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бастап шығады
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Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
«Жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау: сенім шаралары» атты отырысында сөйлеген сөзі

Бүгінгі санда:

Қысқы 
Олимпиада

Тіл тұғыры – 
ұлт ғұмыры

Табиғат пен 
талант егіз

Зейнолла ҚАБДОЛОВ:

4-бет

5-6-бет

12-бет

2017 жылы ұлы бидің 350 жыл-

дық мерейтойына орай Ш.Айманов 

атындағы «Қазақфильм» ки носту-

дия сы халықтың санасын жаң-

ғыртып, ұлттың тұтастығын қалып-

тастыру жолында зор еңбек сіңірген 

тарихи тұлға туралы Қаз дауысты 

Қазыбек биге арналған фильм 

түсірді.     

Еліміздің мәдени 'міріндегі 

'ткен жылдың соңғы айының ең 

бір елеулі оқиғасы, бәлкім рухани 

олжасы Қазыбек би туралы деректі 

фильм дер едім. (кінішке қарай, 

деректі фильмнің, оның ішінде 

қазақ тіліндегі деректі фильмнің 

жарыққа шығуы мәдени жаңалық, 

рухани оқиға ретінде бағаланудан 

қалғаны қашан. Еліміздің мәдени 

к е ң і с т і г і н д е  т е к  ш о у - б и з н е с 

т'ңірегіндегі түрлі у-шу, жағымсыз 

жаңалықтар ғана мәдени оқиға 

болып саналатын күнге жеттік. 

Десек те, Алматыдағы ҚР Ұлттық 

кітапханасының  кинозалында 

Құрметті Бас хатшы мырза!
Құрметті Кеңес мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!

Сіздермен осы тақырыптық бри фингте 

жүздескеніме қуаныш ты мын.

Біз Қазақстанның Біріккен Ұлттар 

Ұйымы Қауіпсіздік Кеңе сі нің тұрақты 

емес мүшесі болып сайлануын және бүгінгі 

т'раға лық қызметімізді әлемдік қоғамдас-

тық тың елімізге және оның бейбітшіл сая-

сатына деген сенімі деп білеміз.

Біз бұл мәртебелі қызметтегі Орта лық 

Азияның бірінші мем ле кеті болып отыр-

Елбасының биылғы Жолдауы 
Алматыдағы Орталық кітап хана 
жүйесіне қарасты Медеу ауда-
нындағы №32 кітап хана меңге-
рушісі Айша Баймаханбетова ның 
басшылығымен ата-ана қамқор-
лығынан айырылған және жетім 
қалған, мүмкіндігі шектеулі 
балаларға арналған «Жанұя» 
кешенінде талқыланды.

Талқылау барысында «Жанұя» 

кешені директорының орынбасары 

Ж.Шапиева, әдістемелік б'лімнің 

мең ге рушісі Г.Байдәулетова, кітапхана 

қызметкері Г.Жәнібекова және сынып 

жетекшілері О.Горбушина, С.Леонова, 

Ш.Атабаева,   Т .Тоқсан баевалар 

белсенділік к'рсетті.  Жиынға қа-

'ткен Шәкен  Айманов атындағы 

« Қ а з а қ ф и л ь м »  к и н о с т у д и я -

сы түсірген аталған туындының 

тұсаукесері ұлттық деректі фильмнің 

қайта жандана бастағанын к'рсетті.     

Фильм Қаз дауысты Қазыбек 

би мен баласы Бекболаттың бақұл-

дасуынан басталады. Осы жерде 

«бақұлдасқаны несі, бұл к'ркем 

фильм емес, деректі фильм ғой» де-

ген уәждің тууы орынды. Алдымен, 

осы сауалға жауап бере кетсек, қазір 

әлемдік кинематографияның, оның 

ішінде, деректі фильм түсірудің 

ілгерілеп кеткені соншалық, тари-

хи деректі фильмдердің бюджеті 

к'ркем фильм бюджетімен теңесіп 

қалды. Бұл біздің кино 'нерінің ай-

наласында жүрген киногер қауым ды 

ойландыруға тиіс. Соңғы техно-

логия жетістіктерімен қаруланған 

деректі фильм түсірудің әлемдік 

озық үлгісіне, бай тәжірибесіне 

ілесіп отыру үшін деректі фильм 

саласына мемлекеттік деңгейде 

тысушылар Жолдауда атап к'р се-

тілген үштілділік, цифрлық техно-

логиялар, балаларды жастайынан 

дамыту, жаңартылған білім беру 

бағдарламасына ауысу, жаратылыс-

тану циклі пәндерін ағылшын тілінде 

меңгеру, т.б. мәселелерге баса назар 

аударды. Оқушылар болашақта 'з 

қабілет терін іске асырып, ел дамуына 

'з үлес терін қосу үшін, мамандық 

таңдаудың маңыздылығы, ол үшін 

қандай қадамдар жасап, қандай білім 

алу керек тігі жайлы пікір б'лісті. Іс-

шара барысында «Бұл Жолдау – дамуға 

даңғыл жол ашады» атты тақырып тық 

к'рме ұйымдастырылды.  

Алтын 0УБ0КІРОВА, 
оқытушы 
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ЗЕРДЕБАСҚОСУ

к'ңіл б'лмесек, жаһандық кино 

'нерінің к'шінен қалып қоярымыз 

анық. Ол үшін алдымен деректі 

фильм 'ндірісін қазіргі замандық 

кино түсіру талаптарына сай етіп 

қаржыландырудан бастау керек. 

Осы мәселені к'рсетілімнен кейін 

с'з алған Қазыбек би туралы деректі 

фильмінің қосалқы режиссері 

 Ерлан Т'леутай (екінші режиссері 

– Ғазиз Насыров) қынжыла  айтты. 

К'п жылдан бері кино 'ндірісінің 

негізгі үш саласында да (деректі, 

анимациялық және к'ркем фильм) 

ыждаһаттылықпен  еңбек етіп, 

фильм түсіру ісінің барлық үдерісіне 

бастан-аяқ қатысып, түсірілім 

алаңының ыстығына күйіп, суығына 

тоңып, әбден шыңдалған тәжірибелі 

кино маманның айтқан с'зі бұл 

күнде 'те к'кейкесті. 

(Жалғасы 8-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

САРТАЙ БАТЫР 
ЖӘНЕ «МЫҢ БАЛА»
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Б и ы л ғ ы  ж ы л ғ а  ж а з ы л ғ а н 

оқыр мандарымызға шынайы 

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

отырып, ұлт басылымы – «Ана 

тілі» газетіне жазылу жыл бойы 

жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің 

тірегі – мемлекеттік тілдің жай-

күйі болғанымен, к'теріп жүрген 

мәселелері ауқымды. Олардың 

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

мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас'зге жазылу секілді 

маңызды істі жұртшылықтың 

қолдау-к'мегінсіз жүргізу қиын. 

Олай болса ұлтқа, руха ниятқа 

жанашыр жандар «Ана тілінің» ел 

ішінде к'птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана т іл іне»  жазылайық, 

ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады

БАСПАСӨЗ – 2018

ҚАЗЫБЕК БИ ҰЛАҒАТЫ
(Деректі фильмді көргенде көңілге түйген ой)

Дамуға – даңғыл жол

ҒАЛАМ ҚҰЛАҚ ТҮРГЕН ҚАЗАҚ ТІЛІ!

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

мыз. Осыған орай Дү ние  жүзілік ұйымның 

бұл маңызды ор ганындағы 'ңір халық-

тарының «үніне» айналдық.

Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы 

Қауіпсіздік Кеңесіндегі қызме тінің бірінші 

жылы 'тті.

Біз Кеңестің күн тәртібіндегі 'зекті 

мәселелерді шешуге қатысу барысында 

барынша белсенді, конструктивті және 

әділ болуға тырыстық.

А у ғ а н с т а н / « Т а л и б а н » ,  И Л И М /

ДАИШ, «әл-Каида» және Сомали/Эри трея 

ж'ніндегі комитеттерді бас қара отырып, 

олардың жемісті қызмет етуіне 'з үлесімізді 

қосып келеміз.

Кеңестің барлық мүше-мемле кет-

теріне берік ынтымақтастығы үшін риза-

шылығымды білдіремін.

 

Құрметті ханымдар мен 
мырзалар!

Бүгінгі жиын – Қазақстанның Біріккен 

Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 

т'рағалығы барысындағы негізгі шара. 

Ол жаһандық күн тәрті біндегі ең 'зекті 

тақырыптардың біріне арналып отыр.

Бейбітшілік пен қауіпсіздікке қол 

жеткізу жолындағы сенім шаралары 

шие леністің алдын алу және маңызды 

жаһандық проблемаларды шешу кезінде 

негізгі р'л атқарады.

Мен Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 

Ассамблеясының 47-ші сессиясының 

мінберінен Азиядағы қауіпсіздік және 

сенім шаралары ж'ніндегі 'ңірлік құрылым 

құру туралы ұсыныс айтқан болатынмын.

Тынымсыз дипломатиялық жұ мыс тың 

нәтижесінде бұл механизмді құруға қол 

жеткізілді.

Бүгінде Азиядағы 'зара ықпал дастық 

және сенім шаралары кеңесі 'ңірдегі 26 

мем лекетті біріктіріп, табысты жұмыс 

істеуде.

Міне, ширек ғасырдан кейін тағы да 

Біріккен Ұлттар Ұйымында Қауіпсіздік 

Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде 

Қазақстанның атынан с'йлеп тұрмын. 

Алайда жекелеген елдер арасында да, 

жаһандық деңгейде де 'зара сенімді артты-

ру мәселесінің әлі де күрделі екенін  және 

оның күннен-күнге 'зекті бола түскенін 

айтуға мәжбүрмін.

Сенім шаралары жаһандық қауіп сіз-

дікті қолдаудың, бүкіл планета к' лемінде 

бейбітшілікті нығайтудың аса маңызды 

эле менті ретінде күн тәр тібінен түспеуге 

тиіс.

Неліктен?

Біріншіден,  сенім шаралары бүкіл 

адамзатқа жаңа жойқын соғыс қатері 

т'нген ХХ ғасырдың екінші жартысында 

жаппай жойылу қаупінің алдын алу кезінде 

'зін-'зі ақтады.

(Жалғасы 2-бетте)
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БӘРЕКЕЛДІ!

ЕЛШІМЕН КЕЗДЕСТІ

ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ

   АҚОРДА

УАҒДАЛАСТЫҚҚА ҚОЛ ЖЕТТІ

МІНДЕТ – ҚАУІПСІЗДІКТІ 
НЫҒАЙТУ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Америка 
Құрама Штаттарына ресми сапарының 
қорытын ды лары ж9нінде кеңес 9ткізіп, 
оған  Президент 0кімшілігінің  Басшысы 
0.Жақсыбеков,  Прези дент тің к9мекшісі 
– Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы 
В.Жұмақанов, Президенттің к9мекшілері 
Н.Онжанов пен 0.Смайылов қатысты. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  А Қ Ш - қ а  р е с -

ми сапарының аясында 'ткізілген кездесу-

лерді  қорытындылап,  қол  жеткіз ілген 

уағдаластықтарды жүзеге асыру үшін бірқатар 

нақты тапсырма берді.

– Сапар табысты болды. Ең бастысы, нақты 

мәселелер бойынша нақты уағдаластықтарға 

қол жеткіздік, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Сонымен қатар Қазақстан Президенті 

шетелдік компаниялармен экономикалық 

ынтымақтастықты нығайтып, дамыту ж'ніндегі 

міндеттерді іске асырудың маңыздылығын атап 

'тті. 

Елбасының т9рағалығымен Қауіпсіздік 
кеңесінің отырысы 9тіп, онда Қазақстан 
делегациясының АҚШ-қа ресми сапарының 
нәтижесі мен атқарылуы тиіс шаралар 
қарастырылды. 

АҚШ Президенті  Дональд Трамппен, Ви-

це-президент Майкл  Пенспен және т.б. бас-

шылармен 'ткен келісс'здердің нәтижесі 

талқыланды. Қазақстан Президенті АҚШ-тың 

ірі компания ларымен және қаржы инсти-

туттарымен жасалған келісімдерді іске асыру 

мәселелеріне тоқталып, экономикамызға, 

әсіресе инновацияны енгізу, цифрландыру-

ды дамыту және Қазақстанға инвес тициялар 

мен жаңа технологияларды тарту салаларына 

тың серпін беретінін, сондай-ақ екі елдің 

арасындағы келісім еліміздің экономикасын 

дамыту және 'ңірдегі қауіпсіздікті нығайту 

тұрғысынан маңызды екенін атап 'тіп, бірқатар 

нақты тапсырма берді.

Елбасы Қазақстандағы дипломатиялық 
миссиясының аяқталуына байланысты Ресей 
Федерациясының елшісі Михаил Бочарни-
ковпен кездесті.

Нұрсұлтан Назарбаев М.Бочарниковтың 

 Қазақ стан мен Ресей арасындағы қарым-

қатынасты нығайтуға қосқан үлесін ерекше 

атап 'тіп, оның Қазақстандағы дипломатиялық 

қызметіне риза шылық білдірді.

(з кезегінде М.Бочарников екі ел ара-

сындағы қарым-қатынастың жоғары деңгейде 

дамып келе жатқанын тілге тиек етіп, Еура-

зиялық экономикалық одақ аясындағы ынты-

мақтастық нәтижелеріне тоқталды.  

Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев 

М.Бочарниковты «Достық» орденімен мара-

паттады.

Нью-Йорк к9пшілік кітапханасында (АҚШ) 
қазақстандық әдебиет және мәдениет 
орталығы ашылды.

Орталық АҚШ-тың кітапсүйер қауымына 

қазақ халқының әдеп-ғұрыптары және 

'нерімен жақын танысуға мүмкіндік бер-

мек. Қазақстан Республикасы Академиялық 

кітапханасының құжаттарды 'ңдеу қызметінің 

жетекшісі Н.Текесбаевтың пікірінше, бұл 

тәуелсіз еліміздің жетістіктері, оның эконо-

мика, саясат және әлеуметтік саладағы қол 

жеткізген нәтижелерін насихаттауға септігін 

тигізеді.

АҚШ-тың Нью-Йорк к'пшілік кітап-

ханасына Қазақстан Республикасының 

Мәдениет және спорт министрі Арыстан-

бек Мұхамедиұлының қатысуымен 200-ден 

астам басылым салтанатты түрде табыс етілді. 

Орталықта Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың кітаптары, сондай-ақ Елбасының 

қызметі, оның халықаралық  саяси аренадағы 

р'лі туралы, тарихи, ғылыми-танымдық және 

к'ркем әдебиеттер бар. Барлығы 200 кітап 

к'рермен назарына ұсынылған. Жақын және 

алыс шетелдерден қазақстандық әдебиеттер 

орталықтарын ашу жобасы кітапханалардың 

халықаралық деңгейдегі ықпалдастығының 

шешуші б'лігі  саналады. Аталған жоба 

мемлекет тердің, халықтар мен кітапханалардың 

кітаптар арқылы байланысының 'зіндік к'пірі 

іспеттес.Қазақстандық әдебиет орталығы ҚР 

Мәдениет және спорт және ҚР Сыртқы істер 

министрліктері мен Қазақстанның АҚШ-тағы 

елшілігінің қолдауымен ашылды.

(Басы 1-бетте)

Біріккен Ұлттар Ұйымының Жар ғысында 

«Біздің басты міндетіміз – келер ұрпақты соғыс 

'ртінен құтқару» деп жазылған.

Біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесіндегі ширек 

ғасыр ішінде менің елім қарқынды даму жолынан 

'тті.

Дүниежүзіндегі ең ірі Семей ядролық по-

лигонын жауып, ядролық арсенал бойынша 

әлемдегі т'ртінші елден қаруды таратпау ж'ніндегі 

жаһандық қозғалыстың к'шбасшысына  айналдық.

Ядролық қару мен ядролық держава мәрте-

бесінен бас тарту біздің саналы әрі шынайы 

таңдауымыз болды. Бұл Қазақстанның барша 

халқы қолдап, әлемдік қоғамдастық лайықты 

бағасын берген ерікті қадамы еді.

Бүгінде еліміз ядролық қауіпсіздік саласындағы 

барлық іргелі халықаралық келісімдердің қаты-

сушысы болып отыр.

Біз ядролық қаруы жоқ мемлекет ретіндегі 

мәртебемізді заңды түрде бекіттік.

Екіншіден, 'зара сенім жағдайы халықаралық 

ынтымақтастықтың жаңа моделін қалыптастыруға 

септігін тигізеді.

МАГАТЭ-нің т'мен байытылған уран банкінің 

ашылуы – осы ынтымақтастықтың жарқын мыса-

лы әрі оның жүзеге асуының к'рінісі.

Қазақстан ядролық қаруды таратпау режімін 

нығайтуға осылайша кезекті үлес қосты.

Үшіншіден, Қазақстанның ядролық қарусыз 

жолы 'зге елдерге үлгі әрі тәжірибе тұрғысынан 

к'мек болар еді.

Біз тәуелсіз ел болып, мемлекеттігімізді ны-

ғайт  тық және ядролық қарудан бас тарттық. 

Сол арқылы халықаралық беделімізді арттырып, 

ядролық державалардан шабуыл жасамау кепіл-

дігін алдық.

Осы ретте, Солтүстік Корея басшылығын 

біздің жолымызбен жүруге шақырамыз.

Т9ртіншіден, ғылыми-технологиялық прогрес-

тің қазіргі мүмкіндіктері және жаһанда нудың 

шынайы болмысы жаппай қырып-жоятын қаруды 

таратпау міндетін адамзаттың аман сақталып қалу 

мәселесіне айналдырып отыр.

Жаппай қырып-жоятын қаруы бар елдердің 

к'беюі ядролық, химиялық, биологиялық және 

радиологиялық қарудың деструктивті күштердің 

қолына түсу қаупін тудырады.

Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ж'ніндегі 

бүгінгі құқықтық база ХХ ғасыр соңында «ядролық 

БҰҰ-ның Бас хатшысы А.Гутерриш 

Қазақстан Президентінің еңбегін 

жоғары бағалады. «Қазақстан әрдайым 

ядролық қарудан азат әлем құруды 

және оны таратпау мәселесін қолдап 

келеді. Осы мәселеде к'регендік 

танытқан Президент Нұрсұлтан 

Назарбаевқа алғысымды айтамын. 

Кеңес 1992 жылы жаппай қырып-

жою қаруларының халықаралық 

бейбітшілік пен қауіпсіздікке зияны 

ж'нінде қарар қабылдаған болатын» 

деді А.Гутерриш. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  ш и р е к 

ғасырдан кейін БҰҰ ғимаратында 

Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес 

мүшесі Қазақстан атынан с'з с'йледі. 

Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесіндегі т'рағалығы кезіндегі 

негізгі шара жаһандық күн тәртібіндегі 

ең 'зекті тақырыптардың біріне 

арналды. Елбасы жекелеген елдер 

державалар клубының» кеңеюіне тосқауыл бола 

алмады.

Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа 

негізделген аса маңызды таратпау режімін нығайту 

үшін терең ментальді 'згерістер мен к'пжақты 

жаңа саяси шешімдер қажет деп ойлаймын.

Ядролық қаруды таратпау саласындағы сенімді 

нығайта түсу үшін мынадай шаралар атқаруды 

ұсынамын.

Бірінші. Ядролық қаруды таратпау туралы 

шарт тан шығу процесін қиындату қажет деп са-

наймын.

Корей Халық Демократиялық Республика-

сының әрекеті ядролық қаруды иеленсем деген 

амбициясы бар басқа елдерді осындай қадамға 

итермелеуі мүмкін.

Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа 

күмән келтірмей, Біріккен Ұлттар Ұйымы 

Қауіпсіздік Кеңесінің арнайы резолюциясын 

әзірлеу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын. Бұл 

құжат Шартты бұзатын елдер үшін осының нақты 

салдарын, соның ішінде санкция шаралары мен 

мәжбүрлеу шараларын айқындайтын болады.

Екінші.  Жаппай қырып-жоятын қаруды 

иемденуге және таратуға қатысты қатаң шара 

қолданудың нақты жұмыс істейтін механизмін 

әзірлеу керек. Мұндай к'пжақты келісімдерді 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің же-

келеген резолюцияларымен бекіту қажет.

Жаппай қырып-жоятын қаруды иемдену 

ниетіне жол бермеудің басты шарасы ретінде 

ядролық державалардың кепілдігін заң жүзінде 

міндеттейтін жүйені дамыту қажет деп санаймын. 

Бұл атом қаруын иеленуден ерікті түрде бас тартқан 

және ядролық қаруы жоқ мемлекеттер үшін керек.  

Үшінші.  Жаһандық қауіпсіздік жүйесін 

жаңғырту процесінің сәтті немесе сәтсіз болуы 

әлемдік қоғамдастықтың милитаристік анахро-

низмді еңсеру қабілетіне тікелей байланысты.

Еш мағынасы жоқ әрі арандатушылық туғы-

затын әскери блоктарға б'лінуді 'ткеннің үлесіне 

қалдыру керек. Дәл осы тұста мемлекеттер 

арасындағы сенім аса қажет.

Мен соғысқа қарсы жалпыәлемдік шаралар 

туралы к'зқарасымды «Wлем. ХХІ ғасыр» атты 

манифесімде білдірдім. Бұл құжатта Біріккен 

Ұлттар ұйымының 100 жылдығы қарсаңында ядро-

лық қарудан азат әлем құруға жағдай жасайтын іс-

қимылдар к'рініс тапқан еді. Wлемдік қоғамдастық 

қолдаса, бұл мақсатқа қол жеткізуге болады. 

Т9ртінші. Халықаралық қарым-қатынасқа 

саяси сенім мен жүйелі диалогты міндетті түрде 

қайтару керек.

Іс-қимылды толықтай қамтитын бірлескен 

жоспар соның жарқын мысалы болмақ.

Иранның ядролық бағдарламасына қатысты 

мәміле қаруды таратпау саласындағы к'п жақты 

дипломатияның табысты болатынын к'рсетті.

Ол күрделі мәселелерді келісс'здер арқылы 

шешудің тәжірибе жүзіндегі мысалына айналды.

Қазақстан да 'з үлесін қосқан сенім ахуалының 

арқасында осы келісім жүзеге асты. 

Кейбір қатысушылар тарапынан 'з мін-

дет  темелерін жүзеге асыруда туындаған қиын-

дықтарға қарамастан Іс-қимылды толықтай 

қамтитын бірлескен жоспар одан әрі табысты 

іске асады деп сенемін. Бұл мәселені біз АҚШ 

Президентімен бірге талқыладық.

Осындай конструктивті тәсілді Солтүстік 

Кореяға қатысты ядролық проблеманы реттеуде 

де қолдануға болады деп ойлаймыз.

Корей түбегіндегі қазіргі оқиғалар терең 

қарама-қайшылықтың бар екенін білдіреді. 

Осыған орай, мүдделі тараптарды Солтүстік 

Корея мәселесін жылдам әрі конструктивті жол-

мен шешуге шақырамыз.

Сенім ахуалын қалыптастырудың маңызды 

талабы ретінде «ядролық бестіктің» Корей Халық 

Демократиялық Республикасының қауіпсіздігіне 

кепілдік беруін және Пхеньянның келісс'з 

үстеліне оралуын жақтаймыз.

Қажет болған жағдайда, Қазақстан мүдделі 

тараптар үшін келісс'з алаңын ұсынуға дайын.

Сенім шаралары бүгінде қант'гіс  болып 

жатқан Таяу Шығыс үшін де 'те 'зекті болып 

отыр.

Сириядағы шиеленіс алыс жатқан 'ңірлерге 

де зиянын тигізуде.

(зара сенім Астана алаңындағы диалогқа 

негіз болғанын ерекше атап 'ткен ж'н.

Астана процесі Женева келісс'здерін толық-

тырып, Сириядағы шиеленісті бейбіт жолмен 

реттеуге қолдан келгенше үлес қосып келеді. 

Астанада осындай 7 келісс'з 'тті. 

Бесінші. Жаппай қырып-жоятын қарудың 

таралуымен күрес жүргізудегі бірден-бір тиімді 

құрал – ядролық қарудан азат аймақтар құру.

Сондай-ақ, бұл ұжымдық сенім білдірудің 

үлгісі болып саналады.

Таяу Шығыста ядролық қарудан азат аймақ 

құру жұмыстарын күшейте түсуді маңызды деп 

санаймын.

Мүдделі тараптарды осыған шақырамын 

және кейбір елдер арасындағы түсініспеушіліктер 

жақын арада шешімін табады деп үміттенемін.

Алтыншы. Бүгінде ғылыми жетістіктерді 

пайдаланып, жанталаса қаруланудың жаңа 

толқынының туындау қаупі бар.

Осыған орай халықаралық қоғамдастық жаңа 

әскери және ақпараттық технологиялардың жа-

салуы мен таралуына бақылауды күшейтуге тиіс.

Сенім шаралары ғарыш кеңістігін милитариза-

ция лаудың алдын алуға қатысты ортақ ұстанымды 

қалыптастыру барысында да керек болады.

Бұл мәселелер Біріккен Ұлттар Ұйымының 

арнайы отырысында қаралуға лайық деп ойлай-

мын.

 

Құрметті ханымдар мен 
мырзалар!

Wлемдік ядролық державалар арасындағы 

'зара түсіністік пен 'зара сенім жағдайында 

ғана к'птеген қақтығыстың алдын алып, тиімді 

реттеуге болатыны бүгінгі күннің шындығына 

айналды.

Ядролық апатты болдырмау үшін оларға адам-

зат алдындағы зор жауапкершілік жүктелген.

Wсіресе ірі ядролық державалар ядросыз 

қарудан азат әлем құру үшін күрестің алдыңғы 

шебінде болып, жаппай қырып-жоятын қаруды 

қысқартудың үлгісін к'рсетуі қажет.

Бірақ бұл басқа елдер сырт қалуға тиіс, олар 

ештеңеге ықпал ете алмайды дегенді білдірмейді.

Wлемдік қоғамдастық – алуан түрлі және к'п 

қырлы сипаты арқылы күшейе түскен біртұтас 

организм. Ол жер бетіндегі ұлттар мен халықтар 

арасында теңгерім мен үйлесім болған кезде ғана 

алға басып, дами алады.

Сол себепті ,  б із  халықаралық құқық 

үстемдігіне негізделген қауіпсіз әлем мен әділетті 

әлемдік тәртіпке бірлесе қол жеткізуіміз керек.

Бұл істе Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 

Кеңесінің р'лі зор және оған  тарихи миссия 

жүктелетіні де с'зсіз.

Адамзат ХХІ ғасырда жаппай қырып-жоятын 

қарудан азат әлем құру үшін лайықты жолдан 'те 

алады деп сенемін.

Ұжымдық іс-қимылдан қуат алған әлемдік 

қоғамдастықтың сенімі, ерік-жігері мен ақыл-

парасаты планетамыздың жаһандық апатқа 

ұшырауына жол бермейді деп сенемін.

Назарларыңызға рақмет!

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
«Жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау: сенім шаралары» атты отырысында сөйлеген сөзі

ҒАЛАМ ҚҰЛАҚ ТҮРГЕН ҚАЗАҚ ТІЛІ!

арасында да, жаһандық деңгейде де 

'зара сенімді арттыру мәселесінің 

әлі де күрделі екенін және оның 

күннен-күнге 'зекті бола түскенін 

жеткізді. Сенім шаралары жаһандық 

қауіпсіздікті қолдаудың, бүкіл планета 

к'лемінде бейбітшілікті нығайтудың 

аса маңызды элементі ретінде күн 

тәртібінен түспеуі тиіс. Президент 

Н.Назарбаев оның себептерін жан-

жақты түсіндіріп берді. 

Қазіргі ғылыми-технологиялық 

прогресс мүмкіндіктері ядролық, 

х и м и я л ы қ ,  б и о л о г и я л ы қ  ж ә н е 

радиологиялық қарудың деструктивті 

күштердің қолына түсу қаупін күшейтіп 

отыр. Елбасы осы бағытта бірқатар 

нақты шаралар атқаруды ұсынды. 

Елбасының айтуынша, халықаралық 

қоғамдастық жаңа әскери және 

ақпараттық технологиялардың жа-

салуы мен таралуына бақылауды 

күшейтуге тиіс. Бұл ретте Н.Назарбаев 

ірі ядролық державалар ядросыз әлем 

құру үшін күрестің алдыңғы шебінде 

болып, жаппай қырып-жою қаруларын 

қ ы с қ а р т у д ы ң  ү л г і с і н  к ' р с е т у і 

қажеттігін жеткізді. 

Отырыс қорытындысы бойын-

ша тарихи құжат – БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесі т'рағасының 'ңірлік деңгейде 

п р е в е н  т и в т і  д и п л о м а т и я  ж ә н е 

шие леністі болдырмау ж'ніндегі 

мәлімдемесі қабылданды. Құжатта 

қазіргі  халықаралық қатынастар 

тақыры бындағы маңызды мәселе-

лер қамтылып, оның шешімдері 

ұсынылған. 

* * * 

Мемлекет  басшысы Америка 

Құрама Штаттарына ресми сапарының 

қорытындысы бойынша баспас'з 

мәслихатын 'ткізіп, отандық және 

шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары 

'кілдерінің сауалдарына жауап берді. 

Елбасы 'з с'зінде Ақ үйде 'ткен 

кездесудің маңыздылығына тоқталып, 

Д.Трамптың жылы қабылдағанын, 

осы сапар арқылы Қазақстан мен 

АҚШ-тың арасындағы әріптестіктің 

нығая түскенін атап 'тті. Д.Трамппен 

бірлескен мәлімдемеде де ең әуелі 

саяси қолдау, бейбітшілік жағдайдағы 

әріптест ікт і  дамыту  мәселелері 

қозғалғанын атап к'рсетті. Қазіргі 

таңда Қазақстанда 550 бірлескен 

'ндіріс жұмыс істейді. Ал осы сапарда 

жалпы сомасы 7,5 миллиард доллар 

к'леміндегі жиырмадан астам құжатқа 

қол қойылды.  

«БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде 'ткізіл-

ген шараның маңызы ерекше. Бұрын-

соңды еліміз мұндай деңгейдегі Ұйымға 

т'рағалық еткен емес. Мұның бәрі 

– еліміздің табысы» деді Н.Назарбаев. 

* * *

Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев 

П о л ь ш а  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

Президенті Анджей Дудамен кездесті. 

Мемлекет басшысы әңгіме бары-

сында А.Дуданы Польшаның БҰҰ 

Қ а у і п с і з д і к  К е ң е с і н і ң  т ұ р а қ т ы 

емес мүшесі ретіндегі қызметінің 

басталуымен құттықтады. А.Дуда 

екіжақты ынтымақтастықтың 'зекті 

мәселелерін талқылау мүмкіндігі 

болғанына ризашылық білдірді. 

Қазақстан Президенті Біріккен 

Ұ л т т а р  Ұ й ы м ы н ы ң  Б а с  х а т ш ы -

сы  Антониу Гутерришпен кездесті. 

Wңгімелесу  алдында  Нұрсұлтан 

 Назарбаев Біріккен Ұлттар Ұйымының 

Құрметті қонақтар кітабына қолтаңба 

қалдырды. Кездесу барысында тарап-

тар Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесіндегі т'рағалығымен байланыс-

ты 'зекті мәселелерді талқылады. 

Сондай-ақ Мемлекет басшы-

сы АҚШ-қа ресми сапары аясында 

«Goldman Sachs» компаниясының 

президенті Харви Шварцпен, «Nasdaq» 

компаниясының президенті  Адина 

Фридманмен және «ExxonMobil» 

компаниясының бас атқарушы дирек-

торы Даррен Вудспен кездесті. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-

тың АҚШ-қа ресми сапары және 

БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесіндегі 

т'рағалық қызметі табысты 'тті. 

Wлем жұртшылығының назарын 

аударған маңызды оқиға  бары-

сында халықаралық сарапшылар 

Қазақстанның бейбітшіл саясатын 

жоғары бағалады. 

Дина ИМАМБАЕВА

Сапар сәтті аяқталды
      

    -     
-     «  -   

:  »       
   .  
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ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ЖАҢА БАҒЫТТАҒЫ 
МЕКТЕП АШЫЛМАҚ

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАРҒА 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ЗОР

МҰЗ АЙДЫНЫНДА – 
ОҚУШЫЛАР

СЕРПІНДІ ЖОБАЛАР – 
СЕНІМ ҰЯЛАТАДЫ

ЖАС ҒАЛЫМДАРҒА ҚОЛДАУ БАРЭЛЕКТРОНДЫҚ 
ҚЫЗМЕТ – ТИІМДІ ТӘСІЛ

ЗАМАНҒА САЙ БОЛУЫМЫЗ КЕРЕК

Елімізде «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы 
іске асырылып жатқаны мәлім. Бұл орайда 
Қостанай қаласындағы «Озат» дарынды 
балаларға арналған мектеп-интернатының 
базасында ІТ-мектеп ашылмақ. 

Бұл туралы Қостанай облысының әкім ді-

гінде 'ткен жиында айтылды. Аймақ басшысы 

Архимед Мұханбетов: «2018 жылы білім сала-

сына баса назар аударамыз. Бірнеше әлеуметтік 

нысан ж'нделеді. (здеріңізге белгілі, елімізде 

цифрландыруға байланысты ірі жобалар қолға 

алынады. Мәселен, біз биыл облыс орта-

лығынан IT-мектеп ашамыз. Сол себепті, бар-

лық аудандарда да осындай мектеп ашылуы ке-

рек. Мұны қала, аудан әкімдеріне тапсырамын» 

деді. Аталған мектепті пайдалануға беру биыл ғы 

жылдың қыркүйек айына жоспарланып отыр. 

Елімізде туризмді дамытуға байланысты 
к9птеген шаралар қолға алынып жатқаны 
белгілі. 

Мәселен, Шығыс Қазақстан 'ңірінде турис-

терге құрт қайнатып, ірімшік дайындаудың, 

бауырсақ пісіріп, ет асудың қыр-сырын 

к'рсететін демалыс орнының ашылуы осының 

дәлелі десек  болады. Зайсан ауданындағы 

Жаңатұрмыс ауылының жанынан орын теп-

кен бұл мекен к'птеген туристерді тамсантып 

келеді. «Нұржеменей» деп аталатын демалыс ор-

нына саяхаттап келген туристер ұлттық тағамдар 

туралы хабардар болып, мәлімет алады. Мұндай 

жақсы бастамалар әр 'ңірде қолға алынса құба-

құп. Осындай жолдармен біз ұлттық тағам да-

рымызды насихаттауға мүмкіндік аламыз.

Талдықорған қаласында алғаш рет оқушылар 
арасында xоккейден турнир 9тті. №12 орта 
мектептің мұз айдынында ұйымдастырылған 
жарысқа 14 команда қатысты.

Облыстық Жастар саясаты мәселелері 

басқармасы 'ткізген турнирдің ашылу салта-

натында «Хоккей ең қызықты ойынның бірі. 

Нағыз ер азаматтардың шұғылданатын спорты» 

деген облыс әкімінің орынбасары Жақсылық 

Омар мектептерде қыстық спорт түрі дамиты-

нын айтты. Сондай-ақ 'ңір басшысының орын-

басары ардагер xоккейшілермен бірге жас спор-

шылар назарына арнап тартысты ойын к'рсетті. 

Қыстың қақаған аязына қарамастан, жастардың 

жанары жалын атып, жеңіске ұмтылды. 

Бірінші орынды №8 мектептің оқушылары 

қанжығалады. 

Оңтүстік Қазақстан облысында Елбасының 
биылғы Жолдауына орай бірқатар маңызды 
жұмыстар қолға алынбақ. 

Облыс әкімі Жансейіт Түймебаевтың ай-

туы бойынша, бүгінгі таңда 'ңірдегі аграрлық 

секторды игеру және инновацияларды енгізу 

ең маңызды мәселелердің біріне айналуда. 

Ж.Түймебаев бұл орайда тамшылатып суғару, 

жылыжай к'лемін ұлғайту бағыттарында 

жаңа технологиялар енгізу арқылы 'німділікті 

арттыруға болатынын тілге тиек етті. Соны-

мен қатар «Интеллектуалды к'лік жүйесін 

енгізу мақсатында Шымкент қаласы бойын-

ша «Смарт Сити» жобасы шеңберінде қалаға 

кіре беріс жеті жерден ауыр салмақты жүк 

к'ліктерін қадағалау үшін арнайы таразы 

құру жоспарланған. Облыс басшысы оңтүстік 

жұртшылығын Елбасы бастамаларын қолдап, 

Жолдауында атап к'рсетілген мәселелерді 

іске асыруға белсенді қатысып, облыстың 

әлеуметтік-экономикалық дамуы мен саяси 

тұрақтылықты қамтамасыз етуге бар күш-

қайратты жұмсауға шақырды.

 – 2018

Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.W.Назарбаевтың 

«Т'ртінші 'неркәсіптік рево-

люция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы 

зияткерлік 'німді әлемдік ұдайы 

жаңғырту  құрылымындағы жаңа 

технологиялар, үлкен деректер, 

жаһандық 'згерістер дәуірінде 

елдің даму бағытын дараландыр-

ды.

Білім беру қоғамдастығы ал-

дына Елбасы «барлық жастағы 

азаматтарды қамтитын білім 

б е р у  і с і н д е  ' з і м і з д і ң  о з ы қ 

жүйемізді» құру міндетін қойып 

отыр.  Президент адамның үнемі 

жетіліп, білімдері мен дағдыларын 

жаңарту қабілеттері 'мірдегі жеке 

табысқа жетуіне және еліміздің 

гүлденуіне жол ашатынына назар 

аударады. Университет ректоры 

ретінде қазіргі студент жастардың 

цифрлық дәуір жағдайында 

кәсіби ұмтылыстарын жүзеге 

асыру үшін зор әлеуеті бар және 

олар ин новацияларды қабылдауға 

дайын екенін баса айтқым келеді.

Мектеп бағдарламаларының 

мазмұнын жаңарту – заманауи 

әлеммен тиімді қарым-қатынас 

жасауға қабілетті  креативті 

тұлғаны тәрбиелеу. (скелең 

ұрпақ бойында технологиялық 

дәуір жағдайында 'мірлік қажеті 

б а р  д а ғ д ы л а р д ы  м е ң г е р у г е 

ұмтылуды тәрбиелеу үшін сол 

идеялар мен мақсаттарға ортақ-

таса алатын ұстаздарды даяр-

лау қажет. Осыған байланысты 

 Президент «жоғары білім беру 

ісінде жасанды интеллектпен 

және «үлкен деректермен» жұмыс 

істеу үшін ақпараттық техно-

логиялар бойынша білім алған 

түлектер» санын к'бейту міндетін 

қойып отыр.

Президенттің жас ғалымдар 

үшін ғылыми гранттар аясында 

квота б'лу туралы с'зін ғылыми 

қоғамдастық қуана қабылдады. 

Бұл жас зерттеушілер ұрпағы-

ның идеяларын іс жүзінде іске 

асыру мүмкіндіктерінің 'рісін 

кеңейтеді.

Бизнесті, 'ндірістік сектор-

ды қолданбалы ғылыми-зерттеу 

әзірлемелерін жүргізуге тарту 

ғылыми идеядан бастап оның 

нәтижелерін енгізуге дейінгі 

жолды едәуір қысқартады. Яғни 

ғылым 'ңір мен ел үшін маңызды 

мәселелерді шешуге бағытталады.

Елбасы үш тілде білім беру 

тәжірибесін одан әрі дамы ту 

қажеттігін атап 'тті. Бұл рет-

те Президенттің қазақстан-

дық тардың лайықты болашағы 

 туралы қамқорлығын сезінуге 

болады. «(зінің тарихын, тілін, 

мәдениетін білетін, сондай-ақ 

заманына лайық, шет тілдерін 

меңгерген, озық әрі жаһандық 

к'зқарасы бар қазақстандық 

біздің қоғамымыздың идеалына 

айналуға тиіс». 

Е.А.Б'кетов атындағы Қара-

ғанды мемлекеттік универси-

тетінің үштілді кадрларды даярлау 

тәжірибесі бар. Бұл бағдарламаны 

меңгерген түлектер табысты 

жұмыс жасайды, олар ұтқырлы, 

қосымша біліктіліктерге ие бо-

лып, үздік шетелдік тәжірибені 

ықыласпен қабылдайды. Қазіргі 

кезеңде университет мектептерде 

биология, химия, информати-

ка, математика тәрізді пәндерді 

ағылшын т іл інде  оқытатын 

ұстаздарды даярлауға кірісті.

Қазақстандықтардың зама-

науи әлемдік 'ркениет шыңда-

рына қарай жолы қазақ тілінің 

әліпбиін латын графикасына 

к'шіру арқылы айтарлықтай 

жеделдетіледі. Осы бағыттағы 

алғашқы қадамдар қоғамның 

үмітін ақтап, жағымды пікірлерге 

ие болды.

Барлық деңгейдегі  б іл ім 

беру жүйесінің бүгінгі таңда 

қалыптасып келе жатқан жаңа 

п а р а д и г м а с ы  е н ж а р л ы қ қ а , 

үстірттікке, құзыретсіздікке жол 

бермейді. 

Е ң  а л д ы м е н  Е л б а с ы н ы ң 

 Қа зақстан халқына Жолдауына 

қатысты Мәлімдемесін ерекше 

ынтамен тыңдаған біз одан тың 

жаңалықтар мен жақсы 'згерістер 

нышанын күттік. Ал Жолдаумен 

танысқан сәтімізде оның әрбір 

жолындағы ілгерілеуге бастайтын 

ізгі ниетті айқын сезіндік.  

Бірінші міндет қатарында 

«Еліміздің бірнеше 'неркәсіптік 

к ә с і п о р н ы н  ц и ф р л а н д ы -

ру ж'нін дегі пилоттық жоба-

ны іске асырып, бұл тәжірибені 

кеңінен тарату керек. Цифрлық 

және басқа да инновациялық 

шешімдерді әзірлеушілердің 'з 

экожүйесін дамытуы аса маңызды 

мәселеге айналып келеді» деп 

атап к'рсетілді. Бұл маңызды 

да ауқымды жоба ның бастауы. 

Оның мәні, Мәлімдемеде атап 

к'рсет іл  гендей,  'неркәсіп-

тегі еңбек 'німділігі деңгейін 

к'теруге сеп тігін тигізетіндігінде 

жатыр. Сондай-ақ бұдан былай 

жаңалықты енгізудің нәтиже-

леріне сараптама-болжамдар 

жасалмақ.  

Жолдауда алдағы уақытта 

мемлекетімізде атқарылатын 

маңызды істер нақты атап ай-

тылды.  Мәселен, «Экономиканы 

цифрландыру табыс әкелгенімен, 

жұмыс күшінің к'птеп босап қалу 

қаупін де тудырады. Босайтын 

жұмыс күшін еңбекпен қамту үшін 

келісілген саясатты алдын ала 

тиянақтау керек» деген тұжырым 

адам дар ға деген қамқорлықты 

сездіреді.  

Мен жоғары оқу орнының 

оқы тушысы және ғылым ада-

мы ретінде бұл бағдарламалық 

құжатты ойға тоқи оқып шықтым. 

Күнделікті жұмыс барысында 

әрбір с'йлемнің астарына терең 

үңіліп, зерделеп отыру қажеттігін 

және сезінемін.

Жолдаудағы білім беру сапа-

сын к'теру, оны жетілдіру бағы-

тындағы нақты шаралар к'ңіл 

аударады. Ұстаздарға құрмет 

лебі айқын сезіледі. Білім беру 

саласын экономиканың жеке 

тармағы ретінде қарау туралы 

ұсыныс к'ңілге қонады. Жоғары 

оқу  орындарына б іл ім беру 

бағдарламаларын жасауға к'бірек 

құқық беру ж'ніндегі міндет заман 

талабына сай келеді деп білеміз. Ал 

оқытушыларды қайта даярлықтан 

'ткізу, жоғары оқу орындарына 

шетелдік менеджерлерді тарту, 

әлемдік университеттердің кам-

пустарын ашу — біздің білімге 

ұмтылған жастарымыз үшін жа-

салып жатқан қамқорлық, келер 

күннің қамын ойлау деп ұғындық.

Еркін КӨБЕЕВ,
Академик Е.Бөкетов 

атындағы Қарағанды 
мемлекеттік 

университетінің 
ректоры, профессор 

 Алтай ТАЙЖАНОВ, 
философия 

ғылымының докторы, 
профессор

ҚР Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың 
т9рағалық етуімен 9ткен Үкімет отырысында Елбасының 
бастамасымен іске асқан «Нұрлы жер» тұрғын үй 
құрылысы бағдарламасының жұмыс барысы мен алғашқы 
жылдағы қорытындысы, Құқық қорғау қызметін, 
атқарушылық іс жүргізу мен сот сараптамасының 
мәліметтерін цифрландыру, Азаматтық авиацияны одан 
әрі дамыту мәселелері қаралды. 

Премьер-министр 'з с'зінде мемлекет тарихында алғаш 

рет 11 млн м² астам тұрғын үй пайдалануға берілгенін, 

оған  Мемлекет басшысы бастамашы болған Мемлекеттік 

бағдарламаның арқасында қол жеткізгенімізді атап 'тіп, 

сондай-ақ Елбасы 2030  жылға қарай бір адамға  30 м² 

тұрғын үйге дейін жеткізуді міндеттегенін айтты.

Жиын барысында ҚР Инвестициялар және даму 

министрі Жеңіс Қасымбек «Нұрлы жер» тұрғын үй 

құрылысы бағдарламасын жүзеге асыру жайына тоқталып, 

атқарылған шаруаларды егжей-тегжей баяндап берді. 

Оның айтуынша, тұрғын үйді пайдалануға беруде Астана, 

Алматы қалалары мен Маңғыстау, Ақт'бе облыстары к'ш 

бастап тұр. Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Қостанай 

және Павлодар  облыстарында 'сім байқалады. Сондай-ақ 

'ңірлерге тұрғын үй құрылысына қажетті инфрақұрылымды 

жүргізу үшін 77,3 млрд теңге б'лініп, оның 99,5% немесе 

76,9 млрд теңгесі жұмсалған. 

«11,2 млн м² тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл 

'ткен жылғы деңгейден 6,2% жоғары. «Нұрлы жер» 

бағдарламасының жылдық жоспарына тұрғын үйді жалпы 

енгізу 111%-ға орындалды. Жалпы 100,8 мың тұрғын үй 

салынды, оның ішінде 75,8 мың үй немесе жалпы к'лемнің 

75% жеке сектор есебінен, 25 мың пәтер (жалпы к'лемнің 

25%) мемлекеттік инвестициялар есебінен тұрғызылды» 

деді Ж.Қасымбек.

Бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжанов 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясын-

да электрондық қылмыстық іс, әкімшілік 'ндірістердің 

бірыңғай тізімі, тексеру объектілері мен субъектілерінің 

бірыңғай тіз імі,  талдау орталығы, азаматтардың 

электрондық 'тінімдері секілді бес құрамдас б'ліктен 

тұратын «Электрондық іс» жобасы жүзеге асырылып 

жатқанын атап 'тті. 

Ал Жоғарғы сот аппаратының басшысы Нұрсерік 

Шәріпов Сот жүйесін цифрландыру туралы баяндап, 

биыл 1 қаңтардан бастап Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 

'згеруіне байланысты соттар істерді электрондық форматта 

қарауға к'шкендігіне тоқталды. «Цифрлық технологияларға 

жаппай к'шу сыбайлас жемқорлықты азайтып, артық 

қағаз түріндегі құжат айналымынан арылтатыны с'зсіз» 

деді Н.Шәріпов.  Осы мәселе бойынша Ақпарат және 

коммуникациялар министрі Д.Абаев, Астана қаласының 

әкімі W.Исекешов, Алматы қаласының әкімі Б.Байбек 

с'з с'йлеп, цифрлық технологияның қоғамдағы р'лі мен 

маңызына тоқталды. 

Жиын соңында Премьер-министр Б.Сағынтаев сала бас-

шыларына бірқатар тапсырмалар беріп, Елбасы жүктеген 

міндеттердің уақытында орындалуына сенім артты.  

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ
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МАМАНДЫҚТЫҢ 
БӘРІ ЖАҚСЫ...

ТЕК ЖҮРЕК ҚАЛАУЫҢМЕН ТАҢДАЙ БІЛ

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

ҮКІМЕТ

жері кем, бітіріп алса бірдеңе қылып бір 

жұмысқа ілігер» деп жалған намысқа 

бой алдырып, оқуға түсе алмай қалыпты 

деген с'зді ұятқа санап, сүйретіп жүріп 

жоғары оқу орнына іліктіреміз. Баланың 

жан дүниесіне үңіліп, ол қалай ма, 

қаламай ма, оған бас ауыртпаймыз. 

Нәтижесінде, мемлекеттің ақшасы 

желге ұшып, ол бала 'зінің бітірген 

саласы бойынша жұмыс жасамауы 

мүмкін. Тіпті заңгер, экономист бол-

сын, жүрек қалауымен оқымаған соң 

ертең жұмыссыз жастар солардың ара-

сынан шығады. Осыдан барып  маман 

жетіспейді ,  жастардың арасында 

жұмыссыздық белең алып кетті деп шы-

рылдаймыз. Сондай-ақ бізде әулет деген 

ұғым бар. Яғни біз әулетімізбен ғалым, 

мұғалім, дәрігерлерміз деп мақтанып 

жатамыз. Бәлкім, ұста болғысы келген 

баланың арғы аталарының бірі, әлде 

нағашы жұрты ұсталықты ұстанған 

болар,  'кінішке қарай,  ондайды 

мойындағымыз келмейді. 

Осы тақырыпты к'теру бары-

сында біраз жайттарға қанықтық. 

Қоғамда жиі с'з болатын шетелден 

маман әкелудің қыр-сырына үңілдік. 

Мәсе лен, кез келген салада шетелден 

әкелінген техника мен технологияның 

сырын білетін маман қажет. Мұндайда 

шетелдік компания келісімшартпен 

жұмыс жасайды. Келісімшарт күшін 

жойғанда, жауапкершілікті 'з мойында-

рынан алып, енді 'здеріңіз техникалық 

қызмет к'рсетіп, күтіп-баптап жұмыста-

рыңызды жүргізе  беріңіздер деп, 

'здерімен бірге ала келген мамандармен 

кері қайтады. Ары қарай белгілі. Ол 

жұ мысты жалғастырып, қыр-сырын 

түсіне қоятын маман жоқ. Мәселен, 

Ал матыда к'гілдір отынмен жұмыс іс-

тейтін муниципалдық автобус парктері 

құрылды. Ал құю пунктінде отынды 

к'ліктерге құйып беретін арнайы маман 

болуы шарт. Ондай маман бізде жоқ. 

Салдарынан қаладағы үш құю пунктінің 

біреуі ғана жұмыс істеп тұрғандығы 

мәлім. 

Елімізде «Дипломмен ауылға!», 

«Бизнестің жол картасы – 2020», «Серпін 

– 2050», т.б. к'птеген мемлекеттік 

бағдарламалар бар. Елбасы 'з Жолдау-

ларында еліміздің болашағы – білімді 

жастардың қолында екендігіне ерекше 

назар аударады. Соған қарамастан елі-

мізде жұмыссыз жүрген жастар жетерлік. 

Шетелдік тәжірибеге к'з жүгіртіп 

к'рсек, мәселен, Кореяда баланы жас 

кезінен қабілет-қарымын байқап, белгілі 

бір салаға бейімдейді. Бақсақ, оларда 

Жұмыспен қамту орталықтары тұтас 

бес қабатты үйді қамтиды. Біздің елден 

барған мамандардың айтуынша, әр 

мамандыққа жеке-жеке кабинет б'лініп, 

сол мамандықтың қыр-сырымен таныс-

тыратын қажетті құрал-жабдықтармен 

қамтамасыз етілген. Тәрбиеші болғыңыз 

келсе, тәрбиешінің мамандығынан 

толық хабардар боласыз. Тәрбиеші 

қандай мамандық, ол немен айналыса-

ды соны қарапайым ойыншық арқылы 

түсіндіреді. Инженер болғысы келген 

бала экскаватор, т.б. ойнаса, аспаз 

болғысы келген бала тамақ дайындап 

үйренуі мүмкін. Яғни баланы балабақша 

кезінен, мектеп қабырғасынан дай-

ындап, оның қабілет-қарымына қарай 

бағыт-бағдар беріп отырады. Осылайша 

бала кезінен кәсіби бағдар беру арқылы, 

белгілі бір мамандыққа бағыттайды. 

Корей елі мұндай жүйеге к'шу үшін к'п 

уақыт жұмсаған екен. 

Ал Австралияда мұндай жұмыспен 

қамту орталықтары жекенің қолында, 

яғни ақылы. Себебі белгілі бір жүйеге 

түсіру үшін 15-20 жыл уақыт кеткен.

Біздің елдегі жағдайды білмекке 

Алматы қалалық жұмыспен қамту 

орталығына барып, мамандардың пікірін 

тыңдап, жүргізіліп жатқан жұмыс бары-

сымен танысып қайттық. Орталықта 

халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, 

үміткерлерді қолдау аймағы, кәсіпкерлік 

бағдарлау және т.б. бірнеше б'лім жұмыс 

жасайды. Wр б'лімнің алдына қойған 

мақсат-міндеттері бар.

Кәсіпкерлікті бағдарлау б'лімі заман 

талабынан туындаған. ҚР Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

Жұмыспен қамту орталықтарын ре-

формалап, былтыр қыркүйек айынан 

бастап үш 'ңірде, яғни Астана, Алма-

ты, Павлодар қалаларында тәжірибе 

жүргізіп, нәтижесінде қазан айынан бас-

тап Кәсіпкерлікті бағдарлау б'лімдері 

ашылды.

Б'лімнің негізгі мақсаты – жастар-

дың 'з мамандығын адаспай, дұрыс 

таңдап, жұмысқа орналасуына к'мек 

к'рсету. Алматы қалалық жұмыспен 

қамту орталығының Кәсіпкерлікті бағ-

дар  лау б'лімінің басшысы Керімқұл 

Жекетаевтың айтуынша, б'лім Алматы 

қа ла лық білім басқармасы мен «Атаме-

кен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 

ты   ғыз қарым-қатынаста жұмыс жасай-

ды. 

Былтыр 12 мектепте, 10-ға жуық 

колледжде, ЖОО-ларда кездесу 'ткізіп, 

оқушылар мен студенттерге мамандық 

таңдаудың маңыздылығын, қазіргі 

уақыттағы сұранысқа ие мамандық 

түрлері жайында мағлұмат беріп, ашық 

әңгіме 'ткізіпті. Биыл да бұл жұмыс 'з 

жалғасын табуда. 

«Қазір біз Алматы туризм және 

қонақ  жай лылық индустриясы коллед-

жінің студенттерімен болған кездесуден 

кел дік. Кездесу барысында 150 студентке 

30 сұрақ жазылған сауалнама таратылды. 

Қорытындысы бойынша, 88 студент, 

яғни 59 пайызы нақты жауап берген. 

(Жалғасы 8-бетте)

Иә, мемлекет жастарға алғашқы 

 ма мандықты тегін беріп жатыр. Бұған 

дейін дуальды оқыту, кәсіптік білім беру-

ге арналған бағдарламалар қабылданып, 

тиісті жұмыс жүргізілгенімен, біз күт-

кен  дей нәтиже байқалмаған. Бір ғана 

Қы зыл орда 'ңірінде оқу-білімі жоқ 20 

мың дай жастың жұмыссыз жүргендігі 

анық  талды. «Сонда біздің қабылдаған 

бағ   дар  ла маларымыздың нәтижесі қай-

да?» деген сауал 'з-'зінен туындары 

с'зсіз. 

Жалпы бүгінгі күні елімізге қажетті 

мамандар қалай даярлануда? 

Жұмысшы мамандықтарын даярлау 

ісі мен кәсіптік-техникалық білім беру 

мекемелеріндегі жағдаймен танысуды 

мақсат тұтып, Алматы мемлекеттік жаңа 

технологиялар колледжіне бет бұрдық.

Арнаулы орта білім беретін колледж-

де авток'ліктерге техникалық қызмет 

к'рсету, ж'ндеу және пайдалану (тех-

ник-механик, автомобильдерді ж'ндеу 

слесарі), Авток'ліктердің электронды 

басқару жүйелеріне қызмет к'рсету, 

ж'ндеу және пайдалану (техник-элек-

троник), Тігін 'ндірісі және киімдерді 

модельдеу (модельер-конструктор), Та-

сымалдауды ұйымдастыру және к'лікте 

қозғалысты басқару (техник) секілді 

т'рт сала бойынша маман даярланады. 

Колледж директорының оқу-'нді-

рістік тәжірибе ж'ніндегі орынбасары  

Ж.Қуатбековтің айтуынша, білім алып 

жатқан 1264 (431-і қазақ тобында) сту-

дент мамандықтарын жүрек қалауымен 

таңдаған. Білім ордасында материалдық-

техникалық база қалыптасқан. 1-2 

курстың студенттері оқу-тәжірибелік, 

зертханалық жұмыстарды оқу орнының 

оқу-тәжірибелік орталығында 'ткізсе, 

3-4 курстағылар 'ндірістік тәжірибені 

келісімшарт негізінде «Алматы Тойота 

орталығы», «Жетісу Тойота орталығы», 

«Субару орталығы» және т.б. ірі мекеме-

лерде 'тіп, тәжірибе жинақтайды. 

Оқу орны қалалық білім басқарма-

сы на қарайтындықтан, колледжге түсу 

үшін уақытша болса да қалалық тіркеу 

қажет. Соған қарамастан, Қызылорда, 

Семей, тіпті сонау Маңғыстаудан келіп, 

білім алып жатқандар бар. 

Соңғы кездері қазақ топтарына 

сұраныс артқандығын, бұрын қазақ 

тілінде оқытылмаған авток'ліктермен 

тасымалдауды ұйымдастыру менеджер-

лері мен модельер-конструкторларды 

дайындайтын екі топтың ашылғандығын 

естіп қуанып қалдық. 

«Колледжге оқуға қабылдамас 

бұрын, «'з жүрек қалауыңмен келдің бе, 

әлде досыңа еріп келе салдың ба» деп 

ашық әңгімелесеміз. Себебі біздің оқу-

шылар жан-жақты білім алып, бір емес, 

бірнеше мамандықты меңгеріп шығады. 

(з мамандығын жанымен қалап тұрған 

оқушы, оның қиындығына да шыдайды. 

Сондықтан басты мәселе – мамандықты 

адам 'з жүрек қалауымен таңдау керек» 

дейді Ж.Қуатбеков.

Жаны бар с'з. Бізде бір қалыптасқан 

үрдіс бар. Баланың шама-шарқына, 

'з таңдауына мән бермей, жұмысшы 

мамандығын оқытуды 'зімізше ар са-

наймыз. «Менің балам неге қара жұмыс 

жасауы керек, елдің баласынан қай 
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Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
0ЛІПБИІ Тіліміздің келешегі 

үшін қажет
Tilimizdin’ keles’egi 

u’s’in qajet

Түркітектес  халықтар  т іл інде 

латын әліпбиі 1926 жылдан бастап 

қолданы латынын к'зіқарақты оқырман 

жақсы біледі. Қазақ тіл білімінің, әліп-

биінің негізін салған бірегей ғалым 

 А.Бай тұрсынұлы: «Біздің заманымыз 

– жазу заманы: жазумен с'йлесу ауыз-

бен с'й лесуден артық дәрежеге жет-

кен заман. Сондықтан с'йлей білу 

қандай керек болса, жаза білу керектігі 

одан да артық» деген болатын. Бұл – 

ХХ ғасырдың басындағы қоғамдағы 

коммуникациялық үрдістерді зерделе-

уден туған ой еді. Қазір адамзат баласы 

ХХІ ғасырға аяқ басып отыр. Жазудың 

маңызы бұрынғыдан бірнеше есе 'скен 

заман. Сондықтан әлемдегі елдердің ба-

сым б'лігі, соның ішінде  туыстас түркі 

халықтары қолданатын латын әліпбиіне 

к'шу – жаһандану дәуіріндегі рухани 

жаңғырудың алғашқы да маңызды са-

тысы. 

Кейбір адамдардың санасында ла-

тын әліпбиіне к'шу не үшін қажет 

деген сұрақ туындауы мүмкін. Осы 

сауалға нақты  жауап бере кетейін. 

Латын әліпбиіне к'шу алдымен шет 

елдердегі (Қытай, Моңғолия, Түркия, 

т.б.) қазақтармен мәдени, рухани бай-

ланысты нығайту үшін қажет. Сонымен 

қатар қазақ тілінің т'л дыбыстарын 

таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер туа-

ды, ол 'з кезегінде тіл үйренушілерге 

жеңілд іктер  беред і .  Маңыздысы 

қазақ тілінің әуезділігі, орфоэпиялық 

заңдылығы қалпына келеді. Халқымыз 

үшін ағылшын тілін меңгеру оңтайлана 

түседі. Тағы бір айта кетерлігі, Кеңес 

заманында жазылған, қазіргі заманға 

қажетсіз дүниелерден арылу үшін, 

қажетті рухани жәдігерлерді елеп-екшеп 

алуға мүмкіндік туады.

Болған ИЗМАҒАМБЕТОВА, 
Ж.Досмұхамбетов атындағы 

лицейдің кітапханашысы

Атырау облысы

Tu’rkitektes halyqtar tilinde latyn 

a’lipbi’i 1926 jyldan bastap qoldanylatynyn 

ko’ziqaraqty oqyrman jaqsy biledi. Qazaq 

til biliminin’, a’lipbi’inin’ negizin salg’an 

biregei’ g’alym A.Bai’tursynuly: «Bizdin’ 

zamanymyz – jazy’ zamany: jazy’men 

so’i’lesy’ ay’yzben so’i’lesy’den artyq 

da’rejege jetken zaman. Sondyqtan 

so’i’lei’ bily’ qandai’ kerek bolsa, jaza 

bily’ kerektigi odan da artyq» degen 

bolatyn. Bul – ХХ g’asyrdyn’ basyndag’y 

qog’amdag’y kommy’ni’kasi ’alyq 

u’rdisterdi zerdeley’den ty’g’an oi’ edi. 

Qazir adamzat balasy ХХІ g’asyrg’a 

ai’aq basyp otyr. Jazy’dyn’ man’yzy 

buryng’ydan birnes’e ese o’sken zaman. 

Sondyqtan, a’lemdegi elderdin’ basym 

bo’ligi, sonyn’ is’inde ty’ystas tu’rki 

halyqtary qoldanatyn latyn a’lipbi’ine 

ko’s’y’ – jahandany’ da’y’irindegi 

ry’hani’ jan’g’yry’dyn’ alg’as’qy da 

man’yzdy satysy.

Kei’bir adamdardyn’ sanasynda 

latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ ne u’s’in qajet 

degen suraq ty’ynday’y mu’mkin. Osy 

say’alg’a naqty jay’ap bere ketei’in. 

Latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ aldymen 

s’et elderdegi (Qytai’, Mon’g’oli’a, 

Tu’rki’a t.b.) qazaqtarmen ma’deni’, 

ry’hani’ bai’lanysty nyg’ai’ty’ u’s’in 

qajet. Sonymen qatar qazaq tilinin’ 

to’l dybystaryn tan’balay’da utymdy 

mu’mkindikter ty’ady, ol o’z kezeginde 

til u’i’reny’s’ilerge jen’ildikter beredi. 

Man’yzdysy qazaq tilinin’ a’y’ezdiligi, 

orfoepi’alyq zan’dylyg’y qalpyna keledi. 

Halqymyz u’s’in ag’yls’yn tilin men’gery’ 

on’tai’lana tu’sedi. Tag’y bir ai’ta 

keterligi, Ken’es zamanynda jazylg’an, 

qazirgi zamang’a qajetsiz du’ni’elerden 

aryly’ u’s’in, qajetti ry’hani’ ja’digerlerdi 

elep-eks’ep aly’g’a mu’mkindik ty’ady.

Bolg’an I’ZMAG’AMBETOVA,
J. Dosmuhambetov atyndag’y 

li’sei’din’ kitaphanas’ysy 

Atyray’ oblysy

СӨЗДІҢ 
МӘНІНЕ ҮҢІЛСЕК...

ЖАНАШЫР 
БОЛАЙЫҚ

Біз жайшылықта «телі-тентек» деп к'п айтамыз да 

«тентекті» біліп, «теліге» еш назар аудармаймыз. Ал 

түпнұсқаға назар аударсақ, әуелде «телі» с'зі «делі» 

атауының дыбыстық 'згеріске ұшыраған нұсқасы 

екенін ажырату қиынға соқпайды. Ал түркілік с'здік 

қолданыс бойынша «делі» деген с'здің есерсоқ ұғымын 

беретінін білеміз. Тіптен, түрікше де осы мағынада 

айтылады. Бұған «делбе», «делқұлы» деген с'здер дәлел 

болса керек. 

Бақсаңыз, қазақ с'зінің байлығы да, ұлылығы да 

сонда. Бір-біріне сырттай мағыналас, 'зектес, тіндес 

к'рінген к'п с'зінің де 'з дара мағынасы, Абайша 

айтқанда, 'з қаланар кетігі бар. Халқымызда «Жүйелі 

с'з жүйесін табады, жүйесіз с'з иесін табады» деген бір 

керемет мақал бар. Мұнда да бабаларымыз ойды орны-

мен айтуды нұсқаған ғой. 

«Қалықтау» мен «шарықтау» с'здеріне тоқталатын 

болсақ, әуелі «қалық» с'зінің қалыбы қандай болғаны, 

оның шын мәнінде атау болғаны туралы айтқанымыз 

абзал. Ол үшін с'здіктерге жүгінсек, қалық – әуе, 

кеңістік. Тіптен, қазақ тілінің түсіндірме с'здігі «С'з 

сандықта» «қалықтау» с'зі осы «қалық» атауынан 

шыққан деген болжам айтылады. Қазақы қисынға 

салсаңыз қалықтау – кеңістікте ұшу ұғымынан ұзай 

қоймасы анық. 

«Шарық» с'зін алайық. Онда да осы түбірден, зат 

есімнен етістікке айналған «шарықтау» ұғымы бар. Бұл 

да сол аспанда, сол кеңістікте орын алатын құбылыс. 

Оның бұлай болу себебі де сол, «шарық» с'зі «қалық» 

арқылы мағыналасады. Аспан, кеңістік, әуе деген 

с'здерге ортақ атау. Аясы бір ақпарат қана. 

Ая демекші, осы ретте тағы бір с'здің түпкі мәнін 

т'ркіндетіп беруге болады. Адамдар арасындағы қарым-

қатынастағы ең ізгі қасиеттердің бірі аялау, аяушылық 

екенін айтпасақ та белгілі. Ізгіліктің нұры да осы «аялау» 

деген бес-ақ әріптің айналасында айналып-толғанып 

жүретіндей. Неге бұлай дейсіз ғой? Себебі қазақтың 

байырғы с'здік ұғымы бойынша «ая» с'зі алақанның 

к'лемін білдірген.  Яки, «аялау» ұғымы – әлпештеу, 

алақанына (қолының аясына) салу дегенді білдіреді.

Қазақ с'зінің мәйегі біз айтқаннан, біз зерделеп-

зерттегеннен еш азаймаса керек. Молығып жатыр. Ал 

біздің ой сол мол қазынаның байыбына бару, түп мәніне 

үңіліп, мағынасын тарқату еді. 

Қозыбай ҚҰРМАН

Wрбір қазақ 'з тіліне қамқорлық танытып, 

білмегендері үйреніп, қолданыс аясын кеңейтпесе, 

тіл саясаты оншалықты нәтиже бермейді. Ниет пен 

ықылас, биік мақсатқа жетуге деген ұмтылыс керек. 

Тағы бір мәселе, менің ойымша, тілдің ғылыми 

мәселелеріне нақты мамандардың үн қатқаны дұрыс. 

(йткені ғылымның аты ғылым. Оның 'зіне тән 

күрделі мәселелері болады. Барлығымыз қазақ тілінде 

с'йлегенімізбен, оның ішкі заңдылықтарын жақсы 

білмеуіміз де мүмкін. Сондықтан кәсіби маман-

дардың, тілші-ғалымдардың ғылыми еңбек теріне 

жүгінгеніміз ж'н. Бұған, әсіресе терминология, 

с'з қолданысы, тіл заңдылықтарына байланыс ты 

дүниелерде мән берілуі керек. Ғасырлар бойы сақта-

лып келе жатқан тіліміздің тазалығын сол дәрежесінде 

келесі ұрпақтарға жеткізейік дегім келеді.  

Бейсен С0ТИЕВ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

  –  

       
 .        
     . , 

 ,      
     

.

   -
  - .    

     , 
   . 

    -
    

  .  
«  »    «100  

»     
    

   
 , «  : -

 »   
   « , 

     
     , 

  »  
.      

     
     

  . «  , 
,  , -  -
 ,   ,  

     
    

»  . 

және 'зге байқауларын, әртүрлі тақырыптарды 

қамтыған жыр мүшәйраларын атап айтуға бо-

лады. 

Мемлекеттік тілдің мерейін 'сіру, қолдану 

аясын үздіксіз арттыру мен тіл саласындағы 

мемлекеттік саясатты қолдауға үкіметтік емес 

ұйымдар да жұмылдырылып, пәрменді іс-

шаралар жүргізуде. Мысалы, Тілдерді дамы-

ту, архивтер мен құжаттама басқармасының 

тапсырысы бойынша Маңғыстау облыстық 

Азаматтық альянсы (жетекшісі Ж.Ахметова) 

«Сыртқы жарнамалар мен к'рнекі ақпараттарда 

Қазақстан Республикасының Тіл туралы 

Заңнама нормаларының сақталуы бойын-

ша мониторинг жұмыстарын жүргізу» жо-

басын жүзеге асырып, әдістемелік құралдар 

дайындап, жарнама әзірлеушілер арасын-

да әдістемелік семинар ұйымдастырса, 

«Азаматтық құқық» коммерциялық емес ұйымы 

(жетекшісі А.Айбатырова) «Маңғыстау облысы 

аумағындағы тіл ахуалына әлеуметтік зерттеу 

жүргізу» жобасын іске асырды. Wлеуметтік 

зерттеулер нәтижесі Маңғыстау облысы 

қазақ тілінің лексикасын оқыту әдістемесін 

қарастыратын еңбек болса, энциклопедияда 

ауылшаруашылығының барлық салалары, 

атап айтқанда, мал, егін, балық, аң, су, орман 

шаруашылығына қатысты негізгі ғылыми-

танымдық мәліметтер қамтылды. Жинақ 

елімізде алғаш рет басылып отырғандықтан 

к'пшіліктің к'ңілінен шықты деп айта аламыз. 

Республикамызда дәстүрлі түрде мерекеленетін 

әз-Наурыз тойына орай облыстық «Қазақ тілі» 

қоғамы да арнайы киіз үй тігіп, жоғары деңгейде 

атап 'тті. 

Белгілі қаламгер, Қазақстан Жазушылар 

және Журналистер одақтарының мүшесі, 

«Қазақстанның Құрметті журналисі» Бектұр 

Т'леуғалиев бірнеше жылдан бері «Қазақ тілі» 

қоғамдық бірлестігін басқарып, ана тіліміздің 

мерейін 'сіру мен ұлттық құндылықтарды 

ұлықтауға үлкен еңбек сіңіріп келеді. Ардагер 

ағамыз ұзақ жылдар бойы елдің әлеуметтік-

экономикалық әрі рухани дамуына сіңірген 

еңбегі үшін Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 

 Елбасымыз қол қойған бұйрық бойынша 

«Құрмет» орденімен марапатталды.

Тіл мәселесіне орай орындалған жұмыстарды 

бір түйіндеп қойып, ендігі кезекте облыстағы 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 2017 

жылы атқарылған іс-шараларға да тоқтала кетуді 

ж'н к'ріп отырмын. 

Маңғыстау облысының әкімі Е.Тоғжановтың 

қолдауымен елімізге белгілі ақындар – Есенғали 

Раушанов пен Сабыр Адайдың шығармашылық 

кештері жоғары деңгейде ұйымдастырылып, 

жұртшылық ықыласына б'ленді. Жалынды 

жырлар оқылып, қаламгерлер туындылары 

бойынша сахналық қойылымдар ұсынылды. 

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Елбасының 

Жарлығымен Е.Раушанов «Парасат», С.Адай 

«Құрмет» ордендерімен марапатталды. 

Мамыр айында «Қазақстан – жалғыз ұлы 

қазақтың!» атты облыстық X «Маңғыстау 

жұлдыздары» 'нер фестивалінің гала-концерті 

және марапаттау рәсімі 'тті. Фестивальдің 

мақсаты – жастардың рухани мәдениеті мен 

шығармашылық бастамашылығын дамыту және 

жетілдіруге арналды. Тамыз айында  «ЭКСПО 

– 2017» халықаралық мамандандырылған 

к'рмесі аясында Астана қаласында «Қарт Ка-

спийден сәлем ал, ерке Есіл!» атты Маңғыстау 

облысының мәдениет мен 'нері күндері 

к'птеген қызықты әрі маңызды шаралармен 

жұртшылық назарын аударды. Маңғыстау 

'ңірінің 'нер ұжымдарының, сондай-ақ эстра-

да жұлдыздарының қатысуымен 'ткен гала 

концерт, Н.Жант'рин атындағы музыкалық 

драма театрында ТҮРКСОЙ Халықаралық 

ұйымының бастамашылығы және Маңғыстау 

облысы әкімінің қолдауымен Каспий жағалауы 

елдерінің I халықаралық театр фестивалі 

к'рермен қауымға ұмытылмас әсер сыйлады... 

Маңғыстау аймағында атқарылған шараларға 

қайта оралар болсақ, қасиетті Отпан тауда «От-

пан» тарихи-мәдени кешенінің 10 жылдығы 

аталып 'тті. Үш жүздің т'бе билері – Т'ле, 

Қазыбек, Wйтеке билерге ескерткіш ашыл-

ды (авторы белгілі мүсінші К.Байғазиев), 

Ақсарай алдына «Алғыс тақтасы» орнатыл-

ды. «Ерліктің асқары, бірліктің  бастауы – 

О т п а н »  а т т ы  ж ы л ж ы м а л ы  к ' р м е  ж ә н е 

фоток'рме, «Рухани жаңғырудағы «Отпан» 

тарихи-мәдени кешенінің орны» атты д'ңгелек 

үстел ұйымдастырылып, кешеннің бүгіні мен 

болашағы туралы келелі мәселелер талқыланды. 

Оған жергілікті ғалым-ұстаздар М.Ақмырзаев, 

С.Бекешов, облыстық мәдениет басқармасы 

басшысы П.Сармурзина, шығыстанушы ғалым 

И.Жеменей, С.Мешітбайқызы, Н.Қабылбек, 

ақын С.Адай, кешен ардагерлері Д.Аралбайұлы, 

Қ.Т'ремұратов, т.б. қатысты. 

«Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап 

келе жатқан халықтың баяғысын да, бүгінгісін 

де, болашағын да танытатын, сол халықтың 

мәңгілігінің мәңгілік мәселесі» деп к'рнекті 

жазушымыз Ғабит Мүсірепов айтқандай, 

елімізде қазақ тілін дамыту, мәртебесін к'теру, 

мемлекеттік тілді үйрету мен насихаттау 

бағытында біршама жұмыстар жасалып келеді. 

Жаһандану жағдайында ана тіліміз бен ұлттық 

құндылықтарымызды дамыту мен ұлықтауға 

үлес қосу – әрбір азаматтың парызы. 

ҰЛТТЫҢ МӘҢГІЛІК 
МӘСЕЛЕСІ

Әділет ҚАБЫЛОВ,
Маңғыстау облыстық «Қазақ тілі»

қоғамдық бірлестігі басқармасы
төрағасының орынбасары

бойын ша аумақтарды дамыту бағдарламалары 

к'рсеткіштерінің бірыңғай тізбесі бойынша 

оң динамиканы, мемлекеттік тілді меңгерген 

тұрғындар үлесінің үздіксіз артып отырғанын 

к'рсетті.

М а ң ғ ы с т а у  о б л ы с т ы қ  « Қ а з а қ  т і л і » 

қоғамдық бірлестігі де ана тіліміз бен ұлттық 

құндылықтарымызды ұлықтап, жас ұрпақтың 

бойына сіңіруде жоспарлы түрде жүйелі қызмет 

атқарып келеді. Мәселен, жыл сайын дәстүрлі 

түрде мектеп оқушылары мен студент жа-

стар арасында түрлі тақырыпта шығармалар 

байқауын ұйымдастырып отырады. (ткен жыл-

дан бастап Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстан 

тәуелсіздігін баянды ету жолындағы еңбектерін 

насихаттау бағытында шығармалар байқауын 

'ткізуді қолға алды. Алаш қозғалысының 100 

жылдығына орай «Алаш идеясы және тәуелсіздік» 

тақырыбына жас ақындар мүшәйрасын 'ткізіп, 

жас таланттардың әдеби қарымын сараптап, 

жеңімпаздарды  дипломдармен және бағалы 

сыйлықтармен  марапаттады.

Қазақ тілі мен салт-дәстүрін үйрету мен 

насихаттау бағытында к'пшілікке арналған 

танымдық, әдістемелік еңбектер дайындады. 

Мұның аясында «Салт-дәстүр және қазақ 

тілі» оқу-әдістемелік құралы мен «Маңғыстау 

облысының ауылшаруашылық энциклопедия-

сы» жобалары жарық к'рді. Б.Т'леуғалиев пен 

осы мақала авторының «Салт-дәстүр және қазақ 

тілі» оқу-әдістемелік құралы – ұлтымыздың 

салт-дәстүріне арналған құнды мәліметтер 

мен тағылымды әңгімелерді қамтитын және 

мақаласы облыстық «Маңғыстау» газетінде 

және «Қазақ тілі»  қоғамының т'рағасы 

Б.Т'леуғалиевтің алғы с'зімен республикалық 

«Ана тілі» газетінде жарияланды. 

Осы мәселеге тиісінше мән берген об-

лыс әкімі республикамызда алғашқылардың 

бірі болып халықаралық дәрежедегі шара 

ұйымдастыруға мұрындық болды. Маңғыстау 

облысының тілдерді дамыту, архивтер мен 

құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен 

«Қазақ әліпбиін латын әріптерімен таңбалаудағы 

ерекшеліктер» атты халықаралық ғылыми-

т е о р и я л ы қ  к о н ф е р е н ц и я  ' т т і .  Т ү р к и я , 

Wзербайжан елдері мен республикамыздың 

белгілі  ғалымдары қатысқан бұл шара-

да Елбасы Н.Назарбаевқа ұсынылған латын 

әліпбиінің жаңа нұсқасы кеңінен талқыланып, 

қатысушылар жобаға қатысты 'з ойларын 

ортаға салды. Түркітілдес елдер арасында 

алғашқы болып қаріп ауыстырған Түркия мен 

Wзербайжаннан арнайы шақырылған ғалымдар 

латын әліпбиіне к'шудің артықшылықтары мен 

тиімді тұстарына тоқталып, тәжірибелерімен 

б'лісті. Мемлекет басшысының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы ла-

тын әліпбиіне кезең-кезеңмен к'шу мәселесін 

кеңінен насихаттау, оның маңыздылығын 

жеткізу, мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру 

мақсатында ұйымдастырылған конференцияда 

облыс әкімі Е.Тоғжанов с'з с'йледі. 

Қазақ тілін латын қарпіне к'шіруді кезең-

кезеңмен жүргізуді насихаттау мақсатында 

Тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама 

басқармасы «Қазақ әліпбиін латын қарпіне 

к'шірудің Вановша нұсқасы» атты жергілікті 

ғалым Қ.Вановтың ғылыми жобасын талдауға 

арналған д'ңгелек үстел ұйымдастырылды. Бұл 

жоба жергілікті телеарна арқылы к'пшілікке 

таныстырылды. Жергілікті «Қазақстан-Ақтау» 

телеарнасының «Ел ертеңі» бағдарламасында 

тіл мамандары, лингвист ғалымдар және БАҚ 

'кілдерінің қатысуымен сұхбат 'ткізілді. 

Wлеуметтік желілерде латын әліпбиіне к'шіруді 

түсіндіру бағытында топтар ашылып, материал-

дар салынып келеді.

Тіл мәдениетін к'теру, к'ркем әдебиетті 

насихаттауды жандандыру, мемлекеттік тілдің 

қолданылу аясын кеңейту, 'лең құдіреті 

арқылы мемлекеттік тілдің мәртебесін к'теру 

мақсатында жастар арасында к'птеген ша-

ралар ұйымдастырылды. Бұл орайда, Абай 

атындағы, Қазақстанның Халық жазушысы 

W.Кекілбайұлының атындағы, к'ркемс'з оқу 

шеберлерінің, «Мемлекеттік тіл және БАҚ» 

бірі – латын әліпбиіне к'шу мәселесі. Wліпби 

ұлттық жазудың негізі болғандықтан ол 

қашанда ана тіліміздің т'л табиғатын, ұлттық 

ерекшелік пен дыбысталу заңдылықтарын 

сақтауға мүмкіндік жасап, к'кжиегін кеңейтуге 

ықпал ететіні с'зсіз. Тіл арқылы халықтың сан 

ғасырлық тарихы, ой-санасы, салт-дәстүрі, 

менталитеті жинақталып, сақталып, келер 

ұрпаққа жететінін ескерсек, тіл мен жазудың 

етене бірлігі ұлттық дамудың аса маңызды 

к'рсеткіші болатыны түсінікті.

Осы орайда латын әліпбиіне негізделген 

қазақ жазуының жаңа нұсқасын жасаушылардың 

бірі, талантты жерлесіміз, белгілі педагог 

Қуантқан Вановтың еңбегін айта кеткеніміз 

ж'н. К'п жылғы ізденістерінің нәтижесінде 

Қуантқан Рзаұлы 'зінің ұсынған әліпбиінің 

жобасын бірнеше басылымдарда, конферен-

цияларда жариялап, жұртшылықтың наза-

рына ұсынылды. Облыс к'лемінде бірнеше 

семинарлар ұйымдастырылып, мамандар мен 

тіл жанашырларының оң бағасын алды. Жаңа 

әліпбиінің жобасы туралы Қ.Вановтың түйінді 

Маңғыстау облысының Тілдерді дамы-

ту, архивтер мен құжаттама басқармасы 

«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-

2 0 2 0  ж ы л д а р ғ а  а р н а л ғ а н  м е м л е к е т т і к 

бағдарламасын», Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласын басшылыққа ала отырып, бірқатар 

маңызды шараларды жүзеге асырып келеді. 

Басқарма басшысы Г.Б.Т'леуғалиеваның 

жетекшілігімен мемлекеттік тіл саясатын 

ілгерлетуде айтарлықтай нәтижелерге қол 

жеткізілді. Солардың барлығын рет-ретімен 

баяндайтын болсақ, мемлекеттік қызметшілер 

мен мемлекеттік қызмет к'рсету ұйымдарының 

қызметкерлеріне арналған қазақ және ағылшын 

тілдерін тегін оқыту курстары жұмыс істейді. 

Аталған курсқа жылына орта есеппен 250-

300 адам қатысады. Былтырғы қыркүйек 

 айында басталған орыс тілін тегін оқыту кур-

сына 100 тыңдаушы қатысты. Мемлекеттік 

қызметшілердің қазақ тілін білу деңгейін 

анықтау мақсатында «Қазтест» жүйесі негізінде 

тестілеу ұйымдастырылды. 2017 жылы 888 

қызметкер, оның ішінде 358 – мемлекеттік 

қызметшілер, 530 – мемлекеттік қызмет к'рсету 

ұйымдарының қызметкерлері, диагностикалық 

және сертификаттық тестілеуден 'тті. 

Мемлекеттік тілді к'пшіліктің қолдануына 

қол жеткізу және оның пайдаланылу ая-

сын кеңейту мақсатында 2015 жылдан бас-

тап жергілікті «Қазақстан-Ақтау» телеарна-

сында «Болашағы біртұтас ел» бағдарламасы 

к ' р е р м е н  н а з а р ы н а  ұ с ы н ы л ы п  к е л е д і . 

Бағдарлама мемлекеттік тілді үйретуге арналған 

«Тілашар», «Мемлекеттік тіл – менің тілім», 

«Терминологиялық хабаршы» атты үш б'лімнен 

тұрады. 

(зге ұлт 'кілдері арасында қазақ тілінің 

қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған жобалар 

да назардан тыс қалмайды. Тілдер мерекесіне 

орайластырылып 'ткізілетін «Мәңгілік ел 

– мәртебелі тіл» республикалық патриоттар 

форумы, Халықаралық ана тілі күні мерекесіне 

орай«Тіл  – татулық т ірег і» ,  сондай-ақ 

«Ынтымағы жарасқан туған 'лкем», «Тіл – 

 парасат» «Мемлекеттік тілді білу – парызың!» 

байқаулары халық арасында кеңінен танымал. 

Елбасының үш тұғырлы тіл идеясының аясында 

«К'п тіл білу – заман талабы», «Жеті жұрттың 

тілін біл», «Ой-сана», «Үздік үштілді педа-

гог», «Тіл шебері» шараларының алар орны да 

маңызды. 

 Е л б а с ы м ы з д ы ң  р у х а н и  ж а ң ғ ы р у 

саласындағы алға қойып отырған міндеттерінің 

   –        
.       ,     
.   ,       

,  -     . 

Jaqsyny u’i’renbekke umtyly’ – ju’regi elim dep soqqan a’rbir azamattyn’ 
abyroi’ly mindeti. Bul rette latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ biz u’s’in, bolas’aq u’s’in 
man’yzdy qadam bolmaq. Ol tilimizdin’ damy’yna, jan’a zaman talabyna sai’ 
o’rkendey’ine serpin berip, elimizdin’ jan-jaqty damy’yna u’les qosary so’zsiz.
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БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК – 
ЖЕТІСТІК КЕПІЛІ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
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ТАБИҒАТ  пен ТАБИҒАТ  пен 
ТАЛАНТ  ЕГІЗ ТАЛАНТ  ЕГІЗ 

Қ
азақстанның халық жазушысы, Ұлттық Ғылым 
академиясының академигі, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты Зейнолла Қабдоловтың 

жеке мұрағатынан алынған бұл күнделік-жазба бас-аяғы бір 
айлық мерзімді (1958 жылғы 8 мамыр – 6 маусым аралығы) 
ғана қамтиды. Осы орайда академик-жазушының нақ сол 
1958 жылы жазылған, әрі кетсе бір-екі айдың оқиғалары 
түзілген тағы басқа қысқаша күнделік-жазбалары бар 
екенін айта кеткен ләзім. Оқырманға ұсынылып отырған 
бұл жазбалар шағын блокнотқа түсірілген. К9лемі азғантай 
дүниенің 9зінен отыз жастағы Зейнолла Қабдоловтың 
шығармашылық қуаты айқын сезіледі. Қаламгердің портрет 
пен пейзаж жасауға шеберлігі анық аңғарылады. 

Сонымен қатар бұл күнделікте елең еткізерлік деректер 
жеткілікті. 0сіресе осы тұста Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің сектор меңгерушісі болып қызмет 
істеп жүрген З.Қабдоловтың Абай атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық опера және балет театрындағы 

«Дударай» және «Абай» операларын талқылаған жиынға 
қатысқан кездегі жазбасы бірден назар аудартады. 
Мәскеуде 9тетін декада үшін қойылым дайындап жатқан 
қазақ әдебиеті мен 9нері марғасқаларының парасатты 
пікірлерін біліктілікпен жазып алған жас Қабдолов ұлттық 
9нертануымыздың тарихына да айшықты үлес қосқан. 
(Осыған орай белгілі 9нертанушы ғалым, театр тарихының 
білгірі Аманкелді Мұқанның ғылыми түсініктемесі қоса 
жарияланып отыр). Зекеңнің бұдан алпыс жыл бұрын 
жазған күнделігіндегі с9з саптауы, тілдік қолданыстары сол 
қалпында берілді.

Олай болса, Зейнолла Қабдоловтың жеке мұрағатында 
сақталған тағы бір рухани қазынаға зер салайық.

Амантай Ш0РІП,
Бауыржан ОМАРҰЛЫ,

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшелері, 
филология ғылымының докторлары

Зейнолла ҚАБДОЛОВ: 

8.05.58.
Екі қатын болды: Лидия, Мария. 

Екеуі де с'зуар, екеуінің де ауыздары 

сүйреңдеп, бір с'йлесе бір «шай ішім» 

тұруға бар. Бірақ 'згешеліктері бар: 

біріншісінен жалықпайсың, екіншісінен 

жалығасың. Лидия к'зі қырық күйге 

түсіп, сені арбап отырады; ал Мария 

к'зін 'лген балықтың к'зіндей тасы-

райта бір тігеді де, содан жазбайтын. 

Бұл – к'ңілсіз. 

***

Сейте разумное, доброе и вечное 

(Некрасов).

***

Табиғаттан артық суретші бар ма 

екен, сірә?!

Күні бойы  аспан қабағын қарс жауып 

ап, түнерді де тұрды. Ауада ызғар. Кей-

де дүркін-дүркін т'гіп 'теді: жаңбыр, 

бұршақ. 

6-да қызметтен қайтқан бір жолдас:

– Жаз шығып болмады-ау, – деді. 

Шынында да биылғы май, дәл бүгінгі 

күн к'ктемнен г'рі күзге ұқсас.

Сағат кешкі сегізде ғажап болды: Үй-

ішінің қара к'леңкесін шам жарығымен 

серпіп, тамақ ішіп отыр едік. Электр 

жарығы кенет бозарды да қалды. Үй 

ішіне тыстан бір нұр шұғыла т'гілді. 

Терезеден қарсы шығыс жаққа қарасақ, 

үш қатарлы биік сары үй дуалдары ал-

тын жалатқандай жарқырайды. Соның 

терезелерінен жаңа ғана жайнап тұрған 

электр шамдары бір-бір ақ нүкте бо-

лыпты да қалыпты. Мен үйдің т'бесіне, 

аспанға қарадым. Үйді кемпірқосақ 

орап алған. Асылып қалыпты. Жаңбыр 

сіркіреп жауып тұр. Жүгіріп, батыс 

жаққа, балконға шықтым. Ғажап! Батыс 

жақ алдымен к'кшіл, содан соң сұрғылт, 

одан т'мен қызғылт, оның т'менгі жағы 

ұстарамен кескендей теп-тегіс те, одан 

әрі жапырақ түстес жап-жасыл. Бүкіл 

аспан солай. Және к'ше күндізгідей 

жарық. Жаңа ғана тал түбінде, қолшатыр 

астында сүйісе берген қыз бен жігіт қайда 

тығыларын білмей, абдырап қалыпты...

Мұндай да керемет болады екен-ау!..

***

Мен қызықпын: тез ашуланып, 

тез к'ңілденемін. Соны аңғардым. 

Таңертең  тұрсам, тоғыз болып қалыпты. 

Киініп ап, тамақ ішпестен қызметке 

кеттім. Ренжіп кеттім: «Сәуле неге 

оятпаған?» деп ойладым. Қызметтен 

Сәулені сағынып келдім. Келсем, ол жоқ 

екен: Бақыт пен Серікті поликлиникаға 

әкетіпті (ертең детсадқа бермек едік). 

Тағы да ренжідім: «Алдымда жайнап, 

күліп отырса қайтеді екен» деп ойладым. 

Ваннаға түстім. Шықсам, Сәуле екі 

балаға да бүгін алған пальтосын кигізіп, 

менің алдыма әкелді. Қатты қуандым. 

Кеше Сәуле: «Тамағым ауырады, ангина 

болса керек» деп еді. Сол есіме түсіп: 

«Тамағың қалай?» дедім. Оны сүйгім 

келіп тұрды. Сірә, еркелейтін болсам 

керек. 

***

Бір еркектер болады. Wйелден бұрын 

үй шаруасын, тамақ жайын, киім-кешек 

ж'нін ойлап жүреді. Менің бір досым со-

лайлау сияқты. Кеңседе де, к'біне, осы 

мәселеге келгенде зор білік к'рсетеді. 

Мен байғұс соның бәрінен құр 

қалыппын. Бұған кім кінәлі?..

***

2 май күні Жұмекең Қалиев деген кісі 

шақырған. Сәуле екеуміз Дарынды ертіп 

бардық. Мамырын ертіп Тәкең (Тауман) 

да барған. 

...5 май күні Хамаңның үйіне бардым. 

Кешірім сұрадым: асылы жүректеріміз 

жақын ғой, Хамаң шіркін мәз болды. 

Мен қуандым. Сол күні Хамаң маған Р. 

ж'нінде бірқатар әңгіме айтты. Менің 

есіме күндіз С-ның айтқаны түсті:

– Күні бойы кезекте, дүкен босаға-

сында тұрып, телевизор алып жүр, – деп 

еді.

Бұл Жолдауда он негізгі міндет 

айқындалып, әрқайсысы жүйелі түрде 

түсіндірілген. Соның ішінде дамудың 

жаңа мүмкіндіктерін айқындайтын 

жетінші міндетте адами капиталдың 

ж а ң а  с а п а с ы н а  е р е к ш е  к ' ң і л 

б'лінген. (йткені мемлекетіміздің 

дамуы білімді, кәсіби білікті және 

денсаулығы мықты адамдардың к'п 

болуына негізделеді. Жолдауда барлық 

жастағы азаматтарды қамтитын білім 

беру ісінде 'зіміздің озық жүйемізді 

құруды жеделдетуді,  білім беру 

бағдарламаларының заман талабына 

сай 'згерістерге үнемі бейім болуы мен 

жаңа білімді меңгеру қабілетін дамы-

туы қажет екені ерекше атап 'тілген. 

Бұнда мектепке дейінгі, орта және 

кәсіби, жоғары білім берудің барлық 

са ты ларын жаңартылған мазмұнда, 

бірыңғай жаңа стандарттарға, оқулық-

тарға, кадрларға негіздеу қажеттігі 

айтылған.

Кез келген елде саяси, экономи-

ка лық, мәдени даму әлемдік деңгейде 

бәсекеге қабілетті адами капитал 

арқылы жүзеге асатыны белгілі. 

Сондықтан  Елбасы осы бағытта: 

«Білім беру жүйесінің барлық деңгейі 

заман шындығы мен экономиканың 

сұранысына жауап беруі тиіс» деп атап 

к'рсетті. Болашақ ғалымдарға білім 

беретін, тәрбиелейтін мұғалімдердің 

беделін арттыру,  медициналық 

қызмет к'рсету сапасын жоғарылату 

адам капиталының саналы да сапа-

лы болуының кепілі екені даусыз. 

Кәсіби деңгейі жоғары ұстаздардың 

біліктілігін, білімі мен ғылыми әлеуетін 

қоса к'теретін болсақ, беделі де 'сетіні 

белгілі. Бұл тұрғыдан озық елдердің 

тәжірибесіне сүйеніп, елдегі оқу 

үдерісінде оқытушыны қағазбастылық 

пен керексіз құжаттарды толтыру-

дан арылтып, керісінше білімі мен 

ғылымын к'теретін, жүйелі түрде 

'зінің деңгейін 'сіруге бағытталатын 

бағдарламалар қажет. 

Мұғалім мәртебесін арттыру 

мақсатында Жолдауда к'рсетілгендей 

білім берудің жаңартылған мазмұнына 

к'шкен ұстаздардың лауазымдық 

Мен ойладым: «М. достың жас то-

пыра ғының үстіндегі гүлі де семген жоқ. 

Дүниесі құрғыр не болады? Кішкене 

құлқынды тежеп, ой ойлап тұрса қайтеді 

екен?..». 

 

9.05.58.
Сәуле бір ұйықтайтын б'лменің гар-

нитурын алып еді, мен қасында жүрдім. 

Қырғын талас. Серік пен Wлия да біреуін 

алды. Дүниенің азабы дүние жиған екен 

ғой!.. 

***

Күріш арқасында күрмек су ішеді. 

***

Ертең Талдықорғанға жүремін. 

10.05.58.
Екеуміз:  Леонид Кривощеков, 

мен. Сағат 10-да Алматыдан шықтық, 

бағытымыз – Талдықорған. Т-Қ-ға сағат 

дәл 3-те келіп, мейманханаға түстік. 

Жол. Жол дегенің кейде жыландай 

иретіліп келеді де, енді бірде қарсы 

алдыңда бағандай шаншылып, тіп-тік 

тұра қалады. Тамаша к'рініс. 

Бір кезде екі қанатымыз к'ктемде 

құлпырған дала қызғалдағына толып 

кетті. Біз кейде мереке күнгі салтанатты 

жиын үстінен жүріп келе жатқандай, 

кейде далада, аспан астын тегіс алып, 

жайыла қалған күрең мақпал үстінде 

келе жатқандай боламыз. 

Енді  бірде қарсы алдымыздан 

қатпар-қатпар тау к'рінеді. Жол тағы 

да шаншыла қалады. Машинамыз 

қазір соған сарт етіп соғылып, тоқ тай-

тын тәрізденеді. Енді бірде сол жол 

қазықтай, не сынадай қағылып, тіп-

тіке тауға сүңгіп бара жатады. Былай 

қарасаң, қазір ғана тауға кіретін сияқ-

тысың. Ал жүріп кетсең – ұзақ-ақ... 

11.05.58.
Леонид,  Зұлқарнай, Қада, Хамит, 

т.б. ГЭС-те болдық. 

12.05.58.
Съезд ашылды. 

Президиумда – менің жанымда 

бір топ адам отыр. Алматыдан келген 

Горшков бар. Екеуміз бір жердеміз. 

Маған жалғас отырған обком секретары 

Капсимцев асылында қарапайым, сырт-

тай жылтырауды білмейтін, 'з бояуын 

'зінде ғана сақтайтын адам болса керек. 

Обком секретары Андрееваның бойын-

да 'з бояуынан г'рі жасанды жағы к'п. 

Ақылы, ұғымы, қабілеті бар әйел, бірақ 

белсенділігі басым, үлкен адамдардың 

қимыл-құбылысына к'п еліктейтін 

адам. Кейде 'зінің съезде отырғанын 

ұ м ы т ы п ,  о б к о м н ы ң  б ю р о с ы н д а 

отырғандай сезінеді де, с'йлеушіні 

қайта-қайта б'ліп, шіңкілдеп болады: 

ұрсып, сұқ қолымен нұсқап, сілкілеп, 

мінбеден қуа жаздайды. Мұнысы, әрине, 

ыңғайсыз.

Съезд мәжілісін басқарып отырған 

жалақысын 2018 жылдың 1 қаңта-

рынан бастап 30 пайызға к'бейеді, 

ал біліктілігінің расталуына байла-

нысты тұтастай алғанда 30 пайыздан 

50 пайызға дейін 'седі екен. Бұл пе-

дагогтарды 'здерін ұдайы жетілдіруге 

ынталандыратын болады. Ол үшін 

биыл қосымша 67 миллиард теңге б'лу 

қажеттігі де  айтылды. 

Білім берудің барлық деңгейінде 

математика және жаратылыстану 

ғылымдарын оқыту сапасын күшейту 

жастарды жаңа технологиялық қалыпқа 

дайындаудың алғышарты болмақ. Бұл 

бағытта Елбасы «Барлық 'ңірлердегі 

Оқушылар сарайларының базасында 

компьютерлерді, лабораторияларды 

және 3Д-принтерлерді қоса алғанда, 

барлық қажетті инфрақұрылымдары 

бар балалар технопарктері  мен 

бизнес-инкубаторларының желісін 

құру керек» екенін ерекше атап 'тті. 

(йткені жас буын ғылыми-зерттеу 

саласына, 'ндірістік-технологиялық 

ортаға ешбір қиындықсыз бейімделуі 

үшін мемлекет тарапынан осындай 

қадамдар қолға алынуы 'те орын-

ды деп санаймыз. Бүгінгі әлемдік 

тәжірибеде технопарктер мен бизнес-

инкубаторлар  желісін құрудың ел 

болашағы үшін маңызды екені даусыз. 

Жолдауда үштұғырлы тіл саяса-

тына да ерекше назар аударылған. 

Онда қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 

жетік меңгеру және терминология-

ны заман талабына сай бейімдеудің 

ұтымдылығын ескертіп, қазақ тілін 

халықаралық деңгейге жақындатуда 

л а т ы н  ә л і п б и і н е  к ' ш у  ж а қ с ы 

мүмкіндік беретіні негізделді.

Цифрлық білім беру ресурстарын 

дамыту бойынша орта мектеп пен кол-

ледж, жоғары оқу орындарында сабақ 

беретін үздік, кәсіби оқытушылардың 

бейнесабақтары мен дәрістерін Ин-

тернетте орналастыру жұмыстарын 

жүйелі түрде қолға алу керектігі ай-

тылды. Мәселен, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дің профессор-оқытушылар 

құрамы негізгі пәндер бойынша он-

лайн курстарын құрастырып, оны 

интернетке жүктеп, шалғайдағы 

Қамбаров (облисполком председателі) 

маған мүлде ұнамайды: кекілін  мінер 

жағына қарай жыға жапсырып, жылты-

рата майлап, тарап тастаған, қысықша 

қой к'зді сары кісінің тек сыртында 

ғана бедер бар ма деймін...

Жұмабек Қалиасқаров – зав. отд. 

культ.

Копытин, Бурлю-тюбе.   

Рамазанова, Андреева. 

 

18.05.58.
Бүгін Ілекеңді күтіп алдық. 

 Алтын қасық. Екатеринадағы 

қонақтық. Еврей бір алтын қасықты 

қалтасына салып алады. Оны к'рген 

армян жігіті де бір қасықты қойнына 

тығып, к'рген адамдарға еврейдің 

қойнынан алдырады. 

20.05.58.
Кеш. Қабылдау. А.Сурков. Тост. 

Ғ.Мүсірепов. Тост.  

21.05.58.
Жігер деген кісі бар. Бір қарағанда 

жақсы адам, мәдениетті кісі: «Сіз»-

бен сызыла береді. Бірақ осы кісінің 

к'птен-к'п «сізі» Жігерден г'рі 

«жігерсіз» деген мағынаға да бара 

береді. 

   

22.05.58.
Француз тіліне күні бүгінге дейін 

Пушкиннің «Евгений Онегині» 

аударылмаған. Неге бұлай? Француз-

дар бай цивилизацияның мұрагерлері 

болып табылады.  Француз  т іл і 

– дүниежүзіндегі ең бай тілдердің 

бірі. Францияда аса к'рнекті ақын-

ж а з у ш ы л а р  к ' п .  Ф р а н ц и я н ы ң 

Л у й  А р а г о н ы ,  Э л ь з а  Т р и о л е с і 

 Москвадан шықпайды. Мен совет 

жазушыларының ІІ съезінде (ХІІ.1954) 

Триолені тыңдадым. Орысша ғажап 

біледі. Францияда орысша білетіндер 

аз емес. Ал «Евгений Онегинді» аудару 

неге қолдарынан келмейді екен? 

(ткен жылы Москвада шет тілдері 

институтындағы бір кісі ғана аз әрекет 

жасап, «Е.О.»-нің кейбір үзінділерін 

французшалады. Бірақ оның жарытулы 

нәтижесі жоқ. 

Ал біздің Абай «Евгений Онегин-

нің» тарауларын 'ткен жылы емес, 

'ткен ғасырда қандай әдемі аударған?

Мұнда үлкен мән жатыр. Бұған 

мақтануға болады. 

***

Француз реакционерлерінің бірі 

француз әдебиетінің якут тіліне 

аударылған үлгілерін естігенде қатты 

қорланыпты деседі:

– Якут деген кім?  Оның тілі болушы 

ма еді? Ондай кедей тілге жұрын-жұрқа 

болу француз үшін қорлық, –  депті.

Мұнан асқан оттау бола ма? 

(Жалғасы 6-бетте)

оқытушылар мен оқушылардың 

білім деңгейін к'терумен айналы-

сады.  Елбасы атап к'рсеткендей, 

осындай бастамаларды әрі қарай да 

жалғастырып, сапасын 'сіру қажет. 

Сондай-ақ медицина саласындағы 

жаңа 'згерістер, жұмыспен қамту, 

әлеуметтік к'мек к'рсету, әлеуметтік 

т'лемдердің мемлекет тарапынан 

'сіру мәселесі де қамтылды. Осы 

міндеттерді жүйелі түрде жүзеге асыру 

ортақ міндеттер екені с'зсіз.  

Президент Жолдауында жоғары 

оқу орындары шетелдердің жетекші 

университеттерімен, ғылыми орта-

лық тарымен, ірі кәсіпорын дары мен 

және трансұлттық корпорациялары-

мен бірлескен жобаларды белсенді 

түрде жүзеге асырып, тәжірибе б'лісуі 

қажеттігі, осы мақсаттарды іске асы-

руда білім беру бағдарламаларын 

жасауға к'бірек еркіндік беру құқығын 

заңнамамен бекіту керектігі де назар-

дан тыс қалмады. Оқытушылардың 

қайта даярлықтан 'туіне, жоғары оқу 

орындарына шетелдік менеджерлерді 

тартып, әлемдік университеттердің 

кампустарын ашу қажеттігіне де ерек-

ше к'ңіл б'лінді. 

«Ұлттың әлеуетін арттыру үшін 

мәдениетіміз бен идеологиямызды 

одан әрі дамытуымыз керек деген Елба-

сы «Рухани жаңғырудың» мән-маңызы 

да нақ осында» деп атап к'рсетті. 

Бүгінде әлемдік жаһандану үрдісі 

к'птеген ұлттарды тамырымен жұтып 

жіберетін вирус тәрізді дейтін болсақ, 

сол вирусқа қарсы тұратын бірден-бір 

вакцина – ол рухани дүниемізді қайта 

жаңғырту. Ұлттық құндылықтар – 

халқымыздың иммунитеті. Кез келген 

вирусты иммунитеті күшті ағза ғана 

жеңе алады. Сондықтан ұлттық коды-

мызды сақтау үшін жастардың бойы-

на біздің тарихи тек-тамырымызды, 

'міршең салт-дәстүрімізді, ұлттық 

дүниетанымымызды сіңіру білім 

саласының бір бағыты болуы міндетті. 

Ұлттық рухы күшті, иманы берік, тілі 

мен ділі бір азаматтарды тәрбиелеп, 

жаңа форматтағы білімді игере алсақ, 

онда халқымыз бүгінгі жаһандану 

кезеңінде жұтылып кетпей, керісінше 

рухани жаңғырып, жоғары белестерді 

бағындыратын Мәңгілік елге айнала-

рымыз анық.

Жарылқасын ЖАППАСОВ, 
Назия ТАСИЛОВА, 

тарих ғылымының кандидаттары

 «  »    
   -

   .    
,      .  

     
. 

«АНА ТІЛІМІЗ – АСЫЛЫМЫЗ, 
АРДАҒЫМЫЗ» 

«АЛА-ҚҰЛА АТАУЛАРДАН 
ҚАШАН АРЫЛАМЫЗ?»  

«САЙТТАРДЫҢ САПАСЫ СӨЗ БОЛДЫ»
«ӘННІҢ ДЕ ЕСТІСІ БАР…»

«КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАР 
ЗИЯН БА?» 

«КӨКЕЙДЕ ЖҮРГЕН ОЙ ЕДІ…»

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАҒЫ – 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ»

11-қаңтар, авторы: Жазира Шындәулет 

7-желтоқсан, авторы: Есет Досалы 

22-желтоқсан, авторы: Дана Халық

11-қаңтар, авторы: Бағдагүл Балаубаева

11-қаңтар, авторы: Өмірбек Қуанышұлы

5-қаңтар, авторы: Бибігүл Жылгелді 

11-қаңтар, авторы: Әбдіжәлел БӘКІР
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Камал:

Аноним:

Сағи:

Дәурен:

Бауыржан:

Алжан:

Рауан:

Жұлдызай:

Инабат:

0лия:

Ақдидар:

Т9ре:

Қазір тілімізді сақтап, дәріптеу үшін жағдайы-
мыздың барлығы бар. Ең бастысы, егемендігіміз, 
тәуел сіздігіміз бар. Кезінде ата-бабаларымыз тілімізді 
қызғыштай қорғап, тіпті ол үшін жандарын да 
құрбан етті емес пе? Бұл, сірә, тәуелсіздігіміздің 
қа дірін білмегендігімізден болып тұрған шығар. Кең-
байтақ жеріміз, тыныштығымыз тұрғанда, тілімізді 
қастерлеуді ойлайық.

Орынды айтылған. Телеарналардың шоуына тойып 
біттік. Бізге к+ркемдік кеңес керек. Бала-шағаның 
құлағында бір-бір құлаққап, тыңдайтындары бол-
майтын әндер. Кейде қоғамдық к+лікте, к+шеде жын 
қаққандай билеп бара жатқан жастарды кездестіресің, 
+з әлемі +зінде.

Талғамды +нер адамдары қалыптастыруы керек. 
Бізде керісінше, сұранысқа қарай ән жазамыз деп, 
халықтың талғамын бұзып, тым жеңілтектеніп 
кеттік.

Құмарлықты емдеу қиын іс. Ол, ең алдымен, адамның 
одан құтылуын қалағанынан басталуы керек.

Менің ойымша, есірткіге құмарлықтан г+рі, қазір 
осындай автор жазған түрлі ойындарға деген құмарлық 
артып отыр.

Тілді құрметтемеу оның қадірін білмегендіктен 
туын дап отыр. Тіл жойылса, ұлттың да жойылатынын 
естен шығарып алғанға ұқсаймыз.

Ел болып мәселенің шешілуіне атсалысайық. Олқылықтар сонда 
ғана шешіледі.

Қазіргі сайттарда түрлі қылмыстар, айтуға ауыз бармайтын 
ұятты нәрселер мен бейәдеп қылықтар туралы к+п жазылатын болды. 
;сек-аяң да к+п. Міне, осындай кемшіліктерді атаған ж+н.

Қазақ тілінде қате жазылған жарнамалар мен атауларды 
к+ргенде қаның қайнайды. Орысша және ағылшынша жазылған 
атауларда қате болмайды. Құдды бір, басқа мемлекетте жүргендей 
боласың, +з еліңде емес!

Автор ойы нақты әлі дұрыс жазылған. Сондықтан толығымен 
құптаймын. Қазақ тілі лайықты тұғырына қона алмай тұр. Оған 
+зімізден басқа ешкім кінәлі емес.

«Ана тілі» бетінде осы мәселе үзбей к+теріліп келеді. Жақсы 
нәтижелер де жоқ емес. Бірақ шалғай ауылдар мен елді мекендерде 
кеңестік кезеңнен қалып қойған керексіз атаулар әлі де к+п.

Қазақ сайттары +ткен жылдармен салыстырғанда, қарыштап 
дамып келеді. Кемшілік іздей бермей осының +зіне қуану керек. 

Дайындаған Үміт ЖҰМАДІЛОВА,
 «Қазақ газеттері» ЖШС-нің веб-сайты
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Ак а д е м и к - ж а з у ш ы  З е й н о л л а 
Қабдоловтың бұл күнделігінде му-
зыкатанушылар мен театртану 

мамандары үшін де, +нерді қадірлейтін жалпы 
жұртшылық үшін де аса құнды мәліметтер бар. 
Осында баяндалған талқылау Абай атындағы 
Қазақтың мемлекеттік академиялық  опера 
және балет театрының 1958 жылғы 12-23 
желтоқсан аралығында Мәскеу қаласында 
+ткен декадаға апаратын опера спектакльдерін 
сараптан +ткізіп, к+ркемдік кеңеске тапсы-
ру кезеңінен хабардар етеді. Автор әр кеңес 
мүшесінің декадалық спектакль жайлы айтқан 
ойларын жан-жақты қамтып, нақтылап беру-
ге тырысқан.

Алдымен талқыланған «Дударай» операсы 
–  алғаш рет 1953 жылы 30 мамырда театр 
сахнасында тұсауы кесілген, композитор 
Е.Г.Брусиловскийдің шығармашылығында 
маңызды орын алатын, тақырыбы, стилі, 
+зіндік қолтаңбасы айқын к+рінген опералардың 
бірі. Бұл қойылымды екінші декадада +зекті 
тақырып – қазақ-орыс достығын жырлайтын 
шығарма ретінде к+рсету ұсынылады. Кеңес 
мүшелерінің айтқан ойларынан операның 
драматургиялық олқылықтары жайлы қатал 
пікірлердің басым болғанын анық к+реміз. Му-
зыка мамандары мен театр басшылығының 
сыни пікірлерінде либреттоны ж+ндеу, қайта 
қарау керектігі жайлы тиімді ұсыныстар 
айтылғанымен, автор кезекті редакциялау 

к'рсетпеу ұят. Түзету керек. Декада ре-

пертуарына енгізу керек.

Қаулы: «Дударай» операсы бұл қал-

пында декадаға баруға тұрмайды. Мұнда 

айтылған сындарды ескеріп, театр және 

авторлар спектакльді түзетсін.

***

«Абай» операсы туралы. 

С.Мұқанов: Бұл опера баруы керек. 

Музыкасы да, либреттосы да жақсы. 

Постановкасының түзететін жерлері 

бар: І актідегі молалар керек емес. 

Либреттоның жақсы с'здері зрительге 

жетпей жатады. Мысалы, сот сценасы. 

Абай мұнда әрекетсіз. Спектакльдің аяғы 

(Басы 5-бетте)

Бүгін Алматыда профсоюз съезі ашы-

латын. Ертеңгі сағат 10-ға таянды. Біз 

(ортамызда Мих. Дм. Беленов бар) съезд 

ашылатын опера театрының үйіне бара 

жатырмыз. Үшеуміз. Бірі – Серік. Сағат 

12-де Ановтың «Мұрагерлер» деген 

пьесасы драма театрының худсоветінде 

қаралатын. Мен Беленовқа сонда баруды 

ұсындым. 

Ол айтты:

– Мен екеу емес, бір адаммын ғой. 

Онда барсам, съезде кім қалады? 

Мен әзілдедім: 

– Сіз қазір мынау үйге кіресіз. Есік 

алдында к'леңкеңіз қалып қояды. Ең 

болмаса, сол барса қайтеді?..

Ол қарқ-қарқ күлгені болмаса, ж'нді 

мән берген жоқ. 

24.05.58.
Харекеңнің қорасындағы кішкене 

шоланның бір жақ (артқы) дуалы құлап 

қалыпты: үңірейіп тұр. Ал есігінде үлкен 

қара кілт: екі бұрап, жауып қойған. 

 Шо лан ға артындағы опырайған үңгірден 

т'рт адам қатар кіруге болады. Ал 

Харекең үйін әбігерлеп, ашқышын тап-

тырып, қара құ лыпты қаңғыр-күңгір 

ашып, есіктен кіреді. 

Wдетті қойсайшы. 

26.05.58.
С а ғ а т  1 2 - д е  д е к а д а  ж ю р и і н і ң 

мәжілі сінде болдым. «Дударай» опе-

расы тал қыланды. Опера авторы – 

 Е.Г.Бруси ловский. Либреттосы – 

А.Хангелдиндікі. 

Ш.Айманов: Музыкасы тамаша, 

либреттосы түкке тұрмайды. Примити-

визм. Драма жоқ. Арқау жоқ. Музыка 

қор болған. Орындаушылары жаман 

емес.

С.Мұқанов: Опера құласа, либретто-

дан к'ру дұрыс емес. Музыкасы да оңып 

тұрған жоқ. Либретто авторымен жұмыс 

істейтін маман да, адам да жоқ. Жаман 

либреттоны қабылдаған композитор 

жақсы деп кім айтады?

М.Wуезов: Опера да, либретто да на-

шар. Махаббат мәселесі де, әлеуметтік 

мәселе де шықпаған. Шашыраған. 

Достықпен сауда жасауға болмайды. 

Мария басындағы ерекше махаббат де-

ген де бір зор тақырып емес пе? Мен тек 

Епонешникованы ғана аяймын. Ол әзір 

тұрған Мария, бүгінгі М. Декадаға бұл 

опера бармасқа керек.

М.Т'лебаев: Драматургия опера 

музыкасында бар. Достық к'рінеді. 

Образдар да бар: Мария, Думан, Се-

мен. Операның кей жерлерін біздің 

жалпы музыка мәдениетіміздің одан 

әрі дамуы, 'ркендеуі деуге болады. Ал 

либреттосы нашар. Алғашқы үш акт 

музыкалық жағынан жақсы. Ал т'ртінші 

акт – нашар. Декларация. Айқай-шу. 

Апат жай ғана иллюстрация болған 

да, финал шықпай қалған. Музыкаға 

драматургиялық жағын сыналау керек.

М.Сулимов:  Музыкасы ғажап! 

Сценалық, либреттолық кемшіліктері 

к'п. Қазақ-орыс достығын к'рсету үшін 

мұндағы кейбір фондарды айқындаған 

ж'н: орыс поселкасы – орыс поселкасы 

болсын, қазақтар сонда келеді; қазақ 

ауылы – қазақ ауылы болсын, орыстар 

сонда келсін. Бұл – к'рушіге әсері 

бар нәрсе. Урядник мазақ болмасын, 

күшейтілсін. Декорация жағын түзеу 

керек.

А.Жұбанов: Мен таңғаламын: неге 

ғана Евг. Гр. ылғи жаман либреттоға опе-

ра жазады. Нәтижесінде біз ылғи музы-

каны мақтап шығамыз да, либрет тоны 

жамандаймыз. Рас, драматургиялық 

жағы осал: мұнда бәрі қосыл ған да, 

қойыртпақ шыққан. Хангелдин түзетуі 

керек. Ал бұл музыканы декадаға апар-

мау ыңғайсыз болған.

майды. Жақсы музыканы ойыншыққа 

айналдыруға болмайды. Ал мазмұн 

жағынан ойыншық: сұйық, бұдырсыз. 

Мен Хангелдинге соавтор табайын. 

Wуезов, Мұқанов, мен консультант 

болайық.

Р . Ж ұ м и н :  М е н  Ғ а б и т  с ' з і н 

құптаймын. Уақыт табамыз. Түзетелік.

Қ.Байсейітов: «Дударай» Москвада да 

жақсы баға алған. Түзетелік. Бірақ опера 

декадаға бара ма, жоқ па?

Е.Брусиловский: Бүгінгі талқылау 'те 

жақсы. Тек барлық талқылау да осылай 

'туін тілеймін. «Иван Сусанин» Барон 

Розен... (с+з байланысы танылмады. А.Ш., 
Б.О.) 3 актіден кейін «Дударай» допқа ай-

налды. Мұнымен декада спектаклі екен 

деп мұқият шұғылданған ешкім болған 

жоқ. Кемшіліктің бір ұшы осында жатыр. 

Қазіргісі – «Дударайдың» үшінші редак-

циясы. Енді түзетуден жаңа шығарма 

жазу жеңіл.

М.Wуезов: Опера авторы түзетуден 

бас тартты. Либретто авторы түзету 

қолынан келмейтіндігін айтты. Мәселе 

ашық емес пе?!

А.Жұбанов: Брусиловскийді декадада 

ұзар там деп, 'тірік қарқылға ұластырады 

екен.

Малайяда иттерді пір тұтатын-ды. К'ше 

бойы қаптаған ит. Кейбіреуі құтырған. Ол 

қабады. Атып 'лтіруге болмайды, сол-ақ 

қиын болған.

4.06.58.
Хатшыда жиналыс болды. Мәселе – 

киностудия жұмысындағы кемшіліктер. 

Министр орынбасары (Ф.), студия басшы-

лары с'з с'йлеген. Бәрі мақтаумен болды. 

Менде бір оқыс сезім тұтанды: «Апыр-ау, 

осылар Орт. К-те отырып, осынша сау-

дырлап 'тірік айтқанда, қай жерде шын 

айтпақ? Бәрінің алдап отырғаны бір-ақ 

адам – хатшы». Мен тұрдым да, бет-жүзге 

қарамастан с'йлей ж'нелдім. Күтпеді. 

Қапан шалқасынан түсті. Басқалары 

тұнжырай қалды. Сынды кім сүйсін?!. 

Мейлі!..

5.06.58.
Пленум ЦК.

Мал шаруашылығы.

Мал басын 'сіру шарттары:

1. Жайылым участоктарын дұрыс пай-

далану.

2. Арттағыларды алдағылар қатарына 

жеткізу.

3. Мал басының шығынын азайту.

4. Тұрақты жем-ш'п қорын жасау.

5. Су – мал суару мәселесін дұрыс 

шешу.

6.06.58.
1) Малшылар үшін үй.

2) Адамдар – кадр.

***

Сапарғалиев тәуір с'йлейтін адам екен. 

Бірақ 1957 жылға дейін мал шаруашы -

лығымен де (...с+з танылмады. А.Ш., Б.О.) 
жоқ дегенінде жағымпаздық бояуы жатты.

Құлшекең аузын ашып кеп мінбеге 

қадалады, ұйып отырған адам тәрізді; 

шынында түк тыңдап отырған жоқ.

***

Н . И . Б е л я е в :  Х а л ы қ  ш а р у а ш ы -

лығын 'ркендетуге соңғы 4 жылдың 

екпініндей екпін ешқашан болған емес. 

Бұл жылдардың нәтижесі Маленковтың, 

К а г а н о в и ч т і ң ,  М о л о т о в т ы ң  ж ә н е 

Шепиловтің қаншалық соқыр, 'рісі тар 

адамдар екенін дәлелдеді. Соңғы 4 жылда 

150 млн. кв. м. артық тұрғын үй, 2,5 млн. 

домов в с/х.

Мемл: Дания, Гр. Бельгия, Финлян-

дия, Швеция, т.б. орналастыруға болар 

еді.

Сәтбаев Қ.И. Ленин сыйлығын алды. 

Бұл – Қазақ ҒА-ның табысы.

АҚШ 1957 ет 97,5 кг. СССР 36 кг.

– / – сүт 336 кг. – / – 268 кг.

– / – май 4,2 кг. – / – 3,7 кг.

139 млн. қой, Австралия. Соны 

Қазақстан жуырдағы 6-7 жылдың ішінде 

қуып жетуі керек.

Экстенцивное хоз-тво. Интенсивное 

к/тво. 795 с/зов. Сиыры жоқ – 2. Қой – 18 

по 2х20. Қысырлықтан қырсық қырғын 

жоқ. Оңдасынов, Қалкенов. Штурм – 

месячник.

10  класс  біт ірген жас баланың 

'ндіріске араласуы – тақырып.

***

...(Бұл жерде бір адамның аты-ж+ні 
аталған, бірақ танымастай етіп сызы-
лып тасталған. А.Ш., Б.О.)  бір сағат елу 

 минуттай с'з с'йледі, тамаша с'йледі. 

Үлкен диапазонның, темірдей логиканың 

адамы. Бұл кісінің с'зін тыңдап отырғанда 

адамға түрліше ой келеді, түрліше  сезім 

туады. Ұзақ мерзімге елге, жұрт арасына 

кетіп қалғың келеді.

***

Түбінде ұзақ уақыт қайнаған ел 

'міріне араласпай, келелі еңбек туғызу 

мүмкін емес.

Маңғыстау, Шевченко маңында ұзақ 

болу керек. Ембі тарихына тереңдеу 

 керек. Адам жанын зерттеу керек!!!

ра. І актідегі қашу-қуу режиссерлік 

жағынан нашар шыққан. Настроение. 

ІІ актінің оформлениесі нашар. Семей 

емес, мешіттердің не екені белгісіз. Ай-

дар ұзақ 'леді. Массовкадағы орыстарды 

«қазақтандырыңқырап», әртүрлі адам-

дар: қарт, жас енгізу керек. Жалпы спек-

такль ұзақтау. Орындаушылар жақсы. 

Тек Жиренше нашар. Ришад, т...

Қаулы: Декадаға «Абай» барады. 

Айтылған азды-к'пті сындарды еске 

алып, спектакльді жетілдіре беру керек.

28.05.58.
Дүкенде сатушы тұр. 6-7 тиынды 

Бальмонт жұрт түсінетін шындықты 

'леңге қоспайтындығын айтып, тек 

'ткінші құбылысты ғана жырлаймын 

деген-ді. Мұнда сыр бар.

Ақында 'мір-тәжірибе байлығы 

 болуы шарт: Рудаки қайыршы болып, 

ел аралаумен 'ткен. Шекспир қатардағы 

артист еді, пургонымен ел кезді. Горький 

Россияны аралады...

Ақында екінші мамандық болуға ке-

рек: Гете мен Ломоносов – жаратылыс-

тану маманы, Толстой мен Лермонтов 

– офицерлер, Крылов пен Гроссман 

– инженер, Чехов – дәрігер, Щедрин – 

администратор, Тихонов – математик...

ТАҒЫЛЫМДЫ ТАЛҚЫЛАУ

Аманкелді МҰҚАН,
9нертану кандидаты

Зейнолла ҚАБДОЛОВ: 

Ғ.Дұғашев: Либреттоны қайта жазу 

деген с'з – музыканы қайта жазу деген 

с'з. Ол мүмкін емес. Мұнда дәл осы 

опера декадаға мына қалпында бара ма, 

жоқ па, сол шешілуі керек. Бара қалса, 

қайткен күнде жақсы спектакль жасай 

аламыз? Wңгіме сонда!

М.Гольдблат: Аса сауатты музыка 

драматургиясы жоқ жаман либретто 

жазылған. Енді драматургиялық жағын 

күшейту керек. Тек Епонешни кованың 

'зі операның 'мір сүруіне кепіл.

Ғ.Мүсірепов: Тақырыпты арқала-

натын авторлар к'п. Хангелдинге со-

автор керек. Ол жалғыз шығара ал-

жұмысын жасауға келіспейді. Репертуарда 
бес жылдай жүріп жатқан опера спектаклінің 
декадаға арнайы дайындалмағаны, к+ркемдік 
сапасына байланысты сын пікірлердің басым 
болуы себепті, к+пшілік дауыспен Мәскеуде 
к+рсетуге дайын емес деген шешім шығарылады.

1958 жылы 26 мамырда +ткен осы 
талқылауға қатысқан қазақ +нері  мен 
мәдениетінің к+пке танымал  тұл ғаларымен 
бірге кеңестің отырысында пікір айтқан кейбір 
мамандар мен орындаушылар туралы мәлімет 
бере кетейік:

1) М.О.Hуезовтің «Дударай» операсы жай-
лы пікірінде аты аталған опера әншісі Епо-
нешникова Эра Ивановна (1927-1977)  – Қазақ 
КСР халық артисі, талантты әнші-актриса. 
1952 жылы Алматы консерваториясын жеке 
әнші мамандығы бойынша бітірген. Театр 
репертуарындағы меццо-сопрано дауысына 
келетін к+птеген басты партияларда +нер 
к+рсеткен. Қазақ тілін жақсы меңгергенінің 
арқасында театрдың қазақ-орыс труппасының 
репертуарындағы партияларды еркін орын-
дады.

2) Сулимов Мар Владимирович (1913-
1993) – Қазақстанның халық артисі,театр 
режиссері, суретші, педагог.Комиссаржев-
ский атындағы Ленинград драма театрының 
к+ркемдік жетекшісі, ЛГИТМиК профессоры. 
1957-1959 және 1969-1974 жылдары Алматы 
қаласында тұрған. М.Ю.Лермонтов атындағы 

мемлекеттік академиялық драма театрының 
к+ркемдік жағын басқарған. 

3) Дұғашев Ғазиз Ниязұлы (1917-2008) – 
Қазақ КСР халық артисі, дирижер, педагог. 
Музыкалық білімі алуды және дирижерлік 
қызметін Алматыда бастаған. Біраз жылдар 
бойы Мәскеудің Үлкен театрында дирижерлік 
еткен. КСРО Мәдениет министрлігі та-
рапынан 1957-58 жылдары қазақ +нері мен 
мәдениетінің екінші декадасын дайындау 
үшін Алматыға арнайы іссапармен жіберіліп, 
белсенді жұмыс істеген. 

4) Гольдблат Моисей Исаакович (1896-
1974) – Қазақ КСР халық артисі, белгілі 
режиссер, актер. Екінші дүниежүзілік соғыс 
басталғаннан 60-жылдарға дейін қазақ театр 
+нерімен тығыз шығармашылық байланыста 
еңбек етті. 1951-1959 жылдар аралығында 
Қазақ мемлекеттік академиялық драма 
театрының (қазіргі М.О.Hуезов атындағы 
театр) к+ркемдік жетекшісі және осы кезеңде 
М.Ю.Лермонтов атындағы мемлекеттік 
академиялық орыс драма театрының қоюшы 
режиссері қызметін атқарды.

5) Жұмин Райхан Жұмаұлы (1905- ...) – 
Қазақ КСР еңбек сіңірген +нер қайраткері, 
;ткен ғасырдың 30-60 жылдары республиканың 
мәдениеті мен +нерінің дамуына үлкен үлес 
қосқан, ірі +нер ұжымдарында басшылық 
қызмет атқарған. Абай атындағы ҚМАОБТ 
директоры қызметіне екі рет (1947, 1961) 
тағайындалған.

6) Кеңес мүшесі М.Гольдблат тың «Абай» 
операсы туралы пікірінде аты аталған Ос-
манов Тұрғыт Садуақасұлы (1927-1987) – 
Қазақ КСР халық артисі. 1957 жылы Мәскеу 
к о н с е р в а т о р и я с ы н ы ң  о п е р а - с и м ф о н и я 

дирижері класын бітіріп, опера театрына 
жұмысқа қабылданған. 1974 жылдан бастап 
театрдың бас дирижері қызметін атқарды. 
Репертуардағы «Абай», «Біржан-Сара», 
«Еңлік-Кебек», т.б. к+птеген опералардың 
музыкалық жағына жетекшілік еткен та-
лантты дирижер.

7) Чернышева Лидия Демьяновна (1912-
1975) – КСРО және Қазақ КСР халық 
артисі, хореограф биші. 1955-1970 жылда-
ры аралығында Қазақстанда жұмыс істеді. 
Ұлттық музыка, ән мен би +нерін тоғыстырып, 
қазақ мәдениетін кең насихаттаған +нер 
ұжымы – Қазақ мемлекеттік ән-би ансамблін 
(бүгінде «Салта нат» мемлекеттік би ансамблі) 
ұйым дас тырып, к+ркемдік жетекшісі болды.

Е.Брусиловский +з операсы жайлы айтқан: 
«Иван Сусанин», Барон Розен... 3 актіден кейін 
«Дударай» допқа айналды» деген пікірінде 
ойын толық тарқата алмаған секілді. Ком-
позитор жан-жақтан жауған сыни пікірлер 
мен ұсыныстардан кейін либреттоны +згерту 
алғашқы авторлық ойды түбегейлі басқа арнаға 
бұратынын жақсы түсінген.Операға үшінші 
редакция жасалған. Бұдан әрі редакциялау-
ды басы артық деп тапқан композитордың 
ұстанымы анық. Бірнеше рет ж+нделген дүниені 
қайтадан қопсытқанша, жаңа опера жазу 
анағұрлым жеңіл шаруа деп, шығарманы қайта 
қараудан бас тартады. Осы жерде компози-
тор М.Глинканың орыстың алғашқы ұлттық 
операсы – «Иван Сусанинді» жазу барысында 
кездескен кейбір келеңсіздіктерін мысалға 
келтірген.Заманының Н.Кукольник, В.Соллогуб, 
В.Жуковский секілді белгілі қаламгер тұлғалары 
М.Глинканың алғашқы салмақты операсының 
либреттосын жазуға келіскенімен, алдын-ала 

жазылып дайындалған музыканың әр алуан 
характері мен ырғағына сәйкес с+з ұйқастарын 
құрау, ырғақтық ерекшеліктеріне сай диалог-
тарды беру кезінде қиындықтарға тап болып, 
алғашқы шешімдерінен бас тартуға дейін 
барады. Осы жерде «әмбебап» шығармашылық 
қырларымен танылған Барон Розеннің жұлдызы 
жанады. Е.Брусиловский Барон Розен мен«Иван 
Сусанин» жайлы айтқанда, дайын +лең жолда-
рын суырып бере білген шығарманың авторлық 
ой-идея мен к+ркемдік сапаны сақтауға сеп 
болмайтынын назарда ұстаған болса керек.
Ал талқылау кезіндегі к+п сынға сай +згерту 
жасалар болса, «Дударай» операсы да  бас-аяғы 
шашыраңқы, к+ркемдік тұтастығынан 
ажыраған «допқа» айналатынын меңзеген. 

Күнделіктегі  З.Қабдоловтың екінші 
операның мән-жайынан хабардар ететін жаз-
басы А.Жұбанов пен Л.Хамидидің «Абай» туын-
дысына (либреттосы М.Hуезовтікі) қатысты. 
Бұл опера 1944 жылдан бері сахнада қойылып 
келе жатқан болатын.

С.Мұқанов «Спектакльдің аяғы «Б.С.» 
жоқтауын қайталайды» дегенде, декадаға екі 
операның бірі болып баратын М.Т+лебаевтың 
«Біржан-Сара» операсының финалындағы 
Аналықтың жоқтау сахнасы «Абай дағы» 
Ажардың жоқтауымен ұқсастығын айтып 
отыр.

М.Т+лебаевтың с+зіндегі «Абай, айтыс» 
ұғымдары арқылы 2 актідегі билер соты сах-
насына мән беріледі. Ш.Аймановтың «бірінші 
актідегі қашу-қуу» дегені Ажар мен Айдардың 
елден қашуына және қуғыншы Жиренше 
тобының ұстап алатын бірінші суреттегі сах-
насына қатысты. Сонымен қатар ол Абайдың 
үйінде +тетін 2-суреттегі сахна туралы с+з 

қозғаған. Енді бірді-екілі музыкалық термин-
дерге тоқтала кетсек: Е.Брусиловскийдің 
пікірінде «Кастаньетта (оркестрдегі) керексіз» 
деген с+з бар. Дұрысы – Кастаньет (каштан 
ағашынан ортасын қуыстап ойып жасалатын, 
музыка мен ән орындаушы +зіне сүйемел жа-
сайтын ұрмалы музыкалық аспап. «Кармен» 
операсында Кармен +зінің танымал «Хабане-
расын» осы кастаньет аспабының сүйемелі 
арқылы орындайды. Испан, итальян, Латын 
Америкасы музыкасының ұлттық бояуын беру 
үшін оркестрге қосады. Бұл аспаптың бояуы 
қазақ музыкасында орынсыз болатындығын 
меңзеген секілді.

Л.Чернышеваның: «Би нашар екені рас. 
Дивертисмент» деген пікірінде 3-актідегі той 
сахнасындағы мерекелік билердің к+ркемдік 
тұтастығы жоқ жеке-жеке би номерлерден 
түзілгендігі айтылған.

Пургон («фургон») – к+рсететін спек-
такльге керек-жарағын салып алатын 
үсті жабық арба –  ортағасырлық к+шпелі 
театрдың негізгі к+лігі. 

Жалпы алғанда, бұл күнделіктегі деректер 
екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңдегі 
қазақ мәдениетінің қол жеткізген табыстарын 
Мәскеу жұршылығына таныстыруға арналған 
саяси мәні бар жауапты ірі іс-шараның мәнін 
ашады. Сондықтан ұлттық +нердің негізін 
қалаған осындай майталмандардың қызу 
жұмыс сәтін қағаз бетіне түсірген Зейнолла 
Қабдоловтың бұл  жазбасын үлкен олжа, тап-
тырмас дерекк+зі деп бағалаймыз. Бұдан ал-
пыс жыл бұрын жазылған осы шағын күнделік 
– +нертанушылар мен мәдениеттанушылар 
үшін әлі күнге дейін құндылығын жоғалтпаған 
дүние.

ТАБИҒАТ  пен ТАБИҒАТ  пен 
ТАЛАНТ  ЕГІЗ ТАЛАНТ  ЕГІЗ 

«Б.С.» жоқтауын қайталайды. Киімдер 

нашар. Киіз үйді үлкейте берудің не 

керегі бар?

М.Гольдблат: Байлық к'п. Азай-

ту керек. Османов – жақсы дирижер. 

Абайдың шырақ ұстап, жалғыз шығуы 

ыңғайсыз. Финал 'згертілсін. 

Ореол красоты: Абай жуан болма-

сын. Ұлы (с+з танылмады. А.Ш., Б.О.)... 
ойнасын.

Е.Брусиловский: Билер жеңілдетіл-

м е с і н .  К а с т а н ь е т а  ( о р к е с т р д е г і ) 

керексіз. Финал ұзақ. Айдар бір акт 

бойына 'ле алмай жатады. Абай об-

разы –  Серкебаевтың жақсы дебюті. 

Оформлениесі жақсы.

М.Wуезов: Балет нашар. «Б.С.»-да 

солай. Бишілердің биі бешпеттеріне 

тұрмайды (бешпет жақсы, би жаман). 

Түлкі тұмақты 'згерту керек.

Л.Чернышева: Хор спектакль арасы-

нан б'лініп қала береді. Би нашар екені 

рас. Дивертисмент.

М.Т'лебаев: Абай, айтыс, т.б. с'з де-

рін оркестр басып кетіп тұр. С'з естілетін 

болсын. Финалды қайта қарау керек.

Ш.Айманов: «Абай» – жақсы опе-

пайда к'ріп, алып қала береді. Трамвайда 

кондуктор жүр. 4-5 тиын қалдыра берсең, 

міз бақпайды. Сыра сататын адамның да 

'з қулығы бар... Осыларға к'ңіл б'лмей 

'те беруге болады. Бірақ сол қулық 

асырмақ болатындар совет адамы екенін 

ескерсек, советтік ар, намыс мәселесін 

еске алсақ, әлгілерге жирене қарайсың...

29.05.58.
Лирика туралы ойын Қуандық ортаға 

салды (Университет студенттерінің ара-

сында).

Экватордың қалың қара сызығы 

картада ғана бар, ал табиғат бетінде, 

жер үстінде сызық жоқ. Демек, экватор 

үстінен ұшып 'ткенін самолеттегі адам 

сезбейді. Сол сияқты, лирика мен эпос 

арасындағы шекара да тек теорияда бар, 

ал нағыз 'мірді терең де нәзік к'рсеткен 

лирика мен эпос арасының шекарасын 

шындықта әркім-ақ байқай бермейді. 

Демек, эпос пен лириканы да ажырата 

қараудан г'рі бірге алып қараған ж'н.

Лирика деген не? Ол – музыка! Wдемі 

с'зден аулақ болу керек. Музыка, музы-

ка!.. (?).

Ақынға дағды, машық керек. Леонар-

до да Винчи сурет салу үшін бояуды 'зі 

жасаған. Шопен – композитор ғана емес, 

пианист. Ол саусақтарын шегеге байлап 

қойып үйренген.

Қуандық бір жас ақынның 'леңін 

оқыды. Жақсы 'лең. Мен екі нәрсені 

ұқтым: 1) табиғат пен талант егіз; 2) 

ұлттық психика.

31.05.58.
С.Т. 'зінің Малайяға (Малакка 

түбегіндегі елді мекендердің жиынтық 
атауы. А.Ш., Б.О.) барған сапарын ОК-те 

әңгіме етті. Жалпы, жаман емес.

Екі мін к'рдім: 1) Тамақ жағын, 

ішкен-жегенін к'п әңгімеледі; 2) Күл-

кісі нашар екен. Қарқылдаған даусы 

күлкісінің 'тірік екенін айтып тұр. 

Ол күледі. Жұрт езу де тартпайды. (зі 

ақылы бар адам. (зінің осы мінін неге 

аңғармайтынына қайран қаламын.

Асылы, аңдап күлген ж'н. Күлсең – 

шын күл. «Артист» болма!

С. күлкіні шын-ақ бастаған сияқты. 

Бірақ онысы «қых...» деген бір ұнамсыз 

ды быстан аспайды екен де, арғы жағын 
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Инновациялық 
жобалар талқыланды

0л-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры, академик 
Ғалымқайыр Мұтанов бастаған қазақстандық делега-
ция Ресейдегі «Сколково» инновациялық жүйелеріне 
сапармен барып қайтты. Инновация лар, ғылым мен 
жоғары технологияларды ортақ дамыту туралы келісім 
іс-сапардың басты нәтижесі.

Делегация «Сколково» қоры және аймақтық даму 

департаментінің басшы лығымен, техно парктің бас 

 директоры және оның тұр ғын дарымен кездесті. Кездесу 

барысында екіжақты ынтымақтастықты дамыту және 

ортақ инновациялық жобаларды жүзеге асыру мәсе-

лелері талқыланды. ҚазҰУ-да инновациялық және 

медициналық-биологиялық кластерді, сондай-ақ Қытай 

үкіметі тарапынан алынатын суперкомпьютер негізінде 

Жаңа Жібек жолы университеттері Альянсының ІТ-

технопаркін құру жобалары Ресей әріптестерінің ерек-

ше қызығушылығын тудырды. «Сколково» 'кілдері 

энерготиімділік және энергия ны үнемдеу, ядролық және 

космостық технологиялар, телекоммуникация және био-

медицина, ІТ технология және бағдарламалық жасақтама 

сияқты басым бағыттар  бо йынша ортақ жұмыстар 

жүргізуге дайындықтарын білдірді. Тараптар, сонымен 

қатар жинақ талған тәжірибені ортақ коммерция лау және 

оларды екі мемлекет эко номи ка  сының нақты секторына 

енгізуге дайындықтарын жеткізді.

Массачусетс технологиялық институтының (АҚШ) 

қаты суымен және 'зара серіктестікте құрылған Сколково 

ғы лым және технология инс ти тутына сапар барысында жо-

ғары білікті  маман дар дайындау мәселелері талқыланды. 

Айтуған Д0УЛЕТ

  

Ақт'бе облысындағы Шалқар ауданы 

– халқымыздың қол бастаған небір батыр-

лары, с'з бастаған шешендері, жезтаңдай 

әншілері туып-'скен қасиетті де шежірелі 

'лке. Бәлкім, содан да болар, құлашын кеңге 

жая ұшы-қиыры жоқ жазықта орналасқан 

бұл елдің ақын, жыраулары туып-'скен 

жерін: «Ұлықұм, Кішіқұм, Аяққұм, Жіңішке, 

 Жомарт» деп, тарихи атауларымен атап, жыр-

толғауларына тебірене қосып 'ткен. Бағзыдан 

бері елге, туған жерге деген ыстық ықылас 

осылай атадан-балаға, ұрпақтан-ұрпаққа 

мирас болып қалғандай. Бүгінгі әңгімеміз 

солардың бірегейі, танымал ақын Wлима 

Қабылқызы турасында болмақ. 

Ақының есімі облыстық «Ақт'бе» энцик-

лопедиясына енген. Wйгілі күйші Қазанғап 

жылқы малына арнап біраз күй шығарған, 

соның бірі «Wлиманың боз жорғасы» деп ата-

латын. «Wлиманың әні» деп аталатын жүрек 

қылын тербер ән Ақт'бе аймағында жиі айты-

лады. Танымал әнші, «Дарын» сыйлығының 

иегері Айгүл Елшібаеваның орындауында 

жұртшылыққа кеңінен мәлім.

Wлима 1868 жылы Шалқар 'ңірінде 

Ұлықұмның бір б'ктері – Жіңішкенің бойын-

да дүниеге келген. Сымбатты да сұлу, 'ткір 

ойлы, ақылына к'ркі сай ару ретінде халық 

жадында қалған. Wкесі Қабыл байдың тегі 

Алшын ішінде алты ата Wлім, Қабақ руының 

 Жарас мерген Пұсырманұлы тарайтын 

Қорлыбай аталығынан. Ел аузында байлығы 

тасыған, қолы ашық, қонақжай, жомарт 

адам санатында сақталған. Бес жасар бала, 

аталас ағайын Назарбай 1913 жылы әкесінің 

атына мінгесіп, Қабыл атасының ауылына 

барып, соғым сыбағасын алып қайтқан екен. 

Соғымға бірден он үш жылқы сойылғанын 

к'ріпті. Wлбетте, мұның бәрін байдың бір 

'зі жеп қоймайды, айналасындағыларға 

таратады, елде «Ағайынға малшы болғанша, 

Қабылға жалшы бол» деген с'з осындай 

жомарт ниетінен шықса керек. Бәйбішесі 

Байшым әжей, руы қырғыздың Бәйімбет 

аталығынан, үлкен сары кемпір екен. 

Қабылдан екі бала – Жапар мен Wбді тарай-

ды. Wбдіден ұрпақ жоқ. Жапардан Бисен, 

одан Wпу болып жалғасып кете береді. Wлима 

баланың тұңғышы екен. Қабыл Қоңырат 

елінің бір байының баласына ата-баба сал-

тымен атастырып, қызын ұзатады. Сондағы 

Wлиманың елге жолдаған сағынышты 'леңі:

Аспанда бір жұлдыз бар Темірқазық,

Бәйгеден ат келеді баурын жазып.

Кешегі елден кеткен Wлима апаң,

Жіберді туған жерге 'лең жазып .

Біздің ел Жіңішкеден к'шкен шығар,

Жағалай Жыландыға қонған шығар.

Қабекең Бәтекеңді бір жібермеді,

Білместік баласынан болған шығар.

0.Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік 9нер музейінің 
Ор талық к9рме залында Алан Мұхитдинов пен 0лібек 
Қара тайдың «Екі әлем – екі тағдыр» атты к9рмесі 
ашылды. 

К'рмеге дүниені қабылдау сезімі басқаларға 

ұқсамайтын екі жас суретшінің 100-ден астам туындысы 

қойылған. Табиғат оларды ерекше етіп жаратты. Wлібек 

пен Алан құрдас, жастары 19-да. Аутизм оларға 'здерінің 

ойларын білдіруге кедергі болған жоқ. Бұл туындыларда 

жас суретшілердің ішкі к'ңіл-күйі мен сезімдері к'рініс 

тапқан. Екеуі де тек 'здеріне ұнаған және 'здері үшін 

маңызды дү ниені бейнелейді. Олардың туындылары 

– 'здерінің балалық пәк к'ңілі мен адами қасиеттерін 

сіңірген, ешкімді бейтарап қалдырмайтын картиналар 

мен мүсіндер, анимациялар. 

Wлібек кескіндемемен әуестенеді. Ол 'з бетімен 

компьютерлік бағдарламаларды меңгеріп, солардың 

к'мегімен анимация жасайды. Түрлі сюжет ойлап т ауып, 

'зінің кейіпкерлеріне түрлі мінез-құлық пен қасиет 

береді. Wлібек мультфильмдерінің сценарийлерін де 'зі 

жазады, 'зі дыбыстайды.  

 Алан акварельмен, гуашьпен, пастельмен және 

қарындашпен сурет салады. Оның «Шарлар», «Кубик-

тер», «Үшбұрыштар» деп аталатын жұмыстары ерекше 

назар аудартады. Бұларды ол майлы бояумен салған. 

Пішіндердің пластикасы, ерекше үйлесімі к'з тартады. 

Шара W.Қастеев атындағы музейдің әлеуметтік 

маңызды жобалары аясында ұйымдастырылған. 

К'рме 30 қаңтарға дейін жалғасады.  

Дана ХАЛЫҚ

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасында 
к9рсетілген мақсат-міндеттерді іске асыру аясында 
ҚР Ұлттық кітапханасының бастамасымен және ҚР 
Мәдениет және спорт министрі А.Мұхамедиұлының 
қолдауымен Қазақстан мен Кувейт арасындағы 
мәдени байланыстарды нығайтуға үлкен қадам 
 жасалды. 

Жуырда Кувейт қаласында жыл сайын ұйымдасты-

рылатын әл-Карин  фестиваліне Қазақстанның «Астана-

Опера» симфониялық оркестрі қатысып, еліміздің таны-

мал 'нер қайраткерлері Майра Мұхамедқызы, Медет Шо-

табаев, Абзал Мұхитдинов, Айсұлу Wбілханова,  Руслан 

Баймурзин және т.б. артистер 'нер к'рсетіп қайтты. 

Фестивальде ел 'нерпаздары Кувейт жұртшы-

лығының ықыласына б'ленді. Оркестр Құрманғазы, 

Нұрғиса Тілендиев және басқа танымал қазақ компози-

торларының шығармаларын орындап, 'нерсүйер 

қауымның зор қошеметіне ие болды. Сонымен қатар 

ҚР Ұлттық кітапханасы мен Халықаралық әйелдер 

тобы бірлесіп, Мәдениет және спорт министрлігі және 

Қазақстанның Кувейттегі Елшілігінің қолдауымен 

«Kazakhstan Time» Қазақстан күнін ұйымдастырды. 

Қазақстан күні аясында Кувейт Ұлттық кітапханасымен 

екіжақты  келісс'здер жүргізілді. Қазақстандық де-

легация Кувейт Ұлттық кітапханасының директоры 

Кемаль мырзамен кездесіп,  кітапxана жұмысымен 

танысты. Ұлттық кітапхана мен әл-Баптин Араб поэзия-

сы орталық ғылыми кітапханасында екі ел арасындағы 

Мәдениет және кітапхана саласындағы ынтымақтастық 

туралы меморандумға қол қою рәсімі 'тті.

– Енді екі кітапxананың мамандары к'не қолжаз-

баларды зерттеу тәжірибесімен, мамандармен, сондай-

ақ сирек кітаптар мен қолжазбалардың к'шірмелерімен 

алмасатын болады. Бұл жетістік біз үшін 'те маңызды, 

– деді Ұлттық кітапхана директоры Ж.Сейдуманов.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ,
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кітапханасының 

баспас9з хатшысы

Алматыда ҚР Білім және ғылым министрлігі 
мен Денсаулық сақтау министрлігінің 
қолдауымен Біріккен Ұлттар Ұйымының 
 Балалар қоры, қазақстандық «Bilim 
Foundation» қоры, Республикалық 
психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 
орталығы және әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің ұйымдастыруымен 
«Балалар мен жас9спірімдердің психикалық 
денсаулығын нығайту» атты алғашқы 
халықаралық конференция 9тті. 

Басқосуда ҚР Денсаулық сақтау министрі 

Е.Біртанов, ҚР Парламент Мәжілісінің депу-

таты, ҚР-дағы бала құқығы ж'ніндегі уәкіл 

З.Балиева, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

бала құқығын қорғау комитетінің т'рағасы 

Н.Оршыбеков, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің ректоры Ғ.Мұтанов, 

БҰҰ Балалар қорының Еуропа мен Орталық 

Азия елдеріне арналған 'ңірлік кеңесінің 

Жас'спірімдердің денсаулығы мәселелері 

ж'ніндегі бас кеңесшісі Н.Ференчич, Дүние-

жүзі лік психиатриялық қауымдастықтың 

президенті А.Джавед, Еуропалық психиатрия-

лық қауымдастықтың Суицид және суицид-

тің алдын алу секциясының Франия-Ис-

пания дағы бірлескен т'рағасы Х.Лопес-

Кастроман, Қазақстандағы республикалық 

психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 

орталығының бас директоры Н.Негай және 

т.б. с'з с'йлеп, жас'спірімдердің психикалық 

денсаулығындағы түйткілді мәселелер әлемді 

алаңдатып отырғандығын, оны тудырушы 

келтіріп орындайтын, кейде маған: «Жақын 

апаң болса әнін неге білмейсің?» деп 

қалжыңдайтын. Алла разы болсын демекпіз.

Үшінші мәселе, Wлима Қоңырат жеріне 

келін болып түсіп, алайда жаңа жағдайға 

к'ндіге алмай ішқұса болып, ауруға шалдығып 

қайтыс болды деседі. Қызының қайғысы 

қабырғасына батқан Қабыл байдың 'тінішімен 

'леңді Арыстан жырау шығарған екен дей 

келе, еңбегіне бір үйір жылқы бергенін де айта 

кетеді. Бұл әңгімелердің негізі жоқ.

Жақында Шалқар ауданындағы Бе-

г е ж а н  С ү л е й м е н о в  а т ы н д а ғ ы  о р т а 

мектептің тарих пәнінің ұстазы Сәлима 

Ермекбайқызының 2000 жылдардың бас 

жағында жазып алған бейнетаспасына 

қолымыз жетті. Бейнек'ріністегі 1923 жылы 

дүниеге келген Қабыл байдың ш'бересі, Ұлы 

Отан соғысының ардагері Wпу Бисенұлы 

мен  зайыбы Сағия Аманжолқызының 

(марқұмдар) Wлима апасының тағдырын 

баяндаған тамаша әңгімесіне куә болдық. 

Бұлар Бисеннің 1938 жылы қаңтар айында 

«байдың баласы» деген желеумен айда-

лып кеткенін баяндайды, «Содан хабар 

жоқ» дейді. Wпу: «14-15 жас шамасындағы 

баламын, жалаңаяқ, жалаңбас қаңғырып 

жүргенімде К'птілеу деген нағашым, 

руы Қаражон Табын мені тауып алып, 

Арал арқылы кемемен екі тәулік жол 

жүріп, Қоңыратқа алып келді. Сол жолы 

нағашымды армияға шақырған екен. Содан 

аудан орталығы Шермойнақтан Wлима апам-

ды іздеп тауып алдық. Бойшаң, аққұбаша, 

к'кшіл к'зді, 70 жасқа келген кемпір екен... 

К'рісіп жылады. Жездем  Ниязбек те ірі 

денелі адам, руы – Кішкене Шектіде Татран 

– Күлік. Б'генбай, Сәлік деген екі баласы 

бар. Б'генбай б'лек үйде тұрады. Үйінде 

болғанмын, тауық сойып берді, бекіренің 

дәмін де сол жақта к'рдім, кәсіптері бекіре 

аулау екен» дейді.

Тағы да: «Мен бір айдай апамның ауы-

лында жаттым. Қыркүйек, қазан айларының 

бірі болуы керек. Wңгімелестік, 'лең туралы 

сұрағанымда: «Қарағым, 'леңнің уақыты 

болды ғой, үндеме, неғыласың» деді апам.Ол 

кісінің барған жұрты да нар айдаған бай жер. 

Ат орнына аруана күлік атан мінеді екен. Біраз 

күндер демалған соң артынып-тартынып, 

соңғы бір кемеге отырып, елге қайттым. Апам 

шығарып салды. Мен 1942 жылы соғысқа 

түстім. Wлима апамды соңғы рет к'ргенім сол 

екен» дейді.

Осы бейнетаспадағы Сәлима Ермекбайқы-

зы ның: «Wлима апаның екі баласынан қалған 

тұқым бар ма?» деген сұрағына, Сағия апа: 

«Оны білмедік, Б'генбай 'лді деп хат келді 

ғой» деп жауап берген. 

 Wпу ақсақал с'з  арасында Wлима 

апасының 1885 жылы ұзатылғанын да айта 

кеткен. Wрине, бұл бейнетаспа – ақын Wлима 

Қабылқызының жарқын бейнесін айқындау 

жолында табыл ған баға жетпес құнды дүние. 

Бағалы деректер міндетті түрде 'лкетану 

мұражайына тапсы ры ла тынын айта кеткіміз 

келеді. Ал зейнеткер Сәлима Ермекбайқызына 

айтар алғысымыз ерекше.

Шынында, әлі ашылмаған сырлар к'п. 

Осындай сәттерде Ұлықұм, Шалқар 'ңірінің 

киелі топырағын талай-талай марқасқа 

мықтылар басты-ау деген ой еріксіз мазалайды. 

Құлашын кеңге жайған, ғасырлар куәсі кең 

далаға кенеттен тіл біте қалса, тарихымыздың 

к'птеген шындықтары ашылар еді-ау, шіркін... 

Болашақта ақын апамыздың 'леңдерінің 

жинағы да кітап болып шығар. Ол, әрине, 

ертеңгі күннің еншісінде.

Туғанына 150 жыл толуы қарсаңында 

ақын Wлима Қабылқызының 'мірі бәрімізді, 

әсіресе туған 'ңірі Ақт'бенің зиялы қауым 

'кілдерін ойландырса нұр үстіне нұр. 

Мұздыбай С0ҢКІБАЕВ,
9лкетанушы

АҚТ(БЕ

республикалық, облыстық басылымдардан 

және кітап беттерінен к'ре аламыз, бәрінде 

де Wлима әнші, ақын ретінде, 'зі сүйген 

жігітіне қосыла алмай, сол замандағы әйел 

теңсіздігінің құрбаны ретінде бейнеленеді.

Ізденіс жасап Wлима ақын бейнесін 

айқындау жолында сіңірген 'лшеусіз 

еңбектері үшін ағаларға айтар алғысымыз 

шексіз. Дегенмен, 2004-2007 жылдар 

аралығында «(лең авторы басқа адам екен» 

деген қарсы пікірлер газет бетінде белең 

алғаны бар. Ол ол ма, 2009 жылы жарық 

к'рген аудандық «Шалқар» энциклопе-

диясында 'лең Арыстан Рахметұлынікі 

деп жазылды (42-бет). Wрине, бұл іс қай-

қайсысымызды да бейжай қалдырмағаны 

анық. Сабырлықпен қарап, Wлима ақынға 

байланысты жазылымдарды тереңірек 

зерттеп, ел ішіндегі үлкендердің с'зіне 

құлақ түріп, кез келген деректерге зейін қоя 

үңілуге тырыстық.

(лең авторы басқа адам деушілер 

алдымызға үш мәселені к'лденеңнен қойды 

десек те болады:

Біріншісі – сан жылдар бойы ел аузында 

«Wлиманың әні» болып келген ән мәтінінің 

кенеттен Арыстан жырауға телінуі. Мұны 

анықтау үшін Арыстан жыраудың халық 

арасындағы 'леңдеріндегі с'з саптау мәтіні 

мен Wлима 'леңдерін салыстырғанымызда 

ұқсастық таба алмадық. Арыстанның руы 

Қабақтың Б'генбай аталығынан Қаршыға 

жырауға айтқаны:

Менің атым Арыстан,

Шығады даусым алыстан.

Жас еңкейіп қалғанмен

Қалғаным жоқ шабыстан, – деген жауабы 

мен қызы Жұмажанға арнап шығарған жы-

рын оқиық:

Айналайын, Жұмажан, 

Сымбатты сұлу құрағым.

Т'гілген қолаң шашың бар,

Иығыңнан құлаған.

М'лдіреген к'зің бар,

Бұлақтай шыққан тұмадан.

Домаланған басың бар,

Мін таппайды сынаған.

Жүзің жарқын алтыннан,

Келісті келген бар тұлғаң.

Алласы берген аяулым,

(зіңдей болсын бір адам.

Тағы да бір т'рт шумақ 'леңін оқып, 

ешқандай жақындық байқамадық. Арыстан – 

айтыс ақыны, оған ешқандай күмәніміз жоқ, 

'леңдері болса топтастырып, жүйе-жүйеге 
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келтіріп, әлде де зерттелуді қажет ететін ақын. 

Ал Wлимаға келсек:

Еліме жете алмадым қашқанменен,

Құс болып ұшар едім аспанменен,

Ойыма үш қайнаса кірмеген ед,

«Баласын осылайша тастар» деген.

Ауылым Қызылжардың жағасында,

Дұшпанның қалып жүрмін табасына,

Тілекті қыз сұраған құдай беріп,

Шалқардың барар ма екем қаласына (1970 

жыл, Т.Шойғарин).

Бұл жерде Wлиманың туған жерге де-

ген шексіз сағынышы, жастық шағы, назы 

жатыр. Ақын 'леңін 'згеге телу Wлиманың 

бүкіл жан дү ниесін алғанмен бірдей емес пе? 

Ол – бір. Екін шіден, «Ер адам әйел образына 

кіре ала ма?» деген сұрақ 'здігінен сұранады. 

Wрине, жоқ!

Е к і н ш і  м ә с е л е ,  з е р т т е у ш і л е р д і ң : 

«Wлиманың әні» тек Шалқар 'ңірінде ай-

тылады, Қоңырат елінде мүлдем айтылған 

жоқ» деуі күмән тудырады. Жоғарыда 

баяндалғандай 1970 жылы Қоңырат елінен 

келген ақын апамыздың 'леңдер жинағы 

бірден-бір қарсы дәлел.  Сол кездегі 

Шалқар аудандық «Коммунизм таңы» 

газеті редакторының орынбасары, марқұм 

Тілеужан Шойғарин ағамыздың 'з қолын 

қойып, м'рін басқан құжаты, Қоңыраттағы 

ел жырауы Емберген қарттың аузынан жа-

зып алған дүниесі дәлел. Екіншіден, марқұм 

Амантай Шотов ағамыздың «Ақт'бе» 

газетінде 2005 жылдың 25 қаңтарында жарық 

к'рген мақаласының мына бір жолдары-

на толығырақ тоқталғанды ж'н к'ремін: 

«Мен 1954 жылы Ташкент мемлекеттік 

қаржы-экономикалық институтына оқуға 

түскенімде Қарақалпақстанның бала-

ларымен бірге оқыдым, солардың к'бі 

«Wлиманың әні» деп осы әнді айтатын 

еді. Wсіресе Тілеубай  Абдоллаев, Шабай 

Тілеубаев, Орынбай Тілегенов, Емберген 

Жаңабаев, Жаңабай Қалымбетов нақышына 

Малға жай айналасы К'кжиденің,

Ата-анам, жастайымнан к'п биледің.

Қыз болып аз ғана күн к'рген дәурен,

Баяны болғаны жоқ боқ-дүниенің.

(терін жастығымның біле алмадым...

Бұл – Ақт'бе 'ңіріне аты мәлім журна-

лист, 'лкетанушы Тілеужан Шойғариннің 

Қоңыратқа барған сапарында 1970 жылы 

ақпан айында жазып әкелген Wлиманың 

'леңдер жинағынан үзінді.

Wлима ақын турасында ертеректе және 

де бертін келе жазылған әңгімелер желісін 

КӨРМЕ

ЫНТЫМАҚМӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ФЕСТИВАЛЬ

негізгі фактор ретінде депрессия, мазасыздық, 

мінез-құлық мәселелері мен 'з-'зіне зақым 

келтіру жататындығын тілге тиек етіп, әлсіреу, 

ашушаңдық, күйгелектену, ұйқының болмауы 

сынды психологиялық белгілер байқалған 

кезде уақтылы к'мек к'рсетіліп, қолдау 

білдірмесе оның соңы асқынып, суицидтік 

мінез-құлыққа әкелуі мүмкін екендігін атап 

'тті.

Қазақстан үкіметі суицидті қоғамдық 

денсаулықтың маңызды мәселесі ретінде 

мойын дап, тыңғылықты зерттеу, БҰҰ-мен 

бірге бағдарламалар әзірлеу, халықаралық 

 мамандарды, үкіметтік емес ұйымдар мен білім 

беру және психикалық денсаулық саласындағы 

жергілікті мамандарды тарта отырып к'птеген 

іс-шаралар ұйымдастырып келеді. Бірлескен 

жұмыс нәтижесінде кәмелетке толмаған жас-

тар арасында суицидтің алдын алу бойын-

ша пилоттық жоба әзірленіп, іске асырыл-

ды. Осының негізінде жас'спірімдер ара-

сында психикалық денсаулық пен 'мірлік 

дағдыларды қалыптастыру, суицидтің алдын алу 

бағдарламасы жасалып, еліміздің бірнеше облы-

старында енгізілді. Бұл жобаның 'з нәтижесін 

бергенін, елімізде жас'спірімдер арасындағы 

суицидтің т'мендегенін атап 'ткен ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің Бала құқығын 

қорғау комитетінің т'рағасы Н.Оршыбеков, 

биылдан бастап аталмыш бағдарламаны 

республиканың барлық мектептеріне тара-

ту туралы шешім қабылданғанын жеткізді.  

 Парламент Мәжілісінің депутаты, Бала 

 құ қық   тары ж'ніндегі уәкіл З.Балиева жас'с-

пі рімдер суицидін болдырмау бойынша мем-

ле кеттің ісі аталмыш бағдарламаны енгізумен 

шектел мейтіндігін, біздің елімізде «111» сенім 

телефонына кез келген уақытта телефон ша-

лып, балалар 'з проблемасын ашық айта 

алатын ды ғын тілге тиек етті. «Біз «111» сенім 

телефонын қостық, ол жерде балаларға керек 

кез келген к'мек к'рсетіледі, ол тәулік бойы 

қызмет етеді, құпия және тегін. Былтыр осы 

желінің арқасын да 114 баланы суицидтен 

құтқардық» деді З.Балиева.

Ш в е ц и я н ы ң  с у и ц и д т і  з е р т т е у  ж ә н е 

психика лық денсаулық мәселелерінің алдын 

алу ж'ніндегі ұлттық орталықтың директоры 

В.Карли: «Суицид санын н'лге жеткізу – 'те 

қиын. Бірақ алдын алу мен болдыртпауға бо-

лады. Қазақстан мұндай жұмысты белсенді 

жүргізіп жатқан елдің бірі» десе, БҰҰ-ның 

Қазақстандағы 'кілі Ю.Оксамитный: «Кон-

ференция үкімет мен БҰҰ-ның балалар мен 

жас'спірімдердің психикалық мәселесін түсіну 

мен шешу бойынша ұзақ бірлескен жұмысының 

нәтижесі» деп баға берді. 

Конференция кезінде қоғамнан қолдау таба 

алмай, тығырыққа тірелген жас'с пі рімдердің 

басынан кешкен оқиғалары баян далып,   Zhastar.

org ақпараттық плат фор масының алғашқы 

нәтижелері таныстырылды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Бала денсаулығына мән беру қажет

«Екі әлем – екі тағдыр» 

Әріптестік байланыс 
нығая бермек
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би деген атақ алып қайтады. «Қаз» с'зіне 

байланысты түрлі жорамалдарды фильмге 

қатысушы Қаз дауысты Қазыбек бидің 

'мірі мен қызметін зерттеуші ғалымдар – 

Зарқын Тайшыбай мен Жамбыл Артықбаев 

қызғылықты талдап, ғылыми сараптаулар 

жасайды. Кенет экраннан саңқылдай 

с'йлеген ақын, мемлекет және қоғам 

қайраткері Олжас Сүлейменовті к'реміз. 

1989 жылы түсірілген ескі хроникада 

Олжас ақын  Семей ядролық полигонын 

жабу жайында сан мың адам жиылған 

ұлы жиында с'йлеп жатыр, ол бірден 

К.Күйіковтің Швецияның Осло қаласында 

'ткен антиядролық конгресте с'йлеген 

с'зіне ұласады. Міне, бұл осы заманның 

Қаз дауысты Қазыбектері! Қазақта Қаз 

дауысты Қазыбектер 'лмеген екен, бар 

екен дейсің осындайда... Режиссерлер 'з 

түсірушілер т'тенше қиындыққа тап бо-

лады. Оқиға қыста болғандықтан, қысқы 

к'рініс керек. Қысты күтіп отыруға мұрша 

жоқ, фильмді түсіруге берілген мерзім 

түгесіліп барады, тез арада монтаждап, 

«Қазақфильмге» тапсыру керек. Міне, 

осы жағдайда түсірілім тобы жаннан безіп 

3800 метр биіктіктегі Алатаудың «Жастар» 

шыңына к'теріледі. Жай к'терілмейді, 

алты қанат киіз үйдің сүйегін алып 

шығады. Мұндағы түсірілген эпизод 

тіптен ғажап! Мұны тек к'ру керек. Шың 

басындағы бидің мүрдесі қойылған с'реге 

Қазыбек бидің қызы Манқан келіп жоқтау 

айтады. Қуанғанымыз, кезінде В.В.Радлов 

ел аузынан жазып алған жоқтау қайта 

тіріліпті. Сай-сүйегіңді сырқыратады. 

С'ре басындағы Бегімысық әулие мен 

Бекболат би кездесуіндегі әңгіме қандай! 

(Басы 1-бетте)

Р
ежиссер Е.Т'леутай деректі 

фильм түсірудегі қиындықтар 

мен 'зекті мәселелерді егжей-

тегжейлі баяндай келе: «Елімізде деректі 

фильм түсіру 'ндірісіне жеткілікті деңгейде 

к'ңіл б'лінбей отыр, соның салдарынан 

бұл жанр 'зге кино салаларынан к'п кен-

желеп қалды» деді. Бұл мәселені 'зі түсірген 

фильмінде тіпті айқын сезінгенін, әсіресе 

фильмдегі қойылымдық к'ріністерді түсіру 

кезінде қатты қиналғанын айтты. «XVII-

XVIII ғасырдағы тарихи оқиғаларды сол 

заманға лайықтап реконструкциялау оңай 

емес. Сол дәуірге сай киімдер, сауыт-сай-

мандар, қару-жарақ, киіз үйлер, олардың 

ішкі-сыртқы жабдығы, аттар, ат әбзелдері, 

актерлерді заманына сай киіндіріп, әрлей 

(лең шіркіннің бет-пердесі ашы-

лып кетті-ау деймін. Қағидасы күшті 

социализм кезеңінде бәріне қатаң 

қарайтынбыз. (лең 'з орнын тауып 

жататын, қара с'з де сәлем салған келін-

шектей бір идеямен иіліп тұратын. Қазір 

бәрі басқаша, әркім егінін 'зі егіп, 'зі 

баптауда. 

Қасы-к'зі қиылған әріптес келіншек 

қасыма тақап кеп:

– Ағай, сіз 'лең шығара аласыз ба? – 

деді үміттене қарап.

– Қайдағы, бізге бұйырғаны қара 

с'з ғой.

– Қап-ай, ә! Мен сізді шығара алады 

екен десем...

– Ұқсаймын ба?

– Ұқсамағанда...

Мекемедегі жалғыз ақын Аманхан-

ды нұсқадым. Бір  мезет ұзын дәлізден 

поэзияға адал ақынның шаптыққан үнін 

естідім.

– Мен 'мірі арнау 'лең жазған 

емеспін, жазбаймын да... Оны жазатын-

дарға ақша т'леп жазғызып ал, – деп, 

желкесі күжірейіп, бір 'зі с'йлеп бара 

жатты. 

Келіншектің перзенті т'рт жасқа то-

лады екен. Соған 'леңмен арнау жасамақ 

болған ана жүрегі қарс  айырылды. 

(леңнен г'рі дүкеннен бір ойыншық 

сатып әперсе қайтер еді.

Сірә, 'лең сыйлықтың қасындағы 

қосымшасы болар. 

Осылайша 'леңнің бағасы арзандап 

бара жатыр. Шала ұйқасқан жылы лебіз 

қоғамның сәніне айналды.

Осыны к'ріп тұрған қазақтар: «(збек 

болса, не армян мен грузин болса, итті 

бауыздап тастап, иесін аузынан бір қояр 

еді» деп, күбір-күбір с'з ғып барады. Да-

уысын шығара алмайды. Олар күбірлеп 

айтуға үйренген.

(зімізге етене Бішкек пен Ташкенде, 

алыста жатқан Тбилиси мен Ереванда 

жүргінші жолында итпен қыдырмайды. 

Таш кеннің орыстары «собака» деген 

с'зді орысша айтуды ұмытып та кеткен 

шығар.

Неге мұсылмандыққа жат нәрсе нің 

бәрін несібемізге үйіп-т'гіп берді екен?

К'не астананың кеткені кеткен.

Жаңа астана қандай екен?

***

Социализмнің сәбиге жасаған қам-

қор лығы к'п еді. Бала 3 жасқа толғанша 

«молочная кухнядан» сүт пен сүзбе 

алып тұратынбыз. Аузы кемсеңдеп ішіп 

болғаннан соң б'телкесін дереу 'ткізіп, 

жаңасын алатынбыз. Осының бәрі тегін 

еді. Қазір сол сүт пен сүзбені ақша мызға 

таба алмай шарқ ұрып қалдық.

Іші 'ткен немереңді  дәрігерге 

апар саң: «Не ішіп еді?» дейді қабағын 

түйе қарап. Сол жеке дүкеннің сүті 

мен сүзбесін айтасың. «Тамақ сапасыз, 

құрамында микробы бар» деп бәріміздің 

мазамызды кетіреді. Бар ақшамызды 

сарп етіп микроб сатып алғанбыз ба деп 

біз тұрмыз. Оның бағасы қандай. Адам-

ды сеспей қатыратын удай. Бірақ ұрпа-

ғымыз үшін неден де болса аянбаймыз. 

Енді қайда барамыз? Ұрпағымыз 

ағарған деп аузын ашып отыр. Қой мен 

сиыр ұстайтын ата-ана болса 'мірден 

'тіп кеткен. Момын қой мен мүйізді 

сиыр «сендерден қалмаймыз» деп 

ұлт 'кілдері екенін, ақын ескерткіші 

басқа ұлт балаларының белсебетпен 

«сальто» жасайтын спорттық тұғырға 

айналғанын қызыл тілім сайрап талай 

айтқанмын. Енді сол алаңқайға шығып, 

баспалдақтың беткейінде ағаш тақтаны 

жайып тастап, бір топ қазақ жігіттері 

сарт-сұрт еткізіп қарта соғып жатыр. 

Ұялмай-қызармай қастарына бардым. 

Король мен дама, валет боп тізілген 

қызылала қартаны ақ тақтаға аямай 

ұрып, «31»-дің к'рігін қыздырған екен. 

Тілдерінде мүкіс жоқ, небір ұсталмаған 

с'здер ауыздан аяусыз шығуда. Маған 

к'зінің астымен қарап қойып, ере-

сектеуі еркін с'йледі:

– Аға, преферанс сызасыз ба?

– Жоқ, қалтам бос.

–  С ы з а т ы н  а д а м ғ а  ұ қ с а й с ы з , 

шығыныңыз 10-ақ теңге.

– Преферанс үшін қағаз бен қалам 

керек қой...

– Біз ауызша ойнаймыз. Біздің ауыз 

бәріне жетіп жатыр...

Бұлардың ішіне кіре түскім кеп, 

біраз  тұрғасын бұл жерде неғып 

жүргендерін сұрадым.  Република 

 сарайында концерт қоятын әншілердің 

билет сатушы делдалдары екен. «2000 

мен 20000-ның арасы» деп бағасын да 

бірден айтты. Қазақтар келіп, билет 

алып жатыр. Жаңа жыл қарсаңында 

болатын кәдімгі эстраданың бас ау-

ыртар «жұлдыздарын» к'ргенше к'ңіл 

шіркінде желік бар.

Бұлар болса оп-оңай табыс тау-

ып, құмар ойынның к'рігін қыздыра 

түсуде.

– Аға, енді келгенде қалтаңызға 10 

теңге сала келіңіз. Сіз ұтасыз. Түріңіз 

ҚАЗЫБЕК БИ 
ҰЛАҒАТЫ

(Деректі фильмді көргенде көңілге түйген ой)

білу және т.б. қажеттіліктің барлығы 

түптеп келгенде киномамандардың кәсіби 

біліктілігіне, сондай-ақ кең к'лемді кино 

'ндірісін ұйымдастыруға келіп тіреледі 

және үлкен қаржылық шығынды талап 

етеді. Wрине, деректі фильмдерді қасаң 

қалыппен түсіре берер болсақ, б'лінген 

қаражатпен де амалдай беруге болады, 

бірақ бұл қазіргі замандық талаптарға сай 

деректі фильм түсірудің жолы емес» деді 

Ерлан Т'леутай. Десек те қос режиссер 

сол заманғы оқиғаларды кино түсірудің 

камералық, ықшам әдіс-тәсілдерін қолдана 

отырып, шебер реконструкциялай алған. 

Біздің заманымызға Қаз дауысты 

Қазыбек би жайында, оның дәуірі жайлы 

к'птеген аңыз-әпсаналар жеткен. Міне, 

осы аңыз-әпсаналарды режиссерлер сол 

кездегі Ресей және Қытай архивтерінде 

сақталған құжаттармен зерделей салыс-

тыра отырып, ұлы би жайлы к'ркем 

аңыздардың тарихи шындық екенін кино 

тілімен дәлелдейді. Және мұны «Ақсақал, 

айтты, бай айтты» (Абай) деп емес, баспа 

жүзін к'рген академиялық құжаттармен 

айғақтайды, елімізге белгілі зерттеушілер 

мен тарихшы ғалымдарға с'з бере оты-

рып, олардың дәйекті, деректі пікірлері 

мен ғылыми тұжырымдарымен бекітеді. 

Солардың бірі – с'зіміздің басында айтып 

кеткен Қаз дауысты Қазыбек бидің баласы 

Бекболатпен қоштасуы. Қазыбек би 97 

жасында қайтыс болады. Аңыз бойынша 

Қазыбек би ауырып, хал үстінде жатқанда 

ешкім к'ңіл сұрап келе алмаса керек. 

Себебі сол жылы қыс 'те қатты болып, ел 

сыртқа шыға алмай қалыпты. Міне, осы 

кезде қартайған Қазыбек бидің де халі 

нашарлайды. Ұлы би баласы Бекболатқа 

елдің игі жақсыларына арман-аманатын 

айтып кеткісі келетінін жеткізеді. Алайда 

қаһарлы қыстың қарлы боранында игі 

жақсыларға хабар бере алмаған Бекболат 

би әкесіне ешкімнің келе алмайтынын 

күйзеле жеткізеді. Баласын сабырмен 

тыңдап жатқан Қазыбек би: «Қайран 

қазағым-ай, бүгіншілсің-ау, сен! Ертеңің 

не болар екен!» деп к'кірегі қарс айы-

рыла күрсінеді. Осы сәтте кадр кенет 

алмасып, Семей полигонындағы ядролық 

жарылыстардың хроникасына ұласады. 

Кемеңгер би текке күңіренбеген екен, арада 

екі ғасыр 'ткенде қазақ халқының қандай 

ауыр зұлматқа тап болғанын Қазыбек 

бидің атажұртындағы ядролық полигонда 

жарылған атом бомбаларының алапат 

к'ріністерінен-ақ байқауға болады. Филь-

мде тосын шешімдер, сәтті эпизодтар мо-

лынан кездеседі. Соның бірі – 18 жастағы 

жас Қазыбектің қалмаққа елші  болып 

барып, Жоңғар мемлекетінде құлдықта 

жүрген қазақтарды азат етіп алып қайтуы. 

Бұл сапар жас Қазыбектің атын алты 

Алашқа әйгіледі. Осы сапарында ол қалмақ 

қонтайшысынан Қаз дауысты Қазыбек 

ойларын ашып айтпай астарлап береді. 

Мұндай тұстарды фильмнің 'н бойы нан 

к'птеп кезіктіруге болады. 

Кадр да тағы да Кәріпбек, туған ауылы-

на қыр басынан қарап тұрып әңгіме шерту-

де. Wңгіме «Ұшу» атты картинасы жайлы. 

«Бұл картинада менің бүкіл 'мірім бей-

неленген» дейді ол. Картина шынында да 

ғажап! Кәріпбек К'кке, бәлкім Күнге қарай 

ұшып бара жатыр. Суретші жарықты шебер 

қолдану арқылы 'зінің, бәлкім қазақтың 

тағдырын айтқысы келгендей. К'кке ұшып 

бара жатқан бейнеге ол жарықты т'меннен 

түсіреді. Жарықты т'меннен түсіру арқылы 

ол 'зінің, халқының мәңгі жасайтынын 

ишаралап білдіргендей. 

Фильмнің к'терген жүгі бір мақала 

аясына сыймайды. Оны тек к'збен к'ру 

керек. К'ру демекші, жұрт қайдан к'реді? 

Режиссер Ерлан Т'леутайдың айтуын-

ша, соңғы 8 жыл ішінде «Қазақфильм» 

 киностудиясы жүзге жуық деректі фильм, 

қырыққа жуық анимациялық фильмдер 

түсірген. (кініштісі олар «Қазақфильм» 

с'релерінде шаң басып жатқан к'рінеді. 

Шынында, біздің телеарналар отандық 

фильмдерді емес, шетелдік к'бік сериал-

дарды сатып алып, к'рсеткенді ж'н 

к'ретіні несі екен?..

Қ а й ы р а  Қ а з ы б е к  б и г е  к е л е й і к . 

Ердің құнын екі ауыз с'збен шешкен 

қазақтың кемеңгер биі 1764 жылы Далба 

тауында дүниеден 'теді. Далба – қазіргі 

 Павлодар облысы Баянауыл ауданының 

аумағындағы к'рікті мекен. Аңызда 

айтылғандай баласы Бекболат және Едіге 

би секілді ел жақсылары ұлы бидің сүйегін 

Түркістанға, Wзірет сұлтанға қоямыз деп 

шешеді. Ол үшін қар кетіп, жер аяғы 

кеңігенін күту керек. Сол себепті Қазыбек 

бидің сүйегін уақытша с'реге қояды. 

Т'рт бағана тас тан тұратын бұл с'ре 

тастың орны әлі күнге дейін сақталған 

к'рінеді. (кініштісі т'рт бағана тастың 

екеуі жоғалған. Түсіру тобы Қазыбек бидің 

с'ретасын арнайы түсіріп қайтыпты. Осы 

фильмді түсіру барысында олар сегіз мың 

шақырымнан аса жол жүрген екен. Wрине, 

айтуға оңай. Сегіз мың шақырымның сыры 

мен сергелдеңін деректі фильм түсіргендер 

ғана біледі. Міне, фильм түсірушілер осы 

оқиғаны реконструкциялаған. Осы кезде 

Міне, сізге ұлттық код! Міне, сізге рухани 

жаңғыру, болашаққа бағдар! Осындайда 

режисердің 'зі сценарист, 'зі жазушы, 

'зі тарихшы, 'зі зерттеуші болғанына 

не жетсін! Қазақы дүниетаным иесі Ер-

лан Т'леутайдың бойында кинорежис-

серге керекті қасиеттің барлығы бар. 

Соңғы жылдары тәжірибелі сценарист, 

режиссер Ғазиз Насыровпен тізе қосқан 

ол к'рермен қауымды тамаша туындыла-

рымен қуантып жүр. Ерлан Т'леутай мен 

Ғазиз Насыров тандемі келешекте талай 

тамаша фильмдер түсіреріне сеніміміз 

мол. Енді олар к'ркем фильм саласын-

да бағын сынап к'рсе, «Қазақфильм» 

қос режиссерге мүмкіндік берсе деген 

тілегіміз бар. (йткені қазіргі қазақ кино-

сында Ғ.Насыров пен Е.Т'леутай сияқты 

кино 'нерінің қыр-сырын меңгерген 

кәсіби киномамандар сирек. Кезінде 

жарты әлемді билеген Кеңестік идеология 

деректі кино түсіруді тек білімді де білікті, 

таңдаулы мамандарға ғана тапсырған. 

Біз де аталған екі режиссердің үмітімізді 

ақтарына сенеміз.  

Фильм соңында Кәріпбек Түркістанда 

жерленген Қаз дауысты Қазыбек бидің 

басына барып тәу  етеді .  Осы жер-

де к'рерменді таң-тамаша қылған бір 

оқиғаны айтпасқа  болмайды.  Яса-

уи кесенесінің ішіне кіріп келе жатқан 

Кәріпбек 'зінің шежіресін тарқатады (кадр 

сыртында). С'йтсек Кәріпбек Қаз дауы-

сты Қазыбек бидің тікелей ұрпағы болып 

шығады. Тоғызыншы ұрпағы екен. Бұны 

режиссерлік «қулық» демеске амалымыз 

жоқ. Фильмнің басында айтып қойса, 

әсерсіз болар ма еді? «Мен қолымнан 

келгенімді жасадым» дейді Кәріпбек баба-

сы Қазыбек бидің құлпытасына еңкейіп, 

маңдайын сүйеп тұрып. 

Б і р  с ' з б е н  а й т қ а н д а ,  ф и л ь м 

режиссерлері жеткізген Қаз дауысты 

Қазыбек би ұлағатында – қазақтың ұлттық 

коды, ал қажымас күрескер, талант-

ты суретші Кәріпбек Күйіков – бүгінгі 

қазақтың бет-бейнесі,  символы деп 

қабылдадық. 

Қалила ОМАРОВ, 
кинорежиссер, 

ҚР еңбек сіңірген қайраткері

    

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

Келіншек те ұзын дәлізді кесіп 'тті.

Wдеби мекемеден бір ақын шық-

паға нына әрі таңғалып, әрі ренжіп бара 

жатқан сияқты.

***

К'не  астанадағы Құрманғазы 

к'шесімен т'мен қарай күнде ерте 

жұмысқа жаяу шығамын. Кілең сарғылт 

желең жамылған к'ше сыпырушылар. 

Бәрі қазақ. Басқа ұлт 'кілдері емге жоқ. 

Бүгін бір к'рініске таң-тамаша 

қалдым. Сарғылт желеңділер қолдарына 

сыпыртқысын т'мен қарата ұстап, 

сап түзеп келеді. Дәл бір әскердегідей. 

Алдындағы «офицер» қолындағы 

қағазына шұқшия қарап, нұсқау беріп 

қояды. Тілі қазақша. Соңынан ергендер 

де қазақша с'йлеп, бір-біріне қазақша 

әзіл айтады. Wуелі намыстансам да, 

кейін риза болдым. Намыстанғаным 

– к'шені қазақтан басқа ешкім сыпыр-

май ма деген ұлттық сезім. Бойым ды 

шымырлатқан жақсылық – «'з елі – 

'лең т'сегінде» ана тілінде с'йлесіп бара 

жатқандарды к'ру. Мемлекеттік деп 

жүрген тіліміз к'ше сыпырушылардың 

ғана тілі ме деп те ішім ашыды. Қарап 

тұрмын, бір-бірімен әзіл-қалжыны 

жарасқан топ сыр-сыр еткізіп та-

бан астын сыпыруға кірісті. Wп сәтте 

жүргінші жолы айнадай жарқырады. 

Жалбырап түсіп жатқан кейбір сары 

жапырақтар айтқанға к'нбей к'лбей 

ұшса, оны да бір мезетте к'зді ашып-

жұмғанша ұясына қондырып қойды. 

Жиырма жылдан бері қарай қатар 

тізілген Абай, Құрманғазы,  Шевченко 

к'шелерінің бойында қазақша тіл қатқан 

ешкімді к'рмеппін. Тіпті тәуелсіздік 

тізгінін қолға алғаннан кейін к'шеде 

кездескен кейбіреулер асаусып, жер тар-

пып кеткен сыңайы бар.  Танауын к'кке 

к'терген 'зге ұлт 'кілдері бұлардың 

да тілі бар-ау деп ойламайды. Олар 'з 

жерін тазалыққа мансұқтап, аянбай 

жүрген аға-қарындастарыма күліп те 

қарайтын шығар. Олар 'з жерін таза 

ұстағысы келеді. Бірімен-бірі тек 'з 

тілінде с'йлеседі. Wуелде намыстансам 

да, 'з тілімді естігенде егіліп кеттім. 

К'ріп жүрміз ғой талайды.

Мына к'ріністің сұрқы б'лек.

***

Дәл Достық үйінің алдында қарғы-

бауын ұзын қып ұстаған бір қабаған ит 

кетіп бара жатқан қарак'з сәбиге арс 

ете қалды. Жүрегі ұшып қорыққан сәби 

бір орнында шырылдап тұрды да қалды. 

К'зі бозарған иттің мына арсылынан 

екіқабат әйел баласын тастап, еркекпін 

дегеннің 'зі тұра қашуы кәдік. К'к к'зді 

иттің иесі «Ничего, не плач. Почему 

плачем, это собака» деп ұрсып с'йлеп, 

ж'ніне кете берді. Қыздың қолынан 

ұстаған шешесі ме, әпкесі ме, әйтеуір 

біреу үн-түнсіз бұртиып тұр. 

Тереңіне барсақ, медицинада к'п-

теген жазылмас ауру (мысалы, қоян-

шық) осындай қорқынышты тосын 

оқиғалардан басталады екен. Сәби 

'мірлік сырқат алмаса болғаны.

Тарихқа үңілсек, Октябрь Револю-

циясынан бері (тіпті онан бұрын) иттің 

басымызға шыққаны шыққан. Wйтпесе, 

қазақтың Достық Үйі итпен қыдыратын 

орын ба? Достарымыз бұрыннан осын-

дай.

соңдарынан еріп кетті. Анда-санда 

сақалы жалт етіп тоқал ешкі к'рініп 

қалады. Ешкінің сүтін ішкен бала 

іші қатып, қаныпезер болады. Заман 

бұларды туғаннан қаныпезер қып қарсы 

алды. Оған уақыт кінәлі.

...Баяғы «молочная кухняның» тұ-

сынан 'тсем, маңдайшасында ағыл-

шынша жазу тұр. Бұл бізге түсініксіз. 

Жақын жерде аудандық прокуратураның 

зәулім кеңсесі. Бұл жазудың не екенін 

солар білмесе, біз білмейміз. Біздің 

білетініміз – сәбиге сапалы сүт пен сүзбе 

керек. Ағарған атамның асы емес пе?!

***

Шаһмардан Есеновтің 90 жылды-

ғын туған жері – Сыр 'ңірі бір кісідей 

атап 'тті. Қаныштай алып тәрбиелеген 

біртуардың 30 жасында министр, 34 

жасында Лениндік сыйлық алған Одақ-

тағы жалғыз тұлға екендігі мінбеде 

қайта-қайта айтылып жатты. Wсіресе 

Маң ғыстау облысын Түркіменстанға 

қо самын деген Бас хатшы Хрущевке 

дәлелді с'з айтып, әрбір тасы мен жыл-

ғасы тұнып тұрған байлық екендігін, 

оны Қазақстан ғана игере алатындығын 

Саяси Бюрода дәлелдеген ғұламаны к'з-

к'ргендер емірене еске алып, кейін гі лер 

бас шайқап аруағына тағзым етіп отыр-

ды. Осының бәрі Қызылорда мен Шиелі 

мінбесіне шыққандардың аузымен ай-

тылып, диафильмдер арқылы к'рсетілді.

Wр нәрсенің ақыры бар. Жиынның 

жабылу салтанаты болды. Мінбеге ел-

жұртқа алғыс айтпаққа ғұламаның 60-ты 

алқымдап қалған перзенті к'теріліп, 

с'зді орысша бас тап, орысша аяқтады. 

Сексеуілі мен жыңғылы селдіреп қалған 

құмды даланың адамдары ана тілінде 

бір ауыз с'з күтті, бірақ түр-түсі мен 

тұлғасы ғұламадан аумаған перзент 'з 

тілін 'зекке теуіп, мінбеден түсті. 

Wрине, бұған қоғамды жазғы рамыз. 

Бірақ қаны қазақ кім болса да осындай 

кезде аруақ үшін екі ауыз с'зді күндіз-

түні күбірлеп отырып жаттап алуға бол-

май ма? Еңкейіп, еңсесі түскендердің 

кескінінен осыны байқадым. 

Айтпаса да аржағы к'рініп тұр.

Ұлының ұрпағы осындай бол ғанда 

басқалар қандай болмақшы?

Жиналыс тарқап, мінбе бос қалды.

Мінбеге бәрібір. Ол 'з қызметін 

атқарды.

Осы к'ріністерге уақыт шіркін не 

дер екен?

***

Республика сарайының алды мен 

Абай бабаның тас мүсінінің арты 

тұмылдырықты итпен қыдырған 'зге 

айтып тұр, – деп, мені де с'збен қарық 

қып тастады.

Сол кезде бәрі «мент» деген шарт-

ты хабарламамен лездемде орын-ор-

нына барып иіліп тұра қалды. Бірақ 

«менттің» бұлармен ісі жоқ. Wпсәтте кіп-

кішкентай лейтенанттан бастап, 'зін 

маңғаз сезінген майорға дейін бұл маңда 

'мірі к'рмеген «мент» қаптап кетті. 

С'йтсек, тәуелсіздік мерекесіне орай 

қала әкімі келіп  жиналыс 'ткізеді екен.

Ағаш тақта сол күйі ашық қалды. 

Оны ешкім орнынан қозғамады. Құмары 

қанбағаны к'рініп тұр. Осының бәрін 

Абай баба к'кірегімен сезіп, бұрылып 

бір с'з айтуға қиналып тұрғандай.

***

Бұрын әдебиет пен 'нер деп қосып 

айтылатын. Қазір ол мәдениет пен 'нер 

боп орын ауыстырды. Кеше «Біздің 

сұхбат» хабарында бір депутат ха-

ным рухани жаңғыруға орай әңгімеде 

әде биетті аузына алмады. Жалпы, 

халық қалаулысы «Бұл дер кезінде 

қабылданған шешім, халық к'кейіндегі 

ой еді» дегеннен артық жаңалық 

әкелмеді. Менің айтпағым – социа-

лизм кезіндегі әдебиет пен 'нер деген 

тіркестен әдебиет неге түсіп қалды? 

(нер – мәдениеттің құшағына сыйып 

кететін т'л перзенті емес пе? Сол кезде 

Мәдениет министрлігі 'нер мұраттарын 

жүзеге асырып жататын. Қазір де 

Мәдениет және спорт министрлігінің 

бел баласы 'нер емес пе? «Мәдениет 

таусылған жерде 'ркениет пайда бола-

ды» деген рас с'з-ау деймін.

Wдебиет пен 'нер деген тіркестен 

әдебиет неге сызылып, қол үзіп қалды? 

Халық қалаулысы ханымнан осыны 

сұрайын деп едім, тікелей телефоны 

болмады. Ұядағы «ұялысын» да айтпады.

«Wдебиет – әдеп» деп бір ғұлама 

айтқан екен. Wдепті бала мо мын келеді. 

Қарны ашқанын білдірмейді. Тоқшылық 

заманда бір үйдің балдарының біреуі аш, 

біреуі тоқ жүргені түр-түсінен белгілі боп 

қалмай ма?

«Аш бала тоқ баламен ойнамайды» 

дейді халық даналығы. Осы мәтелді 

уа қытқа сай «тоқ бала аш баламен ой-

намайды» деп 'згертіп айтсақ қалай 

болар еді? (йткені қалам иелерінің 

бұ рынғы жеген тамағы – бір кезде 

алған қаламақысын бір-біріне арман-

дап айт қан нан басқа не қалды? Оны 

да жан-жағына жалтақтап, жасқанып 

айтады. Тәуел сіздікке жасқаншақтық 

жараса ма? Осыны «ң»-ды «н» деп ай-

тып отырған халық қалаулысы ханымға 

білдіру керек еді.

(Басы 3-бетте)

Оқуын бітіргеннен кейін немен айна-

лысып, қайда жұмыс жасайтындығын анық 

біледі. 62 студенттің болашақта қандай 

жұмыс жасайтындығы белгісіз. Яғни 

бұл 62 студент оқуын бітірген соң, бізге, 

Жұмыспен қамту орталығына келетіндігі 

айқын. Демек, біз жастардың арасында 

әлі де түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, 

сұранысқа қажетті мамандықтар жайлы 

кеңінен ақпарат беруіміз керек» дейді 

К.Жекетаев. 

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 

жаппай кәс іпкерлікт і  дамытудың» 

2017-2021 жылдарға арналған бағдар-

ламасы біріншіден, бағдарламаға қаты-

сушыларды техникалық және кәсіптік 

біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік 

оқумен қамтамасыз ету; екіншіден, жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту; үшіншіден, халықты 

жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек 

ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек 

нарығын дамыту, яғни үш бағытта жұмыс 

жасайды. Басты мақсаты – халықты 

нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 

және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту. 

Міндеттері – техникалық және кәсіптік 

білімі бар кадрларды даярлау; кәсіптер мен 

дағдылар бойынша жұмысшы кадрларды 

қысқа мерзімді кәсіптік оқу; кәсіпкерлік 

негіздеріне оқыту; ауылда және қалада ми-

крокредит беруді кеңейту; жұмыссыздарды 

және 'зін-'зі жұмыспен қамтыған адам-

дарды жұмыспен қамтамасыз етуге жәр-

демдесу; еңбек ресурстарының ұтқыр-

лығын арттыру; жұмысқа орналастыру 

бойынша бірыңғай цифрлық алаң құру;

Бұл бағдарламаға 29 жасқа дейінгі 

жастар, жұмыссыздар және 'зін-'зі 

жұмыспен қамтушылар қатыса алады. 

Статистикалық деректерге сүйенсек, 

2017-2018 оқу жылында арнаулы орта білім 

беретін лицей мен колледжге 169 мың 

адам оқуға түссе, бұл 'ткен оқу жылымен 

салыстырғанда 3,9%-ға артқандығын 

к'рсетеді. Оның ішінде «Техникалық 

қызмет к'рсету, ж'ндеу және автомо-

биль к'лігін пайдалану» мамандығын 

бірден 10 мың қазақстандық таңдап, бұл 

к'рсеткіш соңғы бес жылдың ішінде 19,2 

%-ға, ал «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

мамандығын 7700 студент таңдап, 27,9%-ға 

артқан. Зерттеушілердің айтуынша, бұған 

дейін соңғы бес жылдың ішінде арнаулы 

орта білім беретін оқу орындарына деген 

сұраныс жыл сайын орта есеппен 5,6%-

ға дейін күрт түсіп, 2011-2016 жылдар 

аралығында 18,8%-ға, яғни 489 мың адамға 

дейін т'мендеген. 

Демек, «Нәтижелі жұмыспен қамтуды 

және жаппай кәсіпкерлікті дамыту дың» 

2017-2021 жылдарға арналған бағдар-

ламасынан күтеріміз мол. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

МАМАНДЫҚТЫҢ БӘРІ ЖАҚСЫ...
тек жүрек қалауыңмен таңдай біл
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Нью-Йорктің ең маңызды 
символдарының бірі Азаттық 
мүсіні туристер үшін уақытша 
жабылды. Оған федералды 
үкіметтің қаржыландыруды 
тоқтатқаны себеп болған. 

Ескерткішке барар жол-

дың бойына Азаттық мү сінін 

және Гудзондағы Эллис 

аралын уақытша жа қыннан 

к'руге болмайтындығы туралы жазылған арнайы 

ескертпе тақтайшалар орнатылған. 

Нью-Йорк штатының губернаторы Эндрю 

Куомо к'рікті жерлерді тамашалау мүмкіндігін 

жаңғырту үшін тез арада қажетті қаржы к'зін та-

батынын мәлімдеп, мүсінді АҚШ-тың маңызды 

нысаны санайтынын атап 'тті. Сондай-ақ уақытша 

жабылған 'зге де туристік нысандардың қатарында 

ұлттық саябақтар мен мұражайлар да бар. Олар тек 

белгіленген режімде ғана жұмыс істейді. 

Македония елдің атын 
9згертуді референдум арқы лы 
шешуді к9здеп отыр. 

Осылайша 1991 жылдан 

бері Грекиямен жалғасып 

келе жатқан дауға нүкте 

қой мақ шы. Бұл туралы осы 

елдің Премьер-министрі 

Зоран Заев мәлімдеді. Бірақ 

Үкімет  басшысы ресми 

Афинамен де ке лісс'з жүргізіліп жатқанын 

жеткізді. Ал екі елдің ара сындағы дауға Грекияда 

осы аттас аймақтың болуы себеп. 

Сондықтан ресми Афина Македониядан мем-

лекеттің атын 'згертуді талап етіп, оның Еуроодақ 

пен НАТО-ға мүше болуына кедергі келтіріп 

отыр. 

 0зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

АҚШ

МЫСЫР

Азаттық ескерткіші

Елдің аты өзгертілмек

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Біріккен Араб 0мірлігінде электр қуатымен 
жүретін автобустар сынақтан 9тіп жатыр. Құрас-
ты рушылардың айтуынша, жолаушылар к9лігі 
қолданысқа берілмес бұрын күннің ыстығына шы-
дауы тиіс. 

Мұндай жолаушылар к'ліктерінің кәдімгі 

автобустардан еш айырмашылығы жоқ. Тек олар 

салқындатқышы бар батарея мен күн к'зінен 

қорғайтын панельдермен жабдықталған. Біріккен 

Араб Wмірлігі қоршаған ортаны қорғау мақсатында 

осындай экологиялық таза к'лік терді қолданысқа 

енгізуді к'здеп отыр. 2016 жылы күн батареясымен 

ұшатын ұшақ жер шарын айналып келген еді. 

Еуропалық Одақ Грекияға 6 миллиард 700 мил-
лион еуро к9лемінде  несие беруге келісім берді. Бұл 
туралы Еуроаймақтың қаржы министрлері кеңесі 
хабарлады. 

Келісімге қарағанда, несиенің 5 миллиард 700 

миллион еуросы мемлекет қарызын 'теу үшін ақпан 

айында, ал қалған б'лігі к'ктемде б'лінбек. Бұл 

шетелдік несие берушілердің Грекияға қаржылай 

к'мегі туралы үшінші бағдарламасы негізінде 

жүзеге асып отыр. Қаржы Еуропалық тұрақтылық 

жүйесі арқылы б'лінеді. Бірақ Афина оны алу үшін 

халықаралық несие берушілердің экономикалық 

талаптарын орындауы тиіс. 

Венгрияда мыңдаған студент пен мұғалім 
Үкіметтен білім саласында реформа жүргізуді талап 
етіп, наразылық шеруіне шықты. 

Шара Будапештегі Ұлттық Парламент алдын-

да 'тті. Жастар биліктен ескі білім беру жүйесін 

'згертуді, ал шараны ұйымдастырушылар оқу 

материалдарын таңдау еркіндігін енгізуді және 

студенттердің шәкіртақысын 'сіруді талап етіп 

отыр.

Қазіргі Премьер-министр Виктор Орбан үкіметі 

венгр жастары тарапынан жиі сынға ұшырап 

келеді. Олар биліктің ескішіл саясат ұстанып, 

Еуропалық Одақпен терең интеграция ны жүзеге 

асырмай отырғанына наразы. 

БАӘ

АФИНА

ОРТАЛЫҚ ЕУРОПА

Жаңа автобустар сынақтан өтуде

Несие бөлінбек

Білім саласын реформалау қажет

С
пектакль бітті. К'рермендер риза. Қол 

шапалақтап режиссерді сахна т'ріне 

шақырды. Режиссер болса, пьесаның 

авторын шақырды. Wлде керісінше болды ма? Ши-

рек ғасырдан астам уақыт 'тті ғой, ұмытыппын. 

Не керек, жұрттың жүрегін баураған комедияны 

дүниеге әкелген екі шебер сахна т'рінде жара-

сып тұрды. Wсіресе Баққожа ағаның жүзіндегі 

жылылықта ел-жұртқа деген ерекше махаббат бар. 

Ал айналайын әртіс қыз-келіншектер ағамызды 

ортаға алып  жинала қапты. Бірі құшақтайды, бірі 

сүйеді. Құшақтағысы, сүйгісі кеп, бірақ қымсынып 

тұрғандары қаншама?!. Есімде қалғаны, Гүлшат 

Қыпшақова (ҚР еңбек сіңірген қайраткері) елден 

ерекше шат-шадыман. Ал ағасы болса әдеттегі 

қараторылау жүзіне қан жүгіріп, керіскедей 

келіскен келбетімен жай ғана жымиып қояды. 

Мен, әрине, әдеби дүниелердің мазмұнымен 

бірге формасына да зер сала қарайтын әдетіммен 

Бәкеңнің батырлар құсап иығымен бұрылатын 

алып тұлғасына, жылы-жылы с'йлеп жыланды 

інінен шығаратын с'з мәнеріне, тіпті бар ғой, киім 

кию стиліне дейін қалт жібермей тұрмын. 

Ғажап! Мұндай жандар 'нер саласын-

да к'п болса к'п шығар, ал әдебиетте некен-

саяқ. Wдебиетшілерден қалған естеліктерден 

ұлы Ғабит Мүсіреповті керемет сәнқой деп 

еститінмін. Мұндай баға Ғабеңнің суретінен де, 

шығармаларындағы с'зге деген ұқыптылығынан 

да к'рініп тұрады ғой, сол сияқты Бәкең де с'з 

қадірімен бірге сән қадірін де жақсы білетін адам 

болып шықты. Және, ең бастысы, осы мінез-

құлқын «мені к'рдіңдер ме» дегендей жа санды 

жарқұл-жұрқылмен жарнамаламайды. Бәрі 

табиғи, бәрі шынайы. Қарап-қарап тұрып «үстін-

дегі пиджакты қайдан алды екен» деп, таңғал-

ғаным есімде. (йткені жақында ғана Шыңғыс 

Айтматовтың суретіне үңіліп отырып осындай 

пиджакқа қатты қызыққаным бар-ды. Ал Шықаң 

болса, ол кезде КСРО деген алып елдің ең атақты 

Ленин атындағы сыйлығын да, Мем ле кеттік 

сыйлығын да алып үлгерген даңқты жазушы. 

Содан не керек, премьера сәтті 'ткен күннің 

ертеңіне жазушы Мұрат Сыздық Алматы-

дан келген жазушы ағасын дастарқан жайып, 

үйінде күтетін болды. Wдебиетке 1980 жылдары 

қосылған жас жазушылардың ішіндегі 'ндіртіп 

жазып жүргені де осы Мұрат болатын. Екеуміздің 

үйіміздің арасы аса қашық та емес. Бірақ Мүкең 

«сен де бірге бол» деуге қипақтайтын сияқты. 

Онысының ж'ні де бар. (йткені жазушы ретінде 

ел тұрмақ, облысқа танылмаған мені не деп 

шақырады. Сондықтан Мұраттың жезделігін 

 малданып, қалжыңға к'штім. 

–  М ү к е ,  р ұ қ с а т  б о л с а  д а с т а р   қ а н  н ы ң 

«ащы суын» мен к'терейін, тіпті соны Бәкең 

екеуіңізге 'зім-ақ құйып қызмет етейін. Тек 

қонақтарыңыздың «тізіміне» мені де қосыңызшы.

Мұрат жездемнің жүрегін арақ-шараптың 

ақшасы емес, менің әдебиет пен мәдениетке, сол 

әдебиет пен мәдениеттің ордасынан келген зиялы 

қауым 'кіліне деген іңкәрлігім селт еткізген  болуы 

керек, «келсең кел, әпкеңе 'зім айтам, ал ана 

жағын 'зіме қалдыр» деп күлді.

Кешкілік Жамбыл қаласының оңтүстік батыс 

бетіндегі Қарасу деп аталатын терең сайды бойлай 

салынған к'пқабатты тұрғын үйлердің (№5-ші 

шағын аудан) біріндегі Мұрат Сыздықовтың 

пәтеріндегі дастарқан басында отырдым. Бәкең, 

әрине, т'рге жайғасқан. Одан кейін Мұрат. 

Т'менде туыстық жағынан маған әпке болып 

келетін Мұраттың келіншегі және мен. Wңгіме-

дүкен тізгіні, негізінен, Бәкеңнің қолында. 

– Жамбылда жазушылардан кімдер бар?

Мен әлі әдебиет деген ауылдың заңды тұрғыны 

болып саналмағандықтан сыпайылық сақтап 

үндемеймін. Жауапты Мұрат жездем береді.

– Wлдихан Қалдыбаев бар.

–  А й т п а қ ш ы ,  W л д е ш  а ғ а м ы з д ы  н е г е 

шақырмадың?

– Шақырдым, жұмыстары бар екен, кешірім 

сұрап, сізге сәлем айтты.

– Wлдекеңнен кейінгі жазушы 'зім десейші 

онда. Құдай қаласа, енді қырық-елу жылдан кейін 

біздің Мұрат елде тұратын атақты жазушы болады. 

Орыстың Лев Толстойы сияқты осы 'ңірдегі бір 

«Ясная Полянаны» меншіктеп алып, біз сияқты 

жазушыларды Алматыдан анда-санда келгенде 

сол имениесінде күтеді, – деп шай құйып отырған 

келінін бір мәз ғып қойды. Жақсы с'з жездемнің 

де жанын жадыратып, жымың-жымың ете түсті. 

Ұмытып барады екем, айтпақ шы, Мұрат жез-

дем Wлдихан ағасы туралы айтқан кезде Бәкең 

«менің де бір жазушы ағайым бар» деп, сол кездегі 

к'зі тірі классик жазушылардың бірі Бердібек 

Соқпақбаев туралы інілік сүйіспеншілікпен ерек-

ше с'з етті.

– Бердібек ағамыз тура айтам деп туғанына 

жақпайтын адамдардың бірі. Мені жазушы 

деп есептемейді. (тірік жазасың дейді. «Неге» 

десем, «бір б'лмеге тығылып аласыңдар да 

саусақтарыңды сорып, қияли бірдеңелерді 

т'пейсіңдер де жатасыңдар. Жазғасын мен құсап 

жазбайсыңдар ма, бәрі нағыз 'мірдің 'зінен 

алынған шындық» деп «ұрсады». Мен күлем 

де «Аға, сіздің стиліңіз басқа да, біздікі басқа» 

деймін. Бірақ бәрібір мойындата алмаймын. 

(йткені ол кісі 'з шығармаларының 'міршеңдігін 

'те жақсы білетін.

Бәкеңнің тағы бір қасиеті кітап дүкендерін 

аралағанды ұнатады екен, ертесіне облыс 

орталы ғындағы бір-екі кітап дүкендеріне ертіп 

барғанымызды айтпағанда, бұл менің ағамызбен 

әсіресе Мұхтар Мағауин, Қадыр  Мырзалиев 

сияқты қазақ әдебиетінің к'рнекті 'кілдері 

бар. Сенің ертегі-повесің туралы с'зді бастаған 

да сол Мұхтар Мағауин ағаң болды. Wйтпесе, 

бәйгені алу-алмауың неғайбыл еді. Мұхаң: 

«Біз бәйгені кімдер үшін жария лап отырмыз. 

Wрине, балаларға.  Ендеше сол балаларға, балалар 

болғанда бастауыш сыныптың бүлдіршіндеріне 

арналған мына «Елгезек-Бағдаршам,  Тоқ-Қуат 

және басқалар» деген ертегі-повесть  туралы неге 

айтпайсыңдар? Мен 'з басым осы шығарманы 

бәйгеден к'ргім келеді» деді. Сол-ақ екен 

Мұхтарды ақын ағаң Қадыр Мырзалиев қолдай 

кетті. Оларды  Сейдахмет Бердіқұлов ағаң 

мақұлдады. С'йтіп, сенің тырнақ алды туындың 

ескерусіз жатқан жерінен екінші орынға бір-ақ 

секіріп шықты». «Рақмет, аға» дей бердім мен.

Сол күні ақын Жақсылық Сәтібеков к'кем 

екеуміз менің бәй гемді қызыл шараппен жақсы-

лап тұрып «жудық».

***

О д а н  б е р і ,  ә р и н е ,  к ' п  с у  а қ т ы .  Е л 

тәуелсіздігін алды. Ұмытпасам, тіпті оның 

алғашқы он жылдығын тойлап та тастаған 

кезіміз. Мен ол  кезде «Жас Алаш» газетінің Жам-

был облысындағы меншікті тілшісімін. 

Бір күні Алматыдан телефон қоңырауы жетті. 

К'терсем, ер адамның даусы. Үні бәсең.

– К'семәлі, бұл сен бе? 

– Иә, мен, сіз кімсіз?

 – Мен Баққожа ағаңмын.

«Маңғаздығымнан» лезде айырылып, ебе-

лектей елп ете қалдым. Хал-жағдайын, шығарма-

шылық шаруашылығын сұрап жатырмын. Бәріне 

«жақсы» деген бір ауыз с'збен жауап берген аға:

– К'семәлі, саған бір 'тініш айтқалы тұрмын, 

– деді.

– Айтыңыз.

– Айтсам, «Парасат» журналына редактор дың 

орынбасары болып келесің бе?

Имандай шыным, мұндай ұсынысты күтпеген 

едім. Толқып кеттім. Баққожадай ағаның 

бағасына ие болып, шақырту алғаныма деген 

қуаныш 'з алдына бір т'бе боп, к'кірегімді кер-

неп барады. Бірақ табан астында не деп жауап 

берерімді білмей далмын. Сосын:

– Аға, ойлануға бір күн рұқсат беріңіз, – 

дедім.

– Мақұл, жауабыңды күтем.

Мен бір күн емес, екі  күн ойландым. 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері, шығармалары 

әлемнің к'птеген тілдеріне аударылған үлкен жа-

зушы, драматург ағамыз 'зіне орынба сарлыққа 

шақырып отыр. Бармасам ұят, ал барсам... не үй 

жоқ, не күй жоқ, Алматыдағы «жетім бұрышты» 

жағалағандардың қатарын к'бейтіп, сергелдең 

боп қалмаймын ба? Не істеу керек? Екі күннен 

кейін қорқасоқтап отырып ағаның телефонын 

тердім.

–Аға...

– Иә.

– Кешіріңіз, Алматыда күн к'ре алмайтын 

сияқтымын, елге де әбден бауыр басып қаппын. 

Бірақ сенім к'рсетіп шақырғаныңызға үлкен 

рахмет...

– Оқасы жоқ.

Осы әңгімеден кейін Баққожа к'кем к'п 

жыл 'тпей бақилық болды. Мен «Жас Алаш-

тан»  «Егемен Қазақстанға» ауыстым. Осы күні 

«шіркін, Баққожа ағайым үлкен басын кішірейтіп 

'зі телефон шалып, 'зі қызметке шақырып 

тұрғанда неге бара салмадым екен, Алматыға 

 шыдай алмасам, қайтып келетін едім ғой» 

деп қатты 'кінемін. Абзал ағаның, еңбекқор 

жазушының қаншама ақыл-кеңесінен, ой-

пікірінен, 'мірлік тәжірибесінен құр қалдым. 

Азаматтық үлгі-'негесі мен биік мәдениеті 

ше?.. Бірақ, енді мейлі 'кін, мейлі 'кінбе, бәрі 

кеш. Талантты тұлғаның 'зі айтып, 'зі жазып 

кеткеніндей «(мірзая» дегеннің мысалы да осы 

шығар, бәлкім. 

К9семәлі С0ТТІБАЙҰЛЫ,
жазушы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері
ТАРАЗ

бір дастарқан басында отырып, оның әдебиет 

жайлы әңгіме-дүкенін есту бақытына ие болған 

алғашқы қуанышым еді.

***

К'п кешікпей тағдыр маған осындай бақытты 

сәтті тағы сыйлады. 1988 жылдың желтоқсан 

айының соңғы күндерінің бірінде қызметке келе 

жатқам. Уақыт таңертеңгілік. Түнде қар жауған. 

Редакция ғимаратының алдындағы ақ қарға 

әлі ешкімнің ізі түсе қоймапты. Екінші жақтан 

Wлдихан аға Қалдыбаев к'рінді, елпілдей барып 

сәлемдестім. Ойымда ештеңе жоқ. Wлдихан 

ағайым сәлемімді алды да, «естідің бе» деді. «Жоқ» 

дедім. «Ендеше жүр». Томпаңдап соңынан ілестім. 

Алдымда кетіп бара жатқан ағайым бір қуанышты 

жаңалық айтатындай жүрегім лүп-лүп етеді. Жә...

Сонымен Wлдекең «редактордың орынбаса-

ры» деген жазуы бар 'зінің б'лмесіне асықпай 

кіріп, сыртқы киімін асықпай шешіп, оны 

ілгішке асықпай іліп, одан соң орындығына 

асықпай жайғасқаннан кейін (әлде 'зім асығып 

тұрған соң осылай к'рінді ме?) барып:

– Ал, бала, құтты болсын! – деді.

Қуанып кеттім. Жүрек лүпілі алдамапты. 

Wлдекең «естідің бе?» дегенде-ақ «сол дүнием 

бәйге алған шығар» деп ойлап ем.

– Түнде Алматыдан Баққожа Мұқай теле-

фон шалды. Сенің ертегі-повесің «Жалын» бас-

пасының жабық бәйгесінің екінші жүлдесіне 

ие болыпты. Жіберіп пе ең, сондай дүниеңді 

бәйгеге?

– Иә, жібергем.

Маған қызмет бабымен бұйыр ған «полутор-

када» үй телефоны жоқ болатын. «Кемелденген» 

кеңес 'кіметінің тұсында пәтеріңе телефон 

орнату кезегін де пәленбай жыл күтетін ек қой, 

сондықтан болар, Баққожа ағамыз «сүйіншіні» 

Wлдихан ағамыздан сұрапты.

«Құдай – шебер» деген с'з рас. Мұрат 

жездемнің үйінде әдебиет жайлы әңгімесіне 

ұйытқан ағамыз енді менің осы саладағы 

қуанышыма да ортақтасып отыр. Қызмет 

б'лмеме келдім де, қобалжи отырып Баққожа 

ағаның телефон н'мірін тердім. К'терді. Сол 

маңғаз қалпы. Менің «Рақмет, аға» деген жаттан-

ды с'зімді тыңдап алды да, шығармамның қалай 

бәйге алғанын тәптіштей айтты. «Бәйге комис-

сиясы мүшелерінің мүйіздері қарағайдай ақын, 

жазушылар екенін білесің. Олардың ішінде, 
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БЕЗБЕН

АЙТАРЫ БАР 
«ҰРПАҚ ҮНІ»

Түркияның Сириядағы 
Африн аймағында «Зәйтүн 
бұтағы» деген атаумен әскери 
операция 9туде. 

Түрік қарулы күштері бас 

штабының мәліметі бойын-

ша, әуе күштерінің  72 ұшағы 

күрд жасақтарына тиесілі 113 

нысанның  108-ін бомбалады. 

Ал түрік  армиясы іс-қимылды 

құрлық әскерлері арқылы жалғастырып жатыр. 

Осы мақсатта 150 әскери техника жұмылдырылған. 

Бұл Түркияның Шам еліне жасап отырған 

алғашқы әскери операциясы емес. 2016 жылдың 

тамыз айында Сирияның Джараблус пен Wл-Баб 

қалаларын террорлық топтардан азат ету үшін «Эв-

фрат қалқаны» операциясын жүргізген болатын. 

ТҮРКИЯ

 «Зәйтүн бұтағы» операциясы
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Т'леужанның аталмыш кітабы үш 

б'лімнің басын құрайды екен. Бірінші 

б'лім: «Ұрпақ үні», екінші б'лім: «Ар-

нау 'леңдер», үшінші б'лім: «Балаларға 

базарлық». Wр б'лім 'зінің жүгін 'зі 

к'теріп, оқырманын баурап отырады. 

Алғашқы б'лімдегі «Шатырт'бе» деген 

'леңінің бір жерінде былай дейді:

Қыс пенен жаз, к'ктем, күзде ат 

мініп,

Жүретін ек, малды бағып, шат күліп.

Жүрегімде жасырынып кей сәтте,

Ақын болсам деген бірақ жатты 

үміт, –деп балалық арманы мен үмітін 

жасырмай ақтаруға тырысады. Яғни 

ақындық жолды жастайынан арман-

дап алдына мақсат етіп қоя білгені 

байқалып-ақ тұр. Шатырт'бе жайлау-

ында 'ткен балалық шағын к'з алды-

на елестете отырып, ондағы қызыққа 

толы сәттерін жыр жолдарына 'ре 

білген. Бұл 'лең сюжетке құрылған 

айтар ойы бар дүние. Ал мына бір 

оқиғаға толы «К'кторғай» деп аталған 

етеді. Бұл 'леңді жүректен шыққан 

толғау десе де болған дай. «Сезімдер 

шеруі» деген 'леңінде адам бо йындағы 

кездесетін махаббат, нәпсі, ұят, ар, бақ, 

талап, абырой, иман, қанағат, байлық, 

тіптен жалқаулық пен салақтық сияқ-

ты сезімге толы қасиеттерді даралап, 

Ал енді ақын інімнің 'зінің ойынан 

жүрегінің түбінен шығарған «Оңаша 

ойлары» тіптен б'лек. Оқып отырсаң, 

мақал мен мәтелдің шеберліг ін 

танытқандай. Оқып к'релік:  «Адам-

ды 'сіретін құштарлық, 'шіретін 

іштарлық»,  «Қарынды бала к'бейіп, 

дарынды бала азайды», «Құс жүнінде 

жылылық, қыз тілінде ұлылық», 

«Б'ріге ен салынбас, Шу асауға ер 

салынбас», «Ақылды әйел діңі мықты 

ағаш секілді, Ақылды еркек діні 

мықты Алаш секілді», «Ағасы бар елге 

қарайды, аға шы жоқ жерге қарайды». 

Бұл деге ніңіз Т'леужан талантының 

тағы бір қыры.  

Жинақтағы екінші б'лімі «Арнау 

'леңдермен» ашылған. Wр адамның 

образын ашу оңай шару емес. Оны 

жақсы түсінген Т'леужан әр 'леңін 

әр қырынан алып, әр қилы суреттейді. 

Және 'з ойын жеткізуге тырысқан.

Т'леужанның үшінші бір қыры ән 

мәтініне с'з жазып, оған қоса 'зі де 

сазгер лігін таныта білгендігі. Кітапқа 

енген «Қазақ жастарының әні», «Жеті-

суым менің», «Жеңімпаздар маршы», 

«Сағы ныш сәлемі» әндерінің с'зін 

жазып, сахна т'рінен айтылып жүргені 

белгілі. Ал сазгерлігін дәлелдейтін 

«Елім менің» республикалық компози-

торлар бай қауының екі мәрте лауреты 

атанғанын айтсақ та жеткілікті. Талант 

осындайда танылады.

Ж а л п ы  Т ' л е у ж а н  Ғ ұ м а р д ы ң 

«Ұрпақ үні» деп аталған жыр жинағы 

талабының талмайтын қарымын тағы 

бір байқатқан кітап. Олай дейтінім 

бұл жинағына дейін 2009 жылы «Алға 

Жасұлан» ән жинағы, 2010 жылы облыс 

әкімінің қолдауымен «С'нбес сәуле»  

жыр жинағын шығарған екен. Wрине, 

жаңа жинаққа енген жырларының дені 

т'рт аяғын тең басқан жорғадай деуден 

аулақпыз. Кейбір 'леңдерінде құрғақ 

баяндауларға бой алдырған тұстары 

баршылық. Wлі де с'з саптауларын 

ширатып, жан дүниеңді шымырла-

татын 'леңдерге к'бірек орын берсе 

екен деген тілек бар. Бір ғана жинаққа 

байланысты айтар ескерту, ол «Шағын 

әңгімелерін» бір б'лім, ал «Wуезді 

әндерін де» жеке бір б'лім етіп алу 

орынды болар еді. «К'ш жүре түзеледі» 

демекші, Т'леужанның ақындығы 

сарқылмайтын бұлақтай болашағы бар 

дарын иесі екенін әлі де дәлелдейтіні 

анық. Ол болашақтың бағамы.

Сайлаубай  ТОЙЛЫБАЕВ,
ақын

'леңі тіптен тартымды. Wкесінің 

«К'кторғай» деп атаған жүйрігі жайлы 

жақсы суреттей отырып, оны к'кпар 

мен бәйгеге қосатынын, тіптен сол 

жарыстардың алдын бермейтінін 

астарлы тілмен айқындап береді. 

Wкесі қойшылық ақ таяғын тапсы-

рып, жұмыстан босаған сәтте сүйікті 

жануарын үкімет әкесінің қолына 

бермеген к'рінеді. Сонда К'кторғай 

жануар иесінен қашып, әкесінің үйіне 

'зі келген кезде, к'зден жасы ағып 

тұрды деп суреттейді. Яғни жануардың 

жан сезімін дәл тауып бере білгендігі 

әсерлі. Текті жануар ауылдан шыға 

бере құлап, жан тәсілім етіпті. Ақын 

осы жерін былай жырлайды:

Шуылдастық, естідік те сенбедік,

Қайта-қайта естіртуде ел келіп.

Туған-туыс, бала-шаға жиылып,

К'кторғайды К'ктұмаға жер-

ледік,– деп жылқы малына деген 

қазақ халқының сүйіспеншілігін паш 

әрқайсысына тоқталып, 'з ойын ортаға 

салады. Бұл дегеніңіз адам баласын 

терең ойға шомылдырып, соның жақсы 

жағын ғана алуды алға ұмтылдырады, 

бойыңызға сіңіреді. 

Т'леужанның  «Атарба», «(зім 

туралы», «Құба таң», «Табиғат сыры», 

« Т ү н » ,  « А қ  ж а у ы н »  с и я қ т ы  т . б . 

'леңдері табиғат тың тылсым сыры мен 

таңғажайып құпия ларын терең оймен 

ашуға ұмтылған тәп-тәуір жырлар. 

Сонымен бірге осы б'лімдегі 

Т'леу жанның «Шағын әңгімелеріне»  

тоқталып кетейін. «Петр І», «Мешітке 

бардың ба?..», «Москвич», «Ази», 

«Ешкінің сүті», «Құран бағыштау», 

«Едіге ұлдар», «Ақ тазының әлегі», 

«Wбен аға  әлемі»  сияқты шағын 

әңгімелерінің дені 'мірде болған 

адамдардың ортасында жүріп, әзіл-

қалжыңға құрылған дүниелер екен. 

Соның біразын жинақтап оқырманына 

тарту етіпті. 
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Қиялмен  бір  кездердің аясына,

Бір  мезгіл  қонақтайсың  саясына.

М'лт  етіп  бір  тамшы  жас  түсер  ыршып,

Бүгінгі  күннің  күміс шарасына.

 СУРЕТ

(мірімнің  пернесі

Болды нұрлы, арайлы.

Wке-шешем бейнесі

К'зін алмай қарайды.

Есіме алам балалық

Бал  шағымды сәулелі.

Даналықтан нәр алып,

(седі адам дәрмені.

Құлағымда  әкемнің...

Айтқандары  есімде.

Терең ойға кетемін,

Жылдар, жылдар к'шінде.

Ата-ана-мейірімін

Wлі, әлі тұр т'гіп.

Қателессем: «Ей, ұлым!»

Деп түсіме жүр еніп.

Түсімде де,  'німде,

Wрбір таңда к'ріскен.

Сыйлап нұрын т'рімде,

Қарайды қос періштем.

САҒЫН ДОСЫМА

Ақтаңгер Атыраудың ақиығы,

Қайыспас ауырлықтан нар иіні.

Қасында жүрмейді оның жолбикелер,

Wрқашан достарының нәр ұйымы.

С'йлейді кесек-кесек күтірлетіп,

С'здерді шашау шыққан бүтін етіп,

Күмбірлі оның дүбір дауысынан

Қабырға қозғалады сықыр етіп.

К'к тасты қопарардай қозғалысы,

Жасаулы жасықтардан озған ісі.

Күресте, ол жеңеді, шыға қалса,

Қайнаса, ол жеңеді, с'з жарысы.

Жасаған жаратқандай ұлық қылып,

Түбінде болатынын біліп тұрып.

Бітсе де тағдырына ауыр батпан,

К'рмейсің қабағынан сынықтылық.

Елім деп т'гіледі сырласқанда,

Жаптырмай қара бұлтқа нұрлы аспанды.

Жыр етсе 'мір жайын сыймайтындай

Тұрарлық пәлен томнан бір дастанға.

Роза – періштесі бас иетін,

Сіңіріп бойына оның қасиетін,

Елжірей сүйгенінде құштарлана,

Секілді заңғар жақпар тас иетін.

Гауһардай балалары, алтын сынды,

Шаңырақ биіктеткен жарқын шыңды.

Сәулетті Сағын салған ғимараттың,

Қарайлап сүйсінесің парқын нұрлы.

Wулеттің к'з ұялып шырағына,

Мінгендей мақтаныштың пырағына.

Қос Аққу – Сағын, Роза құрған сәулет

Мәңгілік шыдар тағдыр сынағына.

АТЫРАУ

ТАҒЗЫМ ТАҒДЫР

Басыңды ій айналаңда жақсылыққа,

Назар сал үлбіреген жас шыбыққа!

Адамзат керуенінің жалғасы деп,

Икемде жүрегіңді азшылыққа!

Зәредей нәзіктікке имандылық,

Адалдық кішкенеден жиған мүлік.

Нәп-нәзік балапандар үлкендерден

(седі сүйінуін сыйға ап жүріп.

Тағзым ет игілік пен пейілдерге,

Желпітіп шашып алмай сейілдерге!

Жалпақтай бермей ылғи т'релерге,

Жылылау күліп қара пейілдерге!

Жоғары қарай берме 'рден-'рге,

Толтырып қойыныңды теңгелерге.

ОЙЛАР

Ойлар, ойлар дүрілдеген  тереңнен,

(ріледі, теріледі 'леңмен.

Қозылардай  енесіне  жүгіріп,

Самал шешіп, босанғандай  к'геннен.

Есімді  алып  жатыр бәрі  жамырап,

Тыныштықта   қалған  мүлгіп, қаңырап.

Жүрегімді думандатты, к'ңілді,

Біраз мезгіл  мызғып  кеткен  дамыл ап.

Ой, бір  шіркін, сілкіндім-ау, сілкіндім,

Сыбағасын  құшқандай  боп мың күннің.

Толас  бермей  т'гетіндей жауыным,

Бір  дүмпуі  болатындай  күркілдің.

Сезімімнің  қанаттары  талпынып,

Байқатқандай  қалмағанын сарқылып.

Айнак'лім  толқындана тулайтын

Жүлгелердің  бітпей  к'зі  тартылып.

Бұлаң  ойлар бұлаңдатып  құйрығын,

Қаламға   оңай  ұсынар  ма  сыйлығын,

Жаратқанның дәмдісіне қол созған

Менен асқан болар бүгін күйлі кім ?

ХАЛЫҚ  0НІ 

Қазақтың  жан  тербеткен  қоңыр  әні –

Оятқан  бабалардың  қоңырауы.

Шырқатса  дірілдетіп  м'лдір  ауа,

Wншінің  ашылады  омырауы.

Еске  алып  'ткен  заман  сырын  терең,

Сезімнің  үлбіреген  гүлін  терем.

Бір  кезде  айлы  түнді куә  қылған

Сұлулар  сырғасының  нұрын  к'рем.

Ғасырлар үндеседі әніменен,

Сазының  балбыраған балыменен.

Махаббат  мұңы  жетер  елжіретіп,

Сыңғырлы әуенінің  мәніменен.

 ‰ i i ... ‰ i i ...
ii

Адамдар гүлдестеге айналғандай,

Wрқайсы шат күлкіге сайланғандай.

К'гімде күн қызықтап Наурызды

Орнынан қозғалмады байланғандай.

Дарқандық қызғалдағы шашылғандай,

К'ңілдер қызғанышсыз ашылғандай.

Менің де к'мейімнен т'гілді жыр

Шабыттың шалқар нұры тасынғандай!

О, ДОСТАРЫМ

Армысыңдар, достарым, қаумалаған,

(мірден ырыстарын қауғалаған.

С'нбесін шырақтары үміттердің,

Болсыншы нұр бастарың даудан аман.

Қылпылдап 'ткір жүзі намыстарың,

Тұғырдан түспеңіздер, арыстарым.

Тап-таза тағзымыңмен аялай біл,

К'к даңғыл уілдеген желге берме.

Тағзым ет 'зіңе абзал қарағанға,

Тағзым ет 'зіңді адам санағанға,

Тағзым ет күлімдеген сәбиге де,

Тағзым ет ақыл берген даналарға!

Тағзым ет атқан аппақ таңыңа да,

Жапырақ шашқан гүл мен талыңа да!

Тағзым ет таңда ұсынып бауырсағын,

Күлімдеп шайын құйған жарыңа да!

Тағзым ет сәлемдескен адамдарға,

Құрметтеп оздырардай санаңды алға!

Тағзым ет шуақ шашқан күн нұрына,

Тағзым ет майда соққан самалдарға!

Тағзым ет сені күткен әр күніңе,

Жиналар тағзымдардан нәр біліне.

Барлық жан тағзым етіп жүрсе-ау, шіркін,

Ұсынып мейір гүлін әр-біріне!

ШАТТЫҚ

К'птен бір ш'лдеп жүр ем мейірімге,

Аңсап ем табиғаттың пейілін де.

Шомылдым рақаттана күн нұрына,

Бүгінгі мерекенің сейілінде.

Пай-пай, пай! Шалқуда әркім қуаныштан,

Сәби де, жас 'ркен де құрақ ұшқан.

Бүгінгі құшағына алған шақта

Сағынып жеткен к'ктем ту алыстан.

Айқара ашты к'ктем ақ құшағын,

Бәріне сыйлағандай бақ құшағын.

Сүйгендей әр адамды құшырлана.

Жып-жылы аспанымда ақты сағым.

Мейірімнің жарысы айналада,

Жайылған к'ркем кілем айдалаға.

Толқыны жыр т'геді Ақ Жайықтың

Арнада қуаныштан сайрап аға!

Қ а з а қ  м ә д е н и е т і 

мен 'нері ауыр қазаға 

ұшырады.

2018жылы 21 қаң-

тарда еліміздің к'р некті 

мемлекет және қоғам 

қайраткері, Қазақ стан-

ның еңбек сіңірген 'нер 

қай раткері,  отандық 

мәде ниеттің 'рлеуіне 

'лшеусіз үлес қосқан 

дарын иесі, он бір жылға 

жуық Қазақ КСР-нің 

М ә д е н и е т  м и н и с т р і 

болған Жексенбек Еркімбекұлы 

Еркімбеков 88 жасына қараған 

шағында 'мірден озды.

Ж.Еркімбеков 1930 жылы 5 қаң-

тарда Алматы облысы Ескелді ауданы 

Биғаш ауылында дүниеге келген.

Жексенбек Еркімбеков абырой-

лы еңбек етіп, ғибратты 'мір сүрді. 

Ол Алматы мемлекеттік консер-

ваториясын домбырашы-дирижер 

мамандығы бойынша бітіріп, Қазақ 

радио комитетінің жанындағы ұлт-

аспаптар оркестрінде, Құрманғазы 

атындағы халық аспаптар оркестрін де 

домбырашы болған. Ол  Құрман ғазы 

о р к е с т р і  қ ұ р а м ы н д а  Б у х а р е с т 

қаласындағы Дүниежүзілік жастар 

мен студенттердің ІV фестиваліне 

қатысып, алтын медальмен марапат-

талды. 

1956-1958 жылдары Алматы 

 хореография училищесінің дирек-

торы, Қазақ радиосы музыка редак-

циясының к'ркемдік жетекшісі, 

Қазақ КСР-і ән-би ансамблінің 

директоры, 1959-1961 жылдары 

Қазақстан Коммунистік партия-

сы Орталық Комитетінің мәдениет 

секторының меңгерушісі, 1961-1966 

жылдары Абай атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық опера 

және балет театрының директоры 

қызметтерін атқарды. 

1966-1976 жылдары Қазақ КСР-і 

Мәдениет министрлігінде 'нер бас-

қар масының бастығы, министрдің 

орынбасары, 1976-1987 Мәдениет 

О с ы  ж е р д е н  ' т к е н  с а й ы н 

ойға шомамын. Пендешілік са-

наның үстемдік құрып тұр ға нын 

іштей мойындағанда, бойыңды 

д ә р м е н с і з д і к  б и л е й д і  е к е н . 

Барлық кінәні кеңестік кезең дегі 

теңгермешілік, біркелкілік секілді 

құбы лыстардың, «Үкімет 'лтір-

мейді» деген жалпақ ұғымның сал-

дарынан із дейтін әдет қой баяғы. 

Wйтпесе, аяқ-қолы бүтін, дені сау 

адамның кісіге қол жай ғаны – қайбір 

оңған тірлік дейсіз. Бірақ...

Олардың жанына үңіліп к'рген 

к і м  б а р ?  Б ә л к і м ,  б і р д е  а щ ы , 

бірде тәттісін алма-кезек ұсынар 

тағдырдың сынына т'теп бере алмай, 

морт сынған болар. Wлде, барар жер, 

басар тауы қалмады ма? Мүмкін, 

қиналғанда демейтін, қысылғанда 

қол ұшын беретін жан таба алма-

ды ма? Оңай жолмен нәпақасын 

айырғанды ж'н к'ретіндер де 

жоқ емес шығар. Жарға жыққан – 

қайратсыздығы ма екен? Осындайда 

хакім Абайдың он жетінші қара с'зі 

еске түседі. Бүгінде кей пенденің 

ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстай 

алмауы – ғылымға, яғни білуге, 

үйренуге деген құштарлықтың 

аздығынан ба? 

Қайратсыздық дегеннен шығады 

ғой, ерік-жігері мықты адам кез 

келген қиын дықтан шығар жолды 

табуға ұмтылады емес пе? Сон-

дай қажыр-қайраты мол жан осы 

к'шенің қарама-қарсы бетінде, 

аялдаманың артқы жағында оты-

рады. Ұлты басқа, арбаға таңылған 

мүмкіндігі шектеулі жанның кәсібі 

– ескі кітаптарды сату. Оған бұл 

іске к'мектесетіндер де бар шығар. 

Wйтпесе, бір 'зіне осы жерге кі-

таптар тиелген арбаны итеріп 

әкелудің 'зі оңайға соқпайтыны 

анық. Ол кітаптарын қолжетімді 

бағаға саудалайды. Wлем әдебиетінің 

к'птеген классиктерінің туынды-

ларын, орыс жазушыларының к'п 

томдықтарын 5-6 мың теңгеге са-

тып ала аласыз. Қол жайып, қайыр 

сұрамай, тіршілігінде тірнектеп 

жинаған том-том жауһарларды 

сатылымға шығарып, табыс табады. 

Қайыр сұрау – мәжбүрліктен туа-

тын әрекет десек те, мұндай құбылыс 

Жүректің ие болсын соғысына

Тағында ақыл деген данышпаның.

Тұлпарларың бәйгенің басын бермей,

Жайнасын к'ңілдерің жасыл белдей.

Заманның тайталасқан ағымында

Қажырлы күй кешіңдер к'сілгендей.

Қызулы шешендіктің сайысында,

Тұрғандай асқақтаңдар жай ұшында.

Шындықтың шыңырауын дүңгірлетпей,

Болмайды әспеттеніп майысуға.

Жүрсін жұрт 'здеріңмен мақтанғандай,

Бірге алып аяқтарын саптан қалмай.

Ойнаңдар құлағында қиындықтың,

Болмыстың құпиясын атқарғандай!

АҚ  ЖАЙЫҚ

Ақ  Жайық, сырлас  толқыным,

Жатырсың  маған мұң шағып.

Менің де  мәнсіз  к'лкуім,

Бере  алмай  саған жыр  жазып.

Ежелден  елдің  ырысы,

Сараңдау тартқан  шағың  бұл,

Тарылып тірлік тынысы,

М'лиіп  үнсіз жарың тұр.

Тыңдауға  келіп  жүрер ем,

Сылқылдай  айтқан  с'зіңді.

Толқының   шертпей  бір  'лең,

Ашасың  әрең  к'зіңді.

Қайтейін, Жайық, шабытың,

Таусылған  шығар сарқылып.

Жоғалтып  ағыс  бағытын,

Арнаң да  қалды-ау  тартылып.

Тамырың соғар күн қайда,

Таба алмай тыныш бұлқынған?!

Саласың қашан ырғайға,

Толқының қайда жұлқынған?!

министрі болып қызмет 

етті.

Ж е к с е н б е к 

Еркімбеков Қазақ КСР-

нің Мәдениет министрі 

болып қызмет атқарған 

к е з і н д е  м ә д е н и е т 

саласының кадрлар даяр-

лау деңгейі айтарлықтай 

'сіп, ансамбльдер мен 

оркестрлер құрылды, 

жаңа театрлар, филар-

мониялар, кітапханалар, 

м ә д е н и  о р т а л ы қ т а р , 

жылжымалы автоклубтар және авто-

музейлер ашылды. Алматы қаласында 

Р е с п у б л и к а  с а р а й ы ,  М . W у е з о в 

атындағы және М.Лермонтов атын-

дағы театрлардың ғимараттары 

соғылып, Алматы хореографиялық 

училищесі, К.Байсейітова атындағы 

және А.Жұбанов атындағы дарын-

ды балалар музыка мектептерінің, 

П.Чайковский атындағы Алматы 

 музыка училищесінің жатақ хана сымен 

бірге жаңа ғимараттары бой к'теріп, 

Орталық концерт залы, Ұлттық музей, 

W.Қастеев атындағы музей ашылды. 

Еліміз бойынша жалпы саны 200-ге 

жуық мәдениет мекемелері құрылды.

Б ұ д а н  б а с қ а ,  Ж е к с е н б е к 

Еркімбек ұлы Құрманғазы атындағы 

Қазақ ұлттық консерваториясының 

құрметті профессоры, Қазақ КСР-і 

Жоғарғы Кеңесінің депутаты болды.

Ж е к с е н б е к  Е р к і м б е к ұ л ы 

 Еркім бековтің еңбегі мемлекеттік 

жоғары наградалармен марапатталды. 

Ол 2 рет «Құрмет» ордені және бірнеше 

медальдармен марапатталған. 

Ж ы л д а р  ' т е р ,  б і р а қ  а б з а л 

тұлға  Жексенбек Еркімбекұлы 

 Еркім бековтің жарқын бейнесі ел 

жадында мәңгі сақталады.

Марқұмның туған-туыс қан да-

рының қайғыларына ортақтасып, 

к'ңіл айтамыз. 

Қазақстаны Республикасы 
Мәдениет және 

спорт министрлігі

қазаққа жат. Қилы-қилы кезеңдерді 

бастан 'ткерсе де, туыстық, рулық 

қарым-қатынасты берік ұстанған 

х а л  қ ы  м ы з  е ш қ а ш а н  ж е т і м і н 

қаңғыртып, жесірін жы лат паған еді. 

Қара су ішіп, б'стек т'сеніп жатса 

да, еңбекке жалданып, нәпақасын 

айырған. Бү гін гідей қол жайып, 

дала кезіп кеткені жоқ еді. Қайран 

қазаққа бұл б'тен «мінез», б'где 

«қы лық» қайдан жабысты? Осының 

бәрі ұлттық ру хы мызды жоғалтып 

алғанымыздың кесірі емес пе? Рас, 

дамыған мемлекеттердің 'зінде 

қайыр шылар к'п. Дерекке сүйенсек, 

жер шарында 100 миллионға жуық 

қайыршы бар к'рінеді. Олар, әсіресе 

үлкен қалаларды к'п паналайды. 

Тіпті әлемді аузына қаратқан АҚШ-

та да қайыр сұрайтындар қаптап жүр. 

Кейбір дамыған елдерде 'ктем топ-

тар қайыршылықты бизнес к'зіне де 

айналдырып алған. Қол жаюды кәсіп 

санайтын ұлттар да жоқ емес. Біздің 

барлық кесір мінезді келмеске кет-

кен кеңестік кезеңге телитін әдетіміз 

ғой. Ал сол Кеңес одағы кезінде 

қайыр сұрау – пайдалы еңбекпен ай-

налысудан жалтару, арамтамақтық 

ретінде деп саналған еді. Бұл үшін 

олар әкімшілік жауапкершілікке де 

тартылатын. 

Бұл тақырыпты қозғап, айтпай-

ын деп едім. Бірде сол маңнан 'тіп 

бара жатып, ақсақалды қарияның 

қайыр сұрағаннан еңсесін тіктей 

а лмай, жанарымен жер ш ұқ ып 

отырған әйелдің қасына барып, 

мұндай күйге қалай тап болғанын 

с ұ р а п  ж а т қ а н ы н  б а й қ а д ы м . 

Жүрісімді баяулатып, әңгімелеріне 

құлақ түрдім. Оның не деп жау-

ап бергенін естімедім. Бірақ қарт 

кісінің: «Осылай отыра берсең, ауру 

табасың. Денсаулығың ауыр жұмыс 

істеуге жарамаса, арнайы меке-

мелерге барып, кеңес алып, 'зіңе 

қолай лы іспен айна лыссаңшы. 

Еңбекпен тапқанның берекесі бар» 

деген қамқор үні құлағымда к'пке 

дейін шыңылдап тұрып қалды.

Иә, қоғам түзелген сайын пен-

дешілік сана да кейін ысырылар. 

Барлығы санаға байланысты. 

Ардақ ҮСЕЙІНОВА

ҒИБРАТТЫ ӨМІР

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

ДҮНИЕ – КЕРУЕН 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

Бұл орайда Алматы облысы Ұйғыр 

аудандық Мәдениет үйінде белгілі ақындар 

– Жарас Сәрсек, Бақыт Беделхан, танымал 

актер Бекжан Тұрыстың қатысуымен 'ткен 

әдеби-поэзиялық, 'нер кеші к'рерменге 

ерекше әсер сыйлағаны анық. Мұндай 

кештің ұйымдастырылып, 'ткізілуіне аудан 

әкімі Шухрат  Нурахунов бастамашылық 

жасады. Шараның мақсаты Елбасының 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасында, 

сондай-ақ «Т'ртінші 'неркәсіптік ре-

волюция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Жолдауында атап 

к'рсетілген ұлттық құндылықтарды 

дамытуға орайлас тырылды. 

«Туған жерден түлеп ұшқан талант-

тар» деп аталған кештің шымылдығын 

қ ұ т т ы қ т а у  с ' з і м е н  а ш қ а н  Ш у х р а т 

Турдахунұлы ақындық пен 'нер  жолын 

ту еткен азаматтардың ортамызға келуі 

мерейімізді  'с ірген үлкен қуаныш 

екенін атап 'тті. Жүрегі мен к'ңіл дері 

жырға толы, 'нердің 'з 'кіліне айналған 

жерлестеріміздің қадамдарына нұр жаусын 

дей келе, рухани кештен аудан тұрғын дары 

ұмытылмас әсер алып қайтатын дарына 

зор сенім білдірді. Аудандық мәслихат хат-

шысы Нұрәкім Есжан елдің атынан алғыс 

айтып, ақжарма тілегін жеткізді. 

Wуелі ақын ағаларымыздың 'лең де-

рін мектеп оқушылары нақышына кел-

тіріп, жүректерге жеткізіп, бар ынта-

ықыластарымен оқыды. Жас әншілер 

ТЫҢДАРМАН ЖҮРЕГІН 
БАУРАҒАН ЖЫР КЕШІ

әннен шашу шашып, «Арзу» бишілері де 

'з 'нерлерін ортаға салды. Wрі қарай с'з 

кезегі кеш қонақтарына берілді. 

Жыр жолдарымен с'з бастаған Бақыт 

Беделхан елге еленген әр ердің атынан 

ондаған 'нер қырандары еріп келер еді, 

дегенмен, 'з еліне 'з ұлдары сағынышын 

басуға келгенін жеткізді. Туған ұлдары 

туған жерге тағзым жасаса, одан артық 

тағылым  жоқ шығар, сірә? Сондықтан 

рухани сұхбаттасуға, еркін әңгіме түйінін 

тарқатып, жыр оқып, сағынысып к'ріскен 

елмен сырласуға келгендерін айтты. 

Алғашқы болып с'з алған ақын Жарас 

Сәрсек ел мен жерге деген сағынышын 

жырмен серпілтіп, ел к'ңілін қара 'леңнің 

құдіретімен бір к'теріп тастады. Жасындай 

жарқыраған жырлар тыңдаған жүректерге 

медеу, әрбір жанға демеу болғандай. (леңді 

«Алғаш ақ бесікке б'леген, Ақын-Анадан 

бақытты жанның жоқтығына» осы сәт тағы 

да куә болдық. Ақынның әр 'леңі жүректен 

жүрекке жетіп жатты. 

«Ұлым, саған айтамын,

Сенен басқа кімге айтамын?..

К'кейімде тұншыққан мұңды айтамын,

Жұдырықтай жүректі жұлқып алып,

Алқымыма тығылған сырды айтамын.

Жұрт болуды ұмытқан қызды айтамын,

Ұлт болуды ұмытқан ұлды айтамын.

Салт-сананың сары алтын сандығысың,

Саған айтпай, ұлым-ау, кімге ай-

тамын?!» деп сананы селт еткізген бұл 

'лең жолдары дәл осы күні сахна т'рінен 

естілді. 

Ақын Бақыт Беделханның қала мынан 

туған, режиссер Асхат  Маемиров сахнаға 

лайықтаған «Ұлым саған айтам...» атты 

моноспектаклі Бекжан Тұрыс пен ұлы 

Мағжанның орындауында әсерлі шықты. 

Қ а з а қ т ы ң  қ а м ы н ,  ұ л т т ы ң  а р ы н 

ойлаған, салт-сананы сақтап, ұрпағына 

аманаттағысы келген әкенің арманын 

астаң-кестең еткен баланың шалалығы 

кімді болса да бейжай қалдырмасы анық. 

Заманына қарай икемделу керек екенін 

әкеге әсірелеп жеткізеді. Ұрпағының 

қылығына күйінген әкенің жанайқайы мұң 

мен шерге толы. Осындай шиеленіспен 

'рілген шығарма соңы мейіріммен, 

әке мен баланың бір-бірін түсінісуімен 

тәмамдалды. Бекжан мен бала Мағжанның 

бұл қойылымы аудан жұртшылығына 

шағын үзіндімен берілсе де,  соның  

'зі 'зекті 'ртегендей болды. Туынды 

материалдық құндылықтарды к'бірек 

күйттеп, рухани құндылықтардан айы-

рылып бара жатқанымызды емеурінмен 

танытқандай еді.  Wке р'лін тамаша 

сомдаған Бекжан Тұрыс елінің амандығын, 

ұрпағының адалдығын тіледі. Қара домбы-

рамен күмбірлете мәнді де мазмұнды ән 

орындады. Ұлы Мағжан  да бүгінде 'нер 

ордасында білімі мен талабын шыңдауда. 

Ал Бақыт ағамыздың жан-жары, 

М.Wуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 

ака демиялық  драма театрының актрисасы 

 Айзада  Сатыбалдиева әуезді әнін тарту етті. 

Шошанайлық Сағыныш Сенбі халыққа 

жылы к'ңіл-күй сыйлау мақсатында ақын 

с'зіне жазылған әсем әнін әуелетті. Жарас 

Сәрсек пен Бақыт Беделхан да қара дом-

быраны қолға алып,  'нердің киесі мен 

қасиетін сезіндірді. Мәйекті жырларын 

шабыттана оқып, 'леңқұмар ағайынның 

құлақ құрышын қандырды. Рухани кештің 

шымылдығы осылайша рухты с'здің 

құдіретімен қорытындыланды. 

Жерлестеріміздің кездесуіне жиналған 

халықтың қарасы к'п болды. Мәдениет 

үйінің ішінде ине шаншар жер болмай, 

туған жерден түлеген таланттардың 'нерін 

ықылас қойып тамашалады. Үш сағаттан 

астам уақытқа созылған кештен рухтан-

бай, жігерленбей қайтқан адам кемде-кем. 

Бәрі де 'лең мен 'нер кешінің ерекше 

тағылымын айтысып тарқасты. 

Анар ДҮЙСЕНБАЙҚЫЗЫ
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ANA TILI 

Отбасымыздың ұйтқысы болатын...

Соңғы 40 жыл ішінде құстар 
бұрынғыдан баяу әрі ұзағырақ 
ән шырқайтын болған. Мұны 
АҚШ-тың батысындағы ор-
ман  дарда зерттеу жүргізген 
Швей царияның Лозанна уни-
верси тетінің орнитологтары 
анықтады. 

З е р т т е у  т о б ы н ы ң 

ж е т е к ш і с і  Э л и з а б е т 

Дериберидің айтуынша, 1966 жылы Калифорния 

орманына құстар дыбысын жазатын арнайы 

қондырғы орнатылған. 2000 жылы алынған таспаға 

талдау жасалып, толық зерттелді. Нәтижесінде 

әнші құстардың ондаған жылдар бұрынғыдай емес, 

әуезді, мұңды әрі созылтып шырқайтыны белгілі 

болды. Мәселен, 60-жылдардың соңындағы таспада 

бозторғайлар жылдам әрі қысқа шықылықтаған 

болса, кейінгі кезеңдерде олардың шырылы 

секундына бір-екі дірілге азайған. Басқа да 

құстардың әндету қарқыны бәсеңдеген. Элизабет 

Дериберидің пікірінше, бұған әнші құстардың 

тіршілік ету ортасының тым шулы болып бара 

жатқаны себеп болса керек.

Чикагоның 90 жастағы тұрғыны Элеанор Бенц 
мектеп бітіргені туралы аттестатқа қол жеткізді. 
Күнк9ріс үшін еңбекке ерте араласуға мәжбүр болған 
ол кезінде мектепті тастап кеткен екен. 

Жас шағында ол күйеуімен шәй деспей ғұмыр 

кешіп, 15 бала тәрбиелеп 'сірген. Бүгінде 54 немересі 

бар. (зі орта білімі туралы куәлігі жоқ екеніне жиі 

'кініш білдіреді екен. Осыны ескерген туысқандары 

кейуана оқыған «Lake View High» мектебіне 

хабарласып, куәлікті қалай алуға болатынын 

сұрайды. Мектеп ұжымы аттестатты қарт тұрғынға 

ешқандай емтихансыз-ақ табыс етуді ұйғарады. 

Элеанор Бенц  журналистерге берген сұхбатында: 

«Бақыттымын. Дегенмен, енді колледжде оқуды 

армандаймын» депті.

Қытайдың Циндао қаласы-
ның тұрғыны бұрышты д9ң-
ге лектері бар велосипед үшін 
патент алды. Жаңа к9ліктің ал-
дың ғы д9ңгелегі – бесбұрыш ты, 
арт қысы – ұшбұрышты.

Елу жастағы Гуан Байхуа-

ның түсіндіруінше, 'нертабыс 

семіздерді артық салмақтан 

арылту үшін жасалған. (йткені 

оның тепкішегін айналдыру үшін аяқ пен қол бұлшық 

еттеріне күш к'п түседі. «The Times» басылымының 

хабарлауынша, ерекше шайтанарбаны теуіп к'рген 

адамдар оның 'те ыңғайлы екенін айтқан. Бұл 

д'ңгелектер бұрыштарының үшкір емес, д'ңес 

келгенінен болуы керек. Патенттелген 'нертабыс 

үлгісі енді велосипед шығаратын кәсіпорындарға 

ұсынылуы мүмкін.

Үш қазық, екі желі, тоғыз ноқта,

Теңселіп, тербеледі адам соқса. 

Шешен тіл, с'зге жүйрік болғанымен, 

Не пайда, үндемейді адам жоқта.

Т'бесі т'бе т'рт б'рік, 

Т'ртеуі де к'к б'рік. 

(Домбыра)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Құстардың да өзіндік тілі бар 

Оқу ешқашан да кеш болмайды

Ерекше велосипед

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ТАЛПЫНҒАН ЖЕТЕР МҰРАТҚА 

ҒЫЛЫМ

Бұршақ – бұлт бауырында 
т ү з і л і п ,  ж е р г е  ж а у а т ы н 
жауын-шашынның бір түрі. 
Мұз қабық оранған осынау 
қар жентектері к9п жағдайда 
жұмыр формада кездеседі. 
Мұз қабық қар жен тегінің 
бұлт арасымен 9туі кезінде 
пайда болады. }йткені бұлт 
шоғырларының құрамында 
мұз түйіршіктерімен қатар суық су тамшылары да 
бар.

Жентек қар соларға келіп соғылған кезде мұз 

қабыққа оранып, үлкейе түседі және салмағы 

ауырлайды. Бұл процесс бірнеше рет қайталануы 

мүмкін, ондайда бұршақ бірнеше қабат болып 

келеді. Кейде мұз болып қатқан бұршақ сыртына 

қар ұлпалары жабысып, небір ғажайып формада 

түседі, дегенмен бұршақ жауыны к'бінесе әртүрлі 

пішіндегі қар мен мұз түйірлері түрінде жауады. 

Бұршақтар бұлттардың белгілі бір түрінен 

ғана, атап айтқанда, найзағай ойнауына себеп 

болатын түйдек жауын бұлттарынан түзіледі. (те 

қалың болып келетін мұндай бұлттардың биіктігі 

10 шақырымдық деңгейден де асып жатады, 

олардың ортасында секундына бірнеше ондаған 

метр алатын жоғары қарай 'рлей соғатын күшті 

ағындар жүреді. Осынау ағындар бұлт құрамындағы 

ылғал тамшыларын бұлттағы ауа температурасы 'те 

т'мен ( -20, -40 градус) және су тамшылары қатып, 

мұз түйірлеріне айналатын, сондай-ақ оның үстіне 

мұз кристалдары түзілетін, шырқау биікке дейін 

к'теріп әкете алады. 

Бұршақ қайдан пайда болды?
ТАБИҒАТ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 0зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Алланың дегеніне, тағдырдың жазғанына шара бар ма, 

жарты ғасырдан астам уақыт отасқан сүйікті жарым, 'мір айды-

нында қол ұстасып қатар жүрген, талай асулардан 'тіп, қаншама 

биік белестерді бірге бағындырып келген зайыбым Ырысалды 

Қалыбекқызының фәни дүниеден бақи дүниеге к'шкеніне 

де, міне, бір жылдың жүзі болып қалған екен. Зымыраған, 

тоқтаусыз уақыт-ай десеңізші. 

Осындайда басымыздан 'ткерген к'п жайттар еске түседі. 

Алғашқы танысқан кездеріміз, шаңырақ к'теріп, отбасылық 

'мірге қадам басқан сәттеріміз... бәрі-бәрі күні кешегідей. 

Бала-шаға 'сірдік, немере сүйдік. Бауыржан, Гүлнәр, Сәуле, 

Еркін, Ержан есімді балаларымыз бар. (мірдің әртүрлі қия жол-

дары мен сын-соқпақтарын да, ыстық-суығын да, қиындығы 

мен қызығын да бірге к'рдік. Отбасылық тірліктің барлық 

ауыртпалығын бірге к'терістік. Шүкір, ел қатарлы ғұмыр 

кештік. 

Менің туған күнім 1946 жылдың 14 ақпанында. Ырысал-

ды алғашында  туған жылымды естігенде: «(зің менен жеті 

жас үлкенсің бе, шал екенсің» ғой деп әзілдегені бар. Сол с'з 

екеуміздің арамыздағы әдемі қалжыңға айналып кетті. Қазір 

жарымның «Шал» дегенін сағынамын. 

ЕСКЕ АЛУ

– Иә, Болатбек екеуміз бір-

бірімізді сүйіп қосылдық. Сол аяулы 

сезімге қылаудай кірбің түсірместен 

ол менімен 29 жыл бірге 'мір 

сүріп, 1993 жылы дүниеден 'тті. 

Мен сонда қанаты қайырылған 

құсқа ұқсап қалдым. Құдайға 

шүкір, ел азаматтары, достары, 

әріптестері, шәкірттері, сондай-

ақ Болатбегімнің екінші анасы-

нан дүниеге келген қарындастары 

Бақжамал мен Айтжамал, інілері 

Wділбек пен Қабылбек, күйеу ба-

лалары Базарбек, Мұхаметқазы, 

келіндері Сәния, Сәнімгүлдер 

ұ д а й ы  қ а с ы м н а н  т а б ы л д ы , 

жұбатты, менімен бірге аза тұтты. 

Ұстаздар қауымының Болатбек 

жайлы жазған естеліктерін Шығыс 

Қазақстан облысы Тарбағатай 

аудандық сол кездегі «Ленин туы» 

газеті жариялап жатты. Болат-

бек дүниеден 'ткенде балалардың 

үшеуі ғана жоғары оқу орындарын 

бітіріп, еңбекке араласып үлгерген 

еді, ал қалған балаларым студенттер 

мен мектеп оқушылары еді. 

Жастық шақта біздің педагоги-

калық институттың Образцо-

вая к'шесіндегі жатақханасына 

қыздарғажігіттер келіп жүретін. 

Солардың ішінде облыстық газет-

тің тілшісі Тоқтарбек Қызық бай та 

бар еді. Достық қарым-қа тынаста 

әңгіме 'рбітетінбіз. Сәлеміміз түзу 

болатын. Кейін шығармашылығын 

да қадағалап жүрдік.  Wсіресе 

оныңжан-жарына қайтыс болардан 

бұрын арнаған 'лең шумақтарын 

біз жаттап алдық. Сол 'лең: 

Азды-к'пті к'терісіп міндетін,

Азын-аулақ к'рдім орта құрметін. 

Маған түк те керегі жоқ, сүйіктім, 

Т'рде ілулі тұрсыншы тек суретім, 

– деп аяқталатын-ды.

Б'кең қайтыс болғанда осы 

жырды тура 'зімнің жан-жарым 

айтып тұрғандай әсерлендім. Сол 

қайғылы күннен бастап үйімнің 

т'рінен 'мірлік қосағымның 

суреттері түскен емес. 

– Ағамызбен қалай танысып 
жүрсіз?

– Мектепті бітіргеннен кейін 

(скемен педагогикалық инс-

т и т у т ы н ы ң  ж а р а т ы л ы с т а -

ну факультетіне оқуға түстім. 

Үшінші курста оқып жүргенде 

Ж а м  б ы л  а т ы н  д а ғ ы  м е к т е п к е 

педагогикалық тәжірибеден 'туге 

барғанмын. Сол жерде матема-

тика пәнінен сабақ беріп жүрген 

Болатбек  Сералин деген жігітпен 

таныстым. Сол кезде-ақ к'ркем 

келбетті жігіт менің жүрегімнің 

түкпірінен мықтап орын алған еді. 

Wңгімеміз, к'ңіліміз жарасып 1963 

жылы отау құрдық.  Болатбек мені 

Сәбеш деп еркелететін. Сондықтан 

 болар ел-жұрт менің азан шақырып 

қойған есіміммен емес, Сәбеш 
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бағып-қақтым. Ауыл тірлігі оңай 

емес, от жағып, күл шығару ке-

рек, сиыр сауып, нан пісіру тағы 

бар, арасында келімді-кетімді 

кісінің аяғы үзілмейді. Шақыратын 

қонағың да табылып жатады. 

Соның бәрі бір күнгідей болмай 'те 

шықты. Мен к'п балалы болудың 

ғажаптығын айтқым келеді. Бірін-

бірі жетелеп, бірін-бірі 

мәпелеп, бірінің киімін 

б і р і  к и і п ,  б і р і н - б і р і 

оқытып, қайырымды, тіл 

алғыш, кішіпейіл болып 

'седі.

– 0йелдің бақытты болуы 

Үстіміздегі жылдың ақпан айының 

бірінші жұлдызы күні Болатбектің 

қайтыс болғанына 25 жыл тола-

ды. Демек, ширек ғасыр Болатбек 

қасымда жоқ, бірақ жүрегімде тұр, 

т'рдегі үлкен портретіне қараймын, 

ол әлі жап-жас, сұлу қалпымен 

м а ғ а н  к ү л і м с і р е п  т ұ р ғ а н д а й 

к'рінеді. Бүкіл қызметтестерінің, 

достарының, әріптестерінің ара-

сында 'з орны бар адамға жар 

болғаныма еш 'кінбеймін. 

– Ата-анаңыз жайлы не айтар 
едіңіз?

– Wкем Ятай колхоздастыру 

дәуіріне басынан аяғына дейін 

ана болатын. Ал ән айтуым анам-

нан дарыса керек. «Шилі 'зен», 

«Еркем-ай», «Бір бала», «Қарағым-

ай», «Угай-ай», «Дедім-ай» секілді 

тамаша әндермен бесік тербеттім, 

б а л а л а р ы м н ы ң  к ' к е й і н е  с ' з 

құдіретін ұғындыруға тырыстым, 

той-томалақтарда Абайдың, Біржан 

салдың, Ақан серінің әндерін 

шырқаудан жалыққан емеспін. 52 

жасында жұбайым қайтыс бол-

ды, ол кісі Сәуле мен Жанардың 

тұрмыс құрғанын, Wйгерім,  Нартай, 

 Алмас есімді немерелерін ғана 

к'ріп кетті. Ал 9 баланы к'теру, 

оқыту, ж'н сілтеу, т.б. шаруалар 

менің мойнымда қалды. Сондай 

жауапты әрі қиын кезеңдердің 

бәрінде 'нер менің жанымды жа-

дыратып, алға жігерлендірумен 

болды. «Мерей» ансамблінің құра-

мында ауылдарға, фермаларға ба-

рып концерт қоятынбыз. Wр жыл-

дары алған мақтау қағаздарым 

бір т'бе. «Халық ағарту ісінің аға 

мұғалімі», «Оқу ісінің үздігі» дейтін 

т'с белгілерім бар, мерекелік 

 медаль дар да жетерлік. Үкіметтің 

құрметі арқасында Батыр ана атан-

дым. 2011 жылы Меккеге үлкен 

са пармен барып қажы атандым. Бү-

гінде 11 баламнан отыз немере, үш 

ш'бере сүйіп отырған жайым бар. 

– «Асыл әжелер» ансамблінде ән 
шырқап жүргеніңіз есте қалыпты...

– Алматының Wуезов ауда-

нында зейнеткерлердің аймақтық 

орталығы бар. Сол жерде жиналған 

'нерпаздардың ішінен іріктеліп, 

1996 жылы «Айнұр» атты топ 

құрылған еді. Артынша ол «Ақ 

әжелер» болып 'згертіліп, әрбір ме-

рекеде қала халқына қазақ халқының 

ұлттық 'нерімен қатар ертеден келе 

жатқан әдет-ғұрыптарын, салт-

дәстүрлерін мейлінше жан-жақты 

насихаттаумен келеді. Wрине, уақыт 

озған сайын құрамы да 'згеріске 

ұшырап отырады. Кезінде біз 

«Үркер» ансамблімен талай клипке 

де түскенбіз. Мәселен, «Алматы – 

менің алғашқы махаббатым» атты 

'нер фестивалінде жұрт тың алғысын 

алдық. Қалалық ән байқауларына, 

'тіп жатқан шаралардың бәріне 

дерлік қатысқанбыз. 

Ұрпақ тәрбиесінің алтын 
арқауына айналған анамен әңгі-
мелесу ұзақ уақытқа созылды. 
«Тарбағатай» имандылық, қайы-
рымдылық қорының құрметті 
мүшесі болғандықтан да ойлы 
әңгімелерге қанықтық. 0сіресе 
9мірден қапияда 9ткен Айжаны 
мен Гауһарын, күйеу бала-
лары Нұрлан мен Қайратты 
айтқанда к9кірегі шерге толып, 
к9зі жасаурады. Алайда 9мір 9з 
заңдылығымен жүріп жатыр. 
Қуанарлық жай, Болатбек аға 
мен Советсиал апа сайдың та-
сындай етіп қоғамға керекті 
адамдарды тәрбиелеп 9сіріпті. 
Балаларының бәрі дерлік білімді, 
ақылды, іскер. 
Адал, жаңашыл болу, білімге 
құштарлық, қиын жағдайда да 
сабыр сақтай білуді тек с9зімен 
емес, барлық 9зіндік болмы-
старымен ұл-қыздарының бой-
ларына сіңіре білген Болатбек 
пен  Советсиал апаның тәрбиесі 
к9пке үлгі болары хақ.

Салтанат ҚАЖЫКЕН
АЛМАТЫ
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Ырысалды Қалыбекқызы 'мір бойы банк саласында қызмет 

етті. Аудандық банк мекемесінде оператордан бастап бас 

бухгалтердің орынбасары лауазымына дейін к'терілді. Бәріне 

адал еңбегінің, 'з ісіне деген тиянақтылығының арқасында 

жетті. Қоғамдық жұмыстарға де белсене араласты. Бірқатар 

мекемелерде бастауыш партия ұйымының хатшысы да болды. 

Еңбек жолындағы жетістік кілті деп Ырысалдының жұмысына 

деген ұқыптылығын, қарым-қабілетін айтар едім. Wрбір қолға 

алған ісіне жауапкершілікпен қарайтын. 

Еліміз егемендік алған күннен бастап жан жарым имандылық 

жолын ұстанып, Алланың бес парызының бірін орындап 

намазға жығылды. 2007 жылы Меккеге қажылық сапарға барып 

қайтты. 

«Wйел – отбасының ұйытқысы» дейді ғой. Балаларды 

бағып-қағу 'з алдына, менің де жағдайымды жасап, қызметімде 

жетістіктерге жетуіме септігін тигізді деп айта аламын. (йткені 

жарыңның 'зіңе деген сенімі, қиын сәттерде жігерлендіріп, 

жылы с'з айтуы ер азаматтың биік белестерді бағындыруға 

бастайтыны анық. 

(мірінің соңғы кезеңінде т'рт жылдай сырқаттанып жүрсе де 

сыр білдірмеді. (зін қашанда бір қалыпты ұстады. Денсаулығы 

нашарлап бара жатса да, сабырлылық танытып, т'зімді бол-

ды. Балаларының жасаған қамқорлығына шүкіршілік етті. 

Отбасымыздың берекесі еді, шаңырағымыздың шаттығы еді. 

Қимаймыз, сағына еске аламыз...

Нұрпейіс САҒИЕВ

деп атайтын болды. Мен де сүйген 

жарымның ата-енесінің, туған-

туысқандарының, дос-жаранның, 

ауылдастардың к'ңілінен шығуға 

тырыстым. Дипломын алған соң 

Болатбекті Шілікті орта мектебіне 

жіберді. Бастапқыда екі б'лмелі 

шағын үйде тұрдық. Тұңғышымыз 

Сәуле  'мірге  келген  соң б ір 

малшының үйін жалдап тұрдық. 

1967 жылдың жаңа оқу жылында 

Болатбекті «Жаңа ауыл» деп ата-

латын елдімекендегі М.Горький 

атындағы мектептің оқу ісінің 

меңгерушісі етіп жіберді.Сәуле мен 

Жанарға сол ауылда Гауһар, Шы-

нар, Анар, Айжан деген сәбилер 

қосылды.

– Моншақтай тізілген қыздарды 
бағып-қағу қиындық туғызбады ма?

– Біз ешкімге арқа сүйемей 'скен 

ұрпақпыз. Болатбектің әкесі, менің 

қайын атам 1971 жылы қайтыс бол-

ды. Бәйбішесі  София банудан он 

бала к'рген, бірақ тоғызы жастайы-

нан шетінепті. Кенжесі  Болатбек 

алты жасқа келгенде анасы сүзек 

ауруынан к'з жұмған. Wрине, 

қайын атам екінші рет үйленіп, 

балалы-шағалы болды. Біз б'лек 

тұрғандықтан  балаларымызды 'зім 

ер азаматтың парасаттылығына бай-
ланысты екеніне келісесіз бе?

– Бұндай пікірге келіспеске 

бола ма? Болатбек жақсы ұстаз, 

іскер басшы ғана емес, мәдениеті 

ж о ғ а р ы ,  к і ш і л е р г е  қ а м қ о р , 

үлкендерге серік бола білетін, 

отбасында жайлы, 'те балажан 

адам еді. Мені бағалай да, аялай 

да білді. «Мен қыздарыма сенемін. 

Wрқайсысы 10 жігітке бергісіз» деп, 

қыздарын ерекше аялап 'сірді. Ал 

ұлдарын қолы жұмыстан босағанда 

үй ішінде мойнына отырғызып ала-

тын, сосын арқалап жүретін. Тұла 

бойы тазалықтан, бауырмалдылық-

тан ғана емес, бұлжымас мейірім-

діліктен жаралған болатын. Сон-

дай адамның ғұмырының қысқа 

болғаны 'кінішті-ақ. (мірінің 

қысқа  болуы – бала  кез інен 

к'рген ауыртпалықтан болар 

деп ойлаймын. Ал қысы қатты 

Қабанбай 'ңірінде мектепті жы-

лумен қамтамасыз ету ісі үлкен 

жауапкершілік жүктейтін. Қыстың 

аязды күндері жылу қазанының 

дұрыс жұмыс істеуін Ташкен 

Жүнісов екеуі қадағалаушы еді. 

Нәтижесінде денсаулығына зиян 

келгенін 'зі де білмей қалды. 

араласқан жан еді.  Ұлы Отан 

соғысы кезінде фин ұрысына және 

Ленинградты қоршаудан азат 

етуге қатысқан. Ерліктері үшін 

бірнеше орден және медальдармен 

марапатталған. Еңбек және соғыс 

ардагері, қоғамдық жұмыстардың 

бел ортасында жүретін. Колхоз, 

с о в х о з  ш а р у а ш ы л ы қ т а р ы н д а 

басқарушы болып қызмет атқарды. 

Wкем 1991 жылы, анам 1995 жылы 

қайтыс болды. Шешем Шәпия 

сонау дәуірде к'ппен бірге еңбек 

етіп, кетпен шауып, егін орып, 

бау байлаған адам. Жас кезінде 

ауыл арасында айтысқа түсіп, 'з 

ортасынатанымал болыпты. Ісмер 

еді, ою ойып, кесте тігіп, киім де 

тіккен. Қаншама қисса, дастандар-

ды жатқа білетін. Ойдан шығарған 

қара 'леңдерімен-ақ 'з кезінде 

«ақын» атаныпты. 

– }зіңізде қаражаяу жан емес 
к9рінесіз. Іс тігудің шеберісіз, ән 
айтасыз. Ең бастысы 13 құрсақ 
к9теріп, 11 баланы аман-есен 9сіріп, 
тәрбиеледіңіз...

– Мектепте сабақ беріп қана 

қоймай, Қабанбай ауылдық кеңе-

сіндегі әйелдер кеңесінің т'райымы 

болдым. Ауылымызда 37 Батыр 
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Кеш И.Байзақов атындағы облыстық 

филармонияның әншісі, Қазақстанның 

е ң б е к  с і ң і р г е н  қ а й р а т к е р і  Е р б о л 

Айтбаевтың орындауындағы Естайдың 

« Б і р  м ы с қ а л » ,  « Қ ұ с н и - Қ о р л а н » 

әндерімен ашылды.  Бұқар Жырау 

атындағы музейдің маманы Жанаргүл 

Қанатбекқызы әнші 'мірі туралы жан-

жақты айтып берді. Естай Беркімбаев 

– к'рнекті композитор, Қазақ КСР-нің 

еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан 

Композиторлар одағының алғашқы 

мүшелерінің бірі .  Естайды қалың 

к'пшілікке танымал еткен «Құсни-

Қорлан» әні болатын. (кінішке қарай, 

Қорланның жеке суреті сақталмады. Ал 

махаббат сезімін жеткізген тамаша ән 

композитор шығармашылығының биік 

шыңы болып есептеледі. 

«Құсни-Қорлан» әнінің 'мірге келуі 

туралы кештің қонағы, «Қосылмаған 

қос ғашық: Естай мен Қорлан жайы-

нан бір үзік сыр» атты әдеби туынды 

жазған қаламгер, Қазақстан Журналис-

тер одағының мүшесі Жұмат Т'лебаев 

кеңінен әңгімелеп берді. Композитор 

'мірі туралы 'зге де қызықты деректер-

мен облыстық «Қазақ тілі» қоғамының 

мүшесі, әдеби кітаптардың аудармашысы 

Серік Сатыбалдин б'лісті. Кітапханашы 

Г.Райымбекова әнші шығармашылығына 

арналған к'рмеге шолу жасады.

Қоғам қайраткері, Май ауданының 

« Қ ұ р м е т т і  а з а м а т ы »  Қ ұ д а й б е р г е н 

Пішембаев «Қосылмаған қос ғашық» 

кітабының авторы Ж.Т'лебаевқа 'ңір 

мәдениетін дамытуға қосқан сүбелі үлесі 

үшін айлғыс айтып, жастарды қазақ 

'нерін сақтап, дамытуға шақырды. Кеш 

шырайы И.Байзақов атындағы облыстық 

филармонияның әншісі Wсел Ботаева 

мен халықаралық байқаулардың лауреаты 

Жанболат Байсұлтанның орындауындағы 

композитордың «Сандуғаш», «Қорлан» 

әндерімен әрлене түсті. 

Айгүл ЖҮРСІНОВА, 
П.Васильев атындағы орталық 

қалалық кітапханасы 9нер ж9ніндегі
 әдебиеттер секторының меңгерушісі

ПАВЛОДАР 

ҚҰТТЫҚТАУ!

Арқада ән тербеген 
Естай ақын

Құрметті Галина Дәуітқызы және 
Ақсан Жауынбайқызы!

Сіздер ұзақ жылдардан бері 

педа гогтік қызмет атқарып, жас 

ұрпаққа сапалы білім мен сана-

лы тәрбие беруге зор үлес қосып 

отырсыздар. (здеріңіздің ұстаз дық 

тәжірибелеріңізді ұдайы әріптес-

теріңізбен б'лісіп, жас мұғалім-

дерді дайындауға да атсалысып 

келесіздер. 

Сіздердің шәкірттеріңіз қазіргі 

таңда ұлан-байтақ еліміздің әр та-

рабында экономика, шаруашылық, 

бизнес пен түрлі әлеуметтік сала-

ларда еңбек етіп, Отанымыздың 

к'ркеюіне,  халқымыздың әл-

ауқа тының артуына 'здерінің 

үлес терін қосуда. Олар Сіздердің 

еңбектеріңізді әрқашан жадында 

ұстап, кейінгі ұрпаққа да сіздер 

секілді тәлім-тәрбие беріп, үлгі 

к'рсетуді азаматтық парызы санай-

ды. Бұл ұрпақтар сабақ тас тығының, 

азаматтық парызды терең түсінудің 

айқын к'рінісі деп білеміз.

Елбасымыз ұсынған «Мәңгілік 

ел» ұлттық идеясын жас ұрпақтың 

санасына сіңіріп, оқушыларды 

патриотизмге, отаншылдық пен 

елшілдік сезімге тәрбиелеп, ана 

тіліміз бен салт-дәстүрлерімізді 

ұлықтауға қосқан 31 жыл бойы 

атқарған зор еңбектеріңіз үшін 

Сіздерге шексіз алғысымызды 

білдіріп, алдағы уақытта да жас 

ұрпақ тәрбиесіне 'з тәжірибеңізбен, 

ақыл-кеңестеріңізбен үлес қоса 

беретіндеріңізге сенім білдіреміз.

Сіздерге зор денсаулық, әуле-

тіңіз бен отбасыңыздың аман ды-

ғын, ел-жұртыңыздың береке-

бір  лік  те  болуына т ілектестік 

білдіреміз! 

Маңғыстау облыстық 
«Қазақ тілі» қоғамдық 

бірлестігінің басқармасы

Қазіргі таңда елімізде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында к9птеген игі шара-
лар қолға алынып, к9ркем туындылар да 
9мірге келуде. 

Осы орайда айта кетерлік жаңалығымыз 

жоқ емес. Оңтүстік Қазақстан облысының 

тарихи-'лкетану музейінде «Ұлы Жібек 

жолы бойындағы к'не қалалар» атты деректі 

фильм түсіріліп, жақында тұсаукесері 'тті. 

Аталған деректі фильмді «Оңтүстікфильм» 

м е к е м е с і н і ң  ж е т е к ш і л і г і м е н  « С А Қ » 

 киностудиясы түсірген болатын. Туындыда 

ортағасырлық 8 ескерткіш туралы баян-

далады. Фильмнің мақсаты – к'не тарихи 

мұраларымызды насихаттау, жас ұрпақ 

бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. 

Сондай-ақ оңтүстік 'ңірдің тарихи, киелі 

орындарымен таныстырып, т'л мәдениетіміз 

бен әсем табиғатымызды құрметтеу. 

Батырхан Дәуренбековтың режис сер-

лігімен к'рерменге жол тартқан фильмде 

Ұлы Жібек Жолы бойында орналасқан 

Сауран, Отырар, Арыстанбаб, Түркістан, 

Қараспант'бе, Жуант'бе, Күлт'бе қала-

шықтары к'рсетіледі. 

Балым РЫСБЕРГЕН

ТҰСАУКЕСЕР

«ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ» 
бойындағы қалалар

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ

Ол 2015 жылы «Microsoft» корпо-

ра циясының студенттер мен аспирант-

тарға  бағдарламалық қамтамасыз 

ету саласындағы жобалау және әзір-

леме құрал дарына тег ін  қол жет-

кізуге мүмкіндік беретін «Microsoft 

DreamSpark» бағдарламасының, 2016 

жылы иннова циялық стартап-жобаларға 

арналған ресейлік «Skolkovo Startup 

Tur» бай қауының еуразиялық кезеңінің 

жеңімпазы атанды, «Инновациялар» 

аталымы бойынша Бас жүлдені иеленді.  

Осы жылы Мәскеуде 'ткен  Шығыс 

Еуро падағы ең ірі «Startup Village» инно-

вациялық конференциясына қатысты.  

Тимурдың соңғы жұмыстарының 

бірі – қоршаған ортаға талдау жасауға 

арналған робот. Wлемде теңдесі жоқ 

бұл жоба атмосфераның ластануын 

қадағалап отыруға мүмкіндік береді. 

Робот ауадағы 87 химиялық реактивті, 

температураны, ылғалдылықты, ат-

м о с ф е р а  қ ы с ы м ы н ,  р а д и а ц и я н ы , 

табиғаттағы магниттік және уақыттық 

аномалияларды анықтауға қабілетті. 

Тимурдың бұл жобасы «Microsoft» кор-

порациясы сарапшыларының, Қазақстан 

 Республикасы Кіші ғылым академиясы, 

Қазақстан робот техникасы федерациясы 

және «AlmatyTechGarden» технопаркі 

мамандары тарапынан қоршаған ор-

таны талдау ж'ніндегі ең үздік жүйе 

деп танылды. Бұл робот тұтастай бір 

метеорологиялық стансаның қызметін 

атқара алады, яғни экологиялық талдау 

жасауға, әртүрлі құбылыстарды зерттеуге 

арналған құрал-жабдықты ауыстыруға 

қабілетті. Сондай-ақ оны күзет жүйесінде 

де пайдалануға болады, 'йткені роботқа 

арнайы режімде жұмыс істейтін камера 

орналастырылған. 

«(зімнің туған қалам Алматыда 

ауаның ластану деңгейі 'те жоғары екенін 

білген кезде менде осындай құрылғы жа-

сау туралы идея пайда болды. Қоршаған 

ортаның ластану деңгейін қадағалап оты-

ру үшін үлкен метеостанса керек, ал оны 

әрбір жерде орнату қиын. Сондықтан мен 

шағын, пайдалануға қолжетімді робот 

құрастырдым» дейді жас 'нертапқыш. 

Тимур бұл құрылғыны бастаған кезде 7 

сыныпта оқып жүрген болатын. Робот 

87 реактивтен тұрады, қауіпті газдың 

деңгейін 'лшейтін, ауадағы зиянды зат-

тарды анықтайтын тетіктері бар.  

5 сыныптан робот техникасы сала-

сына қатысты жобалар жасаған Тимур 

оған дейін математикалық есептеулер 

жүйесіне қызыққанын айтады. Күрделі 

формулаларды зерттеп, ғылыми есептеу-

лермен айналысқан ол осы алгоритмдерді 

робот жасауда қолданудың тиімділігін 

түсінген. Алдына нақты мақсат қойып, 

оған қол жеткізіп үйренген ол күрделі 

б а ғ д а р л а м а л а р  қ ұ р у д ы  м е ң г е р і п , 

'з білімінің арқасында нақты нәти-

желерге жетті. Т.Рыспековтің жұмыстары 

халықаралық сарапшылар тарапынан 

жоғары бағаланып, 2017 жылдың сәуір 

айында АҚШ-тың ғарыш кеңістігін 

зерттеу және аэронавтика ж'ніндегі 

ұлттық агенттігінде (NASA) таныстырыл-

ды, Австралия жеріндегі тау қазбалары 

компаниясында сынама таңдау ісінде, 

Ресейдің Новокузнецк қаласында мар-

ганец 'ндірісінде мәліметтерді сарап-

тау үдерісінде пайдаланылды. Сынақ 

нәтижесі ауаға зиянды қоспалардың 

б'лінуін анықтап, оның алдын алуға бо-

латынын дәлелдеді.  

Б а л а  к е з і н е н  ғ ы л ы м ғ а  қ ұ ш т а р 

Тимурдың бұл жетістіктері ата-анасының 

қолдауынсыз жүзеге асуы, әлбетте, 

неғайбыл еді. «Менің ұмтылыстарыма 

қолдау к'рсетіп, сенім білдірген ата-

анама, әжеме алғысым шексіз» дейді ол. 

Тимурдың анасы Дана Рыспекованың 

маман ды ғы мұғалім, ал әкесі қауіпсіздік 

ж'ніндегі нұсқаушы болып қызмет 

істейді. Дана Қанайқызының  айту-

ынша, ұлы 3-4 жасында-ақ цифрлар-

ды қосып-алып,  к'бейтуге  құмар 

болған екен. Бастапқыда мұны барлық 

балаларға тән қызығу шы лық санаған 

анасы баласының бойындағы дарынды 

дер кезінде байқап, оған күрделі есеп-

тер бере бастаған. «Wсіресе жақындары 

сый лаған «Lego» ойындарын басқа 

балалар апталап құрастырса, Тимур 

ұшақ, кеме сияқты заттарды 2-3 сағатта 

 жинастырып алатын» дейді анасы. Осы-

лайша баланың жаңа нәрселер ойлап 

табуға қызығушылығы арта түскен. Ол 

қолына алған дүниесін соңына дейін 

жеткізгенше ешкімге к'рсетпейді екен. 

Тимур ең алғаш компьютерге 3-сынып-

та, ойнауға емес, жұмыс істеуге отырған. 

Ешқандай үйірмеге бармай-ақ 'з бетімен 

компьютерлік бағдарламалар жасауды 

үйрене бастаған ол анасының сабағына 

қажетті түрлі слайдтар мен фильмдер, 

презентациялар жасап к'мектескен. 

Математикадан 'зінен бірнеше сынып 

үлкен балаларға есеп шығаруды үйретіп, 

репетиторлықпен де  айналысқан. 

«Тимур 'зіне керек кітаптарды іздеп 

жүріп тауып алады. К'бінесе «Мело-

ман», «Академкітап» дүкендерінен түрлі 

ғылыми анықтамалықтар мен кітаптар 

сатып аламыз» дейді Дана Қанайқызы. 

Ғылыми жобаларын жасауға қажетті 

қуатты процессоры бар компьютерді 

Тимур 'зі құрастырған екен. Бұл үшін 

ол қаладағы техника сататын дүкендерді, 

базарларды шарлап, қажетті б'лшектерін 

тапқанша тыным таппаған. Кейбір 

б'лшектерді алу үшін шетелге тапсырыс 

беріп, айлап күткен кездері де болыпты. 

Кәсіби мамандар ғана пайдаланатын 

мұндай компьютер Тимурдың жаңа жо-

балары үшін қажет. Сондықтан ата-ана-

сы оған қаражат жағынан қандай к'мек 

болса да аянбай к'рсетуге әзір. «Мен 

үшін ұлым – жай ғана тәрбиелі, білімді, 

зиялы бала. Біз оны жақсы к'реміз және 

оның бар болғаны үшін шексіз ризамыз» 

дейді Дана Рыспекова.   

«Мен 'зімнің жаңа жобаларым 

арқылы 'з еліме ғана емес, бүкіл адамзатқа 

к'мегімді тигізгім келеді. Менің ойым-

ша, 'мірдің мәні – адамзат тарихында 

'з қолтаңбаңды қалдыру, әлемді жақсы 

жағына 'згертуге қандай да болса үлес 

қосу. Мен ойлап тапқан жаңа техноло-

гиялар жаһандық мәселелерді шешуге 

арналған» дейді жас 'нертапқыш. Келе-

шекте Тимур Рыспеков 'зінің  роботтары 

туралы фильм түсіргісі келеді. Арнайы 

білім орталығын немесе мектеп ашып, 

'зі сияқты идеялары к'п балалардың 

ғылыммен айналысуына ұйтқы болуды 

армандайды.  

Тимурдың халықаралық бай қауларға 

қатысып, жобаларын таныстыруына 

себепші болып жүрген жанның да есімін 

айта кету орынды. Тенгиз Б'лтірік есімді 

бұл азамат Т.Рыспековтің АҚШ-тағы 

«NASA»-ны 'з к'зімен к'руіне, Канадада 

білім алуына қолдау к'рсеткен.    

Тимур қазіргі уақытта «Ақылды 

AR шлем» құрастырумен айналысу-

да .  «Құрылғы құтқарушылар мен 

әскерилерге к'п пайдасын тигізе алады. 

Wзірге бұл жобаның теңдесі жоқ. Мұндай 

шлем АҚШ-тың 'зінде жуық арада жаса-

ла қоймайды» дейді Тимур. 

Айта кетерлігі, жас 'нертапқыш «RIT 

Language» деген қазақша бағдарламалау 

тілін де ойлап тапқан. Латын әліпбиіне 

к'шу компьютерлік бағдарламалар 

құруға және қазақ тілінің дамуына ықпал 

ете ала ма деген сұрағымызға Тимур 

ол үшін барынша тиімді әліпби таңдау 

керектігін айтты. 

Арманы асқақ, алдына қойған мақ-

саттары биік жас 'нертапқыш тың 

алғаш қы аяқ алысы осылайша баршаны 

сүйсіндіруде. Жалпы Тимурдың озық тех-

нологиялар саласындағы бағдарламалары 

мен ғылыми әзірлемелері әмбебап, олар-

ды медицина, экология, тау-кен ісі, 

білім беру, ауыл шаруашылығы және т.б. 

к'птеген салада пайдалануға болады. 

Қазірдің 'зінде дарынды жастың қабілет-

қарымын байқап, онымен ынтымақтаса 

жұмыс істеуге ұсыныс жасап отырған 

шетелдіктер жеткілікті. «Маған тіреу 

нүктесін беріңдерші, сонда мен Жерді ор-

нынан жылжытамын» деген ғұлама ғалым 

Архимед секілді, жастайынан ғылым-

білімге құштар, болашағынан үлкен үміт 

күттіретін Тимур Рыспеков  сынды дарын-

ды, ізгі ниетті ұл-қыздарымызды мемле-

кет тарапынан айрықша назарға алып, 

тиісті қамқорлық жасау «100 жаңа есім» 

жобасының лайықты жалғасы болмақ. 

Дина ИМАМБАЕВА
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Шорт-трекшілер 'з тарихында 

алғаш рет биылғы Олимпиаданың он 

жолдамасын еншілеп отыр. Тағы бір 

қуанышты жаңалық, Оңтүстік Корея 

елінде 'тетін Қысқы Олимпиада ойын-

дарында  Қазақ стан құрама командасын 

шорт-трекші Абзал Wжіғалиев бастап 

шығатын болды. 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 

Спорт істері және дене тәрбиесі комитеті 

т ' р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы  С е р і к 

 Жа расбаевтың мәлім еткеніндей, шорт-

тректен Қазақстан ұлттық құрамасы 

әлем кубогы кезеңдерінде жақсы нәтиже 

к'рсетіп, ел спортының ілгерілеуіне 'з 

үлес терін қосты. Шорт-трекшілеріміз 

бү гінде Қытай, Канада, АҚШ, Голлан-

дия, Ресей, Оңтүстік Кореямен жүлдеге 

таласатын деңгейге жетті. 

Бұл орайда Корея елінде 'тетін Қысқы 

Олимпиада ойындарында  құ ра мамызды 

бастап шығатын  дарынды спортшы 

 Абзал Wжіғалиевтің жетістіктеріне 

тоқтала кетуді ж'н к'ріп отырмыз. 

Абзал Абайұлы Wжіғалиев 1992 жылы 

30 маусым күні Орал қаласында дүниеге 

келген. Спортқа 11 жасында қадам басып, 

жаттықтырушы Мәдіғали Қарсыбековтің 

тәлімін к'рген. 2016 жылы Солт-Лейк-

Ситиде (АҚШ) 500 метр қашықтықта 

үздік нәтиже к'рсетіп, ел спорты тари-

хында әлем кубогы кезеңдерінде топ 

жарған тұңғыш шорт-трекші атанды. 

Осы қашықтықта ол 2017 жылы әлем 

кубогының бір кезеңінде де, Алматыда 

'ткен универсиадада да күміс жүлде жеңіп 

алды. 2014 жылғы Сочи олимпиадасында 

5000 метр қашықтықтағы командалық 

эстафетада 5 орынға қол жеткізді. (ткен 

жылғы Қысқы Азия ойындарында қола 

жүлдегерлер қатарынан к'рінді. Оның 

басты мақсаты Олимпиада ойындарының 

биік тұғырынан к'ріну. Абзалмен теле-

фон арқылы хабарласқанымызда қазіргі 

таңда Голландияда дайындықта жүргенін 

айтты. Бұл елде жаттығып жүргеніне 

үшінші жыл болыпты.

– Басты мақсатым – Оңтүстік 

 Корея еліндегі Олимпиададан орын 

алу. Негізгі қарсыластарым туралы 

айтар болсам, олар Корея, Қытай, 

 Ка  на  даның  спортшылары. Олимпиада 

ойын дарында Еліміздің К'к байрағын 

ұстап шығатыным мен үшін күтпеген 

жаңалық болды. Маған артылған сенім 

әрі жауапкершілік деп түсінемін. Сол 

сенім үдесінен шығып, елге жүлдемен 

оралуға бар күшімді саламын, – дейді.  

Айта кетейік, Абзал мен Нұрберген 

бастаған Қазақстан шорт-трек құрамасы 

соңғы екі жылда Голландияның Хе-

ренвен қаласында осы елдің спорт-

шыларымен бірге жаттығып келеді. 

Екі елдің спорт министрліктері бірге 

жаттығу 'ткізу туралы арнайы келісімге 

қол қойған. Қазір голландиялық ма-

мандар Қазақстан құрамасына кеңес 

беріп тұрады. Бүгінде Абзалдың Қысқы 

Олимпиада ойындарына дайындығы 

жоғары деңгейде. 

Қарап тұрсақ, Қысқы Олимпиа-

даның басталуына да санаулы күндер 

қалған екен. Байрақты бәсекеде ел 

намысын қорғайтын спортшылары-

мызға үлкен сенім артамыз, әрине. 

Солар дың ішінде шорт-трекші  Абзал 

W ж і ғ а л и е в т ы ң  ж о л ы н а  ү м і т п е н 

қараймыз. Қазақтың туын ұстап шы-

ғатын қайсар ұлымыз Оңтүстік  Корея 

елінен жеңіспен ораларына сенім 

мол. Тек бағы бен бабы қатар шауып, 

сәттілік серік болса екен дейміз. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ТУ ҰСТАУШЫ – 
АБЗАЛ ӘЖІҒАЛИЕВ

Жаңа айдар
Жаңа айдар


