен та былатын нәрсе. Үйрену 

дегеніміз – оқу. С�йтіп, мәдениет жүзінде 

халықтың алға басуы, алдағы жұрт пен 

арттағы жұрт арасын дағы мәдениет жігі 

жоғалуы оқуға келіп тіреледі. 

Қазақта оқу ісі қалам қайраткерлеріне 

қарап тұрғаны, олар не істеуге керектігі 

�ткен н�мірлерде басылған съезге арналған 

мәселелерде айтылды. Мұнда айтайын 

дегеніміз – қалам қайраткерлерінің бас 

қосып, бақыршылығын с�йлесуі. Қалам 

қайраткерлерін июнь съезіне «топалаң 

уақытындағы той» емес, топалаң келмеуіне 

амал қарастырайық деген ой еді. 

Съезд июньде болмады деп қою керек 

емес, июньнен басқа да айлар, күндер 

к�п, әлі де болса бас қосып с�йлесу, 

қалам қайраткерлерінің ұйымын жасау 

керек. Жазушыларымыз бытыранды 

болмай, ұйымдасып, бірлесіп іс істесе, 

бәлкім істері берекелі, �німді болар. 

:згеріс болғанымен, �згермей тұрған 

қазақта қалып к�п, қашаннан бері қазақ 

ішіне сіңіп, орнығып қалған қалыпты 

�згерту оңай нәрсе емес. Бас �згерді, 

бастық �згерді, т�ре �згерді, басқасы 

әлі қарап тұр. Қазақ к�рген қорлық пен 

зорлық к�беймесе, кеміген жоқ. Жеуге 

жеңіл тұрғанды жеу – табиғи іс. Тіске 

жұмсақ болған соң, қай уақытта да жеу-

ге қазақ жеңіл болып тұратыны мағлұм. 

Қазақты бұрын жегендері әлі жеп отыр, 

бұрын зорлық қылғандары әлі де зорлық 

қылып отыр. :згеріс кімге жағымды, 

кімге жағымсыз болып шыққаны к�зі 

бар адамдар к�рерлік, есі бар адамдар 

білерлік болды. :згерістің негізі тартыс, 

талас болған соң, тіршілікке қайым біткен 

қайраттыларға, күн к�руге ептілерге, 

дүние жиюға құмар адамдарға жағымды 

болғанымен, момындарға, ақк�ңіл, 

анайы, аңқауларға жағымсыз болғаны 

шексіз. 

Ақк�ңілдік, анайылық, аңқаулық 

табиғаттан да болады, тәрбиеден де бола-

ды, яғни мәдениет жоғары-т�мендігінен 

де болады, к�бінесе мәдениеті т�мен 

жоғары жұрт ақк�ңіл, анайы, аңқау келеді. 

Сондықтан да мәдениеті жоғары жұртпен 

араласқан жерде алдауына, арбауына 

түсіп, жем болады. Қазақ жеріндегі халық 

к�бінесе қазақ пен орыс. Қазақ мәдениеті 

орыстан кем болған соң, жем болаты-

ны шексіз. Ол жем болудан мәдениеті 

жетілгенше құтылмайды. Қазақ жем болу-

дан түбінде декрет қуатымен құтылмайды, 

мәдениет қуатымен құтылады. 

Үкімет тарапынан қазақтың қазіргі 

күтетін к�мегі – мәдениеті жетілгенше 

б а с қ а л а р д ы ң  з о р л ы ғ ы н а н  қ о р ғ а у , 

мәдениеті к�терілуіне қолдан келген 

жәрдемін аямау. Солай болған соң қазақ 

үкіметі құр декретін к�бейтумен бола 

бермей, қазақтың мәдениетін күшейту 

жағына к�з салып, к�бірек күшін жұмсау 

керек. 

М ә д е н и е т  к ү ш е й е д і  � н е р - б і л і м 

күшімен, �нер-білім күшейеді оқумен. 

Оқу ісі сабақтас әдебиетпен. Оқу әдебиетті 

күшейтеді, әдебиет оқуды күшейтеді. Оқу 

мен әдебиет бірін-бірі қолдап, бірін-бірі 

к�термелеп, бірін-бірі сүйрейді. Оқусыз 

әдебиеттің күні жоқ, әдебиетсіз оқудың 

күні жоқ, қазақта оқу да, әдебиет те жаңа 

ғана к�ктеп, к�зге ілінген күйде тұр. 

Оның �сіп, үлкейіп, гүлденуі үшін к�п 

іс, к�п күш керек. Сол к�п істі қолынан 

келгенше істейтін, сол к�п күш шамасы-

нан келгенше сарп ететін – қазақ қалам 

қайраткерлері. 

Ол қалам қайраткерлері бұл күнде 

�з жұмысында емес, �зге жұмыста жүр. 

Оларды �зге жұмыстан алып, �з жұмысына 

салу – қазақ үкіметінің міндеті: қалам 

қайраткерлерінің жұмысы – әдебиет, 

әдебиетсіз оқу қуаттануы жоқ, оқусыз 

мәдениет қуаттануы жоқ, мәдениет 

қуаттанбай қазақ қорлықтан, зорлықтан 

құтылу жоқ. Орыстан қазақтың к�ріп 

отырған отаршылығы, омыраулығы 

қазақ мәдениеті орыс мәдениетінен 

т�мен болғандықтан. Азаттық асылы – 

мәдениетте, мәдениет күшеюінің тетігі – 

оқу мен әдебиетте. 

Ахмет БАЙТҰРСЫНҰЛЫ
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қасында жүрген, еліміздің болашағын 

тәрбиелеуде, кітапхананы жастардың 

шығармашылық ортасына айналды-

рып, оқырмандарды жаппай кітап оқуға 

ықпал етуде зор еңбек етіп жүрген 

кітапханашылардың ой-пікірін білуді 

ж�н санадық. 

Алматы қалалық орталықтан-

дырылған кітапхана жүйесінің басшысы, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Роза ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ қоғамдағы 

« к і т а п  о қ ы л м а й д ы ,  к і т а п х а н а ғ а 

оқырман келмейді» деген пікірді жоққа 

шығарды. Жастарды әлеуметтік ортаға 

бейімделуге, мемлекет және азаматтық 

қоғам институттарына тартуға арналған 

іс-шара лардың жиі �тетінін атап �тіп, 

жүзеге асырылған әртүрлі бағыттағы 

ж о б а л а р д ы ң  б а ғ ы т - б а ғ д а р ы н а 

тоқталды. Қаладағы 25 кітапхананы 

қамтитын орталықтандырылған 

кітапханалар жүйесі оқырман 

дында бет-бейнесі, беделі түсіп қалған» 

дей келе, тағы бір �зекті мәселенің шетін 

шығарды. «Бұрын кітапханасы жоқ үй 

жұпыны үй сияқты болып к�рінетін. 

Мынау әкем оқыған кітап деп, ашып, 

к�ріп, оқып отырушы едік. 1995-2000 

жылдары кітап с�релері жоғалып кет-

кен еді. Қазір қайта айналып, кітапхана 

бұрышы, кітап бұрышы, кітап с�ресі 

болып, үйдің дизайнына қосылып, 

интерердің бір б�лігіне айналды. 

 Демек, кітап құндылыққа айналуда деп 

 есептеуге болады» дейді А.Молдабек. 

Кітап оқуды насихаттау жолында 

идея да к�п, жасалып жатқандары да бар. 

Дамыған елдерде, мәселен, Еуропаның 

к�п мемлекеттерінде, Америкада, Гер-

манияда кітапхана – кітап оқитын жер 

ғана емес, жергілікті халық к�п жина-

кітаптың да, автордың да қадірі жоқ. 

Айналып келіп, кітап оқылмайды деген 

пікірді алға тартады. Жалпы елімізде 

кітап бизнесін дамытып, баспа �ндірісін 

қолға алатын болса оқырманның саны 

к�бейер еді. Кітапты оқу-оқымау – әр 

тұлғаның жеке басына қатысты дүние» 

деп с�зін бастаған Жантастың пікірі к�п 

нәрседен хабар береді.

Бүгінгі оқырманның талғампаз-

дығын тілге тиек етіп, бізге жаңа шыл-

дық қажет екенін баса назар аударды. 

–  Қ а з і р  о қ ы р м а н  т а л ғ а м п а з . 

Мәселен, маған ұнаған шығарма сізге 

ұнамауы мүмкін. Мен қазақ әдебиетінде 

Оралхан Б�кейді қайтара оқысам, 

екінші адам оны қабылдай алмайды. 

Себебі мен �скен тәрбие, мен �скен 

қоғам оған жат. Оның �скен ортасы, 

алған тәрбиесі жан дүниесіне 

жақын шығармаларды 

қабылдайды. Кітапты 

Белгілі жазушы, балаларға арналған 

«Балбұлақ» журналы мен к�пшілікке 

арналған медициналық, танымдық 

«Дертке дауа» газетінің бас редакторы, 

халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 

лауреаты Мағира ҚОЖАХМЕТОВА 
жастардың сауатсыздығына налитынын, 

айналада болып жатқан жағымсыз іс-

әрекеттердің барлығы кітап оқымаған-

дықтан шығып отырғанын айтты.

«Бүгінгі күні кітап оқу мәдениетін 

қалыптастыру ж�нінде с�з қозғаудың 

�зі  күлкілі.  Бізде кітапты наси-

хаттайтын ешқандай мекеме жоқ. 

А д а м д а р  д а  к і т а п  н а с и х а т т а у ғ а 

құмар емес. Балалардың кітап оқы-

майтынына үйреніп алдық. Етіміздің 

үйреніп кеткені соншалық, біз кі-

тап  оқымайтын елдің  жазушы-

ларымыз. Аракідік жазушылардың 

�здері тыраштанып, еңбектеніп, 

соның арқасында жарыққа шығып 

жатқанымен, оны да миллиондаған 

оқырман оқып жатыр деп ойламай-

мын. Аға буын жазушылардың кітабын 

ел білмейді, ел түгілі, қазіргі жас жур-

налистер білмейді. Немен айналысып 

жатқанымыздан да хабарсыз. Телеарна, 

радиоларға сұхбатқа шақырып, «сіздің 

�леңіңізді оқыдық» дегенде кірерге 

тесік таппай, �зім қатты қысылам, 

жүрген жерімде, кездесулерде «Мен 

кітап оқымайтын елдің жазушысы-

на айналдым. Оқырманы жоқ елдің 

газет-журналының редакторымын деп 

ашық айтамын» деп, бұл құбылыстың 

�те қауіпті екенін жеткізді. «Кітап 

оқымау – үлкен бір қасіреттің басы. 

Айналамыздағы жас�спірімдердің 

бірін-бірін �лтіруі, т.б. неше түрлі қиын 

жағдайлардың болып жатқанының түп 

т�ркіні жастардың, жалпы адамдардың 

кітап оқымауынан. Біз демократиялы 

елміз, әркім �з еркімен �мір сүреді де-

ген ойды алып тастап, балаларға кеңес 

�кіметі кезіндегідей кітап, газет-журнал 

оқуды мәжбүрлеп, міндеттемей, ештеңе 

бітпейді. Мәселен, елімізде 12 мыңға 

жуық кітапхана бар. 12 мың кітапханаға 

біздің бірде-бір кітабымыз түспейді. 

Екі мың данамен шығатын кітап он 

екі мың кітапханаға тимейді ғой. 

Мұндай жағдайда кітап оқу мәдениетін 

қалыптастыру былай тұрсын, біз кітап 

оқымайтын елдің жазушысы атандық. 

Мәселен, мен «Балбұлақ» журналы мен 

«Дертке дауа» газетін шығарамын. Жыл 

�ткен сайын таралымы �шіп барады. 

Ашығын айтқанда, бүкіл әдебиет, бүкіл 

идеология шоуға айналды. :тірік с�з, 

бос әңгіме к�п. «Рухани жаңғырудың» 

шараларының �зінде бір тереңдік жоқ. 

1йтеуір бірдеңені �ткізе салу, тендер 

алу, соған ақша алу, тағы сол сияқты 

құндылығы жоқ дүниелер. 

«Рухан жаңғыру» бағдарламасы 

кітапханадан басталып, кітапха на-

ның сұранысына орай қажеттілігі 

�телуі тиіс. Жаһандану жағдайында 

кітапхана жүйелерін қайтадан дамы-

ту қажеттігін айтпағанда, кітап ха-

нашылардың жалақысын к�теру керек. 

Дәл қазіргі уақытта кітапханашылар 

ғана идеологиялық тәрбиемен айна-

лысып отыр. :йткені кітапханадан 

�зім шығаратын балалар журналына 

ылғи материал алып отырамын. Сонда 

байқағаным, балаларды тәрбиелеуде, 

жалпы оқырманды кітапханаға тар-

туда �те к�п еңбек сіңіріп жатыр. 

Жұмыс істеп жатыр, �кінішке қарай, 

кітапханашылардың еңбекақысы �те 

т�мен және кітапханашыларды на-

сихаттау бізде мүлдем жоқ. Беделді, 

Бағдагүл 
БАЛАУБАЕВА, 

«Ана тілі»

абыройлы мамандық емес. Сондықтан 

кітапханашылардың мәртебесін 

айқындау керек. Олардың мәртебесін 

к�терсе халыққа пайдасы тиеді деп ой-

лаймын. :з басым кітап оқитындарды, 

жалпы кітапханаға барып жүрген 

адам дарды к�рмеймін. Кезіндегі бай 

кітап хана бүгін жоқ. Кезінде түрмедегі 

кітап ха налардың �зі бай болатын. 

Қазір түрме тү гілі, біздің ауылдар-

да кітапхана, кітап жоқ. К�п жерде 

кітапханалар жабыл ған. Қазір мен 

ауылға барғанда кітап  хана к�рмеймін. 

Кітапханалар жұмыс істемейді, клубтар 

жабық тұр. Жазушы ның жазғанына 

газет-журнал қаламақы т�лей алмай-

ды, журналистің жалақысы да мар-

дымсыз. Егер біз осылай жүре беретін 

болсақ, болашағымыз бұлыңғыр. Қазір 

жасық елдің ұрпағы �сіп келеді. Тех-

нология дамыған сайын, ұялы теле-

фон, компьютерді қолданып, барлық 

мәліметті дайын күйінде алады, ми-

мен жұмыс істеу жоқ. Тіпті ғылым да 

сондай. Ондай адамда қандай талғам 

болсын. Сондықтан да �зімше ты-

раштанып, бірен-саран адамдар болса 

да газет-журнал шығарып, балалар-

мен жұмыс істеп, шарқ ұрып жүрмін. 

1йтпесе бізде тұлға шығаратындай 

ешқандай жағдай жоқ. Жеке адамды 

емес, топты тәрбиелейді. Тобырдың 

мүшесіміз. Біз әлемге шығуымыз үшін 

к�птің бірі емес, жоқтың бірі болуымыз 

керек» дейді жазушы. 

сұранысы бойынша жүз кітаптың тізімін 

жасап, 1дебиет және �нер институты, 

Жазушылар одағымен бірлесіп, «100 

үздік қазақстандық кітап» жобасын 

ұйымдастырған. Отбасылық кітап 

оқу дәстүрін насихаттау мақсатында 

«Анашым, оқып берші» байқауы да 

к�пшіліктің к�ңілінен шыққан жоба. 

«Алтай-Атырау» жобасының алатын 

орны тіпті айрықша. Еліміздің түкпір-

түкпірінен келген ақын-жазушылар 

кітапхана т�рінде �зінің кітабын та-

ныстырып, ерекше сезімге б�ленген. 

Белгілі тележүргізуші Бейсен Құранбек 

жүргізетін «Мамандыққа жол: кәсіби 

бағыттау», т.б. әртүрлі курстар мен 

үйірмелер тұрақты жұмыс істейтіні 

қуантты. «Жас ғалым», «Тасқын» 

интел лектуалды клубтары, бұдан б�лек 

тіл үйрету орталықтарының жұмысы 

�з нәтижесін берері анық. Біз атқа-

рылған жұмыстардың тек бір пара-

сына ғана тоқталдық, бұл кітапхана-

шы лардың үнемі  і зденіс  үст інде 

жүретін дігін айқындайды. Бұдан бы-

лай кітапханалардың біразы демалыс-

сыз, үзіліссіз, кешкі сағат онға дейін 

жұмыс істейтінін, кітапхананың жұмыс 

тәртібіне �згеріс енгізілгенін де ескерте 

кеткіміз келеді. 

А л  ә л е у м е т т а н у ш ы  А й с ұ л у 
 МОЛДАБЕК  1995-2000 жылдармен 

салыс тырғанда жастардың кітап оқу 

деңгейі едәуір к�терілгенін айтады. 

Кітап оқуға деген халықтың ынта-

лекет және азаматтық 

рына тартуға арналған

жиі �тетінін атап �тіп, 

ан әртүрлі бағыттағы

б а ғ ы т - б а ғ д а р ы н а 

ағы 25 кітапхананы

ықтандырылған 

есі оқырман 

идея да к�п, жасалып жатқандары да бар. 

Дамыған елдерде, мәселен, Еуропаның

к�п мемлекеттерінде, Америкада, Гер-

манияда кітапхана – кітап оқитын жер 

ғана емес, жергілікті халық к�п жина-

ұнамауы мүмкін. Мен қазақ әдебиетінде 

Оралхан Б�кейді қайтара оқысам,

екінші адам оны қабылдай алмайды.

Себебі мен �скен тәрбие, мен �скен 

қоғам оған жат. Оның �скен ортасы, 

алған тәрбиесі жан дүниесіне 

жақын шығармаларды

қабылдайды. Кітапты 

ТАҚТАН ДА 
ҚЫМБАТ...

талдап оқу – тәрбиеге, қоғамға, қоршаған 

ортаңа бай ланысты. Қазақи дәстүрді 

құрмет тейтін, қазақи салт-сананы 

елейтін, ұлттық құндылықтарымызды 

дәріп тей тін оқырманның аздығы, �зге 

тілді оқыр манды былай қойып, біздің 

�зімізге тән болып бара жатқаны ұлттық 

на мысқа тиетін дүние. Оның басты 

себебі сол құндылықтарды күнделікті 

�мірде �зі міздің қолданып жатқанымыз 

шамалы

Ф.Достоевскийдің «Біз оқырман ға 

жақсы кітап оқуды үйрету үшін Гогольдің 

деңгейін түсірмей, оқырманды Гогольдің 

деңгейіне к�теруіміз керек» дегенге 

саятын жақсы бір с�зі бар. Біздің қазақ 

әдебиетіне, жалпы қазақтың к�ркем 

шығармашылығына осындай бір дүние 

ауадай қажет. Ол үшін автор талғампаз 

болуы керек. Бұл тұрғыда белгілі бір 

сюжетті, оқиғаны езіп жүргеннен г�рі 

еуропалықтар сияқты жаңа дүние ой-

лап табуға тырысқан ж�н болар. Қазақ 

әдебиетінде 60-шы жылдары, оның арғы 

жылдары к�ркем әдебиеттің үлгілері әлі 

күнге дейін сақталып, жазылып келеді. 

Жаңа заманға сай дүниелер қатты да-

мып жатқан жоқ. Бұл тұрғыда Еуропа 

мемлекеттері бізді басып озуда. Авторлар 

оқырманды «олардың құндылықтары 

басқа, бізді танымайды, білмейді» 

десе, оқырман керісінше авторды 

кінәлап, «түсінікті әлемді түсініксіз ғып 

к�рсетеді» деген �кпе-назын білдіріп 

жатады. Бір с�збен айтқанда, біздің 

�зімізге тән бет-бояуымыз, әдеби тіліміз 

бар, қазақтың майлы с�здері к�п. Ал 

оны қазіргі қазақтың жастары қабылдай 

алмайды. Мына уақыты тығыз ғасырда 

оларға к�п уақытты құртпайтын, қысқа 

да нұсқа, оқуға жеңіл шығармалар керек 

екені байқалады. «Оларды қабылдай ал-

маймын, оқи алмаймын» деген дүниелер 

к�п айтылады. Осыған қарап, авторлар 

қазақы тәрбиеде, қазақы нақышта жаңа 

дүниелер әкелу керек деп ойлаймын. Бұл 

�зі оқырман мен автордың арасындағы 

үлкен дау болып тұрған мәселенің 

бірі, осы дау шешілмейінше кітап оқу 

мәселесі шешіле қоюы екіталай. 

1лемге танымал Э.Хемингуэй, 

Ф.Фицджеральд, Ф.Кафка, Д.Джойс, 

Т . М а н н ,  М . М е т е р л и н  ж ә н е  т . б . 

ш ы ғ а р м а л а р ы н д а  б о л а ш а қ т ы ң 

шешімін табуға тырысады, идеялық 

құндылықтарын болашақтың шешіміне 

қарай бастайды. Қазақ жазушыларында 

оқиға қозғалады, кітаптан г�рі �мірлік 

тәжірибе к�п. Бәлкім, біздің жазушы-

лар тарихи зерттеулер жасап, тарихи 

кезеңдерді к�ркем шығармаға арқау 

етсе, еңбектері �тімді болар ма еді. 

Дей тұрғанмен, жастарды қолдап, 

к�мек қолын ұсынатын аға буын �кілдері 

де бар. Есенғали  Раушанов, Светқали 

Нұржан жастарға к�п к�мектеседі. 

Дидар Амантай жастарды тартып, 

жаңашылдық бағытта, жаңа стильде 

жазуға, оқырманның талғамына сай 

жұмыс істеп, бұрынғы таптаурыннан 

арылуды, ол сол дәуірге ғана тән екенін, 

ал бізге жаңа нәрсе әкелу керектігін 

ұсынып жүретінін айта кету керек, – 

дейді жас маман.

Қазір заманның дамыған уақыты. 

Кітап оқуға уақыт жоқ деген тек сыл-

тау болса керек. Кітаптың �мір сүруге 

ешқандай кедергісі жоқ. Сондықтан 

ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен 

білімнің ғасыры екенін, ал білімнің 

қайнар к�зі, бұлағы кітап екенін, оның 

құнының �лшеуі жоқ екенін, алдыңнан 

даңғыл жол ашылатынын түсінетін кез 

жеткен сияқты.

латын, кездесетін орын. 1ңгіме-дүкен 

құрып кофе-шай ішетін, танысып, 

с�йлесетін орталықтары, клубтары, 

балалар ойнайтын жерлері бар. Бізде 

де бұл қолға алына бастады. Мұндай 

заманауи кітапхана бүгінгі таңда �те 

қажет. Айнұр Молдабектің пікіріне 

құлақ түріп к�релік. «Бізге заманауи 

кітапхана керек. Ол жерде интернет, 

вай-фай болса бала бірінші кезекте 

келеді. Оған бір сағат қана вай-файда 

отыратынын түсіндіріп айтса, уақыты 

біткенде жанында с�реде тізіліп тұрған 

қызықты кітапқа, әдебиеттің түр-түріне 

еріксіз назары ауады. Біреуін ашып 

к�ріп, ішіне жайлап кіре бастайды, 

оқиды. Осылайша, бала әрі интернет-

ке, әрі кітап оқуға келетін болады» дей 

келе, біздегі кейбір кітапханалардың 

і ш  п ы с т ы р а р л ы қ  ә р е к е т т е р і н е 

тоқталды. «Бізде кітапты бағалау 

т�мен. Мәдениет үйінің бір қуысына 

кітапхананы қыстырып қояды. Не бол-

маса ғимараттың бір түкпіріне кітапты 

жинап қоя салады, оны кітапханашыдан 

басқа ешкім білмейді. Сондықтан 

ауылдық жерлердегі, қаладағы барлық 

кітапхананы заманға сай ету керек. 

Кітапханаға к�бінесе ғылыми қызметкер 

барады. Ал «Мега» тәрізді сауда үйлеріне 

баратын қарапайым халық кітапханаға 

неге бармайды? Себебі іш пыстырарлық, 

заманауи жабдықталмаған. Бір-екі 

рет барады, к�реді, адамды тартпай-

ды, ол адам екінші рет бармай, �зіне 

қызықты жаққа кетеді. Оның үстіне 

қазір кітапханаға бару жастар үшін «не 

модно». Сондықтан жаны қалайтын 

жер іздеп, түнгі клубқа барады. Ол 

жерден демалады, жаны рақаттанады. 

Енді бірінің санасына түнгі клуб мүлдем 

жат, керісінше, кітапханадан ләззат 

алады. Демек, бізге кітапхана дегенде 

емін-еркін барып, оқи алатындай к�зге 

елестетін жағдайға жеткізуіміз керек. 

Цифрландыру дейміз, бірінші кезекте 

осы кітапханаларды цифрландыру ке-

рек. Үйде отырып, кітапхананың сай-

тынан қандай кітап барын к�ріп, бірақ 

барып оқитындай дәрежеге жеткізген 

тиімді». 

Ал жастарымыз не дер екен? Жам-

был атындағы жас�спірімдер кітап-

хана сының жас қызметкері Жантас 
ЕРКІНҰЛЫН с�зге тарттық.

«Біріншіден, «Кітап оқу азайып 

барады» деген пікірдің �зін кітап жа-

нашырлары, жалпы кітап оқудың 

пайдасын түсінетін сіз мен біз сияқты 

кітапсүйер қауым шығарып отырмыз. 

Міне, осыдан-ақ кітап оқитын, оған жа-

нашыр болатын жандардың бар екенін 

білуге болады. Екіншіден, бұл пікір 

салыстырмалы тұрғыда түйген ой. Иә, 

бір кездері бәрі «кітапқұмар» болды, де-

генмен ол кезде интернет, электрондық 

оқулықтардың да болмағанын ескеру ке-

рек. 1р заманның �з кітапсүйерлері бар. 

Бірақ оқу формасы әртүрлі. Біз оқу азай-

ды деп қағаз кітапты к�п ұстамайтын 

жастарға сын айтсақ, интернетті меңгере 

алмайды деп олардың да бізге наз айтуға 

құқығы бар. Солай емес пе? Осы тарап-

тан ойлап қарасақ, кітап оқу әлі күнге 

«модыда», тек формасы �згерген. 

Мен кеше ғана «Меломан» дүкенінде 

болдым. Ағылшын және орыс тіліндегі 

кітаптар жақсы �тіп жатыр. Демек, 

кітапты оқымайды дегеннен г�рі, 

кітаптың қадірі жоқ деген дұрыс. Себебі 

дүкеннен кітапты сатып алады, сатып 

алынған дүние оқылады. Ал кей автор-

лар кітабының тұсаукесерін жасап, тегін 

таратады. 1рине, тегін таратқандықтан 

Мәселенің барлығы кітап оқы маудан, 

тереңге бойламаудан шығып отырғаны 

ақиқат. Сондықтан кітап оқу техноло-

гиясын мемлекеттік деңгейде к�термесе 

болмайды. Кітап оқу, кітап оқудың 

технология сын қалыптастыруды қатаң 

түрде қолға алатын кез жетті. Облыстық, 

аудандық білім басқармаларына, т.б. 

жауапты мекемелерге тапсырма жүк телуі 

тиіс. Балабақшадан, мектептен бастап 

жұмыстар жүргізілуі керек. 

Қазір халықтың талғамы арзан, та-

тымсыз дүниелерге әуес. 1нші, асаба, 

тележүргізушілердің заманы. :йткені 

бүкіл халық тек қана теледидарға 

телміреді,  кітап оқымағандықтан 

талғамсыздық қалыптасатынына бас 

ауырта бермейді. Бұдан б�лек, толып 

жатқан бағдарлама бар, миллиондаған 

қаржыны соларға б�ліп, халыққа еш 

пайдасы жоқ іс-шаралар �ткізіліп жа-

тыр. Той �ткізуде алдымызға жан сал-

маймыз, ал халыққа идеологиялық 

тәлім-тәрбие беру далада қалды. Жастар 

үлгі алатын зиялы қауымның халықтың 

талғамын қалыптастыруда, адамдарды 

тәрбиелеуде ешқандай әсері жоқ. Себебі 

нағыз зиялыны жастар білмейді, таны-

майды. Қоғамдағы рухани-адамгершілік 

құндылықтарды қалыптастырады дейтін 

зиялының халыққа қажеті жоқ болып 

қалды. 

Бұл тұрғыда оқырман мен зиялы 

қауымның арасына алтын к�пір орна-

тып, к�птеген іс-шаралардың басы-

сын ірі қалаларда ашылған дүкендер 

желісі мен кітапқа байланысты іс-

шаралардың к�беюімен байланыстыр-

ды. Дей тұрғанмен, ауыл дық жерде кітап 

баяғыдай оқыл майтынына қынжылыс 

білдірді. «Баяғы кезде ұялы телефон, 

компьютер, интернет деген жоқ еді. 

Ауылдың негізгі қызығы кітап болатын. 

Қазір оның орнын әлеуметтік желі, 

ұялы телефон басып кетті. Оқитындар 

бар болар, тым аз. Мектеп жасындағы 

о қ у ш ы л а р д ы ң  � з і  б ұ р ы н ғ ы д а й 

оқымайды. Қарап отырсаңыз, қазіргі 

буын кітаптардың к�бін бала кезінде, 

мектеп жасында оқып тастаған. Ал 

қазіргі балалар біз оқыған кітаптарды 

оқып жатыр деп айту қиын» дейді 

А.Молдабек. 

1 л е у м е т т а н у ш ы н ы ң  п і к і р і н е 

сүйенсек, әлеуметтік зерттеу нәтиже-

сінде «Сіз кімді үлгі тұтасыз?» деген 

сауалға, мектеп жасындағы оқушы-

лардың үштен бір б�лігі �нер ада-

мын, оның ішінде нақтырақ айтқанда 

театр, кино артистері емес, әнші 

болғысы келетінін айтып, әншілерді 

үлгі тұтатынын к�рсеткен. :кінішке 

қарай, бұл бүгінгі зиялы қауымның 

идеологиялық тұрғыда жастардың, 

мектеп жасындағы оқушылардың 

қалыптасуына, �мірлік мақсаттарын 

айқындауға әсері аз екенінің дәлелі. 

«Зиялы қауым дегенде, алдымен 

ғалымдар үлгі болу тиіс. Ал ғалымдардың 

қазір қоғамның алдында, жастардың ал-
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Би сөзі – киелі

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының 
президенті, академик, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

Мұрат ЖҰРЫНОВПЕН сұхбат

Асанәли 
мектепке 

барды

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Зерттеушілік – оңай кәсіп емес. 

Мұражайларда, мұрағаттарда оты-

рып, шаң басқан, сарғайған қағаздар 

ішінен қажетті дерек іздеу қайбір 

жеңіл болатын еді. Мұны әрине, 

Тынышбек Майлыбайұлы жақсы 

түсінеді. Алайда адам қиын, ауыр 

болса да �зі қалап тұрған істен бас 

тартар ма?! Оның үстіне ол жеке �зіне 

ғана емес, халыққа, ұлтқа қажетті 

маңызды іс болса...  Біздің Тәкеңнің 

де  зерттеушілік  іске  қызығып 

жүруінің басты себебі осыдан.

Т.Дайрабай негізінен Сыр елі нің 

тарихын зерттеуге зор үлес қосып 

келе жатқан ардақты азамат. Оның 

қаламынан шыққан отызға тарта 

тарихи және ақын-жыраулар жай-

лы кітаптар оқырман қауым тара-

пынан жоғары баға алды. Міне, 

енді қолымызға заңгер Молда бек 

 Ахметовпен бірлесе құрастырған 

«Билер с�зі – киелі» атты кітабы 

тиіп отыр.

Би дегенде әйгілі үш кемең ге-

рімізді – Т�ле, Қазыбек, 1йтеке би-

лер ді айрықша атап �тетініміз анық. 

Осы даналарымыздың ел ішіндегі 

ынтымақ пен бірлікті нығайтудағы 

еңбектері орасан.

Ұлтымыздың �ткеніне к�з салсақ, 

билер билігінің орны ерекше болған-

дығын байқаймыз. Бұл туралы кезінде 

атақты академик Салық Зиманов 

былай деген еді: «Қазақстандағы сот 

билігі негізінен қалалық мәдениет 

тудырған, құқықтық нормаларға әрі 

мұсылман құқығына сүйенген басқа 

да жекелеген Орталық Азиялық ел-

дер мен мемлекеттерге қарағанда 

зайыр лы да, менталды болды және 

жалпы мемлекеттік билікке к�п 

әсер етті, билердің билігі кейде тіпті 

жоғарғы билік – хандық билікпен 

қатар тұрды».

Сыр �ңірі де ордалы ой, кесімді 

баға, бітімді бата бере алатын би-

шешендерден кенде болмаған. Осы 

кітаптың �зінен 140 бидің есімін 

кездестірдік. 1йтеке, Досбол, Балаби, 

Бекарыстан, Басы қара, Бекмыр-

за, Мәмбет, Сырлыбай, Пұсырман 

секілді қара қылды қақ жарған билер-

дің к�сем с�здерімен бұрыннан қанық 

бол сақ, зерттеушінің жаңа туын-

дысы арқасында аты-ж�ндері ел-

ішінде к�бірек айтыла бермейтін, 

алай да уақытында аузы дуалы, с�зі 

уәлі болған бабаларымыздың асыл 

мұра ларымен «ш�ліміз» қанғанша 

сусындадық.

Кітапта есімдері аталған би лердің 

бірі – Сәлтеке. Бұл кісі шамамен 

1690-1700 жылдары �мірге келген. 

1кесі Мәметек те к�п адамның бірі 

болмаған се кілді. Орыс офицері әрі 

зерт теуші И.Макшеев 1856 жылы 

жазған мақалаларында Мәметек 

атын дағы каналдың Сырдария 

�зенінің сағасын алып :тетілеу жар-

масымен қосылатынын айтқан. Жай 

адамға каналдың аты берілмейтіні 

белгілі. Сәлтеке туралы Тұрмағамбет 

ақын былайша жырлаған екен:

... Алтыннан шықты ыңырана,

Сәлтеке сынды арыстан.

Биылғы жаңа оқу жылы да 
қуанышты жағдайда басталды. 
Hйткені 1 қыркүйек еліміз үшін 
орны б�лек, айрықша күн.

Мен осы күні Алматы қаласын-

дағы №86 мектеп-гимназия-

да болдым. Алғашқы қоңырауға 

қатыстым.  Білім ордасының 

бас шысы Қалдықыз Мусаева �з 

с� зінде мектептің жетістіктері, 

алдағы атқарылар міндеттер ж�нін-

де айтты. Бұл мектептегі жалпы 

оқушылар саны 1250 екен. Биылғы 

1-сыныптқа 142 бала қабыл данған.

К�п ата-аналардың ішінен 

қайраткер ағамыз, к�семс�зші 

Молдағали Матқанды байқап қал-

дым. Ол кісі Асанәли атты не ме-

ресін 1 сыныпқа алып келген екен. 

– Жаңа алғашқы қоңырауды 

соққан сол Асанәли ғой, – дейді 

жүзі қуаныштан бал-бұл жанып. 

Екеуара әңгімеден аңғарғаным, 

немеренің атын Асанәли деп 

атақты актеріміз Асанәлі 1шімов-

Қалатын еді қан болып,

Шамасын білмей шіреніп

Олармен қас боп қарысқан.

Бүтін емес бұрында:

«:зімдей, – деп – осы да»,

Тұлпармен топ жарысқан.

Сәлтеке т�ңірегіне:

«Бірлігі бар елдің, тірлігі бар,

Тірлігі бар да бірлік бар,

Екеуі егіз қозыдай» – деп ақыл-

кеңес айтып отырады екен. 

:мірбай би туралы. Би 1768 жылы 

туып, 1858 жылы қайтыс болған. 

:мірбай Бұқарбай батырмен, Борбас, 

Алданазар, Тынымбай секілді билер-

мен бірге бітімге келіп отырған.

Бірде бозбала кезінде :мірбай 

нағашыларымен дидарласуға Кете 

еліне барады. Туған нағашысы жиенім 

келді деп тай беріпті. Құлаштай ғана 

жіппен тайды ұстап тұрса, бір кісі 

«анау үйде құда жолы беріп жатыр, 

барып ішінде бол» дейді. Тайын жетек-

теген бойы :мірбай:

«...Мен келдім нағашым деп 

Кетелерге,

Бұл елді санамаймын б�тен елге.

Жиенге сыбаға деп тай беріп ед,

Ат тапсам, жіп таппадым 

жетелерге.

Бірі кемнің бәрі кем деген нақыл,

Қайсы бірін айтамын к�келерге...» 

деген екен.

Сонда бір үлкен кісі: «Мына 

 жиенге ерттеулі ат беріңдер. Ел ара-

сын кезейін деп тұр екен, с�з асы-

лын түзейін деп жүр екен» деп ат-

әбзелімен жарамды ат беріп, сыйлап 

жіберіпті.

Сапақ би ж�нінде біреу білер, 

біреу білмес. Кітапта би туралы жан-

жақты мағлұмат берілген. Ол туралы 

Қазалы, Арал �ңірі жайлы шыққан 

жинақтарда тағы басқа да кітаптарда 

жазылған. «Туркестанские ведо-

мости» газетінің 1902 жылғы бір 

санында Арал �ңіріндегі бір бекеттің  

Сапақ есімімен аталатыны с�з бо-

лады. Мұның бәрі бидің �зі �мір 

сүрген кезеңде беделді, абыройлы 

болғандығын айғақтайды.

Осы мысалдарды ары қарай 

жалғастыра беруге болады.  Кітап 

беттерін парақтай отырып, заманын-

да билік құрған, әділ кесім айтқан 

би-шешендердің �мір жолдары-

мен, мағыналы, тағлымды �сиет 

с�здерімен жан-жақты таныса ала-

сыз. 

Бұл кітаптың тағы бір ерекшелігі 

– мақалалардың орыс тілінде аудар-

масы берілуі. Мұның �зі данаг�й-

леріміздің табиғат дарытқан ерекше 

қасиеттерін �зге ұлт �кілдерінің 

де тереңірек танып-білулеріне 

мүмкіндік беретіні с�зсіз.

Нұрперзент ДОМБАЙ

тың �зі қойыпты. «Балаға Асекең-

нің абырой-беделі жұғысты бол-

сын!» деп тіледік іштен.

Матқан ағамыз немерелерін 

қазақы рухта тәрбиелеуге баса 

мән береді  екен. Бұл кісінің 

М.Мақатаев атындағы мектеп-

г и м н а з и я н ы ң  4 - с ы н ы б ы н д а 

оқитын Ариана атты тағы бір 

немересі Мұқағалидың жүзге жуық 

�леңдерін жатқа айтатын к�рінеді. 

Бүгінгі заманда білімнің алар 

орны ерекше.  Мемлекет сол 

үшін де мектептерге, ұстаздар 

қауымына барынша қамқорлық 

жасап келеді. Осыны білім алуға 

ұмтылған �рендеріміз ақтай білгені 

жақсы.

Қайрат �ЙТЕКЕ
АЛМАТЫ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

– Сіз осыдан екі жыл бұрын Мемле-
кет басшысының қабылдауында болып, 
еліміздегі ғылымның даму барысы ж�нінде 
баяндадыңыз. Содан бергі аралықта 
бұл салада қандай ауқымды шаруалар 
атқарылды? 

– Академияның жұмысы Елбасы ның 
назарынан еш уақытта тыс қалған емес. 
Мен 2016 жылы Президентпен кезде-
суде біраз мәселелерді к�терген едім. 
Солардың бірі – ғылым саласын қаржы-
ландыру кезіндегі ең күрделі мәселе 
– сараптама. Сараптама – ғылымның 
шешуші тұсы. Мен Нұрсұлтан 1бішұлына 
сараптаманы ғылым саласында кем де-
генде он жыл жұмыс істеген тәжірибелі 
ғалым-мамандар жүргізуі керек екендігін 
айттым. Ғылыми жобалар мен бағдар-
ламаларды бағалау үшін келісімшарт 
не гізінде қоғамдық бақылау сарапта-
масын ҰҒА-ға беруді сұрадым. Орайы 
келгенде айта кетейін, Білім және ғылым 
министрлігіне Ерлан Сағадиев мырза 
келгелі біздің академияға тиісті к�ңіл 
б�лініп, біраз жұмыстар атқарылды. Ал 
бұрынғы басшылар тұсында сараптама жа-
сау ісі тәжірибесіз жас мамандарға беріліп 
келген-ді. Мен �сіп келе жатқан жас ма-
мандарды үнемі қолдап жүретін адаммын. 
Бірақ, олардың бәрі бірден тәжірибелі ма-
ман болып шықпайтыны түсінікті. Бұл – 
бір. Екіншіден, конкурсқа түскен барлық 
материалды, ұсыныстарды министрлік 
бұрын шет елдердегі ірі ғалымдарға 
сараптамаға жіберетін еді. Ол да дұрыс 
емес. 1р елдегі жетекші ғалымдардың 
�з жұмысы басынан асып жатады. Олар 
Қазақстаннан келген жұмыс үшін �зінің 
бар шаруасын ысырып тастай қоймайды, 
біздің азын-аулақ қаражатымызға (200 $) 
к�ңіл б�ліп те қарамайды. Айналасындағы 
кіші ғылыми қызметкерлерге сараптама 
жасатып жібере салады. Бізде ғылымға 
б�лінетін қаржының қомақты бір б�лігі 
осы шетелдік сараптамаға ар нал ған 
5000 дана жобаға жұмсалып отыр. Бұл 
құмға т�гілген су сияқты. Елбасы біздің 
ұсынысымызды қолдады.

 1рбір конкурста бес мыңдай жұмыс 
сараптамадан �теді, олардың тек 1300-
дейі ғана қаржыландыруға жіберіледі. 
Сонда біз қабылданбаған 3700 жұмыстың 
сараптамасына да ақша жұмсап, қажетсіз 
шығынға батып отырмыз. Бұл, расын-
да, миллиардтар желге ұшып жатыр 
деген с�з. Аталған қаражатты одан г�рі 
�зіміздің институттарға б�ліп берсе, 
қаншама жұмыс атқарылар еді. Осы 
қаржы 4-5 институтты толығымен қар-
жыландыруға жетеді. «Сараптаманы ҰҒА 
академиктерінің жасағаны әділ болмақ, 
әрі арзанға түсер еді» деген ойымды 
айттым. Президент менің ұсынысымды 
қол дады. Қазір бұл жұмыстар �з шешімін 
тауып келеді.

Елбасының алдында тағы бір к�терген 
мәселем мынау. Біз Ғылым академия-
сында жыл сайын «Ғылым туралы ұлттық 
баяндама» даярлаймыз және 8 журнал 
шығарамыз. Бұл журналдардың біразы 
2016 жылы «Elsevier Scopus», 2018 жылдың 
басынан бастап сол 8 журналымыздың 
4-еуі – «ҚР ҰҒА Хабаршысы», «ҚР ҰҒА 
Хабарлары. Химия және технологиялар 
сериясы», «ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология 
мен техникалық ғылымдар сериясы», 
«ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математика 
сериясы» журналдары «Clarivate Analytics» 
(бұрынғы Thomson Reuters) халықаралық 
мәліметтер базасына кірді. Бұл – үлкен 
жетістік. Орталық Азия елдерінен тек 
қана осы журналдар халықаралық базаға 
енді.

Елбасының алдында айтқан үшінші 
мәселем – бұрын біздің Ұлттық ғылым 
академиясының ұсынысымен Үкімет бе-
кіткен марапаттарымыздың жайы. Бұлар 
– жылда ең үздік ғалымдарға берілетін 
атаулы сыйлықтар. Бірақ 2003 жылы біздің 
ме кемеміз қоғамдық бірлестік болып �з-
герді де, бұл марапаттар министрлікке 
�ткізілді. 

Президент бұл  �т інішті  де  құп 
к�ріп, биыл оның бәрін ғалымдарды 
ерекше қолдап отырған Білім және 
ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің 
бұйрығымен қайтарып алдық. Енді 
Күлтегін, Ш.Уәлиханов, Ы,Алтынсарин, 
М.1уезов, Қ.Сәтбаев, Д.Қонаев атындағы 
сыйлықтарды ғана емес ғалымдарға 
берілетін 75 ғылыми стипендия бойын-
ша конкурс �ткізуді де министр Ұлттық 
Ғылым академиясына тапсырды. Ашық 
талқылаудан �ткен әділ шешімдер кез 
келген саланы жетілдіреді.

– Ұлттық Ғылым академиясының т�рт 
журналы Clarivate Analitytics (бұрынғы 
Thomson Reuters) халықаралық мәліметтер 
базасына енгізіліп, индекстелгенін атап 
�ттіңіз. Жалпы, мұндай деңгейге жету үшін 
қандай талаптар қойылады?

– Ұлттық Ғылым академиясы әрдайым 
жарияланымдар сапасын арттыруға және 
журналдардың халықаралық деңгейге сай 
келуіне, олардың ұлттық және шетелдік 
ақпараттық базаларда индекстелуіне 
мүдделі болды. ХХ ғасырдың 60-шы 
жылдары ҰҒА-ның 8 журналы басқа да 
кеңестік журналдармен бірге жоғары рей-
тингті ғылыми журналдардың халықара-
лық тізіліміне еніп, ең беделді ұлттық 
кітап ха наларының реестріне кірді. Со-
дан бері олар жүйелі түрде 73 шетелдік 
мемлекеттің – АҚШ, Ұлыбритания, Гер-
мания, Франция, Жапония, ТМД респу-
бликалары және т.б. елдердің ірі ұлттық 
кітапханаларына ж�нелтіледі. 2016 жыл-
дан бастап біздің журналдарда ғылыми 
мақалалар қазақ және орыс тілдеріндегі 
нұсқаларымен қоса ағылшын тілінде жа-
рияланып келеді. 

Ж у р н а л д а р д ы ң  о н л а й н - қ о л ж е -
тімділігі қамтамасыз етілген. ҚР ҰҒА 
сайтында барлық 8 журналдың 2012-
2018 жылдардағы электронды архивтері 
бар. Сонымен қатар, журналдардың 
халықаралық базаға енуі қазақстандық 

ғалымдардың, оқытушылар мен студент-
тердің к�птеген материалдарды, аймақтық 
зерттеу ақпараттары мен сілтемелерді 
пайдалануына жол ашты. 

– «Болашақтың энергиясы» тақы-
рыбымен �ткен ЭКСПО – 2017 к�рме сінің 
нәтижелеріне ғалымның к�зімен үңіліп 
к�ріңізші. Біз сырт елдердің ғалымдарынан 
не алдық? Олар бізден не үйреніп кетті?

– Халықаралық ғылыми к�рме-
лерде әдетте соңғы ғылыми зерттеме-
лер к�рсетіледі. Сондықтан ғалымдар 
�здерінің жаңа идеяларын ортаға салып, 
әртүрлі мәселелерді шешу жолдарын 
ұсынды. ЭКСПО – 2017 к�рмесінің 
тақырыбы барлық адамзат үшін маңызға 
ие болып отырған «Болашақ энергиясы» 
атты ғылыми зерттеулердің дамуына 
жол ашты. Жаңа энергия саласындағы 
зерттеулер қазіргі кездегі экологиялық 
жағдайдың нашарлауына және плане-
таның биоло гиялық әртүрлілігін сақтап 
қалу маңыз дылығына байланысты 
қарқынды дамуы керек. 

ЭКСПО қонақтары ұсынған зертте-
мелердің арасында қоршаған ортаға зиян 
келтірмейтін �ндірістік технология-
ларды, лазерлерді, «ақылды қалаларды» 
құру, �здерінің ішкі қажеттіліктері үшін 
энергия ны �ндіру идеясын ілгерілету, су 
ресурстарын басқару және экологиялық 
таза к�лік жүйесін дамыту тәсілдері бар.

– Біздің елдегі қай ғылымның саласы 
бойынша әлемді мойындатуға мүмкіндігіміз 
бар? 

– 1детте ғылым салаларының дамуы 
сол мемлекеттегі дамыған �ндіріс сала-
ларына байланысты болады. :йткені, 
экономика, табыс к�здері кез келген мем-
лекет үшін �те маңызды. Қазақстандағы 
табиғи байлықтарға байланысты геоло-
гия, металлургия, химиялық технология, 
аграрлық сектор және фундаменталды 
жаратылыстану, гуманитарлық ғылымдар 
салаларындағы зерттеу жұмыстары �те 
жақсы ілгеріледі.

Қазіргі  таңда алдыңғы қатарлы 
ғылыми зерттеулер химия саласының 
дамуы үшін жаңа мүмкіндіктер ашуда. 
Бірегей ерекшеліктері бар композитті 
материалдар, наноматериалдар басқа 
да жаңа �нім топтамасын шығаруға 
мүмкіндік береді. Жасыл химия талап-
тарына сай технологиялардың дамуы 
болашаққа жол ашады. Елбасымыз 
Н.1.Назарбаев жаңа Жолдаудың жаңа 
әлемге – Т�ртінші �неркәсіптік рево-
люция әлеміне бейімделу мен жетістікке 
жету жолын табу үшін не істеу қажеттігін 
айқындайтынын атап �ткен еді. Олай бол-
са, ғалымдар осы бағытта жүйелі жұмыс 
жүргізуі керек. 

Қазақстан-Британ техникалық уни-
верси тетінің құрамындағы Д.Со кольский 
атындағы Жанармай, катализ және элек-
трохимия институтының ғалым дары 
Атырау мен Павлодардың мұнай �ңдеу 
зауыттарында және «ПетроКазахстан 
Ойл Продактс» (Шымкент) мекемесінде 
дизель және бензин отындары сапа-
сын «Евро-4» стандартына к�теретін 
технологияны сынақтан �ткізді. ҰҒА 
академигі С.1декенов ойлап тапқан 
�сімдік шикізатының негізінде емдік 
дәрі-дәрмектердің жаңа буынын �ндіру 

саласындағы ғылыми бағыт әлемдік 
деңгейде мойындалды. Қатерлі ісікке 
қарсы «Арглабин» дәрісі,  гепатит-
тен қорғайтын «Салсоколлин» дәрісі, 
паразит терге қарсы «Саусалин» дәрісі, 
гиполи пидемиялық «Атеролид» дәрісі, 
«Экдифит» адаптогенді дәрісі қолданысқа 
енгізілді. 

Электрохимиялық ғылыми-зерттеулер 
�те таза металдарды, металдардың 
нанодисперсті ұнтақтарын, ерімейтін 
метал дар қалдықтарынан олардың жаңа 
химиялық қосындыларын алуға, ме-
талдарды коррозиядан қорғаудың жаңа 
тәсілдерін жасауға бағытталған.

 – Қазақстандағы �ндіріс пен �неркәсіп-
тің қай саласы ғылымды к�бірек қажетсінеді 
деп ойлайсыз?

– Ғылымды тежеп тұрған нәрсе 
– оның �ндіріске шығу жолы қиын. 
:ндіріс пен зертханалар арасындағы ескі 
к�пір бұзылды. Бұрын Кеңес �кіметінің 
кезінде біздің ірі елу зауытымыз тікелей 
Мәскеуге бағынатын. Зауыттардың жа-
нында «экспериментальді цех» деген бо-
латын. Ғалымдар �зінің жобасын �ндіріс 
басшыларына дәлелдеу үшін сол жер-
де эксперименттен �ткізіп к�рсететін. 
Егер тиімділігі анықталса, ол тәжірибе 
�ндіріске енгізілетін. Ал, қазір сынақ 
цехтары жоқ. Біз, мысалы, жаңа ка-
тализаторлар шығарамыз. Оны зауыт 
бірден қабылдамайды. :йткені, лабора-
торияда аз м�лшерде алынған заттардың 
үлкен �ндіріс үшін не беретініне олардың 
к�здері жетпейді. Ал оны сынақтан �ткізіп 
к�ру үшін не Қытайға, не Францияға 
барамыз. Оларға тексеріп бергені үшін 
ақша т�лейміз. :стіп жүргенде ашқан 
жаңалығымызды ұрлатып алуымыз да 
мүмкін. Себебі, олардың мамандары 
сынақтан �ткізіп жатқанда к�реді ғой 
оны. С�йтіп, бізден бұрын жасап қойып, 
патенттеп қоймасына кім кепіл? Ал жал-
пы алғанда, ғылыми жаңалықтарға қа-
жет тілік екі жағдайда ғана туындайды: 
1. Шикізаттарды �ңдеу �ндірісі мен орта 
және шағын бизнес дамуы керек; 2. 
Моно по лияға қарсы �ндірістік жүйе орын 
алуы қажет.

– Сіз осыдан үш жыл бұрын құрылған 
Түркі әлемі ұлттық ғылым академияла-
ры одағының алғашқы жиынында осы 
құрылымның т�рағасы болып сайландыңыз. 
Бұл бағытта қандай бастамалар к�терілуде? 

– Ұлы ақынымыз Мағжан Жұмабаев 
айтқандай, 240 миллионға жуық халқы 
бар түркі әлемінің қара шаңырағы – 
Қазақстан.  Қаз ірг і  заманда  бүкіл 
дүниежүзі жұртшылығы біздің елімізді 
бейбіт, мәдениетті, білімі мен ғылымы 
дамыған �ркениетті мемлекет деп біледі. 
Оның үстіне тұңғыш Президентіміз – 
Елбасы, ҰҒА академигі Н.1.Назарбаев 
Орталық Азия мен Түркі  әлемінің 
к�шбасшысы ретінде де танылып отыр. 
Бұл – ата-бабаларымыз бұрыннан арман-
дап келген межеге қолымыз жеткенінің 
к�рінісі.

2015 жылы Астана қаласында Түркі 
әлемі ұлттық ғылым академиялары 
одағының алғашқы сессиясын �ткіздік. 
Онда Түркі әлемі мемлекеттік ғылым 
академиялары одағының құрылуы туралы 
хаттамаға қол қойылды. Мен осы одақтың 

басшысы болып сайландым. Бұл сессияға 
сол елдердің мемлекеттік ұлттық ғылым 
академияларының президенттері мен 
вице-президенттері және халықаралық 
ұйымдардың �кілдері қатысты. Жаңадан 
құрылған одақтың құрылтай сессия-
сында �з қызметін анықтайтын ереже 
қабылданды. Сонымен қатар, түркі тілдес 
мемлекеттерінің бірыңғай білім кеңістігін 
құру және олардың ғылым академия-
лары арасында тығыз байланыс орнату 
мәселелерін қарастырдық. 

– Бұрынғы Кеңес Одағынан б�лінген 
республикалардың ішінде КСРО Ғылым 
академиясының мұрагері болып қалған 
Ресейдің ж�ні б�лек. Одан басқа қай рес-
публиканың ғылыми әлеуеті тәуірлеу?

– Кеңес Одағы Ғылым академия-
сының мұрагері – Халықаралық ғы лым 
академиялары ассоциациясы (МААН). 
Бұл ұйымның бірінші президенті болып 
1992 жылы Украина ҰҒА президенті, 
екі мәрте Социалистік Еңбек Ері, Укра-
ина қаһарманы, Лениндік сыйлықтың 
лауреаты, академик Борис Евгеньевич 
Патон сайланды. Осы ұйым 25 жыл 
бойы Б.Патонның басшылығымен 
жүйелі жұмыстар атқарды. Қазіргі кезде 
МААН Киевтен Минскіге к�шті. Оның 
жаңа президенті болып Белорусь ҰҒА 
Президиумының т�рағасы, академик 
 Владимир Григорьевич Гусаков  сайланды. 

Беларусь Республикасы ғылымның 
дамуына зор мән береді. Бұл елде 2017 
жыл Ғылым жылы деп жарияланды. 
Мен Елбасымыздың Беларусь еліне 
мем лекеттік сапары кезінде делегация 
құрамында болып, екі академия ара-
сындағы Ғылыми ынтымақтастық ж�нін-
дегі келісім шартқа қол қойдым. 

– Жұртшылық арасында гуманитарлық 
ғылым саласы жаратылыстану ғылымда ры-
на қарағанда анағұрлым кенже қалып келеді 
деген пікір бар. Бұған қалай қарайсыз? 
Шыны мен солай болса, оған не себеп?

– Гуманитарлық ғылым мен жара-
тылыстану ғылымдарын қатар қойып 
салыстыру дұрыс емес. Олардың құры-
лымы мен халықаралық әлемдегі сабақ-
тастықтары әртүрлі. Жаратылыстану 
ғы лымдары саласы – бізде кең таралған 
сала, олардың бір б�лігі �ндіріспен 
ұштасып жатады.

Қазіргі кезеңде гуманитарлық ғылым-
білім салалары жаңа серпінмен дамуға 
тиіс. Рухани жаңғыру, ұлттық код, 100 
жаңа оқулық (қазақ тілінде), латын 
әліпбиіне к�шу және тағы басқа жоба-
лар гуманитарлық ғылым тәсілдерімен 
жүзеге асуы керек. Қазақ-латын әліп-
биін кең к�лемде қолданар алдында 
тағы бір електен �ткізіп алғанымыз 
дұрыс сияқты. К�рші :збекстан т�рт 
рет әліпбиін �згертіп, қазіргі түркі әле-
міндегі ең заманауи үлгіні қабылдады. 
Олардың барлық әріптері стандарттық 
компьютердің тақтасында бар. Түркі 
әлемі бойынша латынға ең соңынан 
к�шіп жатқанымыздың пайдасын к�рсек, 
дұрыс болар еді. Оның жолы – қазақ-
латын әліпбиін түркі дүниесіне ортақ 
етіп құру. Ол үшін қазіргі әліпбиімізге 
шамалы �згерістер енгізген ж�н. Біздің 
әліпбиіміздің 7 таңбасы стандарттық 
латын базасында жоқ, қос таңбалы 2 
әрпіміз де бұрын тәжірибеде болған 
емес. Негізгі базалық 26 әріптің 3-еуі 
қолданыстан шығып қалды. Қосалқы «´» 
(акут) дәйекшісінің орнына стандарттық 
компьютерде тұрған «|» пайп (pipe) 
дәйекшісін алсақ, біздің мамандардың 
пікірінше, барлық мәселе шешілмек. 

Қазақ-латын әліпбиі бүкіл түркі әлемі 
қолдана алатын ортақ әліпби бола алар еді. 
:йткені, дәйекшісі бар кейбір таңбаларды 
әрбір түркі тілдес халықтар �з ыңғайымен 
оқиды. Бұл әліпбидегі қасында « | » 
дәйекшісі бар a|, о|, и| деген таңбаларды 
баршамыз «сол әріп сияқты, бірақ ұлттық 
дыбыс ерекшелігі бар таңба» деп түсінуіміз 
керек. Сонда біздің әліпбиіміз бүкіл 
түркі әлемінің басын қосатын тағы бір 
игі жоба болар еді. Түркі әлеміне ортақ 
әліпби жасау мәселесі 1994 жылдан бері 
талқыланып келеді. Бірақ әлі ортақ шешім 
жоқ. Бұл келешектің мәселесі ғой, ал қазір 
қабылданған әліпбиімізге тезірек к�шіп 
алғанымыз ж�н.

– Егер химик болмағаныңызда қай 
ғылыммен айналысар едіңіз? 

– Менің мектептен жақсы к�ріп 
қызы ға тыным екі пән еді: химия және 
физика. Бұлар – бір-біріне жақын са-
лалар, екеуінде де заттардың атомдық, 
молекулалық құрамы, құрылысы мен 
реакциялық қасиеттері  зерттеледі, 
жаңа материалдар алынады. Менің 
мамандығым – электрохимия. Химиялық 
реакциялар электр тогы ның күшімен 
жүргізіледі, химия мен фи зиканың орта-
сында болады. Бұл сала физикалық химия 
деп те аталады. Ал хоббиім – орта ғасыр 
тарихы, спорт, әдебиет.

– Hз салаңыз бойынша ғылыми экспе-
рименттер мен лабораториялық зерттеулер-

ҒЫЛЫМ –



7ANA TILI №37 (1451)
6 – 12 қыркүйек

2018 жыл«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

Додада бақ сынап жатқан спорт-

шы лардың басым б�лігін қырғыз 

командасы құрайды. 500-ге жуық 

сайыскер 37 спорт түрінен күш сы-

насып, ел намысын қорғайды. Ала-

ман бәйгеге талайды шаң қаптырған 

шабандоздар мен белдескеннің белін 

үзетін балуандар, ата кәсіпті нәсіп 

еткен құсбегілер ат терлетіп арнайы 

келген. Биыл к�шпенділер ойынын-

да Қазақстан құрама командасының 

сапында 200-ге жуық спортшы ел 

намысын қорғайды. Осылайша адам 

саны бойынша еліміз Ресейден кейін 

үшінші орынға жайғасты.

Биылғы сайысқа 80 елден 3000-

нан астам сайыпқыран келген. Олар 

37 этноспорт түрі бойынша сынға 

түседі.  Спортшылар 174 алтын, 

173 күміс, 247 қола медальді сынға 

 салады. Ойындардың жалпы қоры – 

28  миллион сомды құрап отыр.

Бірнеше күн бойы к�шпенді 

халық тардың киім үлг ілерінің 

фестивалі, фольклорлық топтардың 

концерттері және ат спорты бой-

ы н ш а  е р е к ш е  к � р с е т і л і м д е р 

қойылады. К�не ойындардың бірі 

к�кпар, саятшылық пен ұлттық аң 

аулау кәсібі Салбурын да солардың 

қатарында. Мұнда садақпен ату 

спортшыларына арналған дайындық 

�тті. К�шпенділер ойындарында 

садақ атудың қырғыз, мажар, корей, 

түрік тәсілдері бар. Садақшылар салт 

атпен де ату шеберліктерін сына-

мақ. К�шпенділер ойындарының 

бағ дарламасына енген спорттық 

жарыстардың саны айтарлықтай ар-

тып отыр.

Жарыстың алғашқы күні тәжіктің 

ұлттық спорты – белбеу күресі (Гушти-

ни милли камарбанди), сонымен қатар 

тоғызқұмалақ, мангала және овари 

ойындары бойынша сайыстар �тті. 

Үшінші рет �тіп отырған Дүние-

жү зілік к�шпенділер ойындарына 

жиналған сайыпқырандар бірден 

бір неше жерде – әсем табиғаты там-

сан  дыратын, тау етегіндегі таңға-

жайып Қыршын жайлауында, Қыр-

ғыз станның курортты қаласы Шол-

пан атадағы спорт кешендерінде 

сынға түседі. Жалпы Дүниежүзілік 

к�шпен ділер ойындары – Қырғызстан 

тарапының бастамасымен жүзеге асып 

жатқан ауқымды шара.

Алматы облыс әкімдігінің ұйым-

дастыруымен �ткен сайысқа елі-

міздің түкпір-түкпірінен және к�рші 

мемлекеттерден жалпы саны 170-тен 

астам сүйгүлік қатысты. Тай жа-

рыста Жамбыл ауданының атынан 

топқа түскен «Хантәңір» бірінші 

орынды иеленді. Жорға аттар Аста-

на қаласының «Эдельвейсі» аты 

бірінші орынды иемденді. Құнан 

бәйгеде топтан оқ бойы оза келген 

Қарасай ауданының «Нұрқасқасы» 

мәре сызығын бірінші болып кесті. 

Топ бәйгеде Жамбыл облысының 

«Жүректоры» жеңімпаз атанды. 

Жарыс алдында қазақтың ұлттық 

Шолпан ата қаласындағы Орталық 

спорт кешенінде күрестің түрлері 

бойынша жарыстар �тіп жатыр. Алыш 

(алысу-қырғыз күресі) күресі бойынша 

күш сынасуда қазақстандық палуан-

дардан қыздар жақсы к�рсеткіштерге 

ие болды. 

Балуандарымыз Тәжікстанның 

ұлттық спорты – Гуштини милли 

камарбанди (белбеу күресі) күресінен 

екі қола жүлде иеленді. 68 келі салмақ 

дәрежесінде сынға түскен балуаны-

мыз Мұратхан Берікбол алғашқы қола 

медальдің иесі атанды. Бұл салмақтың 

алтыны қырғызстандық балуанға 

бұйырды. Аса ауыр салмақта сынға 

түскен Мақсат Жанділдаев жартылай 

финалда есе жіберіп, қола жүлдені 

місе тұтты. Сондай-ақ 82 келі салмақ 

дәрежесінде Башқұртстан балуанына 

тең келер ешкім болмады. 

Перизат  Жақыпбекова  және 

 Арайлым Ханзада күміс, Қайыпхан 

Ақжол және Ұлжан Дүйсенбаева қола 

медалдарды қанжығаларына байлады. 

Ал енді Айдос Құлманбетов 80 келілік 

салмақ дәрежесінде қола медалға ие 

болды. Үшінші күні қазақстандық 

спортшылар түрлі дәрежедегі 13 

 медаль иеленді, оның 2-еуі алтын, 

2-еуі күміс, 9-ы қола еншіледі. Қазақ 

күре сінен екі спортшымыз 1білқайыр 

Мәуленин (70 келіге дейін) және 

Ерсұлтан Мұзафаров (90 келіге дейін) 

финалға шығып, екі алтын медаль 

иеленді. Нұрдәулет Жарылғапов қола 

медаль еншіледі.

Алғашқы күндердің қорытындысы 

бойынша еліміздің командасы 9 ал-

тын, 9 күміс, 14 қола медаль иемденді. 

Д ү н и е ж ү з і л і к  к � ш п е н д і л е р 

ойын дары 2012 жылы Қырғызстан 

үкіметінің бастамасы бойынша 

к�шпенділер �ркениеті мәдеиетін 

жаңғырту және сақтау мақсатында 

дүниеге келген. Бұл ойындар ұлттық 

ойындар мен этноспорт қозғалысын 

дамытуға атсалысуды к�здейді.

Қырғызстан Дүниежүзілік к�ш-

пенділер ойындарын ең алғаш рет 

2014 жылы �ткізген. 2016 жылы 

екінші ойындар �тті. Келесі, т�ртінші 

Дүниежүзілік к�шпенділер ойын-

дары 2020 жылы Түркияда �теді деп 

 жоспарлануда.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

ойындарының бірі «Теңге ілу», «Қыз 

қуу», «Аударыспақ» бойынша сайыс-

тар ұйымдастырылды. 

25 шақырымдық Аламан бәйге 

тартысты да қызықты болды. :йткені 

бұл сайыста жүл де герлерге машина 

кілттері мен ақ шалай сыйлық табы-

сталатыны белгілі еді. Бұл бәсекеде 

еліміздің әр түкпірінен 50 жүйрік 

қосылды. Қоры тындысында Жам-

был облы сының «Қарак�з» атты 

жүйрік иесі Артығали Миразовқа 

«УАЗ Патриот» авток�лігі табыстал-

ды. 

Нұрлан ҚҰМАР

АТАДӘСТҮР

ДӘСТҮРЛІ ЖАРЫС 
жалғасын тапты

ДҮБІРЛІ ДОДА

ӨРКЕНИЕТ
ӨЛШЕМІ

ге әлі де тұрақты түрде атсалысып тұрасыз 
ба? Оған уақытыңыз бола ма?

– 1рине! ҰҒА қоғамдық бірлестік 
қой. Бұдан б�лек мен ғылыми-зерт-
теу институтында «Электрохимия және 
коррозия» лабораториясын басқа-
рамын. Шәкірттеріммен бірге зерттеу 
жұмыстарын жүргіземін. Уақыт, әрине, 
бұрынғыдан аздау. Бірақ ғылыми-зерт-
теулер мен ізденістер барлық кезеңде де 
демалыс пен ұйқыға б�лінген уақыттың 
есебінен жүзеге асады ғой. 

– Ілгеріде Ұлттық академияның жүйе-
сінде болған, бүгінгі Ғылым комитетінің 
құзырындағы ғылыми-зерттеу институт-
тарын университеттердің құрамына қосу 
туралы әңгіме ара-тұра айтылып қалады. 
Егер жүзеге асатын болса, бұдан не ұтамыз, 
неден ұтыламыз? 

– Қазіргі кезеңде Қазақстанда екі 
түрлі жүйе қалыптасып келеді. Бұрынғы 
академиялық 45 ғылыми-зерттеу инсти-
тутының үштен бірі ғана дербес күйінде 
Білім және ғылым министрлігіне қа-
райды. Басқалары әртүрлі  ғылыми 
орта лықтар мен университеттердің 
құрамында. Мысалы, Қ.Сәтбаев атындағы 
КазҰТЗУ құрамында 8 академиялық 
институт, ал КБТУ-да 2 академиялық 
институт бар. Ең мағыналысы – ол инсти-
туттардың әкімшілік және қаржылық 
дербестігі жарғыда бекітіліп сақталуы 
керек. Мұндай жағдайда ғылыми-зерттеу 
институттарының даму процесіне ешқан-
дай қауіп т�нбейді. Керісінше,  пайдасы 
бар, ғалымдар студенттерге дәріс беріп, 
қо сымша жалақы алады, шәкірттер 
 дайындайды. 

Бұл жердегі ең басты мәселе – оларды 
қаржыландыру жүйесі. Министрліктерде 

35-орын, ТМД-да 2-орын алу – үлкен 
жетістік.

Қазір біз Ресей Ғылым академиясын-
дағы сияқты, ҰҒА құрамынан шыққан 
академиялық институттармен және 
ғылым саласы дамыған ұлттық уни-
верси  теттермен келісімшарт бойын-
ша ұжымдық бірлестік құрып жатыр-
мыз. Мұндағы негізгі мақсат – ҰҒА-
ның барлық халықаралық ғылым ака-
демиялары қауымдастықтарындағы мү-
шелік құқығын пайдаланып, оларды 
ха лықаралық ірі Мегасайенс жобаларына 
шығару. Мысалы, археология, тарих, 
сейсмология, тау мұздықтарына монито-
ринг жасау, наноматериалдар технология-
сы, цифрлық информатика және т.б. сала-
лар бойынша халықаралық конкурстарға 
шет ел ғалымдарымен бірлесе отырып 
қатысуға мүмкіндігіміз бар. 

Бүгінде Ұлттық ғылым академия-
ларының халықаралық аренадағы қызметі, 
яғни ғылыми дипломатия кең �ріс алып 
келеді. Мемлекетаралық қатынастар 
шиеленіс іп,  арасындағы к�пірлер 
бұзылған кезде саяси және эко номикалық 
байланыстар үзіледі. Ал ғылым әлемі – 
экстерриториялық дүние, сондықтан, 
керісінше,  әр елдердің ғалым дары 
арасындағы ғылыми байланыстар к�пір-
лер ді қайта құруға ықпал етеді. Барлық ел-
дерде зиялы қауымның алдыңғы шебінде 
ірі ғалымдар тұрғандықтан, олардың 
пікірі бұқарадан зор қолдау табады. Мем-
лекеттер арасындағы қарым-қатынас пен 
ынтымақтастық қайта оңа лады. Ғылыми 
дипломатияның бұдан басқа да к�птеген 
тиімді жақтары толып жатыр. 

1р мемлекеттің халықаралық беделі 
оның ішкі тұтастығында, бірегейлігі мен 

келе жатқан, Қазақстан геологтары 
ғылыми мектебінің негізін қалаушы, 
академик Қ.И.Сәтбаев құрған жалғыз 
академия – Ұлттық Ғылым академиясы. 
Еліміздің маңдай алды ғалымдары – осы 
академияның академиктері. Қалған «ака-
демиктер» – асау демократия толқынымен 
келген академиялардың мүшелері. Елге 
белгілі кейбір тұлғалар �здерін академик 
деп жариялайды да, қайсы академияның 
мүшесі екенін жасырып қалады. Ал қалың 
оқырман оны ҰҒА академигі деп ойлауы 
мүмкін. Олар кейде мемлекеттің сая-
сатына қайшы дүниелерін де шығарып 
жатады. Біздің академияның атын жа-
мылып мақала жазатындар да болған... 
Сондықтан, ел арасында түсінбеушілік 
туындамас үшін БАҚ �кілдері сұқбат 
алғанда, газет беттеріне мақала қабылдар 
алдында соны анықтап, қай академияның 
академигі екенін к�рсетіп жазуға тиіс. 

Мемлекетті байытудың бірден-бір 
тиімді жолы – ауыр индустрияны да-
мыту және әрдайым инновация же тіс-
тіктерімен толықтырып отыру.  Батыс 
мемлекеттерінде мұны «Scientific support» 
(ғылыми к�мек) деп атайды, яғни 
�ндіріске ғылыми к�мек к�рсету, дұрысы 
– ғылыми тұрғыдан қолдау  (научное 
сопровождение). Сатылып алынған ең 
жаңа технология (трансферт) әрі кетсе 
5 жылда ғылымның тез дамуына байла-
нысты тиімділік үстемдігінен айыры-
лады. Сондықтан кез келген зауытты 
немесе фабриканы ғылыми тұрғыдан 
қолдау арқылы алғы шепте тұрақты ұстап 
тұру керек. Мысалы, АҚШ, Жапония, 
Оңтүстік Корея сияқты мемлекеттер-
де �ңдеу, тауар шығару �ндірісі осы-
лайша жұмыс істейді. Ал, керісінше, 

Алдымыздағы үлкен мақсат 2050 
жылға дейін дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу екені белгілі. Бұл – оңай шаруа 
емес. Алға ұмтылмай жүрген мемлекет 
жоқ. Бірінші отыздыққа кіру үшін біз 
Испания, Италия сияқты мемлекеттер-
мен жарысып, олардан озуымызға тура 
келеді. Ол үшін тату-тәтті, жоғары сана-
лы, мәдениетті, білімі, ғылымы, �ндірісі 
дамыған біртұтас ел болуымыз керек. Бұл 
мақсатқа апаратын басқа жол жоқ.

– Қазақстандағы ілгеріден келе жатқан 
ғылыми мектептерді сақтау ж�нінде үнемі 
айтып келесіз. Бірақ ол мектептердің 
байырғы �кілдері жылдан-жылға жаса-
рып келе жатқан жоқ қой. Бүгінгі буын 
сол мектептердің дәстүрін жалғастыруға 
қабілетті ме?

–  Ғ ы л ы м и  м е к т е п т е р  б а р л ы қ 
дамыған елдерде ерекше қамқорлыққа 
алынады. Себебі, ол мектептерді бірегей 
жетекші ғалымдар ғана құра алады. Бұл 
ұзақ жылдарды және қомақты қаржыны 
талап етеді. Кезінде АҚШ президенті 
Ф.Рузвельт жетекші ғалымдарды жинап 
алып: «Дүниедегі ең үздік универси-
тет құру үшін не істеу керек?», – деп 
сұрапты. Жауап: 50 миллион доллар 
және 50 жыл уақыт! Сондықтан к�п 
қиындықпен ұзақ жылдар бойы құрылған 
ғылыми мектептер сақталуы керек. Сол 
мектептерден ғана отансүйгіш жастар 
арасынан к�рнекті ғалымдар шығады. 
Талантты жастарды ғылымға тарту үшін 
олардың жалақысы мен пәтер мәселесін 
шешіп беру керек. Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасы бойынша биыл 
Білім және ғылым министрі Е.Сағадиев 
академиялық институттардың жас 
ғылыми қызметкерлеріне мемлекеттік 
бағдарлама бойынша 120 пәтер б�лді. 

Мен шәкірт тәрбиелеп, �з мектебін 
қалыптастыра алмаған ғалымдарды 
жетекші ғалым деп санамаймын. Қазіргі 
таңда шәкірт тәрбиелеу – қиынның 
қиыны. Себебі, біз ғылымға талантты 
жастарды шақыра алмаймыз. Беретін 
айлығымыз т�мен, әрі кетсе 75-80 мың 
теңге ұсынамыз. Жастарымыз ғылымға 
бет бұру үшін отбасын асырай алатын-
дай айлық т�леуіміз қажет. Ғылымның 
олардан басқа проблемалары да толып 
жатыр. Приборлар паркі ескірген. Оны 
әрбір бес жыл сайын жаңалап тұру ке-
рек. Электронды құралдар алған ж�н. 
Ол қымбат тұрады. Алдағы уақытта осы 
мәселелердің шешімін тапқанымыз 
дұрыс. Соған қарамастан, қазақ ғылымы 
к�штен қалмай, әзірше алдыңғы шепте 
келе жатыр. 

– Бұрынғы жүйеде Қазақстан ғылымы 
Ресей мен Украинадан кейінгі үшінші 
орында тұратын еді. Ал қазіргі ТМД 
елдері  бойынша біздің ғылымдағы үлес 
салмағымыз қандай?

– Қазақстан ғылымы Кеңес Одағы 
кезінде де озық болды, қазір де алдыңғы 
қатарда тұр. Оған дәлел ретінде КСРО 
Ғылым Академиясының президенті, үш 
дүркін Социалистік Еңбек Ері, акаде-
мик Анатолий Петрович Александров 
бір үлкен жиналыста: «Қазақстанның 
ғылымы Ресей мен Украинадан кейінгі 
үшінші орында тұр» деген еді. Бұл – 
үлкен баға. 45 академиялық институттың 
бәрі орнында, жоғары деңгейде жұмыс 
істеп жатыр. Оларды қаржыландыру 
тек қана біздің Қазақстан тарапынан 
емес, сондай-ақ халықаралық қорлар 
арқылы да жүргізіледі. Бұл да еңбектің 
жемісі. 1рине, қазіргі ғалымдардың 
бұрынғыдай жағдайы жоқ. Тоқырау 
болды, ғылымның �суі біраз баяулап 
қалғаны рас. Оның бәрі қаржыға байла-
нысты. Академиямыздың 70 жылдығына 
арналған салтанатты жиында Елбасы-
мыз, академик Н.1.Назарбаев ғылымға 
б�лінетін қаржының к�бейетінін айтты. 
Бұл ғылымның қарқынды дамуына зор 
септігін тигізеді.

ТМД аумағында қазір Қазақстанда 
ғ а н а  Ұ л т т ы қ  Ғ ы л ы м  а к а д е м и я -
сы қо ғамдық бірлестік ретінде жұмыс 
жүргізуде. Рас әлемнің дамыған елдерінің 
бәрінде ҰҒА мемлекеттік меншікте емес. 
Бірақ олардың заңы біздегіден мүлде 
басқа. Онда ҰҒА үкіметке тәуелді бол-
мау үшін ғана мемлекеттік емес ұйым 
боп отыр. Осыған қарамастан үкімет 
мемлекетке мол пайда келтіре алаты-
нын түсінгендіктен олардан қаржыны 
ешқашан аямайды. Мәселен, АҚШ-та 
ғылымның да, ғалымдардың да абыройы 
мен беделі �те жоғары. Олардың ұлттық 
академиясының жылдық бюджеті 64 
миллион долларды құрайды. Бізге жер 
к�лемі жағынан жақын Австралияда – 
ҰҒА бюджеті 6,1 миллион доллар.

Қазақстан – табиғи байлығы мол, 
халқы білімді, ғылымы дамыған мемлекет. 
Мұнай қоры жағынан біз әлемде 9-орын-
дамыз, уран қоры бойынша 2-орын, 
хром қорынан 2-орын, к�мірден ТМД-да 
2-орын иеленеміз. Оның үстіне алтын, 
күміс, мыс, мырыш, алюминий, титан, 
магний және сирек кездесетін метал-
дар мен химиялық элементтердің де 
жеткілікті қорлары бар.

Бүгінде Қазақстанға АҚШ және Ба-
тыс Еуропа, сондай-ақ Түркия, Иран, 
Жа пония және Қытай секілді елдердің 
қызы ғушылық танытып отырғаны рас. Бұл 
алғашқы кезекте республиканың страте-
гия лық шикізаттық ресурстар бойынша 
жоғары әлеуетіне байланысты. 1сіресе 
мұнай, газ және Cu, Zn, Pb, Ti, Al секілді 
металдар, сирек кездесетін элементтер, 
уран отыны �те бағалы. Осы қорларды 
�зіміз игеріп, ғылыми-технологиялық 
�ндірістер құрып, шикізаттарымызды 
тауарға айналдырып, экспортқа шығарсақ, 
оның қаржысын халқымыздың игілігіне 
жұмсасақ, сүйікті отанымыз – Қазақстан 
гүлдене бермек.

�ңгімелескен
Бауыржан ЖҰМАХАНҰЛЫ

қалыптасқан жағдай бойынша 380-ге 
жуық ғылыми-зерттеу институты тең 
дәрежеде конкурсқа түседі. Бұл – мүлде 
дұрыс емес. 1рбір ғылыми мекеменің 
�з рейтингі (жетістіктері) бойынша 
алатын тиісті орны белгіленуі керек. 
ҰҒА ғалымдары осыдан 4-5 жыл бұрын 
қаржыландырудың жаңа схемасын 
дайын дап, ғылым туралы Ұлттық баянда-
ма арқылы Қазақстан Үкіметі жанындағы 
арнайы комиссияға ұсынған болатынбыз. 
Оның негізі – ғылыми жетістіктеріне 
қарай (тәжірибе, халықаралық нәтижелер, 
заманауи техникалық, электрондық 
қондырғылармен жабдықталуы, ғылыми 
кадрлар дайындалуы және т.б.) инсти-
туттарды категорияларға б�лу. Мысалы, 
1-категория – 40 институт, 2-категория 
– 40 институт, бұл топтарға кірмегендері 
– категориясыз институттар болып 
саналуы керек. 1рбір 3-5 жыл сайын 
бұл топтар құрамы конкурс-аттестация 
нәтижесінде ауысып тұрғаны ж�н. Ал, 
қаржы қоры мысалы – 1-категорияға – 
50%, 2-категорияға – 30%, қалғандарына 
– 20% м�лшерінде белгіленуі қажет. 
Сонда ғана біз дүниежүзілік дәрежедегі 
ғылыми мектептер мен лабораторияларды 
сақтап қаламыз.

– Біздің жүйеге батыс ғылымының 
даму үлгісі енгізілгелі біраз болды. Мұның 
қаншалықты пайдасын к�ріп жатырмыз? 
Докторларымыздың жасар ға нын ғана 
жетістік деп бағалауға бола ма? 

– Болонья конференциясына сәйкес 
жаңа білім беру жүйесіне дұрыс к�шу 
тұрғысынан алсақ, ескі жүйенің кейбір 
элементтерін сақтап қалып, жаңасын да 
ішінара енгізуге болатын-ды. Мысалы, 
бұрынғы жүйеден ғылым докторы деген 
атақты сақтап қалу керек еді. Бұл атақ 
бізден басқа ТМД елдерінің бәрінде бар.

Болон білім беру жүйесіне к�шу ба-
тыс елдерінің к�пшілігінен «қалыспауға» 
мүмкіндік берді және академиялық 
ұтқырлық принциптерін кеңейтті . 
Қазақстан университеттерінде оқитын 
студент шетелде «Бакалавр – магистр – 
РһD (философия докторы)» схемасы бой-
ынша қиындықсыз оқи алады. Бірақ РһD 
деген атақ бұрынғы ғылым кандидатына 
тең. Сондықтан ТМД елдерінде сақталып 
қалған ғылым докторы атағын Батыс Еу-
ропа моделіне сәйкес «Хабилит-доктор» 
деген атпен қайта қалпына келтіру керек.

Бүгінгі күннің талабы – дүниежүзілік 
ғылыми ортада �здерін еркін сезініп, 
осы ортаның ажырамас б�лігі бола ала-
тын, жаңа зерттемелерді меңгеретін 
ғалымдарды даярлау. Елімізде ғалым-
дардың беделін к�теріп, жағдай ларын 
жақсартпасақ, ғылымға талапты жастар-
ды тарта алмаймыз. Бұл – дүниежүзілік 
тәжірибе.

– Халқы жүз пайыз сауатты ел болып 
саналатын Қазақстандағы ғылымның да-
муы халықаралық талапқа сай ма?

– Legatum Institute халықаралық 
орталығы зерттеулерінің нәтижесінде 
Қазақстан білім беру к�рсеткіші бойынша 
Ресейден ғана кем түсіп, 35-ші орынға 
тұрақтады. Біздің еліміздегі білім деңгейі 
Қытай мен Түркияға қарағанда жоғары, 
әзірге әлемнің алғашқы 40 мықты мем-
лекеттер тобында тұрақтап тұр. 1лемде 

ауызбіршілігінде. Бұл жерде де жетекші 
ғалымдарымыздың р�лі ерекше. Соларға 
бұқара халық сенеді. :йткені, олардың 
жүріс-тұрысы к�з алдында. Істеген істері 
де, с�здері мен пікірлері де шынайы. Біз – 
мұсылман елміз. Абай атамыз айтқандай, 
«Алланың �зі де рас, с�зі де рас». Жара-
тушы иеміздің с�здері – Құран Кәрімде. 
Онда ел бірлігіне қатысты мынандай 
нақты ұғым бар: «Пайғамбарлар мен пат-
шаларды әр елге бір Алла �зі жібереді». 
Сондықтан тарихта біздің халқымыз �з 
патшасының айналасына жұдырықтай 
жұмылады. Тек сол кездерде ғана олар 
күш-қуат жинаған, қой үстінде бозторғай 
жұмыртқалаған заман орнаған.

Бүкіл түркі әлемі пір тұтатын Қожа 
 Ахмет Ясауи «мұсылманның бес парыздан 
басқа, оған қосымша тағы бес міндеті бар» 
деген. Олар: жұмсақ с�йлеу; Мұхаммед 
Мұстафа (с.ғ.с.) пайғамбарымыздың 
�мірінен үлгі алу; білім-ілім жолымен 
жүру; басқа діннің �кілдеріне байып-
пен, түсіністікпен қарау; патшаға және 
елде орнатылған тәртіпке бағыну. Міне, 
нағыз әділет жолы, мұсылмандық демо-
кратия. «Барға – тәубе, азға – қанағат, 
жоққа – сабыр» деген ата с�зі де бар. 
Батыстың �з басшыларының жағасына 
жармасып, жерден алып, жерге салып 
жатқан бостандығы – демократия емес, 
барып тұрған әдепсіздік. Түптің түбінде 
ол берекесіздікке апарады, сондықтан дәл 
осы тұрғыдан олар бізге үлгі бола алмай-
ды. БАҚ осы мәселелер бойынша дұрыс 
бағыт ұстауға міндетті.

– Біздің ғалымдарымыз елді инновация-
лау мен индустрияландыруға қандай үлес 
қосуда? Егер бұл жұмыс ойдағыдай жүрмей 
жатса, қандай ұсыныс айтқан болар едіңіз?

– Мемлекет басшысы Н.1.Назарбаев 
Қазақстан халқына арналған Жолдауға 
қатысты мәлімдемесінде индустриялан-
дыру жаңа технологияларды енгізудің 
флагманына айналуға тиіс деген тапсырма 
берді. Расында да, Қазақстанның бүгінгі 
жеткен жетістігі – Елбасы пәрменімен 
іске асырылған индустрияландыру 
бағдарламасының арқасы. Міне, соның 
нәтижесінде қаншама жаңа �ндіріс 
орындары пайда болды. Олар мыңдаған 
қазақстандық үшін тұрақты жұмыс к�зіне 
айналды. Мәселен, �ткен жылдың �зінде 
индустрияландыру картасы бойынша 
12633 жұмыс орны ашылды. Бұл бағыттан 
таймасақ, еліміздің келешегі кемел бо-
лары с�зсіз. :йткені, қазіргі дамыған 
мемлекеттердің бәрі де осы жолмен жүріп 
�ткен. Ғылыми жетістіктер �ндіріске 
кеңінен енгізілмесе, экономикамыз да 
�рге баспайды. Алдыңғы қатардағы 30 
елдің жаһандық экономикасына кіру үшін 
де ғылымнан туындайтын инновациялар 
керек.

Тағы да бір айта кететін жайт мынау. 
Еліміз Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 
кейін демократияны пайдаланған 25-
30-дай академия пайда болды. Олардың 
кейбірі «ұлттық» деген с�зді атына 
қосып алған. Түптеп келгенде, бұл заңға 
қайшы. Мемлекеттік әрі рәміздік мәні бар 
құндылықтар Елбасының Жарлығымен 
немесе Үкімет қаулысымен белгіленеді. 
Ондай рұқсат біздің академиядан басқа 
ешқайсысында жоқ. Кеңестік кезеңнен 

Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері 
ауыл шаруашылығы дақылдарынан 
жыл сайын 4-5 рет �нім алатынына 
қарамастан кедейшілік �мір кешуде. 
Себебі, ол елдерде индустрия дамымаған, 
ал ондай жағдай жоғары техникалық 
білім мен ғылымның жетілмегендігіне 
байланысты орын алып отыр. Сол үшін 
«Ғылымсыз даму (прогресс) жоқ» деген 
аксиоманы естен шығармау керек. Табиғи 
байлықты шикізат күйінде (мұнай, газ, 
металл) сата беру қаржы әкелгенімен, 
мемлекетті дамытпайды. Оларды �з 
елімізде �ңдеп, тауарға айналдырып, 
Елбасымыз бұрыннан айтып келе жатқан 
орта және кіші бизнесті дамытпасақ, 
біз Африканың шикізат қана �ндіретін 
кедей мемлекеттеріне ұқсап қаламыз. 
Ол елдердің билеушілеріне ғылым да, 
ғалымдар да, тіпті жоғары білімді ма-
мандар да қажет емес. Оларға шетелдік 
менеджерлер басқаратын шала сауатты 
жұмысшылар ғана керек.

Дегенмен, Тәуелсіз Қазақстанда 
�ндіріс тарапынан ғылымға Кеңес 
үкіметі кезіндегідей сұраныс жоқ. Оның 
негізгі екі себебін атап кеткім келеді. 
Біріншісі – к�птеген ірі �ндіріс орында-
ры шетелдік инвесторлар қолында. Ол 
компаниялардың �з елдерінде к�птеген 
ғылыми-зерттеу институттары бар. 
Ғылымға б�лінетін шығындары сонда 
кетеді. Ал одан т�мендеу �ндіріс орында-
рын иеленген монополистер қандай тауар 
шығарса да �тімді, арасында бәсекелестік 
жоқ. Ғылымсыз-ақ табысты күреп таба-
ды, қоршаған ортаны да аямай бүлдіріп 
жатыр. Шексіздік орын алған, қанағат 
жоқ. Екінші себебі – ғылыми лаборатория 
мен �ндіріс цехтарының арасын жалғап 
тұратын к�пір бұзылған. Ғалымдардың 
жаңа әрі озық тәсілмен грамдап алған 
заттарын �ндіріс басшысы �з зауытына 
ендіру үшін, тонналап болмаса да кило-
грамдап шығаруды талап етеді. Онысы 
дұрыс, бірақ ол үшін жартылай �ндірістік 
ірі қондырғы керек. 

Бұрын ірі зауыттарда тәжірибелік 
немесе экспериментальді цехтар бо-
латын. Олар Кеңес үкіметімен бірге 
жоқ болды. Қомақты қаражат талап 
етуіне қарамастан соларды жобалау 
және конструкторлық б�лімдермен қоса 
қайта құру қажет. Жаңадан �ріс алып 
келе жатқан мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестігін құру арқылы бұл мәселені 
толық шешуге болады. Ондай игі баста-
малар да жоқ емес. Мысалы, Алматы 
қаласы жанындағы «Байсерке» атты к�п 
салалы әмбебап ауыл шаруашылығы 
�ндіріс орнында, оның басшысы белгілі 
мемлекет  және қоғам қайраткері , 
ҰҒА-ның құрметті мүшесі, профессор 
Те мірхан Досмұхамбетов Ұлттық Ғылым 
академиясының бір топ ғалымдарының 
қолдауы арқылы ең озық технологияларды 
енгізіп, �німділігі жағынан (бидай, жүгері, 
соя, т.б.) дүниежүзілік рекордтар беріп 
жатыр. Байсеркенің тағы бір айта кетерлік 
ерекшелігі, ҰҒА академиктерімен бірге 
«Болашақ» бағдарламасымен шет елдерде 
оқып келген мамандар да қатарласа жұмыс 
істейді. Мұнда олар еңбекқорлықты, таза 
пейілмен ғылымның биік идеалдарына 
ұмтылып, аянбай қызмет етуді үйренеді.

ЖАРЫС 
ҚЫЗҒАН ШАҚ
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жаңғыру» бағдарламасы сияқты бұған 

да бір мемлекеттік бағдарлама әзірлеу 

керегін жеткіздім. Мысалы, менің ау-

ылым – Күршім ауданы Балықшы 

ауылы. Ауылдағылар ат т�беліндей 

Абай мен Шәкәрімнің басына барып, 

кесененің маңын басып к�рген жоқ. 

Мұнда адамдарды уақыт суытпай әкеліп 

тұруымыз керек. Оны жіберуге кейде 

әкімнің қолында қаржы болмайды. 

Бұған мемлекеттік бағдарлама болмаса, 

олар келе алмайды. Ал оларды келтіру 

үшін жаңағы бағдарлама үкіметтен 

шығуы керек сияқты.

Және бір мысал, Ресейде Толс тойдың, 

Пушкиннің, Лермон товтың, Крыловтың 

музейлері орналасқан. Олардың бәрімен 

байланысқа шығу керек. Алдымен Абай-

Пушкин, Абай-Крылов, Абай-Лер-

монтов, Шәкәрім-Крылов, Шәкәрім-

Пушкин деген сияқты бағдарлама жасап, 

екі жылда бір немесе белгілі бір уақытқа 

қойып, адамдарды келтірудің жолдарын 

«Қазылар алқасының арнайы жүлдесі» 

атты аталымдар бар.

Байқауға «Рисуя жизнь» (Үндістан/

АҚШ), «Омотэнаси» (Жапония/Тай-

ван), «Ласковое безразличие мира» 

(Қазақстан/Франция), «Горизонт 

(Грузия/Швеция), «Хрусталь» (Бела-

русь/Германия/АҚШ/Ресей), «Авер-

но» (Боливия/Уругвай), «Отчеты о 

Саре и Салиме» (Палестина/Нидер-

ланды/Германия/Мексика), «Вулкан» 

(Украина/Германия), «София» (Фран-

ция/Германия), «Дышите нормально» 

(Исландия/Бельгия/Швеция) сынды 

картиналар қатысады.

Сондай-ақ байқаудан тыс «Мәдени 

және табиғи мұра, туризм мен спорт», 

«City in motion», «Отбасылық кино», 

«Ерекше к�рсетілім» секциялары 

бойын ша 21 фильм к�рсетіледі.

Аталмыш фестиваль барысында 

қала тұрғындары к�птен күткен Канн 

фестивалінде үздік актриса атанған 

Самал Еслямова ойнаған «Айка» 

фильмін тамашалай алады.

А.МҰСАБЕК

ле  мінде де атауларды латынша 

беріп отырған жерлер жеткілікті. 

Солар  дың бірі – Алматы облысына 

қарасты Кеген ауданынан жақын 

уа қытта б�лініп шыққан Райымбек 

ауданының Қақпақ ауылы. Ауылдың 

кіреберісіне керемет жазу жазылған, 

к�з тартарлықтай әдемі.

Ал енді ауылдан шыққан кездегі 

тұсына «Сапарыңыз сәтті болсын!» 

деп жазылыпты. Бұл да екінші апо-

строфты нұсқа негізінде жазылған.

Б ұ л  ж а з у д ы ң  л а т ы н н е г і з д і 

әліпбидің екінші рет ұсынылған 

апострофты нұсқасы негіз інде 

жазылғандығын к�ріп отыр мыз. Ал 

осыны күнде к�ріп жүрген халық 

латыннегізді қазақ әліпбиі осы екен 

деп қабылдауы с�зсіз. Яғни халықты 

�з қолымызбен сауат сыздыққа итер-

мелеп жатырмыз.

Ал, енді Алматы облысы Кеген ау-

данына кіре берістегі жазу, міне! Бұл 

жазу соңғы акутты әліпбиі негізінде 

дұрыс жазылған.

Жалпы алғанда, ономастикалық 

атаулар жазылатын маңдайшаларды 

қарастыру керек. Қарауылдан шыққан 

үн, Абайға, Шәкәрімге арналған ниет, 

соққан жүрек осының бәрі кәдімгі үлкен 

шеру болып жатуы керек еді... Жастардың 

ішінде Абай мен Шәкәрім не, бүгін 

1уезовты сұрасаң да анықтап айта ала-

тындарды табудың �зі қиын. Тұшымды 

ой айтып, кім екендігін, не жазғанын, 

не туралы жазғанын білмейді. Бара-бара 

біз осындай болсақ, біздің Елбасымыз 

бастаған «Рухани жаңғыруымыз» не бо-

лады? Біз немен жаңғырамыз? Тарихи 

жерлерімізді к�ріп, оның бәрін кітапқа 

шығарып, оқып жатпасақ, оның басына 

бармасақ, бұл қалай болады? Біз Абай 

мен Шәкәрімді жаңғырта алмасақ басқа 

ұлыларды қайтпекпіз? Міне, осының 

барлығын баяндап, қолдан келгенше 

жазып, апарып тап сыр дық. Елбасыға 

да кіргенімізге к�п бол мады, енді бір 

нәтижесі шығып қалар... 

Мені осы мәселе қатты ойландырады. 

Жазып алған
Ақбота ҚУАТОВА

«Ана тілі»

біріздендіру керек. Маңдайшаларды 

біріздендірмеудің салдарынан екі 

жұмыс жасарымыз анық. Маңдайша 

жазуларын әркім �з білгенінше жа-

зып жатыр. Латыннегізді жаңа қазақ 

әліпбиінің емле ережесі бекітілмей 

тұрып, маңдайша жазуларының мы-

нау дұрыс деген нұсқасын ұсына 

алмаймыз. Осы мәселені шешуіміз 

керек. :йткені жан-жағымызға к�з 

салсақ мұндай кемшіліктер к�птеп 

анықталып, оларды қайта ж�ндеуге 

тура келеді. Мұның барлығы емле 

ереже шыққаннан кейінгі жүзеге 

асуы керек процесс болатын. 

Елімізде латын әліпбиін енгізу 

саясаты жүргізілген күннен бас-

тап, әрбір облыста Тілдерді дамы-

ту басқармалары алға қойған мін-

деттерді шешуге қадам жасап жа-

тыр. Бірақ әлі де халық арасында 

жаңа әліпбиді таныстыру мәселелері 

ақсап жатыр деген с�з. Осы тұрғыдан 

алғанда тіл мамандарын жаппай 

ха лық арасында семинар, лекция-

лар �ткізуге,  халыққа әліпбиді 

таныс тыруға тартқан дұрыс сияқты. 

Жергілікті билік �кілдері маман-

дармен байланыс орнатып, ортақ 

мін деттерді бірлесе айқындап, қажет 

болған жағдайда халыққа жеткізіп, 

тү сіндіру жұмыстарымен жақсылап 

айналысуы керек. 

Дана МҰСАБЕКҚЫЗЫ,
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының 
аға ғылыми қызметкері,
филология ғылымының 

кандидаты

барлығын дайындап, тайға таңба 

басқандай к�рсетіп, барлығын алып 

барып, Президентке к�рсеттік. Менің 

ойым Жидебайға қазақтың та баны тиген 

кезде бұл �ңір күңіреніп тұруы керек. 

Күңіренгенде Абай мен Шәкәрімнің 

бүкіл шығармасы орындалып тұруы 

керек.  Ол бүкіл Абай-Шәкәрімге 

арналған музыка, ән, симфония, ора-

тория осының бәрі к�мкеріліп тұруы 

керек. Бірақ осының қадір-қасиетін 

білетін, дауысы бар актерлер оқу ке-

рек. Кәдімгі әр оқылған дүниенің ара-

сы бір ғасырлықтай әдемі музыкамен 

к�мкеріліп, келген адам сонымен табан 

тіреп, құлақ бұрауын келтіреді. Қайда 

келгенін, не үшін келгенін, не іздеп 

келгенін сезінеді. Сол салтанатпен 

Абай мен Шәкәрімнің басына барады. 

Сол жерде Құран оқып, үн шығарады. 

Мұның барлығы толастамауы керек. 

Бұл �ңір осылай күңіреніп тұруы ке-

рек. Елбасына осыны айтып, «Рухани 

Алматы  күніне орай, қыркүйектің 
15-19 аралығында қала әкімдігінің 
басмасымен және Astana Film 
Fund ұйымдастыруымен Almaty 
Film Festival I Халықаралық 
кинофестивалі �теді.

«Бұл жарқын кино мерекесі болады 

деген ойдамыз. Осы шараны �ткізуде 

үлкен қолдау к�рсетіп отырған Алматы 

қаласының әкімдігіне алғыс білдіргім 

келеді. Бұл еліміздің және қаламыз 

үшін мәдени әрі имиджді шара. Оған 

к�птеген шетелдік танымал қонақтар 

келеді. Шараны �ткізудегі мақсат – 

мәдени жақындасу және халықаралық 

жобаларды елімізге тарту. Алматы 

мен Алматы облысын кино түсіру 

алаңы ретінде к�рсете білу. Сондай-ақ 

ки ноиндустрия ауқымын кеңейтіп, 

халық ара лық деңгейге к�теру» дейді 

Almaty Film Festival президенті Ақан 

Сатаев.

Ұйымдастырушылардың айтуын-

ша, негізгі  байқауға 10 картина 

қатысады және «Үздік режиссер», 

«Үздік актер»,  «Үздік актриса», 

быстары жоғалып кетеді де, орнына 

орыс тіліндегі к, н, о, а графема-

лары жазылады. Сондықтан қазақ 

ономастикалық атауларын бірізге 

түсіру мәселесі �зекті күйінде қалып 

отыр. Мәселен, жер-су атаулары, аза-

маттардың аты-ж�ндері латын негізді 

қазақ жазуының тек ұлттық стандар-

ты қабылданғанда ғана адекватты 

к�рініс табатындығы анық, яғни т�л 

дыбыстардың жазылуы, айтылуы 

сақталмақ» деп, латынға к�шудің оно -

мастика саласы үшін маңызының жо-

ғары екендігін айтып кеткен болатын. 

Ал, енді жер-су атауларын ла-

тыннегізді жаңа қазақ әліпбиіне 

к�шіретін кезең де таяп қалды. Осы 

процесті жылдамдатып, іске асырып 

отырған жерлер де бар. Атап айтар 

болсақ, Алматы қаласы маңындағы 

Талғар ауданы Тұздыбастау ауылдық 

округі. Ауылға кіреберіс маңдайшада 

міне мына жазу ілініп тұр.

Р е с п у б л и к а  а й м а ғ ы н д а  т е к 

қала маңы емес, облыс, аудан к�-

«Жамбыл» қорының директоры 

Манарбек Ізбасаров ізгі тілектерін 

білдірді. Қазақстанның Түркиядағы 

елшілігіне, ТҮРКСОЙ ұйымына 

алғыс айтты. 

Ұлттық кітапхана қорынан  

«Қазақстан-Түркия: рухани жаң-

ғыру дың жаңа бағытында» атты 

кітап к�рмесі мен слайд-шоу ұйым-

дастырылды. К�рмеге Қазақстан 

мен Түркияның достығы, тарихи-

мәдени байланыстары және түрік, 

қазақ ақын-жазушыларының қазақ, 

орыс және т.б. тілдердегі кітаптары 

қойылды.

Ертеңінде  Алматы  облысы 

 Ж а м б ы л  а у д а н ы   Ұ з ы н а ғ а ш 

 ауылынан Кечи�рен к�шесі ашыл-

ды.  Ашылу салтанатында  с�з 

с�йлеген Анкара қаласы Кечи�рен 

ауданының әкімі Мұстафа Ак Ан-

карада Сүйінбай Аронұлы атындағы 

бақтан Сүйінбай Аронұлының 

ескерткіші ашылғанын атап �тіп,  

«Қазақстаннан Кечи�рен ауданы 

атындағы к�шенің ашылуы – қазақ 

пен түрік бауыр лар дың бірлігі мен 

достығының белгісі. Сондай-ақ біз 

екі елдің ақын-жазушыларының 

шығарма ларын аударуды қолға 

алдық. Бұл түбі бір түркі жұртының 

р у х а н и - м ә д е н и  б а й л а н ы с т а -

рын нығайтады» деп, қазақ еліне 

 шынайы ризашылығын жеткізді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

мен жоғарыға к�терілдік. Онда да баяғы 

итжеккенге әкетіп бара жатқан жолдар-

ды еске салатын т�гілген құм. Абайдың 

басына келсек біреу етегінен жыртып 

алғандай матамен есігі жабық тұр. 1лгі 

«Моласындай бақсының, жалғыз қалдым 

тап шыным...» деген баба с�зі миымды 

мұздатып жібергендей...

Шәкәрімнің басына келдім, ол да 

солай... Құлазыған дүние. 1лде мен 

барған кез солай ма, білмеймін. Аяқ 

басқан ешкім жоқ. Шәкәрімнен шығып, 

қайтадан Абайдың басына кірдім. 

Бір жігіттер дұға қайырып отыр екен. 

Мен бар, қасымдағы азаматтар бар, 

бәріміз отыра қалдық. Екі-үш қазақтың 

жігіті ішіп алған, удай мас. Ашуымның 

келгені соншалық, сол жерде түгін 

қалдырмадым. Біреуі кешірім сұрап, сол 

күйі кетті. Бұл қазақтың Абайға деген 

құрметінің түрі осы ма? Жеткен жеріміз 

осы ма? Сол құлазыған күйі қыстағына 

қайта келдім. 

2 0 1 4  ж ы л ы  Ш о т л а н д и я н ы ң 

 Глазго қаласында XXV Халықаралық 

ономастикалық конгресс �ткен бола-

тын, сол жиынға қатысқан ономаст-

ғалым,  филология ғылымының 

докторы Қ.Рысберген былайша ой 

қорытқан еді: «Біз ономастикалық 

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

транслитерациялау,  қазақшаға 

 аудару мәселелеріне де тоқталдық. 

 Ха  лық аралық стандарт  бойын-

ша атауларымыз кез келген тілде 

ұлттық нормаға сай бірдей оқылатын 

болса ғана ең тиімді әліпби болып 

есептеледі. Бұл к�п жағдайда «қай-

тарымдылық» қағидасына байла-

нысты. Қайтарымдылық дегеніміз 

– латынша таңбаланған атауды 

кері ретранскрипциялағанда қазақ 

тіліндегі түпнұсқасының қаз қал-

пында сақталуы. :кінішке қарай, 

қазіргі қолданыстағы стандарт  кирилл 

жазуына негізделген. :йткені ки-

риллицаға кері ретранслитера ция-

лағанда қазақ тілінің қ, ң, ғ, �, ә ды-

Ұлттық кітапханада қазақ 
жазушыларының түрік тіліне 
аударылған шығармаларының та-
ныстырылымы �тті. Алматыдағы 
Түркияның Бас консулдығымен 
бірлесіп �ткізілген шараға Түркия 
елінен Анкара қаласындағы 
Кечи�рен ауданының әкімі 
Мұстафа Ак бастаған делегация 
�кілдері арнайы келді.  

Түрік тіліне аударылған туын-

дылар арасында Сұлтанмахмұт 

Торайғыровтың «Қамар сұлуы», 

С п а н д и я р  К � б е е в т і ң  « Қ а л ы ң 

малы», Міржақып Дулатұлының 

« Б а қ ы т с ы з  Ж а м а л ы » ,  Т а й ы р 

 Жо март байұлының «Қыз к�релігі», 

Бердібек Соқпақбаевтың «Менің 

атым – Қожасы» бар.

Іс-шараны Ұлттық кітапхананың 

директоры Жанат Сейдуманов с�з 

с�йлеп ашып, екі елдің арасындағы 

атқарылып жатқан жұмыстарға 

тоқталды. Кечи�рен ауданының 

әкімі Мұстафа Ак �з с�зінде қазақ 

жазушыларының шығармаларының 

түрік тілінде жарық к�ргеніне 

ризашылығын білдіріп, бұл істің 

болашақта жалғасын табатынын 

жеткізді. Ал Түркия мемлекеті-

нің Қазақстандағы Бас консулы 

Рыза Қаған Йылмаз «Қазақ пен 

түрік – бауырлас халық. Екі елдің 

ақын-жазушыларының шығарма-

шы лығын бір-біріне таныту арқылы 

тарихи және рухани бірлігімізді 

к ү ш е й т е м і з .  О с ы  м а қ с а т т а , 

б і р н е  ш е  т ү р і к  ж а з у ш ы с ы н ы ң 

туынды лары қазақшаға аударыл-

ды.  Қа зақ станның латыннегізді 

әліпбиге к�шуге шешім қабылдауы 

да – тілі, ділі, діні бір түркілердің 

бірлі гін нығайтуға сеп» екеніне 

тоқталып, екі елдің арасындағы 

достық қарым-қатынастың ұлғая 

беруіне ті лектестігін білдірді. 

Шараны белгілі жазушы На ға-

шыбек Қапалбекұлы жүргізіп, Ал-

маты облысы  Жамбыл ауда нының 

әкімі  Бағдат  1лиев, халықаралық 

«ЖИДЕБАЙДАН 
ЖЫЛАП 

ҚАЙТТЫМ...»

Бірізділік 
қажет

Қазақ жазушыларының 
шығармалары – 

түрік тілінде

Кино мерекесі шақырады

Қ О Ғ А М

(Басы 1-бетте)

Абай мен Шәкәрімнің басына! Сол 

баяғы құлаққа ұрған танадай... Баяғыда 

Абайдың 150 жылдығында мешіт са-

лынып еді, мешіттің іші соншалықты 

ғажап, үйлесімі бар еді. Қасиеті артқан 

үлкен істің бірі – Абай мен Шәкәрім-

нің кесенесі болса, екіншісі қасындағы 

имандылықтың қақпасындай мешіт 

тұрып еді. Қыз-келіндер б�лмелерді 

аралап  к�рсетт і .  Мешітт ің  ішіне 

кірсек атқора, адамды бейжай қалдыр-

майтындай күйде. Маңайында сиыр 

жүр, ішінде қаңсыған, құлаған бір-

нәрсе, пла каттардың суреті жатыр. Одан 

шықтық... Астынан к�терілетін жол бар, 

сонымен келе жатырмыз. Қа бырғаның 

бәрі с�гілген, бір есік ашық, бір есік 

жабық, уілдеген жел, шаң-тозаң. Соны-

(Basy 1-bette)

ОҚЫРМАН ОЙЫШАРА

ФЕСТИВАЛЬ

DANALYQ MÁIEGI

ABAI
Кезінде облыс әкімінің қабыл-

дауында болып, ақыл-кеңесімді ай-

тып едім. Оның барлығы сол айтылған 

күйде қалды. К�зіммен к�ргеннен кейін, 

к�кірегіммен сезгеннен кейін сол кездегі 

әкімімен с�йлестік. «Барлық ақшаны 

орталыққа, Семейге жібереді. Олар-

дан бізге там-тұмдап бірдеңе б�лінеді» 

дегенді айтты. Апыр-май десеңізші! 

Абай мен Шәкәрімнің кесенесіне барған 

кезде кіре беріс етегіне ең болмағанда 

бір дұрыс гүлзәр да бұйырмапты-ау... 

Құдай Тағаланың құдіретімен �скен 

даланың табиғи жабайы гүлдерін қайта 

еккен болыпты, онысы не �спейді, 

не жайқалмайды. Сұрқай тартқан бір 

әлем. Мен с�йтіп Жидебайдан жылап 

қайттым...

Содан енді жол түсіп, Елбасы 

қабылдайтын болды. Құжаттың 

Шәкәрімнің 
басына келдім, ол да 

солай... Құлазыған дүние. 
Әлде мен барған кез солай 

ма, білмеймін. Аяқ басқан ешкім 
жоқ. Шәкәрімнен шығып, қайтадан 
Абайдың басына кірдім. Бір жігіттер 
дұға қайырып отыр екен. Мен бар, 
қасымдағы азаматтар бар, бәріміз 

отыра қалдық. Екі-үш қазақтың жігіті 
ішіп алған, удай мас. Ашуымның 

келгені соншалық, сол жерде 
түгін қалдырмадым...
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Ол жайлы ойлағанда есімізге Ақтам-

берді жыраудың:

Білімді туған жақсылар,

Аз да болса к�ппен тең, –

деген аталы, баталы с�зі түседі. 

Бақтықожаның �мір жолына к�з 

жүгіртсек еңбекпен �рілген �негені 

к�реміз. Атырау облысы Құрманғазы 

ауданы Қошалақ ауылында туып-

�скен ол доктор, академик атақ-

тарын адал, табанды еңбегімен алды. 

Теріңді т�гіп жеген нан тәтті. Ең-

бекпен келген атақ, абырой да сон-

дай. 1йтседе, ең маңыздысы да ол 

емес, ең бастысы – ардың ақтығы, 

жанның пәктігі. Қарымды қайраткер 

Бақтықожа Ізмұхамбетовтің түнде 

де жарқырайтын жауһардай тағы бір 

асыл қасиеті – ол халықшыл, елшіл, 

мемлекетшіл шенеуік. Осы тұста 

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев тың:

«...Биікке к�терілдім, бірақ халықтан 

аласа екенімді ұмытпадым. Қайтып ашар 

есігімді қатты жаппадым. Түптің түбінде 

оралар ортам – ел іші, ағайын ортасы. 

Басар жерім де, барар жерім де – 

қара жер. 

Қастерлей білсем қадірімнің 

кетпесін білдім. 

Панаң да ел, данаң да – ел. Соған 

арқа сүйедім, содан үйрендім.

Мен тәңірі сыйға тартқан біраз жасқа 

келдім. Ат жалын тартып мінген аза-

мат шақтан алдыма қойған бар арман, 

бар мақсат – �зіңмен еншілес болу еді, 

халқым. Ол ниет орындалды. Қалт қысыз 

қызмет етуге, аманатыңа адал болуға, 

адам баласына қиянат жасамауға, ала 

жіптен аттамауға тырыстым.

Соңғы демім таусылғанша алақаны 

аялы, жаны саялы елім, саған, алтын 

бесігім – жерім, саған қызмет етуден 

тынбаймын» деген с�зі ойға оралып тұр. 

Бақтықожа дәл осылай деп айтпаса да 

оның бүкіл еңбекпен �рілген �негелі 

�мірі осы с�здердің баламасындай.

«Мәдениет – ұлттың бет бейнесі, 

рухани болмысы, ақыл-ойы, парасаты. 

:ркениетті ұлт, ең алдымен, тарихы-

мен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған 

ұлы тұлғаларымен әлемдік мәдениеттің 

алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі 

үлесімен мақтанады. С�йтіп, тек �зінің 

т�л мәдениеті арқылы ғана басқаға таны-

лады» деп жазды Нұрсұлтан  Назарбаев. 

Мәдениетке Бақтықожадай к�п к�ңіл 

б�ліп, ұлттық рухты асқақтап жүрген 

басшылар саусақпен санар лық. Сондай 

саңлақтар сапындағы Нұрлан Ноғаев пен 

Алтай К�лгінов Бақытқожаның баулып, 

томағасын сыпырған хас қырандар. :зі 

де �лең жазып, ән айтатын, күмбірлетіп 

күй тартқандай талай дүлден озатын 

ол мәдениет, �нер саласында да к�пке 

�неге болар к�п іс тындырды. Бір ғана 

мысал Атырау облысында әкім болған 

кезде Жұмекең мен Фаризаның еңселі 

ескерткіштерін орнатып, әдеби кештер 

�ткізді.

2007-2012 жылдар аралығында Ба-

тыс Қазақстан облысының әкімі болып 

қызмет істеген Бақтықожа Ізмұхамбетов 

к�птеген іргелі істерге ұйытқы болған 

азамат. 1рине, бес жылға жуық уақыт 

бойы атқарылған жұмыстардың бәрін 

бірдей тізбелеп шығу мүмкін емес. С�йте 

тұра «Жақсының жақсылығын айт, нұры 

О, Жасаған Ием-ай!
Бүгін біреуге бір жақсылық 
жасай алмадым, бір күнгі 
�мірім босқа �лді.

1улие Тит Флавий,
Рим императоры

тасысын» дегенге сайып, Бақтықожа 

Салахатдинұлы басқарған кезеңдегі ерке 

сылқым Ақ Жайықты жағалай қонған 

жайсаң ел үшін, жалпы мемлекеттің 

мүддесі үшін тындырылған қадау-қадау 

істерді жұрт жадында жаңғыртқанды 

ж�н к�рдік. 

Орал �ңірі еліміздің кейбір облыста-

рымен салыстырғанда жер к�лемі шағын 

болғанымен, Батыс Қазақстан облысы 

Ресейдің Астрахан, Волгоград, Самара, 

Саратов және Орынбор облыстарымен 

шектесетіндіктен үшбу �лкенің геосаяси 

салмағы артып, Қазақстанның батыс 

қақпасы саналады. Оның үстіне шетел-

мен шекаралас �ңірлер, шекарадағы 

аудан-ауылдар елдің айнасы екендігін, 

сол себепті мемлекетіміздің ондай 

аймақ-аумақтары қай-қай жағынан да 

мойны озық болуы тиістігін Елбасы 

Нұрсұлтан 1бішұлы Назарбаев әлсін-

әлсін атқамінер азаматтардың да, қалың 

бұқараның да есіне салып қояды. 

2008 жылдың ақпан айында об-

лыс халқына берген алғашқы есебінде 

Б.Ізмұхамбетов,  «Энергетикалық 

тәуелсіздікке қол жеткізу – аса маңызды 

мәселе. Осыны ескере келе, Орал қа-

ласының іргесіндегі Новенький ауы-

лынан қуаты 40 МВт болатын газ тур-

биналық станса құрылысын бастау-

ды жоспарлап отырмыз» деген бола-

тын. Міне, осы нысан он жылға жуық 

Тарихты зерттеп-зерделеуде кең даланы 

жайлаған ата-бабаларымызға қатысты руха-

ни және материалдық мұралардың (заттар, 

қолжазбалар, түрлі дәрежедегі құжатар, 

тарихи шығармалар) атқарар қызметі мен 

алатын орны ерекше. Сондықтан ондай 

құндылықтарды іздестіріп табу кейінгі ұрпақ 

үшін жауапкершілігі мол іс екендігі белгілі. 

Ата бабаларымыздан қалған материалдық 

құндылықтарымызды отарлаушылар ішкі Ре-

сейге яғни Санкт-Петербург пен Москва қалаларындағы мұражайларға тасып 

әкетіп, оларды орыс мемлекетінің меншігі деп жариялаған еді. 

1882 жылы 18 ақпанда дала генерал-губернаторы Герасим Алексее-

вич Колпаковскийге жолданған хатта «Мәскеуде салынып жатқан Ресей 

императорының тарихи мұражайының құрылысы аяқталуға жақын. Осы 

мұражайға тарихи жәдігерлер жинауды жоспарлап отырмыз. Осындай ұлы 

бастамаға үн қосуға шақырамыз. Сіз басқаратын облыстан қандай да к�не 

ескерткіштер: к�не қарулар, тас қарулар, ескі қорғандардан табылған түрлі 

бұйымдар мен жазбалар, т.б. болса жинап, Ресей императорының тарихи 

мұражайына жіберуіңізді �тінеміз! Жіберілетін тарихи жәдігерлердің жол 

шығынын мұражай �з мойнына алады» делінген. Мұндай мазмұндағы хаттар 

қазақ жерін билеп-т�стеген генерал губернаторлардың барлығына да жіберілді. 

1879 жылы Жетісу облысының басшылығына: «Ұлы княз Константин 

Николаевичтің жетекшілігімен антропологиялық к�рме ұйымдастырылмақшы, 

оның мақсаты Ресей империясының отар аймақтарының да халықтарының 

антропологиялық жәдігерлерін жинақтау. К�рме: антропологиялық, 

археологиялық және этнографиялық б�лімдерден тұрады. Сізге қарасты 

облыстан к�рмеге қатысты жәдігерлер болса, коллекция түрінде жіберіңіз. 

К�рме �ткеннен кейін жиналған экспонаттар Мәскеу университетінің ішіндегі 

антропологиялық мұражайдың қорын толықтыру үшін �ткізіледі» деген хат 

келіп түседі. Осылайша тарихымызға қатысты ескерткіштер Ресейге жүйелі 

түрде тасылды. Ел басқарған хандарымыздың, батырларымыздың ұстаған, 

пайдаланған заттары (қарулары және т.б.) дәл осылай �зге елдің меншігі болып 

кете барды. Ресейде жиі �ткен мұндай к�рмелерге қазақ даласынан қаншама 

тарихи құндылықтар әкетілгені бізге әзірге белгісіз.

Рашид ОРАЗОВ

БАҚ-да Альварестің промоутері Оскар Де 

Ла Хойя алдымыздағы 15 қыркүйекте Саул 

Альвареспен �тетін жекпе-жегінің алдында 

Г.Головкин Қазақстан 1нұранын орындау 

рәсімінен бас тартқанын хабарлады. Бұл –

асылық. Бұл – Отанынан бас тарту. 

Осы жекпе-жекке Головкин �зіндегі бар жеңіс белбеулерін түгел бәске 

қоятынын жеткізген. Басы басталғанның аяғы да болады. Головкин �зінің 

жеңісіне �те сенімді. Алайда �мірдің заңы солай: түптің түбінде сенен де мықты 

шығады. Головкиннің Қазақстан 1нұранын орындаудан қашуы менің оған деген 

күллі құрметімді жойды. Түн ішінде, таңға жуық ұйқымнан қалып телебізірге 

телміртетін Головкинге жанкүйерлік – �з елімнің жеңісті 1нұранын естуге 

құштарлық болатын. Орыс Головкин мен қазақ мені тек осы 1нұран ғана бай-

ланыстыратын. 

Енді ол маған Қазақстандағы орыс диаспорасының жай ғана �кілі. «Басқа 

пәле – тілден» деген. Түлен түрткен екен. Енді �з тәлейінен к�рсін. 

Жанкүйерлер қатарында қазақтар сирейтіні кәміл. Алла тағала қалған барша-

мызды асылықтан сақтасын!

Марат ТОҚАШБАЕВ

Американы айта берді деп с�кпегейсіздер. 

Білім күніне орай айтылмаса болмайтын тағы 

бір ой бар. 

Осыдан екі жыл бұрын Бостонда ұлым Алаш 

бірінші сыныпқа барды. Келер жылдың күзінде 

екіншіге к�шті. Екіншіге келсек, мұғалім басқа, 

оқушылардың к�бі былтыр бірге оқығандар 

емес. С�йтсек, мектепте сынып жетекшілерін 

жыл сайын ауыстырып, оқушыларды класстарға қайта б�ліп тастайды екен. 

Айталық, мектепте бірінші сыныпта т�рт класс болса, келер жылы әр классты 

т�ртке б�ліп, класстарды қайта жасақтайды. Оның пайдасы мынадай. 

Біріншіден, оқушылар �згеріске үйренеді. :ркениет пен даму �зі �згерістен 

тұрмаушы ма еді! Ондағы балаларда мектеп бітіргенше бір б�лмеде, бір партада 

отыру деген жоқ. Жылда �згереді. Үлкейген соң �згерістен к�п стресс алмайтын 

болады. :згерісті �мірдің соңы деп емес, бастауы деп ұғатын болады. Жалпы 

егер Американы әлемнің алпауыты етіп отырған формуланы бір с�збен жеткізер 

болсам, «�згеріс» дер едім. :згеріс ғайыптан тайып келе салмайды екен. :згеріске 

бірінші сыныптан бастап, міне, осылай тәрбиелейді. 

Екіншіден, мұғалім маманданады. Себебі бірінші сыныптың сынып жетекшісі 

тек қана біріншіге, екіншінің мұғалімі тек қана екіншіге ғана сабақ береді. 

Американы алпауыт елге айналдырып отырған екінші күш – бұл мамандану. 

Бірінші сынып пен екінші, екінші мен үшінші сынып балаларының танымдық-

псиxологиялық дамуы әртүрлі. Сондықтан �мір бойы бірінші сыныпқа сабақ 

беретін мұғалім сол жастағы балалармен жұмыс істеуге маманданады. Бірінші 

сыныптарға білім беру ж�нінде ғылыми материалдарды оқиды. Жыл сайын 

кәсіби білігін жетілдіріп отырады. Бізде т�ртінші сыныпты аяқтатқан сынып 

жетекшісі бірінші сыныпқа қайта оралады да, біраз уақытқа дейін �зін-�зі бірін-

шінің балаларына т�ртінші сынып оқушысына сабақ бергендей ұстауы мүмкін. 

Қорыта айтсақ, дамудың к�здері �згеріс пен мамандану мектептен басталады.

Шыңғыс МҰҚАН

Доллар теңгеге шаққанда секеңдеп қояр 

емес, бұрын теңге құлдиласа мұнай бағасымен 

байланыстыратын едік. Ал енді б�шкесі 80 

АҚШ долларына жуықтаған мұнай бағасы да 

теңгеге к�мектесуге қауқарсыз. 

Қалыптасқан жағдайға Үкімет, Ұлттық 

банк «жол картасын» ұсынуы керек. Үнсіздік 

– шарасыздықтың белгісі. Шарасыз үкімет 

елдігімізге сын.

Дәурен БАБАМҰРАТОВ

ЖЕЛІДЕГІ ӘЛЕМ

ЖӘДІГЕРЛЕР ҚАЛАЙ 
ШЕКАРА АСТЫ?

ТАСЫҒАН – 
ТӨГІЛЕДІ, ІСКЕН – 
БАСЫЛАДЫ...

ӨЗГЕРІС МЕКТЕПТЕН 
БАСТАЛАДЫ

МҰНАЙ БАҒАСЫ ДА 
ҚАУҚАРСЫЗ

елге елеулі
уақыттан бері Орал �ңірінің мүддесіне 

қалтқысыз қызмет етіп келеді. 

«Бәсекеге қабілетті тауар шығару үшін 

дүниежүзіндегі ең үздік, ең озық техноло-

гияларды игеру қажет» деген к�зқарасты 

берік ұстанған Бақтықожа Салахатдинұлы 

�зі әкім ретінде облыс тізгінін ұстаған 

жылдары облыс аумағындағы �ндіріс 

ошақтарының техника-технологиялық 

жағынан жаңарып-жаңғыруына жіті 

к�ңіл б�лді. Мысалы, жергілікті құрылыс 

индустриясын дамыту үшін сол жыл-

дары «Гидромаш-Орион» зауыты озық 

технологияға негізделген «ХХІ ғасырдың 

тұрғын үй салу комбинаты» деп аталатын 

жобаны қолға алып, құрылыс материал-

дарын к�птеп �ндіруге және олардың 

бағасын арзандатуға жол ашты. Бұған 

қоса «Орал «Зенит» зауыты» АҚ-ның 

конвейерінен шыққан кемелер, Батыс 

Қазақстан машина жасау компаниясында 

шығарылған газкомпрессорлық станса-

лар мен жоғары қысымды тетіктер, газ 

айдаушы агрегаттар, сондай-ақ «Кублей» 

ЖШС-ның ет және балық қалбырлары 

бәсекеге бек қабілеттілігімен ерекше-

ленуде. Біраз жылдан бері «Кублей» �з 

�німдерін елдің ішкі нарығына қоса, 

Ресей, Қырғызстан және Түрікменстанға 

экспорттауда. Ал «Орал трансформатор 

зауыты» ЖШС мен «Қазармапром» АҚ 

�з �німдерімен отандық сұранысқа қоса, 

Ресейдің де қажетін �теуде. Сондай-

ақ �зге �німдерін айтпағанда, «Бела-

русь» тракторының иінбілігін (коленча-

тый вал) шығаруға маманданған «Орал 

механикалық зауыты» ЖШС іргедегі 

Ресей мен :збекстанды айтпағанда, 

Ауғанстан, Вьетнам, Пәкістанға дейін 

тауар ж�нелтуде. 

Батыс Қазақстан облысының кли-

маты күрт континентальды, яғни жазы 

қатты ыстық, ал қысы қатты суық. 

Сірә, осы фактордың әсері болса ке-

рек, бұл жақта т�рт-бес жылда қуаң-

шылық бір қайталанып тұрады. 1рі 

құрғақшылықтың бір келгенде, екі-

үш жыл қатарынан соғатыны бар. 

Есесіне Ақ Жайық атырабында �скен 

ақ бидайдың қамырлылық (клейко-

вина)  қасиет і  жоғары.  Ал  бидай 

дақылының клейковинаға бай болуы, 

оның экспорттық әлеуетін күрт арт-

тырады. Соның бір айғағы Бақтықожа 

Ізмұхамбетов 2011 жылғы ел-жұрт 

алдындағы есебінде: «Осы кезге дейін 

шетелдерге мұнай мен газ экспорттап 

келсек, бүгіндері біз егін бітік шыққан 

жылдары Ауғанстан мен 1зірбайжанға, 

:збекстан мен Тәжікстанға және 

Грузияға астық саттық» деген еді. 

Бұған қоса бірнеше жылдан бері  Ресей 

мен Иранға Ақжайық ауданын дағы 

«БатысМарқаЛамб»  ЖШС марқа 

қозының етін, ал Зеленов ауданының 

аумағындағы «КроумБатыс» ЖШС 

аталмыш екі елге ірі қараның етін экс-

порттауда. 

Ақ Жайық атырабы қазақтың асыл 

тұқымды ақ бас сиырының, еділ-

бай қойының, қазақтың бактриан 

түйесінің және к�шім жылқысының 

«атамекені» саналады. Бұл т�рт түліктің 

қай-қайсысы да күрт континентальды 

климатқа, яғни суық қыс пен аптап 

жазға бек шыдамды. Ретті жерінде және 

бір айта кетер жайт, соңғы жиырма жыл-

есінде бұрғышының к�мекшісі болып 

бастап, 2003 жылға дейін ұзақ жылдар 

еліміздің мұнайгаз секторына қатысты 

ірі де іргелі мекемелерінде басшылық 

қызметте болды. Арада �ткен 30 жыл-

дан астам уақыт Салахатдиннің Бақ-

тықожасын адам ретінде де, маман 

ретінде де шыңдап, ел үшін ерен еңбек 

етер азамат қылып қалыптастырды. 

Б.Ізмұхамбетов 2003-2006 жылда-

ры Қазақстан Республикасы Энер-

гетика және минералды ресурстар 

министрінің бірінші орынбасары, ал 

2006-2007 жылдары Қазақстан Респу-

бликасы Энергетика және минерал-

ды ресурстар министрі болды. Міне, 

бұрғышының к�мекшісінен бастап, 

министрге дейін жеткен �мірлік һәм 

кәсіби тәжірибеге бай еңбек жолы 

Ізмұхамбетовке  Батыс Қазақстан 

облысының әкімі болған жылдары 

осы �ңірді газдандыру жұмыстарын 

қарқынды да сапалы жүргізуге сеп 

болғаны с�зсіз. 2011 жылдың басын-

да Б.Ізмұхамбетов: «Облыс бойынша 

негізгі магистральды газ құбырлары 

салынып болды. Енді қаржы к�зін 

қарастырып, кез келген ауылға газ тар-

та береміз» деп мәлімдеді. Бұл айтуға 

ғана оңай, ал оның астарында жылдар 

бойғы қажырлы еңбек жатқандығы 

күмәнсіз. Мәселен, 2007 жылы Батыс 

Қазақстан облысы бойынша ауылдық 

елді мекендерді к�гілдір отынмен қамту 

бар болғаны 27 пайызды құрайтын-ды. 

Есесіне, 2008-2010 жылдары, яғни, үш 

жылдың ішінде 968 шақырым (!) газ 

құбыры тартылды. Ең басты жоба – 

Президенттің тапсырмасына сәйкес 

«Қарашығанақ – Орал» газ құбыры 

толық аяқталып, Теректі, Сырым және 

Қарат�бе аудандарына к�гілдір отын 

тармағы жетті. Егер кең ауқымда с�з 

саптар болсақ, 2011 жылдың басында 

облыстың 12 ауданының орталығына 

түгел табиғи газ құбыры тартылған 

болатын. 1сіресе облыс орталығы 

О р а л  қ а л а с ы н а н  6 0 0  ш а қ ы р ы м 

қашықтықтағы Б�кей ордасы ауданы-

на табиғи құбырының тартылуын �ңір 

тұрғындары ұлы оқиға, үлкен жаңалық, 

ірі жетістік ретінде қабылдады. Со-

нымен қатар сол жылдары облыс 

аумағындағы бірден-бір сауықтыру 

нысаны «Ақжайық» шипажайының 

2009 жылы облыстық бюджеттен қаржы 

б�лініп, күрделі ж�ндеуден �туі және 

Жайықтың арғы бетіндегі шипажайға 

�зеннің астымен газ құбыры тартылуы 

да ел-жұртты түгел сүйсіндірген толағай 

табыс болды. Күрделі ж�ндеуден �тіп, 

іші-сырты бірдей керемет кейіпке 

енген «Ақжайық» шипажайында тек 

2010 жылдың �зінде 693 мүгедек пен 

250 зейнеткер әрі ем-дом қабылдап, 

денсаулығын нығайтып, әрі тынығып, 

демалған екен. Тағы айрықша атап 

�тер жайт, 2009 жылдан бастап, облыс 

басшысының тікелей к�ңіл б�луімен 

балалар  үйі  түлектерін,  әртүрлі 

санаттағы мүгедектер мен Ауған соғысы 

ардагерлерін, әлеуметтік тұрғыдан 

әлжуаз, кіріс-табысы аз отбасыларды 

баспанамен қамту күрт жақсарды. 

Нақты дерек-дәйектер  келтірер 

болсақ, 2009-2010 жылдары халықтың 

әлгіндей санаттағы б�лігіне 456 пәтер 

250 келушіге арналған  емхана, Б�рлі 

ауданының орталығы Ақсай қаласында 

500 сырқатқа арналған аудандық ем-

хана және облыстың �зге ауданда-

рында 40-100 келушіге арналған 15 

дәрігерлік амбулатория салу жоспар-

ланып, осы жоба-жоспардың бәрі де 

кезең-кезеңімен сәтті жүзеге асты. 

2008-2012 жылдары облыс аумағында 

жаңа мектептер мен балабақшалар 

жиі салынып, жас ұрпақтың игілігіне 

берілді. Ал тек 2008-2010 жылдары 103 

(!) мәдениет ошағы күрделі ж�ндеуден 

�ткен екен. Жаңарып-жаңғырған бұл 

нысандардың басым к�пшілігі аудан-

ауылдардағы мәдениет ошақтары. 

Мұны азсынсаңыз, бір ғана 2011 

жылдың �зінде Орал қаласында біраз 

к�п қабатты тұрғын үйге қоса, су жаңа 

сәулетті неке сарайы, жабық теннис 

корты және бес жұлдызды қонақүй бой 

к�терді.

1кім Б.Ізмұхамбетовтың назары-

нан Ақ Жайық атырабының әдеби 

�мірі де тыс қалмады. Ол Батыс Қа-

зақстан облысын басқарған жылдары 

кезінде ұлтжанды азамат Қырымбек 

К�шербаев бастаған, бірақ кейін үзіліп 

қалған «Ақ Жайық қаламгерлерінің 

кітапханасы» сериясымен жергілікті 

ақын-жазушылардың шығармаларын 

кітап қылып шығару үрдісі қайтадан 

жанданды. 1рі Қазақстан Жазушы-

лар одағының облыстағы он шақты 

мүшесіне ай сайын арнайы стипендия 

т�леу жолға қойылды. Қазақ әдебиетінің 

аса к�рнекті �кілдері Хамза Есенжанов, 

Тайыр Жароков, Жұбан Молдағалиев 

және Қадыр  Мырза 1лидің мерейтой-

лары ел-жұртқа рухани серпіліс сый-

лардай жоғары дәреже-деңгейде ұйым-

дастырылды. 1дебиетіміздің әлеуетті 

�кілдері 1біш Кекілбаев,  Фариза 

Оңғарсынова, Қайрат Жұмағалиев 

және Ақұштап Бақтыгереева сын-

ды ақын-жазушылардың шығарма-

шы лық кештері де оқырман қауымға 

ұмытылмастай әсер сыйлап, қоғамдық 

санаға рухани нәр берді. 

2 0 1 1  ж ы л д ы ң  � з і н д е  Б а т ы с 

Қазақстан облысында мемлекеттік 

тілдегі құжат айналымы 99,2 пайызды 

құрады. 

Бүгінде Парламентте Мәжіліс 

 депутаты және Республикалық Арда-

герлер кеңесінің Т�рағасы міндеттерін 

мінсіз атқарып, халыққа қолытқысыз 

қ ы з м е т  е т і п  ж ү р г е н  Б а қ т ы қ о ж а 

 Салахит динұлы Ізмұхамбетов сүйікті 

жары Рысы мен сүйкімді перзенттері 

Салауат пен Айгүлін алақанға салып 

 аялап отырған мерейлі отбасының 

жүрегі мен тірегі.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры 

тассын» деген халық даналығы ойға 

орал ғанда есімізге түсер парасатты, 

ойлы Азаматтың бірі – осы Бақтықожа! 

Ол – ш�лдегенге – бұлақ, адасқанға – 

шырақ!

Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,

Бауыржан ҒАБАЙДУЛЛИН,
 журналист, ҚР Ақпарат 

саласының үздігі

да Батыс Қазақстан облысында қандай 

иелектегі мал болса да, т�рт түлікті жап-

пай асылдандыру күн тәртібінен түскен 

емес. Үшбу облысты Б.Ізмұхамбетов 

басқарған жылдары да бұл шаруа �ңір 

басшысының ұдайы назарында бол-

ды. Демек, Орал �ңірінің алысты-

жақынды шетелдерге қатысты ет 

экспортына да Бақтықожа 

Салахатдинұлының айту-

лы үлес қосқаны шүбәсіз. 

І з м ұ х а м б е т о в 

Бақтықожа Салахат-

д и н  ұ л ы  У ф а  м ұ н а й 

институтының 1971 

ж ы л ғ ы  т ү л е г і .  О л 

�зі таңдаған саладағы 

еңбек жолын 1971 жылы 

«Ембімұнай» бір лестігінің 

Прорва бұрғылау кеңс-

берілді. Ал апатты жағдайдағы баспа-

наларда тұратын тұрғындар үшін 2009 

жылдың �зінде 48 пәтерлік су жаңа үй 

берілді. Бұған дейін, әсіресе ата-ана 

қамқорлығынсыз �скен жастарға пәтер 

б�лу мәселесі жылдар бойы жарытым-

ды ескерілмей келген еді. 

Ұ л т  к � ш б а с ш ы с ы н ы ң  � з і 

ұйытқы болған  «100  мек-

теп,  100 аурухана» атты 

мемлекеттік бағдарлама 

да Батыс Қазақстан об-

лысында сәтті жүргізіліп, 

о б л ы с  о р т а л ы ғ ы н а 

қ о с а ,  а у д а н - а у ы л д а р 

да бұл бағдарламаның 

игіліг ін к�рді .  Мыса-

лы,  2009-2011 жылдары 

Орал қаласының құ ра-

мындағы Заша ған кентінде 
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«Софы әулие» деген атты Қорғалжын т�ңірегіндегі 

халық айтады. Ол кісі 1730-1790-шы жылдары «Жібек 

жолында» керуен басы болып жүргенде «Софы әулие» 

деп атап кеткен. Керуен парсы, қытай, үнді елдерінен 

жібек және басқа құнды тауарларды Ұлытаудың 

етегіндегі Басқамыр қаласындағы пештерден алынған 

мыс, алтын, күміске саудалап, бүкіл оңтүстікті басып, 

одан қазіргі Қызылорданың Жосалы елді мекенінен 

Қарсақбай – Талдысай – Ұлытау – Барақ – Атбасар – 

Қызылжар арқылы Сібірдің Т�мен (Тюмень) қаласына 

дейін сауда жасаған. Ресейдің Сібірінен бағалы терілер 

алып, оларды қайтадан шығысқа дейін саудалап 

отырғанын біздің кезімізге дейін сақталған «Атбасардың 

қара жолы» дәлелдейді. Ал Сібірге дейін «Жібек 

жолының» тармақтарының болғаны шамандардың 

зиратынан шығыстың бағалы заттары табылғанымен 

дәлелдеген болатын. Осы Жібек жолында к�шбасшы 

болған Бектемір – Софы әулиенің кесенесі бүгінде 

мемлекеттік қорғауына алынған. 

Жарты ғасырдан артық Шығыстан Ресейдің Сібіріне 

дейін керуен тартқан, бірнеше тілді жетік білген, жолда 

халықтарды сауда жасау ісіне үйреткен бабамыз мақтан 

етуге тұрарлық. 

Біздің Елбасы Қытаймен келісіп «Жібек жолын» 

жаңғырту мәселесін қолға алғаны қуанарлық жағдай. 

Осының �зі елдер арасындағы достық қарым-қатынасты 

нығайтуға зор ықпал етері анық. 

Серік ТЛЕУБАЕВ,
Ұлытау ауданының
Құрметті азаматы,

ҚР Мәдениет қайраткері                               

Қабырғалы қаламгер 40-жылдары С.Киров 

атындағы Қазақ мемлекеттік университетін 

тамамдаған соң «Лениншіл жас», «Қазақстан 

пионері», «Социалистік Қазақстан» басылым-

дарында белді қызметтер атқарды. 1960-1977 

жылдар аралығында Қазақ КСР Жоғарғы 

Кеңесінің «Жаршысында» Бас редактор, ал 

1980-1984 жылдары Қазақстан Жазушылар 

одағында 1деби кеңесші болып жұмыс істеді. 

Сұрапыл соғыс уақытында екі жылға жуық мұз 

жастанып, қар жамылып, оқ пен оттың орта-

сында жүріп, аяғынан жараланып елге оралады. 

К�нек�здердің айтуынша, Жолбарыс 

әулие жатқан жердің батысындағы Сарғабанда 

Кемелдің аталары тұрған екен. Оның әкесі 

жұмысшы болса, анасы үй шаруасымен ай-

налысыпты. Отбасындағы екінші перзент 

бала Кемел жастайынан оқуға деген ынта-

ықыласымен, алғырлығымен, әдебиетке деген 

қызығушылығымен ерекшеленіп, сынып-

тастарынан оқ бойы озық тұрыпты. Білімге 

құштар, еңбекқор әрі т�зімді боп �скен Кемел 

Тоқаев мектепте оқып жүргенде-ақ хакім Абай 

шығармаларымен сусындап, кейін мамандық 

таңдауына үлкен септігін тигізеді. Ақын, 

драматург Нұрлан Оразалин жазушы туралы 

былайша толғанады: «Қаламының желі бар 

қарапайым қара бала қараша қазағына тосын 

детектив жанрын әкеліп, осынау тың бағытты 

жоғары деңгейге шығарды. Және сол биіктен 

ешбір аласармай, жазушылық ісіне к�леңке 

түсірмей, жауапкершілік жүгін абыроймен 

к�теріп, �скелең ұрпаққа шынайы шеберлік 

үлгісін к�рсетті». Расында да, қаламгер туынды-

ларында алмағайып кезең кейіпкерлері уақыт 

ағымына сәйкес терең психологиялық мәнде 

мәністеледі. 1сіресе ол әңгіме жанрында ұлттық 

әдебиетімізге соны кейіпкерлер, тосын типтер 

мен қайталанбас характерлер алып келді. 63 

жылдық ғұмырында �зінен соң «Қызыл комис-

сар», «Қылмыскер кім?», «Сиқырлы сырлар» 

атты пьесалар, «Қыс қарлығашы», «Болашақ ту-

ралы ойлар», «Түнде атылған оқ», «Қастандық», 

«Арнаулы тапсырма», «Сарғабанда болған 

оқиға», «Таңбалы алтын» сияқты әңгіме-

повестер, «Солдат алысқа кетті», «Ұясынан без-

ген құс» секілді романдар қалдырған қаламгер 

«Жұлдызды жорық» атты тұңғыш кітабымен с�з 

�нерінің қаймағын қалқып, майын тамызатын 

таза табиғатымен келіп, жалпақ жұртқа кеңінен 

танылса, кейін «Соңғы соққы» романы арқылы 

қазақ әдебиетіне жаңа жанр әкелді. Ол – детек-

тив жанры еді. С�йтіп, ол детективтің к�шін ба-

стап, жұлдызы жарқырай жанып, әдеби ортада 

серпіліс тудырды. Кезінде бір кітабының �зі 400 

мыңнан аса данамен тарап, қатарластарынан 

қара үзген ділі таза, �секке �ш, досқа адал, 

қайратты, ұстамды да елжанды қаламгер Ке-

мел Тоқаевтың Кеңес чекистерінің тыныс-

тіршілігі, қам-қарекеті жайындағы туындылары 

к�зіқарақты оқырман арасында қызу талқыға 

түскен-ді. Жазушының жаңашыл сипаттағы 

қаһармандары мен шытырман уақиғалар 

негізіндегі шығармалары тартымдылығымен 

ерекшеленіп, �зінен кейінгі жас толқынға 

тың сүрлеу, жаңа жол салып берді. «Атадан 

пұл қалғанша ұл қалсын» деген. Асылдың 

сынығы, тұлпардың тұяғы, мемлекет және 

қоғам қайраткері Қасым-Жомарт Кемелұлы 

«1ке туралы толғаныс» атты ғұмырнамалық 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

БАБАЛАР 
ЖОЛЫМЕН

Сайысқа еліміздің әр �ңірінен 6 команда қатысты. Атап 

айтар болсақ, Шымкенттен келген «Байдың балдары», 

Ақт�белік «Фемида», Орал �ңірінен «Грант», Атыраудан 

«Сағыз», Маңғыстаудың намысын қорғаған «Боранқұл» 

және «:зенмұнайгаз» командалары. Сайысты тамашалауға 

келгендердің к�п болғаны соншалық, залда ине шаншар орын 

болмады. 

Ал қазылар алқасының т�райымы – ҚР Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 

басшысы, 1деп ж�ніндегі кеңес т�райымы Нұргүл Жанназаро-

вамен бірге, әділқазылар құрамында бокстан 1лем чемпионы 

Ердос Жаңабергенов, айтыскер ақын Нұрлан Мұсаев, жайдар-

маншы Дәулет Сағынтаев және ардагер жайдарманшы 1лқуат 

Насухаұлы болды. 

Бұл жолғы ойын бағдарламасының ерекшелігі сол, 

қатысушылар сыбайлас жемқорлықтың к�ріністерін әзілмен 

жеткізе алды. 1сіресе бюджет қаражатын талан-таражға салу, 

ақшаға құнығу, жең ұшынан жалғасу, ақша бопсалау, қаржы 

жымқыру мәселелерін әзілмен жеткізген ойындар қызықты да 

тартысты �тті. Бұдан басқа, меритократия қағидаты негізінде 

қызметтік мансаппен жоғарылау, қатардағы қызметкерден 

әкім немесе басқа да үлкен басшылық қызметке дейін к�терілу 

сияқты қойылымдар к�рсетілді. 

:з кезегінде с�з алған Нұргүл Жанназарова қоғамда пара 

алу немесе қаржы жымқыру, қызметтік жағдайыңды асыра 

пайдаланудың соңы жақсылыққа апармайтындығын ескертіп, 

мұндай жағдайларды бейжай қалдырмау қажеттігін алға тар-

тып, жиналғандарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру туралы үндеу тастады. 

– Командалар ойынға жақсы дайындалған және к�терілген 

тақырыптар да маңызды. Сахнада қойылған әрбір қойылым 

барша к�рермендерге терең ой салды деген ойдамын. Мұндай 

шаралардың тәрбиелік мәні зор. Баршаңызға алғысымды ай-

тамын және сыбайлас жемқорлықтың бетін аулақ қылсын, бұл 

індетке қарсы тұру баршамызға ортақ міндет, – деді ол. 

Осылайша 2 сағаттан астам уақыт к�рермендерге күлкі 

сыйлаған жайдарманшылар ойын соңында т�мендегідей 

жүлделерге қол жеткізді. Бас жүлдені ақт�белік «Фемида» 

ойыншылары жеңіп алды. «Сағыз» командасы бірінші орынға 

шықты, ал екінші орынды «:зенмұнайгаз» және «Байдың 

балдары» б�ліссе, үшінші орынды «Грант» және «Боранқұл» 

командалары �зара б�лісті.

Сайыс кезінде ойынды тамашалауға жиналған к�рер-

мендерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпараттық 

парақшалар таратылды. 

Смайыл БАЗАРБАЙ

САЙЫС

ӘЗІЛДЕ ДЕ 
ШЫНДЫҚ БАР

дидарласа қалғанда оқиғалы жанрдың �те 

ауыр екендігін, шығарма негізінен болған 

оқиғаларға, бұлтартпас деректерге сүйеніп 

жазылатындығын, түптің түбінде оқушы қауым 

осы тарихи немесе деректі кітаптарды к�бірек 

оқуға қарай ауатындығын жиі еске салатын» 

депті. «Алыптар тобының» заңды жалғасы 

саналған К.Тоқаев уақыт �те келе расында да 

детектив жанрының хас шеберіне айналды. Ол 

оңайшылықпен жалынан сипата қоймайтын 

жанр болғандығына қарамастан, қабырғалы 

қаламгердің бұған жүрексінбей баруының �зі 

– ерлікпен пара-пар. 1дебиеттанушы, про-

фессор Шерияздан  Елеукенов: «...Кәмекеңнен 

�з басым Баспа комитеті жүйесінде қызмет 

етіп жүргенде таныстым. Оған дейін сырт-

тай есімінен қанық болатынмын. Қазақстан 

Жазушылар одағы мен Қазақ КСР Ішкі істер 

министрлігі кеңес милициясы мен чекистерге 

арналған шы-ғармаларға бәйге жариялағанында 

бірінші бәйгені қатарынан т�рт рет алып, 

қайран қалдырған лауреатты ол кезде білмейтін 

адам кемде кем еді» десе, Қалмұқан Исабай: 

«Кемелдің кітаптары түгелге дерлік дерекке 

құрылған. «Арнаулы тапсырма» бүгінде ор-

тамызда жүрген, халқымыздың маңдайына 

жазған қаһарманы, айбынды партизан Қасым 

Қайсеновтің ерлігі ж�нінде. Халқымыздың 

осы батыр перзенті ж�нінде тұңғыш шығарма 

жазған осы – Кемел. Қайсыбіріміз қолымызға 

түскен «Солдат күнделігін» сол қалпында 

жариялауға асығамыз. Ал Кемел «Солдат 

соғысқа кетті» повесінде «Солдат күнделігінің» 

әр күнін даралап, талдап, соғыстың мән-жайын 

�зінің к�руі, сезінуі бойынша жаза білген. 

Кемел Тоқаевтың басты кейіпкерінің бірі – 

Қасым Қайсенов. Партизан жазушының жа-

нында жүріп, әңгімесін естіп, к�ңіл күнделігіне 

түртіп жүріп, жаңа бір шығарманың тууына 

себеп болды» деп жазған. Қазақта «Асылды 

асыл тартады» деген с�з бар. Жоғарыдағы 

жазбадан тірісінде партизан-жазушы Қасым 

Қайсенов пен Кемел Тоқаев бір-бірін ерек-

ше құрметтегенін байқаймыз. 1рі, қаламгер 

�з туындыларына кейіпкерлерді алыстан 

іздемейді. Бәрі к�зімен к�рген, к�ңіліне түйген, 

аралас-құралас кісілер. Оның шоқтығы биік 

шығармасының бірі – «Ұясынан безген құс» 

романы. Сонда мынадай бір деталь бар: «...

сол Шегебай тағы да бір жақын туысының 

тойын тоз-тозын шығармақ боп байбалам са-

лады. Анасы Ләтифаға, әйелі Жаңылға тойға 

қатыспайсыңдар деп үзілді-кесілді тыйым 

салмақшы болады. Ләтифа тоқтау айтады: 

– Балам, мынауың білгеннің ісі емес, пейілі 

шикі, ақылы күйкі пенденің бишаралығы 

дер ем. Бауырыңды, жақын жұрағатыңды 

жат к�ріп, ортаңнан, жұртыңнан алыстап, 

қайда барасың? Кімнен тірек таппақсың? 

Ұясынан безген оңбайды». Туынды түйіні 

– осы. Мұнда автор тек жалаң сюжетті ғана 

баяндамай, адамгершілік, ар-ождан мәселесін 

де к�тереді. Детектив жанры жазушыдан 

асқан байқампаздықпен қатар, қисын мен 

математикалық дәлдікті талап етеді. Ол – бір-

біріне шырмауышқа шырмалған қылмысты 

істерді әшкере етуге, әрі оны логикалық пайым-

даулар арқылы ашуға негізделген, басты к�ркем 

бейнелері із кесушілер, тыңшылар, барлаушы-

лар, қылмыскерлер ретінде алынатын алаб�тен 

жанр. Ол әлеуметтік мақсат-мұратымен қоса, 

оқырманға эстетикалық тұрғыдан да әсер 

етіп, мазмұндылығымен, к�ркемдігімен, 

қуаттылығымен де ерекшеленеді. Сондай шым-

шытырыққа толы хикаяттың бірі – «К�шкен 

үйдің қонысы қайда?». К�семәлі Сәттібайұлы: 

«Болашақ шығармасына жағрапиялық 

тұрғыдан алтын арқау болған хикаятының 

�мірге келуіне жазушының Жамбыл қаласында 

басталған ең алғашқы еңбек жолының да әсер 

детта», Казбек Исмагиловтың «Гримасы Фе-

миды» (псевдонимы «Казби АСС» – 1.Б.), 

Дархан Бейсенбекұлының «Қылтұсау» секілді 

туындылардың тууына жол ашып бергенін 

айтуға тиіспіз. Ол ел есінде қарымды қаламгер 

ғана емес, к�зі ашық, к�кірегі ояу, жаны жо-

март, пейілі кең азамат ретінде де қалды... 

Кемел Тоқаевтың �мірдің �зінен ойып 

алынған дап-дайын сюжеттері, к�ркемдікпен 

астасқан пьеса, әңгіме, повесть, романдары 

оқырманды еріксіз баурап алады. Оның жазу 

мәнерінде айқұлақтана к�рініп тұрған бір 

ерекшілік, ешкімге ұқсамайтын, �зі тапқан, 

�зі қолданып жүрген тәсіл бар. Автор �з 

қаһармандарын жанымызда жүргендей етіп, 

бітімін, ішкі дүниесін диалог, монолог, пси-

хоанализ, эпитет негізінде береді. 1сіресе 

оның туындыларында заң қызметкерлері 

мен із кесушілердің к�ркем бейнесі жан-

жақты к�рініс тапқан. Оларда сюжеттік-

композициялық тұрғыдан алғанда жинақылық, 

ширақтық бар. Мысалы, автордың «Соңғы 

соққы» романы Кеңес чекистері жайында 

жазылса, «Солдат соғысқа кеттісінде» сұм 

соғыс кезеңі суреттелген. Жазушы романында 

қырқыншы жылдардағы жағдайды былай-

ша сипаттайды: «Біздің гвардия танк полкі 

Оңтүстік майданнан оралды. К�п жолдастар 

оралмады. Ұрыс алаңында қаза тап-

ты. Сондағы күндерді ойлап оты-

рып, �зіңнің тозақ отынан қалай 

шыққаныңа, аман қалғаныңа 

таңғаласың. Т�ңірегіңдегілер 

жапырылып қырылып жатты, ал 

сен тірі қалдың». «Соңғы соққы» 

к�ркем туынды болғандықтан да, 

қаламгердің хронологиядан саналы 

түрде қашқаны байқалады. Романда 

сол замандағы ел тағдыры, халық �мірі 

мен оның әлеуметтік хал-ахуалы туралы 

баяндалған. Социалистік реализмның ай-

дарынан жел есіп тұрған тұста Кемел Тоқаев 

чекистердің ауыр қызметі туралы әңгімелей 

отыра, олардың елге �з еркімен еңбек еткендігі 

турасында толғана жазады. С�йтіп, жазушы 

Кузьменко, Майлыбаев, Дайыров, Б�генбаев 

секілді образдар галереясын түзді. Ол қаһарман 

табиғатын, мінез-құлқын қиын, шешімтал 

сәттерде ашуды қол к�реді екен. К.Тоқаев 

«Сарғабандағы оқиға» повесіндегі Быстров 

пен Цой арқылы сол кездегі үлкен мәселенің 

ұшығын шығарады. Ондағы Быстровтың 

жан дүниесі ерекше ашыла түскен тұсы – 

Глуховадан жауап алған тұс. Былайғы күнде 

сары алтындай салмақты боп к�рінген ол 

жаратылысынан әлсіз әйелге күш к�рсетіп, 

жала жаппақ болады. Медбикенің бар кінәсі – 

Рахымның қаза тапқан сәтін к�руінде. Қанға 

малынған Рахым: «Цойға сенбеңіздер!» дегенді 

ғана айтуға әл-дәрмені жетеді. Аты жалпақ 

жұртқа жайылған қандықол қарақшы, Федор 

Достоевскийдің «Қылмыс пен жазасындағы» 

Раскольников типтес Цой қанша қашқанымен 

де, ақыр аяғында ұсталып тынады. Уақиғасы 

�мірден алынған повестегі мына моно-

лог оқырманға қатты әсер етуге тиіс: «Е, 

Жаратқан жалғызымның жанын сақтай г�р! 

Дүние қызығын к�рмей �ткен сорлы пендеңді 

аясаңшы. Жиырма жыл бойы мәпелеп �сірген 

бақытым, үмітім емес пе еді?! Менің к�рген 

азабым аз ба? Жақсылығынды менен аясаң, бар 

жамандығыңды мен бейбақтың басына үйе бер. 

Тек жалғызымның жанын қалдыр». Тегінде, 

тегеуріні мықты жазушы к�біне-к�п ойлы, 

ақылды, жомарт, адал, кеңқолтық адамдар тура-

лы жазғанды құп к�ретіні аңғарылады. 1сіресе 

дәл осы повесте автордың �з кейіпкерлерінің 

адами қырларын, жан дүниесін, парасат-

пайымын байқататын к�ркем к�ріністер 

аз емес. Айталық, қаламгер «К�шкен үйдің 

қонысы қайда?» повесіндегі орталық  образ – 

Бочкинның түр-тұлғасын  сипаттау  барысында 

оның ой-толғам философиясын, дүниеге 

к�зқарасын, ұстанымын, сезімін, парасат-

пайы мын түгелдей қазақы ұғым, ұлттық 

түйсік аясында шебер шендестіреді. «Тұла 

бойы тоңазып қалтыраған Агафоновна екі 

к�зі шарасынан шығып бажырайып қалған. 

Тілі күрмелгендей. Басы қалтылдай береді. 

Жұмырықтай ешкі басы құныстай кеудесіне 

қадалған зор иықты, жуан қолды бұл адамды 

бұрын-соңды к�рмеген тәрізді. Еңгезердей 

денесі бұтақсыз келте жуан томардай үйге 

симай тұр». Ал оның «Замандас сыры» атты 

деректі повесіндегі Қасым Қайсеновтің 

бейнесі �те сәтті шыққан. К.Тоқаев Ирина 

мен  Ленадай қыздардың еркекпен бірдей 

к�рген қиындықтарға мойымаған сәттерін 

реалистік тұрғыдан суреттесе, Д.Яковец, 

Қ.Қайсенов, Н.Попов, А.Крячек сияқты 

әр ұлт �кілінің  жауды жеңуге деген талпы-

нысын романтикалық �рнектермен �рген. 

Авторлық баяндау барысында К.Тоқаев соғыс 

– талайды таптайтын күш екенін меңзесе де, 

повесте оқырманды �зіне баурай түсер бір 

қуат бар. Сыншы, ақын 1мірхан Балқыбек 

«Қасқыр құдай болған кез» атты кітабындағы 

«Детектив жанры неге кенже қалып отыр?» 

атты мақаласында оған к�ңіл б�лінбеуінің 

себеп-салдарын «әдебиетшiлер тарапынан 

детективтi жанр ретiнде менсiнбеушiлiгінен» 

деп түйіндейді. Дәйексіз с�з емес және бұл 

жанрдың ғұмыры ұзақ деп білеміз.

етуі мүмкін» деген болжам айтады. Бұл с�здің 

жаны бар. Себебі туындыны оқу барысында 

негізгі уақиғалар Жамбылда �рбитінін байқау 

аса қиын емес. Ең ұнамдысы – автор жер 

жағдайын, елдің тыныс-тіршілігін, к�рген-

түйгенін орны-орнымен қолданатындығында. 

Айталық оған: «...Жамбыл қаласына келгелі 

бері айдан асса да, Евдокия Кириловна 

осындай жабырқау мінезінен таңбады» не-

месе «...к�з талдыра отырып, оқығандағы 

ұққаны – бір полковник 1улиеатаға қоныс 

аударған семьясының тағдырын біліп беруді 

сұрайды екен» деген с�йлемдер дәлел. Сәкен 

Сейфуллиннің «Бандыны қуған Хамит» 

повестінде детективтің элементтері бар десек, 

Кемел Тоқаев сол жанрдың қазақ топырағына 

тамырын терең жаюына зор ықпал етті. 1лемдік 

детектив Э.По, У.Коллинз, А.Дойл, А.Кристи, 

Ж.Сименон секілді классиктердің есімімен 

тығыз байланысты. Мәселен, Эдгар Аллан 

По «Қарғасын» (орысшадан К.Бальмонт пен 

В.Брюсов аударған. – 1.Б.) жазу кезінде 

«шалықтаулардан аулақ болғанын» айтса, Кемел 

Тоқаев: «Оқиғалы жанр оңай емес. Шығарма 

негізінен болған оқиғаларға, бұлтартпас дерек-

терге сүйеніп жазылатындықтан, түптің түбінде 

оқушы қауым осы тарихи немесе деректі 

кітаптарды к�бірек оқуға қарай ауатын болады» 

деген. 1978 жылы ағайынды Вайнерлердың (Ар-

кадий және Георгий. – 1.Б.) «Эра милосердия» 

романының негізінде кинорежиссер, артист, 

сценарист Станислав Говорухин «Кездесу ор-

нын �згертуге болмайды» атты бес б�лімнен 

тұратын сериял түсірген еді. Соны бала кез-

ден к�ріп �сіп, капитан Жегловқа еліктегіміз 

келді. Қарасақ, К.Тоқаевтың басқа-басқа, 

бірақ «Соңғы соққы» романы мен «Сарғабанда 

болған оқиға» повесі тұп-тура киноға сұранып 

тұр. Себебі эстетикалық ләззатқа б�леп қана 

қоймай, к�птеген тың мағлұматпен байыта 

түсер мұндай кітаптардың қай-қайсысы бол-

сын ойлы оқырманның олжасы. Туындыда 

қылмысты істерді ашып жүрген басты кейіпкер 

– Майлыбаев – Шерлок Холмсты, Вотренды, 

ал кей кезде Эркюль Пуароны еске салады. 

Артур Конан Дойл детализацияға мән берсе, 

Кемел Тоқаев адамдардың аты мен жердің 

атауына ерекше зер салады екен. Жазушы 

Шәкен Күмісбайұлының «Түңгі текетірес», 

Болат Бодаубайдың «Прокурордың ажалы», 

Темірболат Ахметовтың «Новогодняя Вен-

кітабында �зінің бар болмыс-бітіміне әкесінің 

зор ықпал еткенін жаза келе: «Ол кісі әдебиетке 

к�зсіз берілген жан еді, сондықтан күн де-

мей, түн демей еңбек етті. 1кем үшін Отан 

деген ұғым бәрінен де жоғары тұратын!..» деп 

түйіндейді. 

1986 жылы дүние салған қаламгер әдебие-

тімізге �лшеусіз үлес қосып, оның �те-м�те 

сезімтал, астар-тұспалдары �згеше �рнекті, 

психологиялық-пәлсапалық иірімдері терең 

әңгіме-повестері – �зекті де мәнді мәселелерді 

к�ркем тілмен жүрекке жеткізе білгендігімен, 

�тпелі кезеңдегі қазақтың басынан қинала 

кешкен аласапыран ахуалдың жай-жапсарын 

суреттегенімен, әлеуметтік мінез-құлықтардың 

�згерісін әр қырынан, әр тараптан, әралуан 

әдіс-тәсілдермен тамылжыта жеткізгенімен 

құнды. Кемел Тоқаев – ел тағдыры таразыға 

түскен тұста қолына қару алып, қан майданға 

аттанған азамат, қолы қалт еткенде қаламымен 

халқын қызғыштай қорғап, �зі �мір сүрген 

қоғамының �згелер сабақ алар шыңғырған 

шындығын шығармаларына �зек еткен жа-

зушы. :ткен ғасырдың 60-70-жылдарындағы 

қазақ әдебиетінің Бек Тоғысбаев, Сапар 

Байжанов, Мүсілім Базарбаев, Баймырза 

Дәуренбеков, 1бдісаттар Б�лдекбаев,  Шерхан 

Мұртаза, Сейдахмет Бердіқұлов, Тельман 

Жанұзақов, 1біш Кекілбаев, 1білфайыз 

Ыдырысов, Қалихан Ысқақ, Рымғали 

Н ұ р ғ а л и ,   Р а м а з а н  Т о қ т а р о в , 

Күланда Ұзақбаева, Тұтқабай Иман-

беков, Амантай Байтанаев, Қасым 

Қайсенов, 1зілхан Нұршайықов, 

Серік Қирабаев, Қоғабай Сәрсекеев, 

Сейфолла Оспан, Фариза Оңғарсынова 

секілді біртуар қаламгерлердің бел ор-

тасында бір жанрдың басында тұрып 

�німді еңбек еткен Кемел Тоқаевты да 

айрықша айтуға болады. Жазушы, аударма-

шы, публицист Мәткерім 1кімжанов «Ке-

мел Тоқаев» атты естелігінде: «Кемекеңмен 

�лібек БАЙБОЛ, 
М.О.�уезов атындағы �дебиет 

және �нер институтының 
ғылыми қызметкері

P.S.
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сомдауымен ерекшеленеді. Бірақ фильмде 

Нұртастың «Келинка Сабинка» туралы 

қайта-қайта айта беруі �з туындыла-

рына жарнама жасап отырғандай әсер 

қалдырады. Дегенмен, кассалық табысы 

жағынан үздік ондыққа енді. 

«Жена – не стена» мен «Класстас тар» 

да – әнші 1сел Сәдуақасованың про-

дюсерлігімен жарыққа шыққан туынды-

лар. Ал «Инстаграмщицаны» табысты етіп 

отырған – режиссер емес, ондағы басты 

р�лді сомдайтын Анара Батырхан. Ол 

осыған дейін де жергілікті арналардағы 

ситкомдарда дәл осы образда ойнап, 

к�пшіліктің назарына іліккен болатын. 

Иә, осы жерде айтпай кетпеске болмайды. 

Инстаграм желісіне тәуелді және ондағы 

жазылушыларының санына байланысты 

жарнама жасап, күн к�ріс жа сап отыр-

ған жандар 

 ту ралы тү-

сі ріл ген бұл 

ф и л ь м д і 

т е к  к � ң і л 

к�  теру  үшін 

к � р у г е  б о л а д ы . 

Себебі  фильм соңында 

адамда ешқандай эмоция қал-

майды. Экраннан дарақы, ай-

қайлап с�йлейтін, қылықсыз 

қызды к�ресіз. Бұл жерде тәлім, 

идеология туралы ой қозғаудың 

�зі  артық. Бірақ әзірге к�рермен 

 жинау жағынан тізім басында. Дегенмен, 

бұлардың бәрі отан дық на рық қа еніп, 

итермелейтін себептердің бірі – экранды 

түзетуге тырыспаймыз. «По любви»-дің 

монтажы да, басты р�лдегі актерлерінің 

ойыны да сын к�термейді.

Отандық туындылардың касса жи-

най алмауының екінші себебі – киноға 

бұл салада тәжірибесі жоқ адамдардың 

ауыз салуы. Сан �з алдына с�йлейді: жыл 

басынан бері шыққан 24 фильмнің оны 

– режиссердің толық метрлі фильмдегі 

дебюті! Олардың біразы осыған дейін 

телесериал түсірген, сценарий жазған... 

Оның сыртында қанша сценарист, опера-

тор, қоюшы-суретші, актерлердің дебют 

жасағанын ешкім санаған жоқ. Демек, 

отандық кино�ндірістің тең жартысын 

әуесқойлар жасап отыр деген с�з. Осыдан 

барып «актерлер жасанды ойнайды», «бір 

рет қана к�руге тұратын фильм» деген 

пікірлер туындап жатыр. Мысалы, ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігінің 

тапсырысымен түсірілген «1міре» 

фильмін алайық. Режиссері – Джеф 

Веспа. Фильм – Джефтің алғашқы 

толық метрлі жұмысы. Ол бұған 

дейін тек қысқа метрлі туынды-

лар түсірген. Картинада қазақтың 

біртуары, тенор дауысты әншіcі 

1міре Қашаубаевтың Париж-

ге сапары, ондағы танымал 

америкалық джаз компо-

зиторы Джордж Герш-

винмен (Бен Олдридж) 

достығы к�рініс табады. 

Басты р�лді Санжар 

жоқ. Ал кинода сценаристің қиялына ерік 

берілген. Басында қыз биге шақырғанда 

«Қазақ жігіті билемейді, күреседі» де-

ген 1міре соңында шетелдік қыздың 

құшағынан бірақ шықты. 1міреге бұл 

қылық жараспайтын сияқты. Қазақ жігітін 

қолжетімсіз қылып к�рсету керек пе еді? 

1рине, бұл – біздің к�рермен ретіндегі ой-

ымыз. Дегенмен, осы фильмнің арқасында 

асфальтта �скен біраз бозбала мен бойжет-

кен 1міре туралы білді. Олар үйіне барған 

соң, ғаламтордан қазақтың біртуары тура-

лы ақпарат іздесе, жетістік – сол. 

Бұлардың сыртында киноайна лымға 

әлі шықпаған фильмдер бар. Соған 

қарағанда кино�ндірістің туындыларын 

үлкен екі топқа б�ліп қарастыруға бола-

ды. Бірі – фестивальге арналған кино. 

Олар бірінші түрлі кинофестивальдер-

де к�рсетіліп, кейін отандық к�рермен 

назарына ұсынылады. Оның 

жарқын мысалы Канн 

кинофестивалінде «Ең 

үздік әйел р�лі» ата-

лымы бойынша жүлде 

алған «Айка» фильмі. 

Ол Мәскеуде жұ-

мыс істеп жүрген 

қ ы р ғ ы з 

Байқап отырғанымыздай, кино�н-

дірістің басым б�лігін комедия құрайды. 

Бұлардың т�ртеуі – Джеф Веспаның 

«1міре»  (74,8  млн теңге),  Қанағат 

Мұстафиннің «Ең сұлу» картинасы, 

Бегарыс Елубайдың «Оазис», 1лішер 

Сүлейменнің «Облако на крыше» туын-

дылары ғана «Қазақфильм» киностудия-

сымен бірлесіп түсірілген. «Тар Заман» 

– «Қазақстан» телеарнасының �німі. 

Қалғаны – коммерциялық фильмдер. 

Коммерциялық фильмдердің жетіс-

тігін олардың кассалық табысы арқылы 

есептеуге болады. Ticketon.kz онлайн 

билет сатып алу сайтының мәліметтеріне 

сүйенсек, әзірге к�шбасшы туындылар 

тізімі мынадай:

1. «Каникулы в Тайланде» – 127,1 млн 

теңге;

2. «Я – Жених» – 161,7 млн теңге;

3. «Инстаграмщица» – 46,8 млн теңге;

4. «Жена – не стена» – 41,7 млн теңге;

5. «Класстастар» – 35,6 млн теңге;

6. «Той любой ценой» – 33 млн теңге.

Картинаның коммерциялық жетістігі 

– продюсердің де, режис сердің де жеңісі. 

Қарап отырсақ, «Каникулы в Тайланде» 

Нұрлан Қоянбаевтың продюсерлігімен 

түсірілген үшінші туынды. Ол бұған дейін 

«Бизнес по-казахский» фильмін шығарып, 

ол табысты болып, 264 млн теңге касса 

жинаған соң, «Бизнес по-казахский в 

Америке» деген сиквелін шығарған бо-

латын. Ол к�рерменді алғашқысынан 

да к�п қызықтырып, 377,6 млн теңге 

жинаған еді. Аталған кино�німдердің 

табысты болуының негізгі  себебі  – 

олардың салыстырмалы түрде сапалы, 

актерлік құрамының сәтті таңдалғаны, ал 

қосымша себебі – Нұрлан Қоянбаевтың 

сол кезде еліміздегі рейтингі ең жоғары 

телебағдарламалардың бірі – «Түнгі 

студияны» жүргізуі  болды. :йткені 

Нұрлан аталған бағдарламадан кеткен 

соң шығарған фильмі «Каникулы в Тай-

ланде» небәрі 127,1 млн теңге әкелген. 

Демек, к�рерменнің «к�зінен кеткен 

соң, к�ңілінен де кете» бастаған. Үшінші 

туындының желісі қиял-ғажайып оқиғаға 

құралғандықтан да, к�рермен тарта алмаса 

керек. Халыққа сиқырлы сусын туралы 

емес, жанына жақын, �з тіршілігіне туыс-

тас туынды к�рген жақынырақ сынды. 

А л  « Я  –  Ж е н и х »  б о л с а ,  N u r t a s 

prodaction-ның кезекті фильмі. Нұртас 

Адамбайдың бұл туындысы алдың-

ғыларынан оның әйелді емес, жігітті 

касса жинап жатқан шетелдік туынды-

лардың жанында пішен шабуға да жарамай 

қалады. Мысалы, «Миссия невылполнима: 

Продолжение» туындысы – 157,6 млн 

теңге, «Человек-муравей и Оса» 283,7 

млн теңге тауып кетті. Соған қарағанда 

отандық продюсерлер мен режиссерлер 

әлі де к�рерменге не керек екенін анықтай 

алмаған сынды. :ткен жылдары жаппай 

күлдіруге тырысқан режиссерлер биыл, 

әйтеуір, басқа жанрларға да қол сала баста-

ды. К�ңілге жұбанышы сол. Дегенмен, әлі 

де касса жинау жағынан отандық комедия-

лар ғана к�ш басында тұр. Басқа жанрлар-

ды к�рермен қабылдауы үшін әлі де біраз 

жұмыс жасалу керек. Осы ретте продюсер-

лер мен режиссерлер актерлік құрамға да 

жіті назар аударса екен дейсің. 1йтпесе, 

сырт келбеті сұлу болғанымен, ойыны 

мектеп сахнасындағы оқушылардан аспай-

тын актерлерді к�руден шаршадық. Олар 

кейіпкерін сезіне алмаса, құр шырайынан 

не пайда? Мысалы, «Той любой ценой» 

фильміне түскен Шәріп Серіктің ойыны-

на с�з жоқ. Дегенмен оның қарындасын 

сомдаған Ақбота-Нұр Сейтмағамбеттің 

ойыны жұп-жұмыр картинаның артық бір 

бұрышы сияқты болды да тұрды. 

О с ы  ж ы л ы  к � р е р м е н  н а з а р ы н а 

ұсынылған «По любви» деген фильм бар. 

Сценарийіне қарап, мұнымен режис-

сер Алекстандр Гольцевтің не айтқысы 

келгенін, нені насихаттағысы келгенін 

түсіну қиын. Бәрі мектептегі ең сұлу 

қыздың (Мария Королева) �зін ұнататын 

сыныптасына (1лішер Т�лтаев) қыздығын 

10 мың долларға сатпақ болуынан баста-

лады. 1кесі мен �гей шешесімен тұратын 

қыз осы ақшамен Мәскеуде тұратын 

әжесіне бармақ. Ал махаббатына қол 

жеткізгісі келетін бозбала бұл соманы 

жергілікті банда басшысынан қарызға ала-

ды. 11-сынып оқушысының ақша табудың 

шешімі ретінде арын саудаға салуы – 

қорқынышты. Кино – идеологияның 

басты құралы дейміз. Ертең мұны к�рген 

бесіктен белі шықпағандардың санасы 

уланып, қайталамасына кім кепіл? Оның 

үстіне «мектеп жасында жүкті болып 

қалған қыздың саны осыншама» деп 

салдарын айтқанда сондаймыз, соған 

Биыл шыққан фильмдер:
Р/с Фильм атауы Режиссері Жанры
1 Потерянное счастье Феруза Эгамбердиева драма
2 По любви Александр Гольцев комедия
3 Проявление Нұрлан Батыров, 

Нияз Әбдіғапар триллер
4 Оазис Бегарыс Елубаев Писхологиялық драма
5 Каникулы в Тайланде Ален Низябеков комедия
6 Тар Заман Мұрат Бидосов тарихи драма
7 Я – Жених Нұртас Адамбай комедия
8 Бойжеткен, все из-за нее Абдель Фифтибаев мелодрама
9 Сиситай Ернар Нұрғалиев мюзикл
10 Класстастар Ернар Нұрғалиев комедия
11 Шестой пост Серікбол Өтепбергенов криминалды драма
12 Регистратор Мейірхан Шерниязов комедия
13 Той любой ценой Қанағат Мұстафин, 

Айдын Самахан комедия
14 Жена – не стена Асқар Бейсембин комедия
15 Әміре Джеф Веспа тарихи драма
16 Көкжалдар Еркін Рақышев Атыс-шабыс
17 Караман Дастен Шәкіров, 

Марат Абай-Дильда мистика, триллер
18 Облако на крыше Әлішер Сүлеймен фэнтези
19 Не египте мне мозги Джами Бейсенов комедия
20 Ең сұлу Қанағат Мұстафин комедия
21 Заклятие оракула Бақтияр Сейтқазиев психологиялық триллер
22 Инстаграмщица Арыстан Каунев комедия
23 Во мраке Данияр Акчабаев Қорқынышты фильм
24 Статья на двоих Дархан Саркенов криминалды комедия

Kino.kz порталынан алынды

киноайналымға қашан шығатыны белгісіз. 

Сондай-ақ Венецияда мерейтойлы 75-ші 

Халықаралық кинофестиваль басталды. 

Шараға Эльдар Шибановтың «Жыныстық 

қатынас, қорқыныш және гамбургер-

лер» қыс қа метраж ды фильмі және Эмир 

Байғазиннің «:зен» толықметражды 

 таспасы қатысып жатыр. 

Ж у ы р д а  С е р і к  А п ы р ы м о в т ы ң 

«1кеге қоңырау шалу» фильмі Ресейдегі 

фестивальдің бас жүлдесін иеленді. 

«Шығыс&Батыс. Классика мен Аван-

гард» XI халықаралық фестивалі Ресейдегі 

Орынборда �ткен еді. Туынды – 6 жасар 

баланың 25 жасқа толғанға дейінгі есею 

шағын, ата-анасымен түсініспеушілігін, 

сезімдері мен арпалыстары жайында баян-

дайтын терең иірімді драма. Бұдан басқа 

да біз білмейтін біраз фильм фестивальге 

дайындалып жатқан болар. Олардың ел 

атын шығарып, жүлделі оралып жатқаны 

қуантады. Енді к�ріп к�зайым болған 

кезде де қуанта алатын туындылар болса, 

жақсы. 1йтпесе, Иранда �ткен Фаджр 

кинофестивалінде  бас жүлде, Астанада 

�ткен Еуразия кинофестивалінде «Гран-

при»,   Қазан Халықаралық мұсылман 

киносы фестивалінде басты р�лдегі 

Дулыға Ақмолда үздік актер атанған Сәбит 

Құрманбековтың «Оралман» фильмін 

киноайналымға шыққанда к�ргендердің 

пікірі екіұдай болған еді. Бірі ұнатса, 

екіншісі драма жетіспейтінін, оқиға жеңіл 

�рбитінін айтқан болатын. Біз де сол екінші 

топ қатарындамыз. Атылмаған аюдың 

терісін б�ліскендер сияқты, қаншама 

жүлде алған туындыдан күткеніміз к�п 

болған секілді...

Екінші бір топ – отандық к�рер менге 

арналған фильмдер. Оған еліміздегі ки-

нотеатрлар желісінде жарыққа шығып 

жатқан туындыларды енгіземіз. 1рине, 

оларды да жанрына, мазмұнына байланы-

сты той, миграция мәселелері, психология, 

махаббат деп б�луге болатын еді. Бірақ 

біз сол фильмдердің ішінде к�п касса 

жинамаса да, к�рермен есінде қалған, 

к�рерменнің жан-жүрегін тебіренте алған 

фильм туралы айтуды ж�н санадық. 

Солардың бірі және осы уақытқа дейінгі 

бірегейі – «Шестой пост» туындысы. 

Аталған фильм, біріншіден, шынайы 

оқиғаға негізделген. Ол Ербол Отарбаев 

есімді сарбаздың әскерде борышын �теп 

жүргенде жасаған ерлігі туралы. 2010 

жылы 22 маусымда Ақтау қаласындағы 

түзеу колониясынан 21 жазасын �теуші 

қашпақ болды. Сонда Ербол жалғыз �зі 

тосқауыл қоя білген. Осы ерлігі үшін ол 

Елбасының Жарлығымен ІІ дәрежелі «Ай-

бын» орденімен марапатталған еді. 

Екіншіден, фильм – бүгінгі күннің 

күйіп тұрған, ең-ең �зекті деген 

тақырыбында – діни экстремизм ту-

ралы түсірілген. Дінді желеу етіп, тіпті 

сылтау етіп деп айтайықшы, арам 

пиғылын іске асырып жүргендердің 

іс-әрекеті, образы ашық к�рсетілген. 

Жобаның мақсаты – халыққа экран 

арқылы жанқиярлық ерлікке толы 

оқиғаларды халыққа к�рсету. Со-

нымен бірге фильм актерлері шы-

найы ойнайды. Осы ретте басты р�лдерді 

сомдаған Ғани Құлжанов, Саят Исембаев, 

Санұржан Сүлейменовтердің шеберлігіне 

тәнті болағанымызды айта кетейік. Фильм 

режиссері – Серікбол :тепбергенов. 

Туындының тағы бір ұтымды тұсы – 

соңы шынайы �мірдегі кадрмен жалғасып 

кетеді. Бұл да к�рерменге ерекше әсер 

сыйлады. Оны к�рген қаншама адам к�з 

жасын тыя алмай шыққанын, фильмнің 

эмоционалды әсері күшті екенін ай-

тып, ерлік жасауға, Отанға қызмет етуге 

жігерленіп шыққандарын әлеуметтік 

желілерде жазған болатын. Бірақ қанша 

жерден әсерлі болса да, жинаған табысы 

– 5,6 млн теңге болғанын айта кетпеске 

болмайды. 

Соңғы кезде әлемдік кинонарықта 

шынайы оқиғаға негізделген фильмдер жиі 

түсірілетін болып жүр. Мысалы, осы «Ше-

стой пост», «Айла. Дочь войны», «Движе-

ние вверх», «Собибор», «Величайший шо-

умен», «Три билборда на границе Эббинга, 

Миссури» және тағы басқа фильмдер.

Бірақ жыл соңына дейін әлі уақыт 

бар. Алда Қырғызстан мен Қазақстанның 

ортақ туындысы – «К�кпар», Сәбина 

келіннің басынан кешкендерін баяндап, 

ауылдан қашқандардың тірлігін экранға 

шығарып жүрген Нұртас Адамбайдың 

психологиялық драма жанрында түсірген 

«Лифт» фильмі, Елена Лисасинаның 

дебюттік толық метрі  «Финансист. 

Игра на вылет» және тағы да басқа 

 туындылар шығады. Трейлеріне қарасақ, 

әжептәуір еңбек тәрізді. Не де болса, 

күтейік.  Елбасымыз Нұрсұлтан Назарба-

ев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында «1лем бізді қара алтынмен 

ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен 

тануы керек» деген еді. 1лемге бізді таны-

тып қана қоймай, к�рермен к�ңілінен де 

шығар туынды к�бейсе, қане?

Жалпы алып қарағанда қазіргі қазақ 
кино�ндірісі алып мұхиттағы кеме 
сияқты. Тек сол кеменің нақты бір 
бағыты жоқ. Тек нарықтың талабы-
на қарай әр жаққа бір қалқып кетіп 
барады. Штурвалға әркім бір келіп 
жатыр. �уесқойлар к�п-ақ. Бағыт 
к�рсетер, кемені нақты бір бағытқа 
бастар ешкім к�рінбейді. Капитансыз. 
Тек коммерциялық жобалар ғана отқа 
к�мір тастап қойып жатыр. Былтыр 
36 фильм түсірілсе, 2016-да 28, 2015-
те – 21 болған екен. Күндердің күнінде 
бұл сан сапаға айналар. Оған дейін 
кино-кемеміз Бермуд үштағанына түсіп 
кетпесе болды...

Д
сомдауымен ерекшеленеді. Бірақ фильм

Нұртастың «Келинка Сабинка» тура

қайта-қайта айта беруі �з туындыл

рына жарнама жасап отырғандай ә

қалдырады. Дегенмен, кассалық табы

жағынан үздік ондыққа енді. 

«Жена – не стена» мен «Класстаст

да – әнші 1сел Сәдуақасованың пр

дюсерлігімен жарыққа шыққан туынд

лар. Ал «Инстаграмщицаны» табысты е

отырған – режиссер емес, ондағы бас

р�лді сомдайтын Анара Батырхан. 

осыған дейін де жергілікті арналарда

ситкомдарда дәл осы образда ойн

к�пшіліктің назарына іліккен болаты

Иә, осы жерде айтпай кетпеске болмай

Инстаграм желісіне тәуелді және онда

жазылушыларының санына байланыс

жарнама жасап, күнк�ріс жасап оты

ған жанд

туралы 

сірілген 

ф и л ь м

т е к  к � ң

к�теру  үш

к � р у г е  б о л а д

Себебі  фильм соңын

адамда ешқандай эмоция қ

майды. Экраннан дарақы, а

қайлап с�йлейтін, қылықс

қызды к�ресіз. Бұл жерде тәл

идеология туралы ой қозғауд

�зі  артық. Бірақ әзірге к�рерм

жинау жағынан тізім басында. Дегенм

бұлардың бәрі отандық нарыққа ен

Жыл 
басынан бері 

кинопрокатқа 240 
фильм шыққан екен. Оның 
24-і – отандық туындылар. 

Пайызбен шағып қарағанда, 
10% – бұл өте аз көрсеткіш. 

Соның ішінде 11-і – комедия 
жанрында түсірілген. 2-і – 
тарихи драма, 4-і – өмірлік 
драма, 2-і – қорқынышты 

фильм, біреуі – триллер, 
атыс-шабыс, фэнтези, 

мюзикл. 

на к�руге тұратын фильм» деген

ер туындап жатыр. Мысалы, ҚР 

иет және спорт министрлігінің 

рысымен түсірілген «1міре» 

н алайық. Режиссері – Джеф 

Фильм – Джефтің алғашқы 

метрлі жұмысы. Ол бұған 

тек қысқа метрлі туынды-

сірген. Картинада қазақтың 

ы, тенор дауысты әншіcі 

Қашаубаевтың Париж-

ары, ондағы танымал 

калық джаз компо-

ы Джордж Герш-

н (Бен Олдридж) 

ы к�рініс табады.

р�лді Санжар

Олар бірінші түрлі кинофестива

де к�рсетіліп, кейін отандық к�

назарына ұсынылады

жарқын мысалы

кинофестивалін

үздік әйел р�л

лымы бойынша

алған «Айка» ф

Ол Мәскеу

мыс істеп 

қ ы р

б

– Бізге қандай кино керек? �рине, қазақы жаны 
бар, қазақтың иісі бар кино қажет. Ал ондай 
туындыларды тек қазақы дүниетанымы бар, 
ұлттық тамырынан айырылмаған адам ғана 
түсіре алады. Ұлттық тамыр дегеніміз не? 
Ол �зінің ана тілінен, т�л әдебиетінен, тари-
хынан, т.б. хабардар болу. Сол себепті де кино 
мамандығына қабылдау талаптарын �згертуіміз 
керек. Талапкер тілін, әдебиетін, мәдениетін, та-
рихын білуі тиіс. Ондай кинематографистің қолынан 
ешқашан рухсыз, ұлттық дүниетанымнан ада 
дүние шықпайды. Ал қазір бізде бәрі керісінше секілді. 
Шетелдің режиссерлерін, олардың фильмдерін біліп, 
соларға ұқсас дүниелер түсіргісі келеді. Соны жетістік 
санайтындар к�п. �рине, кинематографист әлемдік кино 
үрдісінде не болып жатқанынан хабардар болуы керек. Де-
генмен, �з ұлтының танымына сай бағытты таңдап алуы 
қажет. Сонда ғана, оның туындыларында терең тамыр 
болады. Терең тамыры бар дүние қысқамерзімді болмайды, 
халықтың жадында қалады. Сонда ғана ол әлем киносы де-
ген мұхитқа батып, із-түзсіз жоғалып кетпейді. Ал рухани 
тамыры жоқ фильмдердің ғұмыры келте. Сол себепті де кино 
мамандықтарына оқуға қабылдау талаптарын �згертпей, 
арзанқол дүниелер �ндірісі тоқтамайды деп ойлаймын.

– Қазақ киносының қазіргі келбеті – бүкіл қазақ 
қоғамының келбетіндей ию-қию. Мемлекет �зіне 

ұнайтын киноға ақша б�леді, кейде �зіне ұнамайтын 
киноға да мүмкіндік береді. Ал «кино арқылы та-
быс тапсам, танымал болсам, абырой жинасам» 

дейтін жеке студиялар, кейде кино еместі кино деп 
түсіріп, �з бетімен «дамып» жатыр. Жалпы талғамды 

к�теретін дүниелердің зәрулігі �кінішті. Авторлық филь-
мдер кинотеатрларға жетпейді, жетпеуіне мұндай 

сипаттағы киноны к�рсеткісі келмейтін киноны тарату 
бизнесінің �кілдері де, к�ргісі келмейтін к�рермен де кінәлі 

шығар. Бірақ к�рермен к�ргісі келетін киноны деңгейлі 
түсіру камера ұстаған ағайынға да серт пе дейміз?!

Назира 
МҰҚЫШЕВА, 
кинотанушы

Әсия 
БАҒДӘУЛЕТҚЫЗЫ, 
киносыншы

Мәдиев сомдады. Режиссердің сырттан 

шақырылғанына қарап-ақ, фильмнен 

ұлттық бояу, қазақы иіс іздеудің қажеті 

жоқ. Туындыны к�ріп отырып, жылтырақ 

әлемді, жылтыр адамды к�ресіз. 1міренің 

домбырада ойнағаны, ән айтқаны да езуіңе 

күлкі жүгіртеді. «Дудар-ай»-ды  Санжар 

емес, басқа адамның айтып тұрғаны 

білініп тұрды. Домбырадағы қағысынан 

да. Бір қайнары ішінде деп айтушы еді. 

Бұл фильмнің де бір қайнауы жетпей 

қалған тәрізді. Шынайылық жетіспей 

тұрды. 1мірені Парижде �тетін байқауға 

шақырғанда да айдалада жалғыз отырған 

үйді к�рсетті. 1міре сол шаңырақтан 

жалғыз �зі аттанды. Жалғыз �зі оралды... 

Парижде �неріне тәнті болып, дауысына 

ғашық болған Ли Эббот (Эбби Корниш) 

есімді әншімен арадағы қарым-қатынасы 

к�рсетілген. Ол тарихта болды деген факт 

қызының тағдырын баяндайды.  Туынды 

–  Ресей, Қазақстан, Германия, Польша 

мен Қытай сынды бес бірдей елдің �німі. 

Режиссері – Сергей Дворцевой. Фильм 

жақын күндері басталатын Almaty Film 

Festival-де отандық к�рермен назарына 

ұсынылады. Оның к�рермені к�п бола-

тынына сеніміміз мол. Себебі фильмдегі 

б а с т ы  к е й і п к е р д і  с о м д а ғ а н  С а м а л 

Еслямованың Канн фестиваліндегі �зін-�зі 

ұстауы, ибалылығы, ұяңдығы к�пшіліктің 

алдындағы сүйкімін арттырды. Самалдың 

ойынын к�ру үшін баратындардың қарасы 

к�п болар деуіміздің себебі сол. Сондай-ақ 

фильмнің жарнамасы да �те сәтті жасалды. 

Енді ТМД елдерінің ішінде ең бірінші бо-

лып Канн жүлдесін алу оңай емес...

Сол сияқты 1ділхан Ержановтың «Түн 

құдайы» фильмі бар. Ол Сахалиндегі 

кинофестивальде к�рсетілді. Отандық 

Әсел САРҚЫТ, 
«Ана тілі»
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2022 жылы Ханчжоуда �тетін Азия 

ойындарының ұйымдастырушылары 

Джакаратадағы Азия ойындарының жабылу 

салтанатында АОК-тың туын ресми түрде 

қабылдап алды. Биылғы дүбірлі додаға 

Азияның 45 елінен ең үздік деген 9700-ден 

астам спортшысы бақ сынаған болатын. 

500 метрге байдаркамен сайыста Илья 

Голендов, Сергей Токарницкий, Алексей 

Дергунов және Евгений Алексеев т�рттігі 

алтын жүлдеге қол жеткізді. Сонымен 

қатар Илья Голендов пен Андрей Ергучев 

және Тимофей мен Сергей Емельяновтар 

күміс жүлдеге қол жеткізді. И.Голендов пен 

Е.Ергучев байдаркада, Т.Емельянов пен 

С.Емельянов каноэде сынға түскен болатын. 

Батутта секіруден Азия ойындарының 

қола жүлдесі қоржынға түсіп, Пірмаммад 

Алиев финалда үздік үштік қатарынан 

к�рінді. 

Дзюдошылар к�птен күткен алтынға 

иелік етті. 81 келіде сынға түскен Дидар 

Хамза Азия ойындарының жеңімпазы атан-

ды. Финалда ол ирандық Саид Моллаидан 

басым түсіп, Қазақстан құрамасына Азия 

ойындарындағы оныншы алтын жүлдені 

тарту етті. Бұл Дидардың ірі халықаралық 

жарыстардағы алғашқы жүлдесі. Еске сала 

кетейік, дзюдодан Елдос Жұмақанов пен 

Галбадрах Отгонцэцэг қола жүлдегер атанған 

болатын. Ал дзюдодан аралас командалық 

сында Қазақстан командасы күміс жүлдегер 

атанды. Финалда Жапония құрамасымен 

кездескен біздің спортшылар 0:4 есебімен 

қарсыласқа жол берді. Еске сала кетейік, 

жартылай финалда Қазақстан дзюдошылары 

:збекстанды ұтқан болатын.

Велотрекші Артем Захаров омниум 

бойын ша үздік үштікке енді. Бұл Артемнің 

биылғы Азия ойындарындағы екінші қоласы. 

2012 жылғы Лондон Олимпиадасының 

чемпионы, 2016 жылғы Рио-де-Жанейро 

Олимпиадасының қола жүлдегері жеңілат-

летші аруымыз Ольга Рыпакова үш қарғып 

секіруде Азияның ең үздік спортшысы 

екендігін тағы да дәлелдеді. Атлетіміз 

екінші мәрте қарғып секіруінде 14 метрді 

бағындырды. Ал қалған қарсыластарының 

бірде-бірі мұндай к�рсеткіш к�рсете алмады. 

О.Рыпакова үшінші мәрте секіруінде 14,26 

метр нәтиже к�рсетті. Екінші орын 13,93 

метрге секірген таиландық Чумайароенг 

пен дәл сондай нәтиже к�рсеткен вьет-
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Суретші �з шығармасында айтпақ 
ойы анық әрі әсерлі болу үшін, онда 
бей  неленетін адам дар мен оларды қор-
шаған нәрселерді бел гілі бір ретпен орна-
ластыруға к�п к�ңіл б�леді. Композиция 
�нері дегеніміздің �зі де сол. 

Ол латынның «composit io» ой-

лап шығару, құрастыру деген с�зінен 

шыққан ұғым. 1детте шығармада 

оқиғаның негізгі �тетін және басты 

кейіп керлері  орналасатын белгілі 

бір орталық болады. Қайта �рлеу дәуірінің шеберлері �з 

шы ғармаларында бас кейіпкерлерін әдетте қақ ортаға 

орналастырған. Композицияның одан да басқа шешімлдері 

бола береді. Атақты орыс суретшісі Василий Суриковтың 

 «Боярыня Морозова» картинасы композицияға негізделген. 

Ол онда баяғы бір кезде, Русьте Алексей Михайлович 

патшалық құрған тұста болған оқиғаны бейнелеген. Патша мен 

дін басылары шіркеудегі әдет-ғұрыптарды �згертіп, мәселен, 

жұрт бұрынғыдай екі саусағымен к�теріп емес, үш саусағын 

к�теріп шоқынатын әдет шығарды. Бірақ ондай жаңалықтарға 

қарсы шығушылар да табылды. Ондайлар жік салушылар (рас-

кольники) деп аталды. Олар қуғындалып, қатты жазаланды. 

Картинаның композициясына қарап, мұндағы  басты 

тұлға боярыня екенін бірден біле қоясың. Мұқият зер салсаң, 

суреттегі жұрттың бәрі соған қарай ұмсынып қалғандарын 

байқайсыңдар. Ол отырған шана қалың жұртты қақ  жарып 

барады: оң жағындағылар – оны жақтайдындар, сол 

жағындағылары – дұшпандары.  

Бейсбол бүгінде әлемдегі ең танымал 
ойындардың қатарына еніп үлгерген. 
Ағылшын тілінен аударғанда «негізгі доп» 
деген мағынаны білдіретін спорттың бұл 
түрі біздің елде аса дамымағанымен, 
дүниежүзінде, әсіресе Солтүстік Америка 
мен Еуропада және шығыс Азия елдерінде 
жоғары сұранысқа ие. 

Америкалықтар бұл ойынды АҚШ-та 

пайда болды деп есептейді. Оған «Ни-

кербокер» клубының негізін құраушы 

Александр Картройттың Нью-Йорктың тумасы болуы се-

беп. Ол ойын ережелерін құрастырып, бейсбол әрқайсысы 

18 адамнан тұратын 2 команда арасында �туі керек деп 

шешкен. Осылайша 1846 жылы «Нью-Йорк Найн» мен 

«Никербокер» клубтары арасында бірінші рет ресми кездесу 

ұйымдастырылды. Бейсболдан ерлер арасындағы алғашқы 

әлем чемпионаты 1938 жылы �ткізілген. 1йелдер арасындағы 

чемпионат тек 2004 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Ал 

1986 жылы Халықаралық Олимпиада комитеті  Олимпиада 

ойындарының қатарына қосқанымен, танымалдылығы 

жеткіліксіз деген себеппен 2005 жылы т�ртжылдықтың басты 

додасының бағдарламасынан алынып тасталды.   

Бейсболдан келіп түсетін жыл сайынғы табыс к�лемі 

шамамен 900 миллион долларды құрайды. Ал кәсіпқой 

ойыншының орташа жалақысы жылына 550 мың доллар 

т�ңірегінде. Қазіргі таңда АҚШ-та 30-ға жуық бейсбол ста-

дионы бар. 1р алаң 40 мыңнан астам к�рерменді сыйдыра 

алады екен. 

Мексикада �сетін бұршақтардың бір 
түрі ерекше қасиетке ие. Егер оның бірін 
стол үстіне қойсаңыз, ол бір орыннан бір 
орынға секіре бастайды.  

Сонымен бірге �зі тұрған б�лмедегі 

температура қаншалықты жоғары 

болса, оның қозғалыс шапшаңдығы 

да соншалық жиі болады. Бұршақты 

әрекетке келтіретін қозғағыш күш – 

дәнінен б�лінетін кішкентай жәндіктер 

болып шықты. 1рине, жәндіктер құртқа 

айналған кезде бұршақтың бұл «тамаша» қозғалысы да 

тоқтайды. Алайда кішкентай жәндіктер онда екі айға дейін �мір 

сүріп тұрған кезінде бұршақ секіре береді. Оның бұл к�рінісі 

балалар мен Мексикаға келетін туристерді �те қызықтырады, 

сондықтан да оны базарларда ойыншық ретінде сатады. 

Француз жыңғылының жемістері де осындай қозғалып 

тұратын қасиетке ие. Оның «моторы» қоңыз құрты болып 

табылады. 

Отыра алмайды, тұра алмайды, 

Түзу жолда бұраңдайды.

(Жылан)

Бейсбол ойыны туралы не білеміз? 

 Секіргіш бұршақ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Суреттің тылсым құдіреті 

ҚЫЛҚАЛАМ

Жаңғырықты білмейді, 

Күйіп-пісіп тілдейді. 

«Мазақ қылып бір бала,

Ар жағында жүр» дейді. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2018 БӘРЕКЕЛДІ!

Биылғы жылға жазылған оқыр мандарымызға 

шынайы риза шы лығымызды білдіре отырып, ұлт 

басылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу жыл бойы 

жүргізілетінін еске салғымыз келеді.

Газетіміздің негізг і  тақырыбы Тәуел-

сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі – мемлекеттік 

тілдің жай-күйі бол ғанымен, к�теріп жүрген 

мәселелері ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да 

рухани мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды істі 

жұртшы лықтың қолдау-к�мегінсіз жүргізу қиын. 

Олай болса ұлтқа, руха ниятқа жанашыр жандар 

«Ана тілінің» ел ішін де к�птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

Қырғызстанда �тіп жатқан Бүкіләлемдік 
к�шпенділер ойындары аясында бірінші 
Халықаралық «М�ңгү» атты этно-экологиялық 
фильмдер кинофору мы ның бағдарламасы 
ұйымдастырылады. 

Аталмыш Халықаралық  кинофорумда  ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы 

бойынша Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ 

жарыққа шығарған «Алтынемел» деректі фильмі 

к�рсетіледі. 

Аталған туынды Алтынемел мемлекеттік ұлттық 

саябағының бай табиғаты туралы баяндайды. Деректі 

фильмнің авторы – танымал фотограф-натуралист 

Олег Белялов.

«М�ңгү» кинофорумының басты мақсаты – 

табиғи ресурстарды сақтау, қоршаған ортаны және 

био-мәдени мұраны қорғау бойынша қозғалыстарды 

қолдау. Форум аясында арнайы к�рсетілімдер, 

 семинарлар және халықаралық кинематографистер, 

эколог пен сарапшылардың қатысуымен шеберлік 

сағаттар �ткізіледі.

Ақбота ҚУАТ

«АНА ТІЛІНЕ»  ЖЫЛ БОЙЫ ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16

ҚАЗПОШТА

намдық спортшыға бұйырды. Сайыс жо-

лына шыққан тағы бір спортшымыз Ирина 

Эктова 13,58 метрді бағындырып, 6 орынға 

тұрақтады. Айта кетерлігі, Ольга Рыпакова 

осымен т�ртінші мәрте Азия ойындарының 

чемпионы атанды. Жеңіл атлетикадан 400 

метрге жүгіру бойынша �ткен эстафеталық 

сайыста Қазақстан әйелдер командасы эста-

фетада қола жүлдегер атанды. 

Самбошы Ділдәш Құрышбаева Азия 

ойындарында жеңімпаз болып, Қазақстан 

қоржынына 14-ші алтын медальді сыйлады. 

68 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде белдесіп 

боз кілемге сынға түскен Д.Құрыш баева фи-

налда :збекстанның самбошы қызын 3:0 

есебімен жеңді. Еске салайық, бұған дейін 

қазақстандық самбошы 1лібек Зекенов қола 

медаль үшін �ткен айқаста отандасымыз 

 Айбол Айтбектен басым түскен еді.

Бокстан 69 келіге  дейінгі  салмақ 

дәрежесіндегі Асланбек Шымбергенов 

:збекстанның �кілі Бобо-Усман Батуровпен 

ақтық сында жолығып, нәтижесінде финал 

1:3 есебімен жеңіліп қалды.

Су добынан Қазақстан ерлер командасы 

Азия ойындарының чемпионы атанды. Жа-

пония құрамасымен �ткен аса тартысты кез-

десуде қазақстандықтар 8:7 есебімен жеңіске 

жетті. Біздің команда сапынан Михаил 

Рудай мен Евгений Медведев мергендігімен 

танылды. Олар тиі сінше үш және екі доптан 

соққан. Ватерполшы жігіттер осылайша 

Қазақстан қоржынына Азиаданың 15-ші 

алтынын салып берді.

Биылғы Жазғы Азия ойындарында 

Қазақстан құрамасы �з тарихында ең нашар 

нәтижені к�рсетті. Сайыпқы ран дарымыз 

Индонезия жерінде сәтсіз �нер к�рсетті 

деуге толық негіз бар. Допинг дауына бай-

ланысты биылғы Азиадаға ауыратлетші 

спортшыларымыз қатысқан жоқ. С�з �тті 

ме, жоқ к�з �тті ме белгісіз Азиада ойын-

дарында үнемі алтын олжалайтын боксшы-

ларымыз биылғы додада алтын олжалай 

алмады. Финалға шыққан боксшылар 

к�ршілес �збек боксшыларынан ұтылумен 

болды. Бұдан т�рт жыл бұрын Оңтүстік 

Кореяның Инчхон қаласында �ткен дүбірлі 

додада 7 боксшы финалға шығып, соның 

алтауы алтын жүлдеге ілініп еді. Биылғы 

сайыста :збекстан құрамасының спорт-

шылары Индонезияның алаңында 5 алтын 

олжалап, бокс бойынша жалпыкомандалық 

есепте бірінші орынға орналасты. Осы-

лайша к�ршілес мемлекетіміз барлық 

жағынан бізден алға шықты. Бұрын Азия 

мемлекеттерінің арасында 4-ші немесе 5-ші 

орын еншілеп жүргенде, �збек аға ларымыз 

бізден кейін әйтеуір алғашқы ондыққа 

әрең ілініп жүретін. Бұның �зі :збекстанда 

спорт қарқынды дамып келе жатқандығын 

к�рсетіп отыр емес пе?! 

Тарих беттеріне үңілсек, 1994 жылы 

Жапонияның Хиросима қаласындағы 

Жазғы Азия ойындарында – т�ртінші, 

1998 жылы Тайланд астанасы Бангкокте 

– бесінші, 2002 жылы Оңтүстік Кореяның 

Пусанда – т�ртінші, 2006 жылғы Катар 

астанасы Дохада – т�ртінші, 2010 жылы 

Қытайдың Гуанчжоудағы бәсекеде жал-

пыкомандалық есепте бесінші орын ен-

шілеген едік. 2014 жылғы Оңтүстік Корея-

ның Инчхон қаласында �ткен бай рақты 

бәсекеде бұрын соңды болмаған рекордтық 

28 алтын олжалап мәртебелі т�ртінші орынға 

тұрақтаған едік. Ал биылғы Азиада ойында-

рында керісінше антирекорд орнаттық.  

2022 жылы Қытайдың Ханчжоу қаласында 

�тетін 19-шы Жазғы Азия ойындарының 

бағдарламасына 2020 жылғы Токио 

Олимпиадасындағы 33 спорт түрі 

енеді. Сондай-ақ 2024 жылғы Париж 

Олимпиадасының бағдарламасына 

енетін алты спорт түрі мен жергілікті 

ұйымдастыру комитеті ұсынатын екі спорт 

түрі де Азиада бағдарламасының тізімінде. 

АОК Спорттық комитеті халықаралық жүзу 

федерациясы бекіткен барлық бағдарламаны 

Азия ойындарының жарыс кестесіне қосты. 

Хуанчжоудағы Азия ойындары Қытай та-

рихында �ткізілетін үшінші Азиада болмақ. 

Бұған дейін 1990 жылы Бейжіңде, 2010 

жылы Гуанчжоуда құрлықтың кішігірім 

 Олимпиадасы �ткен болатын. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

ҚОШ, 
ДЖАКАРТА...

9-шы орынды қанағат тұттық

«АЛТЫНЕМЕЛ» 
кинофорумда көрсетіледі
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