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ҚАЗТЕСТ – 
ТИІМДІ ЖҮЙЕ

ТУРИЗМНІҢ
КЕЛЕШЕГІ КЕМЕЛ

АЛТЫН БЕСІК

-

Туризм – әлемдік экономикадағы 
аса жылдам дамып жатқан саланың 
бірі. Елбасы Н.�.Назарбаев осы 
салаға жіті к�ңіл б�ліп келеді. «Ұлы 
даланың жеті қыры» мақаласында: 
«Ұлы дала» атты ежелгі �нер және 
технологиялар музейін ашуға толық 
мүмкіндігіміз бар екенін атап �ткен 
еді. Оған озық �нер мен технология 
үлгілерін – аң стилінде жасалған 
бұйымдарды, «Алтын адамның» 
жарақтарын, жылқыны қолға үйрету, 
металлургияны дамыту, қару-жарақ, 
сауыт-сайман дайындау үдерісін 
к�рсететін заттарды және басқа да 
жәдігерлерді жинақтау туралы ойы-
мен де б�ліскен. Сонымен қатар «Ұлы 
даланың ұлы �ркениеттері» атты 
жалпыұлттық тарихи реконструкция-
лар клубын құрып, соның негізінде 
Астанада және Қазақстанның �зге 
де �ңірлерінде ежелгі сақтар, ғұндар, 
ұлы түрік қағандарының дәуірі және 
басқа да тақырыптар бойынша 
 фестивальдар �ткізуге болады. Бұған 
қызығушылық білдірген адамдар-
ды тарта отырып, осы тақырыптар 
аясындағы жұмыстарды бір мезгілде 
жүргізуге болады. Ежелгі Отырар 
қаласының бірқатар нысандарын 
– үйлері мен к�шелерін, қоғамдық 
орындарын, су құбырларын, қала 
қама лының қабырғалары мен тағы 
да басқа жерлерін ішінара қалпына 
келтіретін туристік жоба да қызықты 
болмақ. Осының негізінде білімді 
дәріптеуге және туризмді дамытуға 
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темелерді зерделеу, тілдік білімді 
ба ғалау теориясымен және олар-
ды тәжірибеде қолдану әдіс-тәсіл-
дерімен танысу, сондай-ақ қазақ тілін 
оқытуда ҚАЗТЕСТ әдіскерлеріне, 
оқытушы мамандарына әдістемелік 
к � м е к  к � р с е т у ,  т і л д і к  б і л і м д і 
бағалаудың халықаралық жүйелері 
мазмұнымен танысу.

Курсқа Түркия Республикасы 
Гази университеті қарамағындағы 
TÖMER орталығының (Түрік тілін 
оқу, зерттеу және тәжірибе орталығы) 
 директоры  Незир Темур, ҚАЗТЕСТ 
тапсырмаларының әзірлеуші маман-
дары мен сарап шылары, еліміздегі 
жетекші жоғары оқу орындарының, 
атап айтсақ,  Назарбаев университеті, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, С.Демирел атындағы 
уни верситеті, Абай атындағы Қазақ 

Бүгінгі санда:

Қатеден 
көз сүрінеді 5-бет

Ұлы дала 
тарихы – 
ұлт тарихы 4-бет

ұлттық педагогикалық университеті, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің тілші-
ғалымдары мен әдіскер  мамандары, 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты, М.�уезов атындағы 
�дебиет және �нер институтының 
ғалымдары,  тестология саласының 
мамандары қатысты.

Іс-шара Ұлттық тестілеу орталы-
ғы директорының орынбасары 
Қуанышбек Маликовтың кіріспе 
с�зімен ашылып, «ҚАЗТЕСТ-тің 
бүгінгі жай-күйі, тілдік білімді баға-
лаудағы р�лі» тақырыбында ҚАЗТЕСТ 
жүйесін дамыту ж�ніндегі басқарма 
басшысы, Мәншүк Мұқа мет  қалидың 
баяндамаcымен жалғасын тапты. 
Мәншүк Мұқамет қали қызы баянда-
масында қазақ тілін меңгеру деңгейін 
бағалау жүйесінің отандық жүйесі 
– ҚАЗТЕСТ-тің бүгінгі жай-күйіне 
тоқ талып, халық аралық тілдік бі лім-
ді бағалау емтихандарының ерек-
шеліктері туралы, Білім беру са-
пасын, оның ішінде тілдік білімді 
бағалау педагогикалық �лшеулерге 
негізделетіндіктен, бүгінгі күнде тест 
тапсырушылардың тілдік білімін 
бағалау-�лшеу құралдарының белгілі 
бір қоры қалыптастырылып, 100 
мыңнан астам тест тапсырмасының 
қолданысқа енгізілгендігі ж�нінде 
атап �тті. 

(Жалғасы 5-бетте)

МАҢҒЫСТАУ –
ӘУЛИЕЛЕР МЕКЕНІ

Футболды 
қазақша жүргізуге 
қарсылар болған...

3-бет

Амангелді СЕЙІТХАН:

ҚАЗТЕСТ жүйесі халықаралық 
тілдік білімді тәуелсіз бағалаудың 
TOEFL, IELTS, TÖMER, ТРКИ 
жүйе   лерінің қағидат тарына сәйкес 
келге німен, �зіндік ерекшеліктері 
бар ұлттық жүйе. Бүгінгі күнде 
аталған тіліміздің меңгеру деңгейін 
бағалау жүйесі даму үстінде және 
қоғамда кеңінен насихатталуда. 

ҚР Білім және ғылым министр-
лігі Ұлт тық тестілеу орталығы Астана 
қала сында «Тілдік білімді бағалау: 
теориясы мен әдістемесі» тақы-
рыбында ҚАЗТЕСТ тапсырма-
ларының әзірлеу шілері мен сарап-
шыларына арналған біліктілікті арт-
тыру курсын �ткізді.

Курстың негізгі мақсаты – тілдік 
құзыреттілікті бағалауға арналған 
тестілеу материалдарын пайдала-
ну барысында қолданылатын әдіс-

баса мән берілуі қажет» деп атап 
�ткен болатын. 

О с ы  о р а й д а  т ү р л і  ш а р а л а р 
қолға алынды. Мысалы, жуыр-
да Қазақстандағы ішкі және келу 
туризмді дамыту мақсатында жа-
салған мемлекеттік бағдарлама 
мен салалық заң жобасының та-
ныстырылымы �ткен еді.  Онда 

туристік сала туралы заңға 27 �згеріс 
енгізіліп, 18 баппен толыққаны 
б е л г і л і  б о л д ы .  Ж о б а  а я с ы н д а 
Қазақстанның ішкі және сыртқы 
туризм саласын дамыту мақсатында 
негізгі алты бағыт іріктелді. Олар: 
туристік инфрақұрылымды дамы-
ту, визалық және к�ші-қон сая-
сатын либералдандыру, туристік 

нысандар мен дестинациялардың 
к�ліктік қолжетімділігін артты-
ру, туристік брендті ілгерілету, 
мемлекеттік қолдау тиімділігін арт-
тыру, қызмет к�рсету мен кадрлық 
қамсыздандыруды жетілдіру. 

А й т а  к е т е й і к ,  Қ а з а қ с т а н д а 
 ту ризмді әрі қарай дамытуға қа жетті 
барлық мәдени, тарихи, гео гра фия-

лық және климат тық жағ дайлар 
бар. Осыған байланысты респу-
блика Үкіметі �зінің ұзақ мерзімді 
дамуы ж�нін дегі бағдарламасында 
туризмді эконо миканың маңызды 
салаларының бірі ретінде жариялаған 
болатын.

(Жалғасы 12-бетте)
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Тарихи санамыз 
жадымызда жаңғырып тұр

Ұлттық рухымызға 
серпін берді

Көшпенді 
мәдениетімізді 

әлемге әйгіледік

Өркениет бесігі Жаңа белес

Елдің елдігі – тілінде 

Елбасының «Ұлы даланың жеті 
қ ы р ы »  м а қ а л а с ы  т а р и х қ а  т е р е ң 
үңіліп, сол арқылы түп тамырымызды 
 бі луге мүмкіндік береді. Қазақстан 
әлем сахнасындағы жас мемлекет 
болғанымен, оның т�л тарихы  сонау 
ежелгі замандағы к�не сақтардан, 
ғұндардан, байырғы түріктерден бастау 
алып, мыңдаған жылға созылады. Ұлы 
дала елі мәдениет пен �ркениеттің 
бесігі, адамзаттың дамуына үлкен үлесін 
қосқан к�птеген тарихи процестің 
шоғырланған орны.

Біле білгенге, қазақтың тілі түркі-
тектес халықтар ішіндегі ең к�несі. 
Біздің тіліміздегі к�птеген к�не с�здер 
�зге туыстас, тамырлас ағайындардың 
с�здік қорында жиі кездеседі. �рбір 
с�здің байыбына барып, түп-тамырына 
үңілсек, түркітектес ағайындарға ортақ 
қаншама с�здер табылады. Сондықтан 
бай тіліміздің с�здік қоры орасан. 

Осы күндері «Философия, саясат-
тану және дінтану институты» �зінің 
алпыс жылдық мерейтойын атап �туде. 
Осыған орай Алматыдағы Достық 
үйінде «Тарихи сананы жаңғырту ая -
сын дағы қазіргі заманғы гумани тарлық 
білім мен ғылымның жаңа к�к жиек -
тері» атты халықаралық ғылыми-
практикалық конференция �теді. 
Институтымыздың мерейтойы қар-
саңында ғалымдарымыз Мемлекет 
бас шысының еліміздің бай тарихи 
құнды лықтарын, бабаларымыздың ұлы 
жетістіктерінің р�лін, халықтың тарихи-
мәдени дамуының бірегейлігін ұғыну 
– Қазақстанның стратегиялық бағытын 
іске асыру үшін берік негіз ретінде 
қарап отыр. ҚР БҒМ ҒК «Философия, 
саясаттану және дінтану институтында» 
жүргізілетін кешенді ғылыми зерттеулер 
адамның сана-сезімін, рухани жетілуі 

Уақытында канди даттық дис-
сертацияға Мәскеу, Алматы және 
тағы басқа қалалардағы архивтерде 
материал іздеп жүретінбіз. Қаншама 
материал сол архивтерде шығыс 
және басқа тілдерде сақтаулы. Оны 
қашан және кім зерттейді? Бүгін осы 
сұраққа нақты жауап тауып отыр-
мын. Qйткені �з тарихымызды әлем 
�ркениеті тұрғысынан қарап зерде-
леу қажет. Дамыған, мықты далалық 
�ркениетіміздің бар екенін әлемге 
танытқанымыз ж�н. Бұл жұмыс 
теқ қана Ресей мен Қазақстанның 
мұрағат-мұражайларымен шектеліп 
қалмау керек. Шет елде (Қытайдың 
�зін ғана айтсақ) қаншама мате-
риалдар жатыр. Осыны зерттеу 
үшін бірнеше шетел тілін жақсы 
меңгерген мамандар қажет болады.

Бүгінгі таңда біздің Қазақ мем-
лекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің қазақ филология 
және әлем тілдері факультетінде 
ағылшын тілімен бірге екінші шетел 
тілі ретінде қытай, түрік, парсы, 
француз тілдері оқытылады. 

 Осыған байланысты универси-
тетте шетел тілін оқытудың басты 
мақсаттарының бірі – мәдениет-
аралық қарым-қатынасқа қабілетті, 
шетел тілін дұрыс қолдана алатын, 
білімді де мәдениетті мамандар 
даярлау. 

 Бұл мақсатқа жету үшін «тіл-
ұлт-мәдениет» үштігін �зара тығыз 

б а й л а н ы с т ы р у  � т е  м а ң ы з д ы . 
Шетел тілін үйренудің алғашқы 
кезеңдерінде елтану материал-
дары тартымды сипатта болады. 
Белгілі болғандай, қызығушылық – 
пәнге деген танымдық қызығушы-
л ы қ т ы ң  а л д ы н д а  ж ү р е д і ,  а л 
әсерлер студенттердің оқуға  деген 
қызығушылығын оятуға ықпал 
етеді. Қызығушылық �з кезегінде 
білімді меңгеру белсенділігі мен 
тиімділігін арттырады.   

Шетел тілін үйрену  мазмұны ның 
елтану компоненттері, бір жағынан, 
студенттердің оқуға оң қы зы-
ғушылығын ояту мәселесін  шешуге 
ықпал етеді.  Екінші жағынан, 
мәдени компонент қатынас құралы 
ретінде  шет  т іл ін  аса  саналы 
меңгеруге ықпал етеді. Осылай ғана 
шеттілдік мәдениет диалогы жүзеге 
асырылып, студенттің жеке тұлға 
ретінде �суіне әлеуметтік-мәдени 
контексті құрылады. Qз кезегінде 
бұл жалпы адами құндылықтар мен 
олардың басымдылығын түсінуге 
үйретеді. 

Осылайша шет тілінде қарым-
қатынас жасау әлеуметтік-мәдени 
білік пен дағдыны меңгеруді мең-
зейді. 

Асылбек ТОХМЕТОВ 
Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің 
доценті 

«Қазақстан тарихы жеке жұр-
нақтармен емес, тұтастай қалпында 
қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан 
қарағанда түсі нікті болуға тиіс, оған 
қажетті дәйек теріміз жеткілікті» де-
ген Елбасы кейінгі жылдары табылған 
тарихи жәдігерлердің, халқымыз ме-
кен еткен ұлы даланың жаһандық 
тарихтағы орнына тың к�зқараспен 
қарауға мүмкіндік беретінін атап 
�тті. Бабаларымыздан келе жатқан 
ұлттық құндылықтарымыз – Атқа 
міну мәдениеті,  Ұлы даладағы 
ежелгі металлургия, Аң стилі, Ал-
тын адам, Түркі әлемінің бесігі, 
Ұлы жібек жолы, Қазақстан алма 
мен қызғалдақтың отаны сынды 
та мыры терең тақырыптар арқылы 
ұлы даламыздың жеті қырын нақты 
дәлелдермен ұлықтап к�рсетті. 

Біздің дүние танымымызға, 
халқы мыздың �ткені мен бүгінінің 
және болашағының іргелі негіздеріне 
тікелей қатысты, жан-жақты ой 
елегінен �ткізіп, терең зерделеуді 
талап ететін бұл мәселелерді бас-
тау үшін, ежелгі дәуірден қазіргі 
заманға дейінгі кезеңді қамтитын 
�ткенімізді қайта жаңғырту үшін 
«Архив – 2025», «Ұлы даланың ұлы 
есімдері», «Түркі әлемінің генезисі», 
«Ұлы даланың ежелгі �нер және 
технологиялар музейі», «Дала фоль-
клоры мен музыкасының мың 
жылы», «Тарихтың кино �нері мен 
телевизиядағы к�рінісі» сынды ірі 

жобаларды қолға алуды тапсырды. 
Біз үшін осы жобалардың ішінде �з 
саламызға тікелей қатысты «Архив – 
2025» жеті жылдық бағдарла масының 
маңызы ерекше, бұл бағдарлама 
архив перспективасына сенімді 
кепіл болмақ. Себебі, ұлтымыздың 
ұлылығын дәлелдейтін деректер мен 
тарихи тың материалдар архивтерде 
екендігі ақиқат. 

Бабаларымыздың �мірі  мен 
олардың ғажап �ркениеті ж�ніндегі 
әлі де болса ғылыми айналымға 
түспеген к�птеген деректі құжаттарды 
әлемнің бүкіл архивтерінен іздеу 
және ежелгі дәуірден қазіргі заманға 
дейінгі кезеңді қамтитын барлық 
отандық және шетелдік архивтерде 
іргелі зерттеулер жүргізу алдағы 
күнде біздің, архивистердің басты 
міндеті болып табылады. «Архив – 
2025» бағдарламасы аясында жинақ-
талған деректерді цифрлық форматқа 
к�шіріп, барлық мүдделі зерттеушілер 
мен қалың жұртшылыққа қолжетімді 
ету, яғни ұлт тарихын барша қазақс-
тандықтардың санасына сіңіру 
а р қ ы л ы  о л а р д ы ң  б о й ы н д а  � з 
 бастауларына деген ортақтық сезімін 
тудыру ұлттық сананы жаңғыртудағы 
жаңа белес болары анық.

Баян ЖҰМАТАЕВА,
Орталық мемлекеттік

 ғылыми-техникалық құжаттама 
архивінің директоры

Тағы бір �те маңызды мәселе, оны 
мақаланы оқыған азаматтар да байқар, 
Рим империясы мен қазіргі Италия 
халқының арасындағы жалғастық, 
к�не Герман тайпалары мен қазіргі 
неміс еліндегі, неміс елінің арасындағы 
жалғастық, Индиядағы бұрынғы тай-
палар мен қазіргі халықтың бір жақ тан 
шыққанына баса к�ңіл б�леді. Қазақ да-
ласы да – қазақтың, осы далада құрылған 
түрік империясы, Алтын орда, Ақ орда, 
К�к орда сияқты мем лекетті жасаған, 
соны құрған халықтың, тай палардың 
жалғасы екенін айтады. Бұл, әрине, 
методологиялық жаңалықтар, ғылымда 
айтылған ой болса, екінші жағынан осы 
мақала алдағы атқарылар жұмыстарға 
бағыт-бағдар береді.  

Бізге, мысалы, тарихтан ұнайтыны 
– арнайы мұрағат ашып, елімізге 
қатысты материалдар, құжаттар жи-

Елдің елдігі – тілінде. Дүниежүзі 
тілдер классификациясына, оның 
ш ы ғ у  т а р и х ы н а  к � з  ж ү г і р т с е к , 
қаншама тілдер қолданысқа енбей 
�лі тілдер қатарынан орын алды, енді 
біреулері мүлдем жойылып кеткен. Ал 
халқымыздың жазу-сызу �нері Түрік 
қағанаты дәуіріне тіреледі. Заманы-
на сай біршама дамыған мәдениеті 
болған, с�з �нерін ерекше қастерлеген 
ата-бабаларымыз VІІ – VІІІ ғасыр-
лардың �зінде мәңгі құнды мұра жа-
сады. Түрік тайпаларының байырғы 
қоныс-мекендерінен табылған «Ор-
хон – Енисей жазулары» деп  ата-
латын ескерткіштер қазір адамзат 

мен шығармашылық жасампаздығын, 
білім мен ғылым мәселелерін жан-
жақты талдауға негізделген. Адами 
капиталды әлеуметтік-философиялық 
тұрғыдан зерттеуге арналған бірне ше 
ұжымдық монографиялар, ғылыми 
мақалалар соңғы жылдары к�птеп 
жарық к�руде.

Қазір елімізде латын әліпбиіне 
�ту шарасы қызу қарқын алды. ҚР 
 Пре зидентінің «Қазақстан-2050» стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Жолдауында қазақ 
әліп биін латын графикасына к�ші ру 
ж�нінде қойған міндеттерге байланыс ты 
қазақ әліпбиіне к�шудің тиімді жолдары 
талқыланып, ұсыныстар жинақтал ды. 
Бұл шараға біз де белсене қатысуда мыз. 
Qткен жылы бір топ ғалымдарымыз 
Түркия,  �зербайжан,  Qзбекстан 
елдеріне барып, тәжірибелерімен 
б�лісіп қайтты. Осыған орай ақпарат 
құралдарында  к�птеген ұсыныс, 
пікірлерімізді ортаға салдық.

Кирилл әліпбиін латын графикасы-
на к�шіру арқылы қазақ тілін түбегейлі 
жаңғырту, оның коммуникативтік, 
ғылыми, технологиялық әлеуетін арт-
тыру, қазақ тілін әлемдік ақпараттық 
кеңістікке шығару, әліпби алмасты-
ру арқылы рухани тәуелсіздікке қол 
жеткізу т�ңірегінде сан түрлі ұсыныстар 
айтылуда. 

Мемлекет басшысы айтқандай, қазақ 
тілі – ол біздің рухани негізіміз. Осы 
жолда тілдің халықаралық мәртебесін 
к�теру, біздің әлемдік �ркениетке 
жетуіміздің басты кепілі. Ғалымдар 
мен тіл мамандарының пікірінше, 
жаңа әліпби бүкіл әлем қазақтарын 
біріктіретін маңызды фактор.

Түркі халықтары мәдени орталы-
ғының басшы мамандары қазақ тілі 

нап, бір орталыққа жинақтау. Осы 
 орайда 7-желтоқсанда Мемлекет тарихы 
 институты Назарбаев қорымен бірлесіп 
ауқымды конференция �ткізбекші. Оған 
12 шетелдік ғалым және еліміздегі белгілі 
ғалымдар қатысып, «Рухани жаңғыру» 
мәселелері, «Ұлы даланың жеті қыры» 
туралы с�з қозғайды. Қа зақ станның 
ғалымдары «Тәуелсіздік жылдарындағы 
Қазақстан тарихының дамуы» деген 
кітапты дайындап жатыр, конференция-
да оқырманға ұсынбақшы.  

Келесі мәселе – алдағы атқаратын 
жұмыстарға сәйкес, жалпы бұл мақалада 
тек қана тарихшылар емес, сонымен 
қоса �нер адамдарына, суретшілерге, 
археолог топтарына, композитор, ақын-
жазушыларға дейін қатысы бар, себебі 
қазіргі заманға сәйкес жастарға қонымды, 
біздің к�не заманнан қалған �нерімізді, 
әсіресе ауыз әдебиетін, дала фоль-

мәдениетінің даму тарихындағы ең 
елеулі жәдігерлердің бірі саналып отыр.

Асылын ардақтап, қадірлісін қасиет 
тұтқан қазақ халқы ен-таңбамен қатар ру, 
тайпа таңбасын да кеңінен қолданып, бір 
белгімен тұтастай бір с�зді берген жазу 
мәдениетінің алғашқы әліппесіне жол 
ашты. Кейінгі зерттеу лерге сүйенсек, 
 ру-тайпа таңбалары мен к�не түркі жа-
зуы арасында кейбір сыртқы ұқсастықтар 
бар екендігі анықталған. Жазудың бұл 
к�не түрі – әртүрлі суреттерден тұратын, 
бүтіндей хабарды білдіретін, б�лшектеп, 
ажырата беруге келмейтін күрделі 
таңбалар. Адам санасы �сіп, қоғам ілгері 
қарай дамыған сайын тіл де дами бер-

– барлық түркі халықтарына түсінікті 
тіл екенін, латын әліпбиіне к�шкен 
кезде бүкіл түркі халықтарына ортақ 
әліпбиіміз болатынын айтқан еді. 
Сол кезде барлық түркітілдес ағайын-
дар біздің толып жатқан к�не мұра-
ларымызды, тіпті �ткен ғасырдағы 
қыруар еңбектерді түпнұсқадан оқи 
алады. Кітаптар к�п кешікпей латын 
қарпінде басып шығарылғаннан кейін, 
тілдеріміз ұқсас туыстас ағайындармен 
қатар, шетелде тұратын жастарымыз да 
бұл құнды кітаптарды еркін оқи алатын 
болады.

О с ы  т ұ р ғ ы д а  П р е з и д е н т 
Н.�.Назарбаев   тың «Егемен Қазақстан» 
газетінде жария ланған «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласы �ткенімізді 
сара лап, тарихымызды түгендеп, түркі 
дүние сінің жарқын беттерін зерделеу-
де к�птің к�кейінде жүрген сүбелі 
ойдың мәйегін д�п басып, жан-жақты 
баяндаған. Біздің түп-тамырымыз түркі, 
мінгеніміз жылқы болғаны, халқымыз-
дың �ткені әрдайым жадымызда жаңғы-
рып тұр, ал Тәуелсіз еліміздің бүгіні мен 
жарқын болашағы �скелең ұрпақтың 
қолында. Тарихымызға к�з салсақ, айту-
лы тұлғаларымыз баршылық. Олардың 
ісі баршамызға үлгі. Ұлы тұлғаларымыз, 
ұлт қаһармандарының жарқын бейнесі 
әрдайым �неге болуы тиіс.

Қорыта айтқанда, �зінің алпыс 
жылдық тарихы бар институтымыздың 
жүріп �ткен жолы осындай. Ғылым 
адамзат мәдениетінің маңызды бір 
саласы. Ол адамзат �мір сүруіндегі сан 
түрлі мәселелерді шешетін бір құрал. 
Қалыпты, үйлесімді қоғамда ғылымға 
да, �нерге де, философияға да, дінге де, 
адамзат мәдениетінің басқа да құрамдас 
б�ліктеріне әрдайым орын табылады. 
Осы тұрғыда қажырлы еңбек ете береміз.

клорының, музыканың мың жылдығы 
туралы айтып кеттік қой, соның ішінде 
біздің музыкалық мәдениетті қазіргі 
технологиялық ақпаратты пайдаланып,  
заманға сәйкес елді таныстыру. Бұл да 
бір �те маңызды бағыт деп санаймыз.

Кино �нері  мен теледидардың 
да қоғамдағы орны зор. Кітапты бірі 
оқыса, екіншісі оқымайды. Телеарна 
мен кино арқылы тарихымызды, т�л 
мәдениетімізді насихаттап,  заманауи 
технологияны пайдалану арқылы 
Отанымыздың жетістігін жеткізіп және 
қазақ �нерін әлемге таныту мақсаты да 
жоспарда тұр.

Бір с�збен айтқанда, қазақ интелли-
генциясы, қазақ интеллектуалдары, 
жалпы қазақ қоғамы алдында үлкен 
міндеттер қойылып отыр. Енді біз 
жұдырықтай жұмылып, осы мәселелерді 
шешуіміз керек. 

мек. Н.�.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: «Рухани жаңғыру» мақаласы 
аясында күні кеше ғана келіп жеткен 
латын гра фикасы жаңа отаршылық са-
нада емес, тәуелсіз рухтағы қазіргі қазақ 
жас та  рының бойында патриоттық сезім 
қалып тастыруға зор ықпалын тигізері 
с�зсіз.

Қ а з а қ  т і л і  –  д ү н и е ж ү з і н д е г і 
ең бай, беделді де бейнелі тілдердің 
бірі.  Халқымыздың қаһарман ұлы 
Б.Момышұлы: «Тіл адам баласының 
негізгі  қасиеті  болғандықтан, тіл 
байлығы – елдің елдігін, жұртшылығын, 
әдебиеті мен мәдениетін, �неркәсібін, 
қоғам құрылыстары мен салт-санасының 
жауынгерлік дәстүр мұрасының қай 
дәрежеде екенін к�рсететін с�здік 
дәлелді м�лшері» деген еді.

Еркін БЕСІРОВ, 
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының кіші
 ғылыми қызметкері

Ақан БИЖАНОВ,  
Философия, саясаттану және 

дінтану институтының директоры,  
саяси ғылым докторы

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ, 
Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология 
институтының директоры, 

тарих ғылымының докторы

Бүркіт АЯҒАН,
Мемлекет тарихы 

институтының директоры,
тарих ғылымының докторы

Шынын айту керек, тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында ең бірінші экономика мәселесі 
қолға алынды. Ал былтырғы Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 
қоғамда ерекше серпіліс әкелді. «Халық тарих 
толқынында» деген бағдарлама жүрегімізге 
ұяласа, соңғы мақала барлық мәселені айқындап 
беріп, енді не істейміз, қай бағытта жұмыс 
істеуіміз керек, осыны к�рсетті. Евроцентризм 
к�п жыл біздің санамызды жаулады, әлемде 
бізді адамзаттың бір �ркениеті емес, бір шетте 
жатқан, дамымай қалған, жабайы халық сияқты 
к�рсетті. Сондықтан Елбасының осыған тойта-
рыс беру керек, осындай к�зқарастан бас тарту 
керек деген пайымдарына �те ризамыз. 

Елбасы біздің халық қаңғып жүрген халық 
емес, олар осы жерде пайда болып, осы жерде 
�мір сүрген, осы жерді жаулаушылардан алып 
қалған халық деген ойды айтады. Біздің жер 
к�п жердің бірі емес, мысалы, Алтай к�птеген 
түркітілді халықтардың ата бесігі екендігі тілге 
тиек етіледі. Жеті қырды айқындап берді. 
Ата-бабаларымыз алғашқы болып, жылқыны 
үйретіп, атқа міну мәдениетінің негізін қалады. 

Басқа да ұлы технологиялық революция жаса-
ды.  Кешегі Қаныш Сәтбаев, �лкей Марғұлан 
ағаларымыз зерттеген Орталық Қазақстан – 
 металлургия әлемнің ордасы деген ой да к�ңілге 
қонады.

Ш.Уәлиханов атындағы ғылыми-зерттеу 
институтының мамандары (ол кезде Архео-
логия институты біздің құрамымызда) Есік 
қорғанында ең бірінші Алтын адамды тапты. 
Бұл әлемдік ғылым үшін үлкен жаңалық бола-
тын. Алтын адам еліміздің басқа жерлерінен 
табыла бастады. Шығыс Қазақстан, Батыс 
Қазақстан, Ақт�бе аумақтарынан. Сондықтан 
Қазақстанды «Алтын адам �ңірі» деп те айтуға 
болады. 

Сонымен бірге біздің Ұлы Жібек жолы 
к�птеген �ркениеттерді байланыстырды. 
Географиялық жағдайды ежелден �зімізге 
тиімді пайдаланып келеміз. Осы жерде к�птеген 
сауда, мәдени, экономикалық, саяси байланыс-
тар �ріс алды. 

«Ұлы Даланың жеті қыры» мақала сын да 
айтылған жайттарды «Рухани жаңғыру» бағдар-
ламасының заңды жалғасы деп түсінеміз.
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Амангелді Сейітхан. 
2000-жылдары 
«Хабар» арнасы 
бастап, әлем 
чемпионаттары мен 
дүбірлі додаларды 
тікелей эфирде тарата 
бастағанда қазақ көрермені 
осы есіммен етене танысқан 
еді. Оның «Жеңісті күндерде 
жүздескенше!» деп 
аяқталатын репортаждары 
байрақты бәсекелерді қалт 
жібермейтін көрерменнің 
есінде. Бүгінде көк 
жәшіктен көп көрінбей 
кеткен әріптесімізді 
арнайы іздеп, 
сұхбаттасқан едік. 

– Кейінгі жылдары к2рермен Сізден к2з 
жазып қалды. Қазір қайдасыз? Немен айна-
лысып жүрсіз?

– Qкінетін Мәжнүн деп едің не мені?
Сәтсіздікке кез келген
Ештеңе де керек емес, себебі
Ештеңе жоқ �згерген
С�йлейді аспан қара жаңбыр тілімен
Сол Алматы, сол �зен
Ағыл-тегіл жылайды рас түнімен
Жылайды рас терезем… �сел, білуің 

керек, білесің ғой, бұл Табылдың әні. Біз 
университетке келгенде Табыл жүр екен. 
Туындыларының туы желбіреп тұрған кез 
еді ғой. Алғашқы сұрағыңа екі ауыз с�збен 
жауап бере салуға болар еді. Бірақ бүгін 
�згеше қорғаныс түрін таңдадым. Шах-
мат тіліне салсақ, мысалы Михаил Таль 
жиі қолданатын «Бенони қорғанысын» 
таңдадым. Енді сақ бол, жүрісім кез келген 
сәтте �згеріп сала беруі мүмкін. Айтпақшы 
әуелі б�лмелі дос, кейін сырлас ағам әрі 
ұстазыма айналған Мұхтар Анарбек «Ақ 
желкенде» жұмыс істеп жүрді. Бір б�лмеде 
тұрған соң, бізге де тапсырма береді. 
Бірде қос «К» арасындағы тайталас, яғни 
Анатолий Карпов пен Гарри Каспаров 
арасындағы кездесулер жайында мақала 
жаздық. Журналдың бас редакторы  Фариза 
апайға қатты ұнапты. Тіпті жұмысқа 
алғысы келіпті. Еске түсіп жатыр ғой. «Бе-
нони қорғанысы» �те күрделі тактикалық 
таңдау, сондықтан сценарийден ауытқу 
жиі болатыны ескертейік.

– 6ңгімені Табылдан бастадыңыз...
– Ұмытқан жоқпыз. Иә, к�рермен 

іздейді. Тірі адам болған соң оны сезінесің, 
жанармай құю бекеттерінде, базарда. 
Тіпті айтулы басқосуларда... Сұрайды. 
Жауап жоқ. Жауап болмайтыны – неге 
біздің қызметтен бас тартқанын білмейміз. 
Мүмкін, білеміз.

– «Бенони қорғанысы» тым қарапайым 
емес дедіңіз ғой..

– Бірде Қасым Қайсенов іздепті. Жұ-
мысқа келсек, Бейбіт Құсанбеков ша-
қырады. Барсақ, телефон тұтқасын ұс-
тата салды. Арғы жақтан қарлыққан, 
бірақ сардар дауысы шығады. �уелі түсін-
бе дік. Сосын ұқтық, қаһарман парти-
занның дәл �зі. Айтып жатыр, тыңдап 
отырмыз. Түсіндірді. Түсіндік. Түсін генде, 
мына комментаторлыққа дұрыс келіп-
піз, �зімізше соқа салыппыз. Жыртып 
жатқан жеріміз жұртқа пайдалы екен. 
Сосын Тұрсынбек ұстаз Кәкішевтің с�зін 
естідік. Қолдың бұлшық етін ұстап к�ріп, 
«әй, шыныға бер, сен дұрыс шаруа жасап 
жүрсің, мына Күләш екеуміз тыңдаймыз. 
Бағытың дұрыс» деді. Екеуі де елеулі тұлға, 
шындықтың шынары секілденгендер. 
Сендік. Шыңдала түстік. Содан шытына-
ды. Бізге деген к�зқарас. Кімнің тарапы-
нан? Түсініксіз... Табылды еске алғанымыз 
сол, Мәжнүн емеспіз. Терезенің буланаты-
ны болмаса... 

– 1998 жылғы әлем чемпионатының 
Қазақстандағы трансляциясы әуелде тек 
орыс тілінде жоспарланған екен. Қазақ 
тілінің қосылуында біраз тарих бар сияқты. 
Таратып айтып бересіз бе?

– �уелде қай тілде жоспарланғанын 
тап басып айту қиын. Себебі жиынның 
соңына таман шақырды. «Хабардың» сол 
кездегі басшысы Дариға Нұрсұлтанқызы 
�ткізген. Біз есік түбіне таяғанда, сұрады. 
«Амангелді, футболды, қазақша жүргізуге 
бола ма?». «�рине!». «Мына отырғандар 
қиын деп жатыр ғой». «Бізге оңай...». Со-
сын к�пшілікке қарата с�йледі, «Менің 
түсі нігімде әлем чемпионаты енді қазақ-
ша с�йлеуі тиіс. Qзгеше шешім мүлде 
қанағаттандырмайды. Не жобаны сатып 
алып, қазақ тілінде жүргіземіз, немесе әлем 
чемпионатынан бас тартайық». Оларда не 
дәрмен бар, т�райым с�зі пәр  менді болып, 
отандық арна тұңғыш рет дүниежүзілік 
доп додасын тікелей эфирден заңды тарату 
мүмкіндігін сатып алды. Және 1998 жылғы 
мундиалдан қазақ тілінде де репортаж та-
рады. Кейін естідік, жиында отырғандар, 
�зімізде тәжірибе жоқ екенін алға тартып, 
Ресейден маман шақыру қажеттілігін ай-
тыпты. Дариға Нұрсұлтанқызы келіспеген, 
қайта қазақ тілінде тарату дұрыс деп тауып, 
бізді әлгі жиынға шақырған. Франция 
жеріндегі әлем біріншілігі әлі есте. Ол кезде 
интернет деген жоқ. Ақпарат ала алмайсың, 
матч бас талар алдында командалардың 
жаттығуын к�рсетеді, алаңға кімдер 
шығатынын сол кезде білеміз. Диас ағам да 
футболшы болған, ойыншыларды жете та-

Амангелді СЕЙІТХАН, спорт комментаторы:

ФУТБОЛДЫ 
ҚАЗАҚША ЖҮРГІЗУГЕ 
ҚАРСЫЛАР БОЛҒАН...

ниды. Ақылдасып отырып, негізгі құрамға 
кімдердің шығатынын болжайтынбыз. 
Арна басшысы сенім артқан соң, қазақ 
тілі жарысқа қосылғанын түсініп, шаруаға 
жауапкершілікпен қарадық.

– Комментаторларға сын к2п айтыла-
ды. Орындысы да, орынсызы да бар. 2000 
жылдардың басында тіпті к2п болды. Қазір 
сол сындарды қалай еске аласыз, 2сірді ме, 
кері тартты ма? 

– «Сын – шын, шын сын болса» 
деді ме, Мұхтар аға. Сынды тыңдадық. 
Керегін алдық. Керексізін ұмыттық. 
Бірақ сын дейсіз бе, пікір дейсіз бе, тіпті 
с�з, �сек-аяң дейсіз бе, оның болғаны 
жақсы. �жуа болса, жүдә тамаша. Тез 
әсер етеді. Ес жинағанға жақсы. Ес жинау 
демекші, сол іске бел шеше кіріскеніміз 
соншалықты, үйге кейде түн ортасында, 
кейде таң ата киім ауыстыру үшін ғана 
келетінбіз. Себебі бізді негізгі жұмыстан 
ешкім босатқан жоқ. Сол әлгі жалақы 
беретін жаңалықтарымызда жұмыс істей 
жүріп, мына комментаторлықты қоғамдық 
шаруа ретінде атқардық. Рас, Диас ағаның 
ж�ні б�лек. Омаров к�кені жалдады, арна. 
Жастық жалын ба, табыс таба қойғым келді 
ме, күн сайын жиырма минуттық шолу 
бар, соны да мойынға алғанмын. Үмітжан 
апай радионың директоры. Ол кісі ұсыныс 
жасады, ақыры осында жүрсің, күнде 
таңертең радио шолу жасап тұрсаң қалай 
болады деп. Келіске кеттік. Бір ай тыным 
к�рмедік. Сол кездегі шопырлар Керімбек 
бар, Бірлік аға бар, айтатыны ғой. «Қанды 
ішіп біттің, үйіңе апарамыз, шай ішкеніңді 
күтіп, қайта әкелеміз. Бір күні шықпайсың, 
аулаңа барсаң, кішкентай балалармен 
доп теуіп жүрсің» деп. Айттық қой, ай 
бойы үйге қонбадым. Ал енді, банкоматқа 
барсам, үйреншікті жалақы, қалғаны 
қоғамдық жұмыс екен...

– Олимпиаданың, әлем чемпионат та-
рының, ірілі-ұсақты жарыстардың неше ата-
сын к2рдіңіз. Сіз к2рген ең үлкен әділетсіздік 
қайсы? Қай спортшының бағы кенет жанып 
кеткенін к2рдіңіз? 

– 1996 жылдың к�ктемінде егер біреу 
биыл Александр Парыгин олимпиада 
чемпионы атанады десе, оның есі дұ-
рыс тығына талайлар күмәнмен қарар 
еді. Бірақ Парыгин топ жарды. Немесе 
Елена Хрусталеваның Ванкувердегі күміс 
жүлдесі. Тіпті Теннің Сочидегі қола медалі 
да кісі ойына кіріп, шықпаған теңдессіз 
табыс. Бақтары жанып тұр ғой енді. 
�ділетсіздік? Қазақстан тәуелсіздік алғалы 
біздің қыз-жігіттердің жолын кесетін 
«қара мысық» жоқ болып кетті. Спорт 
саласындағы қайраткерлердің мықтылығы 
шығар. К�з алдымда керемет бір қараулық 
к�рінген жоқ. Рас, баптары келмей жатты. 
Жарыс кезінде �здерін игере алмай, «жа-

нып» кеткендер болды. Ал «осыны шалып 
түсті» деп айту қиын болар. Ал Рио олим-
пиадасындағы Тищенконы қуалап жүріп 
сабаған Василий Левиттің жеңісін ұрла-
ғандар әлемнің алдында масқара болды... 

– Айтыс ақыны мен спорт журналисі 
бір адамның бойына қалай сыйды? Спорт 
жур налисінің таразысы қашан толық басып 
кетті? 

– Кейде ойланам... Qзім туралы, кеш-
кен �мір, �скен орта дегендей. Сосын 
іздеймін... Нені? Qзім де аса аңғармаймын. 
Ауылым еске түседі. Ауылдың қарттары, 
менің бала кезімдегі. Апам Бибіжамал 
бірде поштаға барған ғой, пошташы қыз 
қолқалапты. «Апа, ала салыңызшы. Мынау 
пластинканы» деп. Ол не күйтабақ? Оқытса 
«Қабанбай батыр» жыры. «Аруағыңнан 
айналайын бабамның аты жазылған екен, 
тастап кету обал болады, әкел» деп дереу 
сатып алады. Үйге алып келді. Ойнатты. 
Тыңдадық. Бәріміз. Сосын к�ршілер 
естіді. Олар келіп тыңдады. Сәл жоғары 
тұратын Шайғапас деген момын кісі бар 
еді. Бірде далаға шығайын десем, сыртқы 
есіктен бері аттай сала, малдас құрыпты. 
Ішке кіруге батпаған. Сол жерде тыңдап 
отыр. Не деген тәтті сол кез! Жұрттың бәрі 
бауырмал. «Қабанбай ба тырды» жаздырған 
Қыдырмолда �ділбеков екен. Кейін 
к�рдім. Апаммен еріп, тойға барам. Т�рге 
шығарады. Бірде әлгі Қыдырмолдамен 
қатар отырдық. Қы дырмол даның жат-
талып қалғаны «...Ұра нын батырлардың 
айтып �ттім, аруағы сол батырлар �зің 
қолда, тарихтан естідің бе-ау, атын оның, 
с�йлеген-ау �ділбеков Қыдырмолда» деп 
аяқталады әлгі дастан. Біз жаттап алғанбыз. 
Апам соны айтты. «Бабамыздың дастанын 
жаздырыпсыз, балам жаттап алды» деді. 
Ақын риза болды. Қолындағы қойдың 
басынан құлақ кесіп алып, ұсынды. Жетіге 
толмаған кезім. Тойдың бәрі тұнған фольк-
лор. Діни қиссаларды таңға айтатындар 
бар. Айта йын дегенім, әдебиет ерте сіңді. 
Ауыз әдебиеті. Негізі біздің буын мықты 
ғой. Оқып келгендер, түгел. Еске түседі. 
Осындайда.

Тұстастарым туралы ойланам. Үш-
т�рт жас әрірек, екі-үш жас беріректерді. 
Байқаймын, «Романтика» магнитафонын 
ғана емес. Романтиканың �зінде �мір 
сүргендердің соңы біз секілдіміз. Досым 
Федор Курепиннің айтатыны бар, «роман-
тика футболда �лді. Ендеше оның �мірде 
болуы мүмкін емес қой» деп. Екеуміз 
�мірмен футболды үнемі байланыстыра-
мыз. �йелім ұрсады, «футболды �міріңнен 
б�ліп қарашы» деп. Ұрсатыны, �мірге фут-
болдан үңілемін... Мысалы, «Астана» мен 
«Байқоңырды» алайықшы. Бірі бай, бірі 
кедей команда. Екеуінің де шаруасы доп 
тебу ғой. Тіпті қатар асыраса, бір-бірінен 
қалыспауы да мүмкін. Айтуға болады, 
Григорий Бабаяннан  Ерлан Шойтымов 
әлдеқайды мықты болуы да ғажап емес. 
Ойыншы ретінде он орап алды. Бапкерлік 
сауаттылықта да озық тұр. Бірақ. Qмірдің 
�зі секілді. Асығы алшысынан түскендер 
алшаң басады. �ңгіме тіпті де Бабаян 
туралы емес. �йелімнің ұрсатыны жайын-
да еді ғой. Осыны оқыса, тағы ұрсады. 
 «Бабаянда нең бар» деп. Мен оны түсіндіре 
алмаймын. Шынында да айдаладағы Гри-
горийда нем бар екен? Алып отырған 

 Талантты бапкер. Оның таланты қай кезде 
танылады? Неге Боранбаев к�кем анау 
Беларустан отыздағы жігітті елге әкелді? 
Немесе Андрей Ферапоновты алайық. 
Бауыржан Сәлімбаев екеуі Qтеген батыр 
ауылындағы «Іле-Сәуелтті» премьер лигаға 
шығарды ғой. Андрейді кім керек етсін? 
Qйткені ол – футбол. Футбол – Qмір! 
Мана айттым ба, тұстастарымды ойлаймын 
деп. Олардың арасында �діл Ботпанов та 
бар. Баяғыда «Жұлдызды» оқимыз. Бала 
кезді айтам. Сондағы бір �лең, шамасы 
Ибрагим Исаев к�кеміздікі болу керек, 
ұмытпасам. «Тағдыр біздің ошақпенен, 
шамасы, жақсылап бір спортлото ойнаған» 
деген с�здер бар. Анасының он үш құрсақ 
к�тергенін, соның үшеуі ғана тірі жүргенін 
суреттейтін �лең. «Үшеуміз ғана ұтыс бо-
лып қалғанбыз» дейді. «Соның бәрі тұтас 
тірі болғанда, қандай жақсы болар еді, 
қоғамға, қандай жақсы болар еді маған да» 
деп мұң кешеді. �діл жүргенде ше? Қазақ 
әдебиетіне �зінше рең берер еді. Бірақ... 
Тағдыр-талайы солай болды. Бесінші 
жатақхананың фойесінде қара гитарасын 
тартып, Табылды Досымов отыратын... 
Ол отырған соң белгілі ғой, қалың топ 
қоршап, ән тыңдайды. Қазір білмедім, 
біздің кезімізде журфак бүкіл �нер  театрын 
бір �зіне жинады ғой. Қалжың қарша 
борайды, сәт сайын мини спектакльдер, 
комедиясы басым, трагедия сы да бар. 
Ақындар келеді. Олармен кездесу. Сыншы-
мен де, ғалыммен де.  Тарих факультетінің 
жатақханасында әпкем Нұргүл тұратын. 
Бір күні барсам, аузы ашылып отыр. «Жаңа 
ғана бір жігіт келді. Түрінен адам  шошиды. 
Сені іздеді. К�зі қып-қызыл ма, шашының 
дода-додасы шыққан, ұйқыдан тұрған ба? 
Сені сұрады. Жоқ дедім. Сосын үстелдің 
үстінен үш құрт алды. Мұны жеу керек деді. 
Ақысына �лең оқиын деді. Аса қаламап 
едім, бастап кетті. Масқара! Мықты, ей! 
Qзі жап-жас, �леңі ересек. К�зін жұмып 
алып оқиды екен. Ұзақ оқыды. Qзінің 
к�рмегені жоқ қой деймін, ә. Qлеңдері 
тұтас трагедия. �пке, к�ңілді �леңім 
жоқ, бары осы деді, шығып кете берді». 
Езу тарттық. Сол  Маралтай бір күні топ 
ақындардың ортасында отырып, бізге 
бұрылды. «Мынау – нағыз ақын!». Бірнеше 
жанар бізге қадалып, тоқталар түк таппай, 
ж�н-ж�німен кетті. Маралтай қоймайды. 
«Оқығам. Оқыдым да таңғалдым. Со-
сын іздедім». Анық адасып отыр. Басқа 
біреумен шатастырды. «Менің қателесуім 
мүмкін емес. Есіңде ме, есіңде ғой, иә. 
«Пионерге» шықты ғой. Сонда мына 
шумақ қатты әсер етті». Оқыды. Еміс-еміс 
есте. Qзіміз ұмыта жаздағанбыз. Марал-
тай айтып отыр. «Сен ғой?». Үндемедік. 
«Үндемейсің, ә? Үндемесең �зің біл. Бірақ 
әдемі жаздың». Біз тұрақтылық дегенмен 
бала кезден дос емес едік. Басында жазуын, 
жаздық. Сосын, тоқтадық. Неге екенін �зім 
де түсінбеймін. Ағам Қыдырбек Рысбекұлы 
айтады, «Озеровтен әулие емессің, оның 
артында не қалды? Жазсаңшы, жазу керек. 
Сен әбден сұйылып, біттің. Қамшы керек. 
Еркім болса ат бауырына алып, сабар едім. 
Жаза аласың ғой, неге жазбайсың, а?» 
Сол сәтте ыңғайсызынып қалам, артын-
ша ұмытып кетем. Мойын жар бермейді. 
�мірхан Балқыбек қандай еді?! Құрдасым 
ғой. Құрдас деп �тті. Бір-біріміздің аты-

Бастық �тінді. Тіл үшін барды салдық. 
Сосын, қолдан келген шығар, Алла тағала 
қолдады. �йтпесе біз «жан жүректі жібіткен 
бір сала» ретінде ғана қарадық. Айтыс? 
Айтыс әлі түсіме кіреді. Булығып жатып, 
оянып кетемін. Түсімде сахнадамын, 
т�гіп айтып жатамын, бірақ үнім жұртқа 
естілмейді. Айтыс – мүмкін менің кредом 
болған шығар.

– Белгілі тележүргізуші екеніңізді ел 
біледі. Қолға алып жүрген тележобаларыңыз 
да бар шығар...

– Ми туралы анекдот бар ма? �лгі әлі 
істелмеген бастың қамын ойлайтын. Сол 
анекдотқа мен күлмеймін. Qзімді айтып 
жатқан сияқты болады. Қиялда жүз жоспар 
бар. Жүздеген тележобалар. Елу шақтысын 
ұсындық. Бірі қабыл болмады. Үміт те 
қартаяды екен... Бір нәрсені түсінбеймін. 
Елбасы айтудай-ақ айтып жатыр. Не 
дейді сонда? Тамырыңды үзіп алма дейді. 
Осы тұста екі дерек. Қазақ хандығының 
мерейтойындағы қорытынды концерт. 
Оркестр. Күй шалқыды. Елбасы орнынан 
тұрып кетті. Неге? Күй құдіреті. Qзімен 
ілестіріп барады. «Рухани жаңғыру» дедік. 
Не еді ол? «Ұлы даланың жеті қырын» 
түсіндір дегенде, сол мақаланың қалай 
жазылғаны ма? Жоқ! Неге жазылғаны. 
Талай айттық. Ақселеуді к�зі тірісінде 
жазып алайықшы. Qтежан Нұрғалиевті де. 
Немесе Фарида Шарипованы. Қаршыға 
Ахмедьяровті. Тұрсынбек Кәкішевті. Ру-
лон, рулон жазып алайықшы. Qзіміге қажет 
болмаса, келер ұрпаққа. Жазып алдық па? 
Жоқ. Неге? �біш қайда, архивтегі, қайдан 
табамыз енді? Неге самарқау болдық? 
Немесе. Қазір балалармен алысамыз. 
Алысқанда, оларды сынаймыз келіп. 
Qзіміз не үйреттік? Ұры к�п дейміз. Ұрлық 
түбі қорлық екенін түсіндіре алдық па? 
Түсіндірсек, неге ұрлайды? Демек, түсіндіре 
алмай жүрміз. Қалай түсіндіреміз? Насихат 
арқылы. «Алпамыс батырдан» үзінді оқып 
ұлыңнын тәрбиесін түпкілікті шешіп тас-
тай алмайсыз. Мықты хабарлар керек. Біз 
ендігі буынмен шұғылданайықшы. Отыз 
жыл кешіктік. Құндақта жатқандарды 
құтқарайықшы, тым болмаса. Qткенде 
біреу жазыпты. «Шаңға к�мілген мұраны 
қайтейін деп едіңдер, елдің балалары 
Марсқа к�лік қондырып жүр. Айфонның 
әлденешіншісін ойлап тапты» деп. Біз жігіт 
�ндіретін қоғам болайық. Мықты жігіттер. 
Білекті әрі жүректі. �рине, білімді. 

– Спортшылардың тіл білмейтіні туралы 
жазбаңызды оқыдық. Олар неге қазақ тілін 
білуге мүдделі емес?

– Қазақ тілін кім біледі қазір? Екеуміз 
бе? Мен нашар білемін. Қайнар к�кем 
радиода айтып жатыр. «Олжайдың с�здік 
қорының жиырма бес пайызы әкем 
Қалиақпарға жетпей қалды. Қалиақпар 
қорының жиырма бес пайызын мен 
меңгерген жоқпын» деп. Не болдық сонда? 
Тілді ұмытпауымыз керек. Ол үшін «Ана 
тілі» қажет. «Ана тілі» газеті ашылғанда 
әлдекімдер тіксініп қалды. Қимасын 
алдырғандай, жоспарын дал қылғандай 
күй кешті олар. «Шынымен, қазақ тілі күш 
алып кете ме?» деп күбірлескендер к�бейіп, 
талайлардың тауы шағылды. Біраз жұртқа 
жолайырық секілденді. Орыс тілділер 
кәдімгідей ойланып қалды. Қазақы ортаға 
бейімделуді ж�н к�ргендер жергілікті тілді 

меңгеруге кірісе жаздады. «Ананы не дейді, 
мынаны не дейді?». Сұрайтындар пайда 
болды. К�пшілік қуанды, әрине. К�пшілік 
дегенде, мемлекеттік тілге алаңдайтындар. 
Тілге тағы бір пәрмен берілгендей, арман 
бағынғандай әсерде болды. Тұсауды бырт-
бырт үзіп, �зекті �ртеп келген �ткір мәселе 
түпкілікті шешіле ме дегенді байқатып, 
жан-жақтарына қарады. Газет беттерінде 
салмақты материалдар болды. Ғалымдар 
да атсалысты. Ізі к�мескі тартқан ізгі 
дүниелерді жаппай жариялауға кірісті. 
Qшкеннің қайта тұтанған кезі еді ол. 
Оқырман ықыласына б�ленген басылым 
талайға кеткен есені қайтаруға бел шешіп 
кірісті де. Авторлары қандай! Ел оқи бас-
тады. «Ана тілін» оқи бас тады. Екі-үш 
адамның басы қосыла қалса жарияланған 
материалдарды тал қылайды. Ол кезде 
қоғам әлдеқайда сауатты еді ғой. Қазір де 
қараңғы болып тұрғаны шамалы. Бірақ 
ізденістері ілгерілеп кеткен бе, бітпес 
бір даудың соңы нан сабылғандардың 
сыңарына ұқсайды да тұрады. «Жеті күннің» 
ше, «Хабардағы» апталық бағдарлама, 
кезекті бір шығарылымын талқылар 
сәтте  Владимир Рерих ойланып отырды. 
Талайға дейін тіс жарған жоқ. Сосын 
айтты. «Америка ғой, тұрмысын баяғыда 
түзеп алған ел. Несін айтасыз, дамып кетті. 
Десе де, солар бар ғой, қиыншылықты 
қасірет деп қабылдауы мүмкін. Мысалы, 
электр қуатынсыз қалсыншы. Бірер аптада 
жағдайы белгілі болады. �біржіп, жүнжіп, 
аштан қата жаздауы да мүмкін. Біз ше? Біз 
ештеңеге мұңая қоймаспыз. Тезек теріп, 
ошақ тұтатып, ағын судан арамдық іздемей, 
барды пісіріп, жеп күнелте береміз. Сонда, 
деймін де, �ркениеттің �з мәселесі болып 
тұр ғой, ә?». Ойын ешкім түсінбеді білем, 
қай қиялдың қайығында отыр екен, оны �зі 
де аса аңғармады. Бірақ біздің ойды ұштап 
берді. Жұбан ағам тегін айтты дейсіз бе, 
мың �ліп, мың тірілгенімізді.

«Мен қазақпын, биікпін байтақ елмін,
Қайта тудым �мірге қайта келдім.
Мен мың да бір тірілдім мәңгі �лмеске,
Айта бергім келеді, айта бергім!». 

Қазақ тың баласы қалай с�йлейді, иә! 
 Демек, адамзат барда, қазақ бар. Қазақ бар-
да, тіл жоғалмайды. Жұтаң тартуы мүмкін. 
Бірақ түпкілікті жоғалмайды. Бізден г�рі 
саналы ұрпақ келгенде архивтен аршып, 
Қалиақпар ғана емес, Олжай қорындағы 
с�здерді түгел қайтарады. Бірақ біз сол са-
налы ұрпаққа шама келгенше жол ашайық. 
Ал әлгі с�йлемейді деп жүргенім, интервью 
алайын десең, мыңқ-мыңқ ететіндерге 
 аздап ашуланған сәт шығар.

– Биыл қазақ спорты үшін қаралы 
жыл болды. Денис Тен, Жасұлан 6биев, 
 Викто рия Шестополова кісі қолынан қаза 
тапты. Мәселен, Дениске қол к2тергендер 
«Оның спортшы екенін білмедік» деді. Неге 
к2рер мендер спортшыларды танымайды? 
Бұл спортқа деген қызығушылықтың т2мен-
де гені ме? 6лде  қоғам қатыгезденіп кетті 
ме?

– Қоғам деген не? Біз �мір сүретін 
орта. Қатыгезді тәрбиелейтін кім? Тағы 
да сол �зіміз. Осыдан он бес жыл бұрын 
айттық. Арна басқарғандардың біріне: 
«Егер эфирді түземесек, келешектегі ұрыға, 
болашақтағы баукеспеге ренжімейік» 
деп. Нені меңзедік сонда? Біздің ТВ ба-
лаларды экран алдында ұстай ала ма? 
Олардың жігерін жанитын, намысын 
ұштайтын бағдарлама неге жасалмайды? 
Тіпті осы менде күдік те бар. �дейі жа-
сатпауы мүмкін, белгісіз бір күш. Оларға 
бұзақы қоғам қажет шығар. �йтпесе, неге 
жақсы жобалар тартпаларда қалып қояды? 
Үкіметте кінә жоқ. Қаржыны б�лудей 
б�ліп жатыр. Оны ұқсатуда ғой, әңгіме. 
Қандай бағдарламаларға шығындап жа-
тырмыз сол мемлекет б�лген қаржыны? 
Спорт арнасын ашып берді. Оның сапасы 
қандай? Сұраған біреу бар ма? Мемлекет 
басқа не істей алады, ашып берді ғой 
салалық арна. Қаржы да б�лінді, тәп-тәуір. 
Неге салмақты да сауатты контент аз? Де-
мек, ұйымдастыруда бір шикілік бар. Тенді 
танымады дейсің, Жасұланды білмеген... 
Демек, насихатта кем тұс бар. Спорт арна-
сы ашылғалы жібі түзу дүниелер жасалды 
ма? Рейтинг дейсіз бе, анау бағдарлама 
тоқтап қалыпты деп, жанкүйер дүрліккен 
бағ дарлама болды ма? Жұртты баураған, 
жанкүйерлер к�ңілінен шыққаны қайсы? 
Жоқ болса, оған кім кінәлі? Ақша б�лген 
Үкімет емес, жасай алмай отырған �зіміз 
кінәлі. Біз әлі Жақсылық пен Дәулет 
туралы тұшымды ештеңе түсіре алмай 
жатырмыз. Қонақбаевты бүгінгі буын 
танымай жатса таңғалмайтын дәрежеге 
жеттік. Айттық. Оларға да жиырма шақты 
жоба ұсындық. Спорт арнасын айтамыз. 
Күлге аунатып, күл-паршасын шығарды-ау 
деймін. Жауап болмады.

– Қазақ спортының болашағы туралы 
не айтасыз? Үлкен-үлкен додаларда елдің 
мерейін 2сіріп жүрген спортшылар бар. 
Солардың ізін жалғаушы жастардан кім 
ерекше к2зге түсіп жүр? Кімдерден үміт 
күтесіз? 

– Қазақ спортының болашағы Қазақ 
елінің болашағына байланысты ғой. Бұл 
салада да ақсап тұрған іс к�п. Тіпті шамадан 
тыс десе де болады. Оны мамандар да біледі 
деп ойлаймыз. Шешімін табатын шығар 
деп сенеміз. Ал қазақ аналары аман болса, 
таланттар туылады. Сыр елінің спортын 
к�терген Садық Мұстафаеев: «Бұл далада 
тегін еңбектенуге дайын бірнеше бапкер 
бәрібір жүреді. Олардың арманы чемпи-
он тәрбиелеу. Олар түбі мақсаттарына 
жетеді. Демек, қазақ жерінде топ жаратын 
қыз-жігіттер сарқылмайды» дейді. Толық 
келісеміз!

Сұхбаттасқан 
6сел САРҚЫТ

мызды атамадық. Құрдас деуші едік. 
Білімнің шыңына найза шаншыған жігіт! 
Абитуриент кезінде танысып, бірден тіл 
табыстық. Біздің �мір – футбол дедік. Түс 
ауа құрдасты іздеймін. �лі к�з алдымда. 
Триконың балағын нәскиіне тығып, ке-
дысын киіп жататыны. Б�лмесінің есігін 
ашып, күтіп тұрамын. Тұла бойың шан-
дыр деймін. Онысы несі тағы деп күледі. 
«Ол жақсы» деймін. «Кемсітіп тұрсың 
ба, ей, құрдас?». «Кемсіткен несі, артық 
тұсыңды айтып тұрмын. Шандыры к�п 
�згені шаң қаптырады. Тарамыс тектім-ай, 
темір аяқ...». «Немене теңеу сенікі осы?». 
Кекілін бір қайырып алып, ж�неп береді. 
Допты алса болды, ешкімге жеткізбейді. 
Гол соқпай, оралмайды. Қорғанысты да 
сеніп, тапсыруға болады. Ел қозғалса да, 
қойған орныңнан ол қозғалмайды. Кейде 
барғысы келмейді. Құрдас қой, бәрібір 
ертіп шығамын.

Тактикалық таңдау осы қорғанысқа 
түскен соң, жоқ жерден жүріс жасауым 
мүмкін екенін ескердік қой.

«Жан жүрегімді жібітер бір жан,
Жетпей жүрді ғой демесем
Мен саған ғашық емес ем». Qзіме 

қатысты тәпсірін айтсам, комментатор-
лыққа «ғашық» болмағам. Қажеттілік еді. 

ANA TILIN « А Н А  Т І Л І Н І
ақшасын қызғанам ба? Жоқ! Қоғамдағы 
орнын? Ойламаңыз! «Астанаға» кіріп 
алғанын? Бабаян болмаса, басқа біреу 
жүрер еді. Сонда не? Шойтымовтарға 
сенімнің аз болатыны. Ерландар кез келген 
істі еңсеріп тастайтын еді. Бірінші лигада 
доп тебеді, «Байқоңыр» ойынын к�рдіңіз 
бе? Жоқ. К�рген жоқсыз. Сенімді түрде 
айта аламын. Тіпті Қызылорданың �зі к�ре 
бермейді. Егер бар ғой, біз футбол мама-
ны болып, сол «Байқоңырды» зерттесек, 
талай кенді игеретін едік. Талант іздеудің 
және оны табудың тың әдісін меңгеруші 
едік. Не деген талантты балалар анау, оқу-
жаттығу жиынын к�п к�рмеді, жолдастық 
кездесу қайдан болсын, сонда да маусымға 
дайын. Мықты дегендердің апшысын 
қуырады. Бірақ олар �гей. Футболға �гей. 
Qзінің балаларынша қарамайды. Qзінің 
балалары – сырттан келгендер. Оларға 
орын бар, футбол-�мірде. Qзімізге жоқ. 
Александр Москаленко деген бар. Нағыз 
бапкер! Орыстың бір с�з тіркесін, тікесінен 
аударайыншы, �зіме ерік беріп, қолда 
�скен. А, ия, ол қазақы қисын. Қолымызда 
�скен Москаленко ғой! Алайда қазақтың 
айтатыны бар, ауылдағының аузы сасық. 
Москаленко да тісін уағында тазалай-
ды. Бірақ ауылда �скен деп есептеледі. 
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арналған мультхикаялар да тарихи сананы 
қалыптастырудың таптырмас жолы. 

Рас, ұлт тарихына деген к�зқарасты 
анықтап алмай, әрі бабаларымыздың 
жүріп �ткен жолына деген біржақты және 
теріс к�зқарасты жоққа шығара тын іргелі 
еңбектер жазылмай ұлт тарихын ұлықтау 
әсте мүмкін емес. Алаш ардақтысы Ахмет 
Байтұрсынов «С�здің ең ұлысы, ең сипатты-
сы – тарих» деген болатын. Демек, тарихы-
мызды бүтіндеу – �скелең ұрпақ тәрбиесінің 
толыққанды болуының басты кепілі болмақ. 

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласында бүгінгі күнге дейінгі 
�ткенімізді саралап, бүгінімізді салмақтай 
таразылап айтып келе жатқан ұшқыр ой-
лары мен тұжырымдары жинақталып, 
барша Қазақстан жұртшылығына ерек-
ше үнмен қайыра жаңғырып жеткендей. 
Тарихымыздың мұндай міндетін бүгінгі 
күні университетіміздің тарихшы қауымы 
жеткілікті дәрежеде түсінеді. Сондықтан 
оқытушы-профессорлар құрамы «Ұлы дала 
тарихы», «Қазақстанның қазіргі заманғы 
тарихы» пәндері бойынша әр тақырыпқа 
тыңғылықты дайындалып, ғылымның соңғы 
жаңалықтарын барынша ескеруде. Мұндағы 
басты мақсат – тамыры терең Отан тарихын 
жетік меңгерген бәсекеге қабілетті мамандар 
даярлау. Университетіміздің түлектері түрлі 
мамандық иесі атанып қоймай, тарихын 
толық меңгерген ұлтжанды азамат болып 
шығуы аса маңызды. 

Бүг інде  Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарлама-
сының басым бағыттары мен оның заңды 
жалғасы болып табылатын «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласындағы жүктелген 
мідеттер біздің кәсіби жұмысымыздың 
құрамдас б�лігіне айналды. Қазіргі таңда 
университеттер �зінің академиялық мис-
сиясын білім-ғылым-тәрбие үштігі негізде 
атқаратынын ескерсек, бағдарламаның 
басым бағыттары осының үшеуінде 
д е  қ а м т ы л ғ а н .  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 
бағдарламасының басым бағыттарын 
жүзеге асыруда Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінің ректоры 
Г.Алдамбергенованың басшылығымен 
белсенді әрі жүйелі жұмыстар атқарылып 
келеді. Атап айтсақ, қолданбалы және 
іргелі ғылыми, стартап жобалар, түрлі 

конкурстар мен зияткерлік олимпиадалар, 
қайырымдылық акциялары мен түрлі кезде-
сулер, ғылыми-тәжірибелік конференция-
лар ұйымдастыру, т.б. к�птеген шаралар 
мазмұндық және тұрпаттық жағынан ру-
хани жаңғыруға бағытталған. «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы студенттердің 
ғылыми ізденіс жұмыстарында, атап 
айтқанда дипломдық жұмыстар мен 
магистрлік диссертацияларынан к�рініс 
тауып, студенттік клуб жұмыстарына арқау 
болды. Сонымен қатар рухани жаңғыру 
бағдарламасының басым бағыттарының 
бірі �скелең ұрпақ бойындағы тари-
хи сананың қалыптасуына үлкен мән 
беріліп, назарға алынған. Тарихи сананы 
жаңғыртуда әлеуеті зор шараның бірі білім 
беру бағдарламаларына арнайы пәндер 
енгізу деп санаймыз. �р мамандықтың 
�зінің спецификалық ерекшеліктері бар 
жаңа пәндермен бірге, биылғы оқу жы-
лынан бастап, университетіміздің барлық 
бакалавриат мамандықтарының 1 курс 
студенттеріне оқытылатын «Ұлы Дала та-
рихы» атты таңдау пәні енгізілді. Qйткені 
�скелең ұрпаққа үлгі-�неге болатын 
бабаларымыздың асқақ рухы Ұлы Дала 
жерінің баға жетпес байлығы, ұрпаққа 
аманат. Тәуелсіз Қазақстанның зияткерлігі 
жоғары әрі жаһандану заманында �зіндік 
нақышын жоғалтпаған ұлтты қалыптастыру 
саясатындағы басым бағыттарының бірі – 
Ұлы Дала жеріндегі тарихи оқиғалар мен 
құбылыстарды, халқымыздың отаншылдық 
рухының келбетін аша отырып, аса бай 
рухани тарихы бар ел ретіндегі түсінікті 
азаматтардың санасына берік ұялату. Ұлы 
Дала тарихының түрлі кезеңдері �скелең 
ұрпақты бір идеяға жұмылдырып қана 
қоймай, рухани жаңғыруына жағдай жасай-
тын тарихи оқиғаларға бай болғандықтан, 
оны жастар арасында насихаттау заман 
талабынан туындап отырғаны ақиқат.

Айнагүл ҚАЙЫПБАЕВА, 
Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 

университеті Қазақстан тарихы 
кафедрасының меңгерушісі, 

тарих ғылымының кандидаты 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стратегиясында бүкілқазақстандық бірегейлікті 
халқымыздың тарихи санасының 2зегіне айналдыру-
ды жаңа патриотизмнің алғышарты ретінде айрықша 
атап 2тіп, «Біз ұлттың тарихи санасын қалыптастыру 
жұмысын жалғастыруымыз керек» деген болатын. 
Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы 
– сол ауқымды жұмыстың логикалық жалғасы әрі оған 
серпіліс беретін тарихи құжат.

«Тарихсыз ел болмайды» демекші, тарихты жете 
білмесек, болашақты айқын құра алмайтынымыз анық. 
Міне, Елбасы осыны түсіндірді. Ұлы даламыздан бас-
тау алған: атқа міну мәдениеті, ежелгі металлургия, аң 
стилі – тұрмысымыздың сапалы да ауқатты болғаны, 
алтын адамның табылуы, түркі әлемінің бесігі сана-
луы, Ұлы Жібек жолының кесіп �туі – мәдениетке бай 
болғандығы, алма мен қызғалдақтың Отаны болып 
есептелуі – жеріміздің киелілігінің белгісі. 

Елбасы ұлттық тарихымызды жан-жақты ой елегінен 
�ткізіп, терең зерделеу үшін тарихи сананы жаңғырту 
қажеттігін басты мақсат-мұрат етіп қойды. Оны бастау 
үшін «Архив – 2025», «Ұлы даланың ұлы есімдері», «Түркі 
әлемінің генезисі», «Ұлы даланың ежелгі �нер және тех-
нологиялар музейі», «Дала фольклоры мен музыкасының 
мың жылы», «Тарихтың кино �нері мен телевизиядағы 
к�рінісі» сияқты іргелі алты жобаны ойлы негіздермен 
жүзеге асыру міндетін күн тәртібіне қойып отыр. 

Бұл жобалардың әрқайсысы ұлттық тарихымызды 
түгендеп, тарихи сананы жаңғырту ісіне елеулі үлес 
қосары анық. Оларды іске асыруда еліміздің тарихшы-
лары, әдебиеттанушылары, мәдениеттанушылары үшін 
ауқымды да, жауапты жұмыстар басталып отыр. Мұндағы 
мақсат – еліміздің т�л тарихын білу арқылы тарихи са-
наны қалыптастыру. Ал тарихи сана арқылы ұлттық сана 
�сіп жетіледі, ұлттық санамыз биік деңгейге к�терілсе, 
егемендігіміз тұғырлы болатыны анық.

Бауыржан НҰРАХМЕТОВ, 
Алматы технологиялық университетінің 

бірінші проректоры, профессор

Елбасы Н.�.Назарбаев  ағымдағы 
жылдың 21 қарашасында тарихи сананы 
одан әрі жетілдірудің заманауи үлгісін 
ұсынып,  «Ұлы даланың жеті  қыры» 
атты еліміздің болашаққа бой сермей-
тін, бағдарын айқындайтын, халықтың 
сенімділігін арттырып тарихи санасын 
жаң ғыртуға жаңаша жол ашатын тың бас-
тамалар негізіндегі мақаласын жариялады. 
Бұл мақала «Қазақстан – 2050», «Мәдени 
мұра», «Мәңгілік Ел», «Халық тарих тол-
қынында» және «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» стратегияларымен үндесетін 
тарихи-мәдени серпілістің айқын к�рінісі, 
отандық патриотизмді, ұлттық сананы жан-
дандыратын, халқымызға рух беретін құжат 
деуімізге болады. 

Елімізде қоғамдық-саяси жаңғыру �з 
кезегінде рухани қайта түлеу не гізінде 
жалғасын тапқан сәтте, тәуелсіз еліміздегі 
азаматтардың тарихи санасын қалыптастыра 
отырып, Ұлы дала тарихының қазыналарын 
толық тыру және егемен еліміздің жаһандық 
т а р и х т а ғ ы  � з і н д і к  о р н ы н  а й қ ы н д а у 
мемлекеттік саясат тың басым бағытының 
негізгі к�рсет кішіне айналды.

Елбасының аталған бағдарламалық 
мақаласында айтылған ұлы даланың жеті 
қыры және тарихи сананы қалыптастыру 
жолындағы игі бастамалары тарихшылар 
үшін жылдар бойы қалыптасқан бағыт-
бағдарына жаңа серпін бере  отырып, 
абыройлы міндет те жүктеп отыр. Рас, 
ұлтымыздың тарихы бір-екі ғасырлық 
тарихи оқиғалардан тұрмайды. Сақ, ғұн, 
түркі дәуірі мен моңғол шапқын шы лығы 
тұсындағы тарихи оқиғалар қазақ жерімен 
тығыз байланысты. Осындай сан ғасырлық 
тарихи үдеріс тер барысындағы �ткен оқиға-
лар дың желісі мен мағынасы – бүгінгі ұрпақ 
үшін үлкен сабақ, тарихи тағылым.

Ұлы Дала жерін түрлі тарихи кезеңде 
мекен еткен тайпалар мен олардың құрған 
мемлекеттері қазақ тарихының ажырамас 
б�лшегі болып табылады. К�шпелілікті 
�мір салты етіп таңдап алған ата-баба-
ларымыз ұзақ ғасырлар бойына �зіндік 
ерекшелік пен бірегейлікке құрылған 
мәдениеттің негізін қалап, �ркениеттілікке 
қол жеткізе алды. Алайда бабаларымыздың 
бұл жетістіктері ескерусіз қалып, тіпті 
мойындала да қойған жоқ. Qркениет пен 

Бұрын баспахана болып келген т�рт 
қабатты Баспас�з үйі ғимаратын күрделі 
ж�ндеуге «Ақт�бе» әлеуметтік-кәсіп кер-
лік корпорациясының ықпалымен 200 
миллион теңгедей қаражат б�лінді.

«Біз бұл жерде журналистерге барлық 
жағдай жасалған деп ойлаймыз. Ең 
бастысы — �здерінің полиграфиялық 
базасы болады. Жұмыс мұнымен аяқ-
талған жоқ, бұл істі келер жылы да жал-
ғастырамыз» деді облыс әкімі.

Журналистика сардары Ғаділбек 
Шалахметов құттықтау с�з алып, 
жақсы тілегін білдірді. Баспас�з үйінің 
ашылу салтанатына арналған лента-
ны қию рәсімі Қазақстанның Еңбек 
Ері, Олимпиада чемпионы Жақсылық 
Үшкемпіров, журналистика саласының 
ардагерлері Ғаділбек Шалахметов пен 
Нұқы Қартбаевтарға ұсынылды. Аталған 
рәсімнен кейін Баспас�з үйі ғимараты 
алдындағы мемориалдық тақтаны ашу 
құрметіне белгілі журналист Қайнар 
Олжай мен журналистика ардагері Идош 
Асқар ие болды.

«Қазақтың ұлттық тарихы – теңдессіз тарих» 
деген болатын. Рас, ұлтымыздың тарихында 
бүгінгі ұрпақ қымсынып, ұялатын ешқандай 
оқиғалар жоқ. Керісінше, халқымыздың 
дүниетанымының негізі болған к�шпелі 
бабаларымыздың қоршаған орта мен дүниеге 
деген к�зқарасы, ұлан-ғайыр атырапты 
сақтап қалу жолындағы ерлікті әрекеттері, 
жауынгерлік рух пен адамгершіліктің бас ты 
қағидаттарын ұстануы тек мақтауға лайық.

Қазақстан территориясы ежелден 
адамзаттың мекен еткен тұрағы. Оның дәлелі 
бүгінгі археология саласындағы жетістіктер 
деп айтуға толық негіз бар. Бабаларымыз 
алғаш болып жылқыны қолға үйретіп, сол 
заманның анық мықтыларына айналды. 
З.Сәбитованың «Тюркский кентавр: язы-
ковые ствидетельства в русском языке» 
атты мақаласында сақтар, массагеттер мен 
сарматтар, ғұндар мен аландар жылқыны 
алғашқы болып әскери салада пайдала-
нып, б.з.д. VII ғасырдың �зінде-ақ Таяу 
Шығыс пен Шығыс халықтарын �здеріне 
бағындыра алғандығын айтады. Бес қаруын 
асынып, жылқы үстінде отырған бабала-
рымызды к�рген еуропалықтар �здерінің 
мифологиясына кентавр, яғни адам денелі 
жылқы бейнесін енгізді. Ал жылқыны 
соғыс құралы ретінде пайдалануды үйренсе 
де, еуропалықтар ғұндардан жеңілуге 
мәжбүр болды. Оның себебін қарастырған 
зерттеушілер ғұн әскерінің ат әбзелдерін 
ұтымды пайдалануында деп тапқан екен. 
Нақтырақ айтқанда, ат үстіндегі сарбаздың 
тепе-теңдігін қамтамасыз етіп, аттан құлап 
қалмауына жағдай жасайтын үзеңгіні пай-
далануы. Демек, тек жылқы ғана емес, 
 сонымен қатар к�шпенділер қажеттілікке 
сай ат әбзелдерінің де шебер ойлап табушы-
лары болды.

К�шпенділер құрған мемлекеттердің 
�зіндік ерекшелігі болды. Сондықтан бо-
лар оларды толыққанды мемлекет ретінде 
еуроцентристтік зерттеушілер мойындай 
қоймайды. Бірақ мұндай ерекшеліктер тек 
к�шпенділер ғана емес, ерте ортағасырлық 
барлық мемлекеттерге де тән құбылыс 
болды. Сондықтан тарихымыздағы осы 
іс петтес артықшылықтарымыз және же тіс-
тіктеріміздің кәсіби тарихшылар ғана емес, 
мемлекеттік деңгейде к�терілуі ұлт тарихына 
деген жаңа серпін әрі қозғалыс берері с�зсіз. 

БӘРЕКЕЛДІ!

ФЕСТИВАЛЬ

мәдениеттің бас тауын Еуропадан іздеген 
еуроцентристтік зерттеушілер к�шпелі 
қоғамды жабайы қоғам ретінде елестетіп, 
�ркениеттен г�рі тағылыққа жақын деп 
санады. Бұл бір жақты пікірдің шындыққа 
жақын емес екендігін кәсіби тарихшы-
лар терең түсінгенімен, еуроцентризммен 
санасы шырмалған қалың к�пшіліктің 
к�зқарасын толықтай �згерту ісі әлі де болса 
жүйелі шешімін таппай келгендігі шындық. 
С�зсіз осы тұрғыда Елбасы Нұрсұлтан 
�бішұлы Назарбаевтың «Ұлы Даланың 
жеті қыры» атты мақаласының жарық к�руі 
аталмыш бағыттағы жұмыс тарды бір жүйеге 
келтіруі тиіс. 

2014 жылы Тәуелсіздік күніне арналған 
салтанатты жиында с�йлеген с�зінде Елбасы 

Елбасы Нұрсұлтан �бішұлы Назарбаевтың 
«Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақала-
сының жарық к�руі ұлт тарихының ұлық-
талған тұсы. Тарихтың түрлі кезеңдерінде 
ата-бабамыз жеткен жетістіктер ұрпақ са-
насына берік орнығып, тарихи санасының 
негізгі �зегіне айналуы тиіс. Ол үлкен на-
сихат жұмыстарына арқау болуы тиіс деп 
ойлаймыз.  Елбасы Нұрсұлтан �бішұлы 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты мақаласында «Мәдени 
�німдеріміз тек кітап түрін де емес, әртүрлі 
мультимедиалық тәсілдермен де шыққаны 
абзал» деген болатын. Демек, ұлт тарихының 
�зекті тұстары болашақта деректі әрі 
к�ркем фильмдердің негізгі нысанына 
айналуы керек. Сонымен қатар балаларға 

Баспас�з үйінің т�рт қабатты кең 
әрі жарық ғимаратында баспахана 
мен облыстық «Ақт�бе» және «Актю-
бинский вестник» газеттері, олардың 
сайттары, «Ақт�бе», «Адырна», «Үш 
таған» журналдарының,  «Ақт�беМедиа.
kz» медиа порталының, «Aktobenews» 
ақпараттық сайтының қызметкерлері 
ж ә н е  м е н ш і к  и е с і  « А қ т � б е  М е -
диа» ЖШС орналасқан. Ғимараттың 
бірінші қабатында жасақталған музей 
Тұңғыш Президент күні қарсаңында 
және «Актюбинский вестник» газетінің 
100 жылдығына, «Ақт�бе» газетінің 95 
жылдығына орай «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында ашылып отыр.

Музей залында Елбасы Н.Назарбаев-
қа арнап жасақталған бұрыш бар. Мұнда 
Президенттің газет оқып отырған суреті 
де ілінген. Президент туралы кітаптар да 
музей т�рінен орын алған.

Елбасының Ақт�беге келгендегі, 

оның ішінде �ңірімізге жасаған алғашқы 
сапарынан сыр шертетін фотосуреттері 
к�пшіліктің қызығушылығын туғызды.

«Ақт�бе»  және «Актюбинский 
вестник» газеттерінде бұрын еңбек 
 еткен қызметкерлердің фотосуреттері, 
тұтынған заттары да осында сақталған. 

1 9 1 8  ж ы л д ы ң  1 9  м а у с ы м ы н д а 
алғашқы саны жарық к�рген облыстағы 
ең ежелгі басылым — «Актюбинский 
вестник» және келер жылы 95 жасқа 
толатын «Ақт�бе» газетінің шежі ресі, 
Қобыланды батырға, �лия Молда ғұ-
ловаға, Ахмет Жұбановқа  арнап шыға-
рылған фотоальбом дар да қойылған.

Баспас�з үйінде «AktobeMedia.
kz» медиа порталының ашылу рәсімі 
болды. Бұл жерде қонақтарға медиа 
порталдың заманауи үлгіде жұмыс  жасау 
технология сы түсіндіріліп, «Ақт�бе 
Медианың» мобильді қосымшасы да 
ұялы телефонға енгізілгені мәлімденді.

Алматыда экология саласындағы жас-
тар бастамаларын қолдауға бағытталған 
фестиваль �тті. Фестиваль аясында �ткен 
отандық эко-�ндірушілердің к�рмесіне 
15 компания �з �німін ұсынды. Жас 
кәсіпкер Арман Тоқсанбаев, «Tazalyk» 
жобасының негізін қалаушы Айбек Рахим 
және т.б. �з тәжірибелерімен б�лісіп, 
жастарға серпін берді.  

Іс-шараны ұйымдастырушылардың 
бірі �лима Исембаева бүгінгі күні 
қоршаған ортаны қорғау �зекті мә-
селенің бірі екенін жеткізіп, мұндай 
жо баларды қолдау қажеттігін тілге тиек 
етті.   

Бұл фестиваль 18-29 жас аралығын-
дағы жастарға арнайы экологиялық 

мәселелерді шешу бойынша идеялар-
ды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Еліміздің барлық аймағын қамтитын 
сайыстың сыйлық қоры – үш миллион 
теңге. 

Фестиваль аясында жастардың идея-
ларын дұрыс тұжырымдап, жүйелеуге, 
оларды жұмыс үлгісіне айналдырып, 
жобаларын іске асыруға к�мектесетін 
«Ойлау дизайны» тренингі �ткізіліп, 
қатысушыларға арнайы сертификат тап-
сырылды. Сонымен қатар қатысушылар 
жоба менеджментін толық меңгеріп, 
бизнес-жоспарлауға, маркетинг және 
PR-стратегияларын оқып-үйренді.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Баспас�з үйінде белгілі журналист 
Гүлназ �лімгерейдің онлайн-студиясы 
мен авторлық медиа мектебінің салта-
натты ашылу рәсімі болды.

«Ақт�бе Медиа» ЖШС-ның мәжіліс 
залында с�з алған облыс әкімі Бердібек 
Сапарбаев:  «Облыста бірінші рет 
журналистерді даярлайтын медиа мек-
теп, оның үстіне  медиа портал ашы-
лып жатыр. Мұның барлығы қазіргі 
заманның талабына сай болуы керек. 
Біздің журналистер басқа мемлекеттегі �з 
әріптестерінен қалмауы тиіс. Ең негізгісі 
— басылымның �з полиграфиялық 
әлеуеті болуы керек. Келешекте бұл 
жерде үлкен Журналистер аллеясы 
 салынатын болады», — деді.

Журналистер аллеясы шығармашыл 
адамдардың кездесіп, �зара пікірлесетін 
орнына айналмақ. Ол үшін барлық 
жағдай жасалады.

«Ақт�бе Медиа» ЖШС директоры 
Раукен Отыншин «Актюбинский вест-
ник» газетінің 100 жылдығына байла-
нысты энциклопедия шығарылғанын, 
сонымен қатар «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 
мақсатында екі облыстық басылымның 
әр жылдардағы тігіндісі электронды 
түрге к�шірілгенін айтып �тті. 

Жиында ТМД Журналистер конфеде-
рациясы сыйлығының лауреаты Қайнар 
Олжай, Ресейден келген  «Актюбинский 
вестник» газетінің бұрынғы қызметкері 
Владимир Рогожин, ардагер журна-
лист Қуаныш Кенжеғалиевтер жылы 
лебіздерін айтты.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ

АҚТQБЕ 
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ҚАЗТЕСТ – 
ТИІМДІ ЖҮЙЕ

ҚАТЕДЕН 
КӨЗ СҮРІНЕДІ

Жастар – ел ертеңі

«Білімдіден 
шыққан сөз...»

калық �лшеу теориясы мен тест тапсыр-
маларын қалыптастыру әдістемелері, 
с�йлеу әрекетінің түрлері, халықаралық 
тәжірибелерде қолдану мәселесі кеңінен 
с�з болды. Курстың екінші күні с�йлеу 
әрекетінің түрлері (тыңдалым, оқылым, 
жазылым, айтылым), олардың �зіндік 
ерекшеліктері мен маңыздылығы баян-
далып, ҚАЗТЕСТ жүйесінің әр блогы 
бойынша мәтінді іріктеу, тапсырмаларды 
әзірлеу жолдары, тапсырмаларды бағалау 
критерийлері жан-жақты талқыланады.

С�йлеу әрекетінің әр б�лігі бойын-
ша (тыңдалым, лексика-грамматика, 
оқылым, жазылым) бірнеше жылдан 
бері әзірлеу мен сараптама жұмыстарына 
белсене атсалысқан мамандар Назарбаев 

Университетінің профессоры  Зейнехан 
Күзекова, Л.Н.Гумилев атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің  профессоры 
 Ш ы н а р  Қ ұ р м а н б а е в а ,  С . Д е м и р е л 
атындағы университетінің оқытушылары 
Майра Жолшаева, Дидар Рысқұлбек, 
 Назарбаев Университетінің оқытушылары 
Күлән К�пеш, Жанар Байтелиева �з 
тәжірибелерімен б�лісті. 

Курс мазмұны қазақ тілін ересек 
тұрғындар арасында оқыту бойын ша 
тіл оқыту әдістемелері, тілдік білімді 
бағалау, бағалау құралдарының ерек-
шеліктері саласындағы тіл мамандары, 
оқытушылары, әдіскерлері, ҚАЗТЕСТ 
тапсырмаларының әзірлеу ші лері, сарап-
шылары, тест ұйым дастырушылары ара-
сында үлкен қызығушылық тудырды.

Шара аясында ҚАЗТЕСТ жүйесін 
дамытуда үздіксіз еңбектеніп, қазақ ті-
лінің барлық салада қолданылуын 
кеңінен насихаттап жүрген тест тап-
сыр маларының әзірлеушілері мен са-
рапшылары, мемлекеттік орган дардың, 
облыстық тілдерді дамыту бас қармалары 
және Тілдерді оқыту орталық тарының 
ҚАЗТЕСТ-ті �ткізуге жауапты мамандары 
ҚР Білім және ғылым министр лігі Ұлттық 
тестілеу орталығының «Құрмет грамота-
сымен» марапатталды.

Жиын барысында ҚАЗТЕСТ жүйесі 
бойынша жарыққа шыққан оқу лықтар-
дың, оқу-әдістемелік ке шен дердің к�рмесі 
�ткізілді. 

Курс соңында қатысушыларға ха-
лықара лық дәрежедегі сертификаттар 
табысталды.

Нұркен ЖАНД6УЛЕТҰЛЫ

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласымен 
тұспа-тұс келген іргелі жиынның бірі Қазақстан 
инженерлік-технологиялық университетінде 2тті. 

Ол – «Рухани жаңғыру: бағдарламаны жүзеге асыру 
мәселелері» деп аталған республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференция. Басқосуды ҚазИТУ ректоры, профессор Раиса 
Кабиқызы құттықтау с�збен ашты. 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология  институты 
директорының орынбасары А.Шашаев «Рухани жаңғыру 
аясындағы Қазақстанның киелі жерлері географиясы», 
Қа зақстан инженерлік-технологиялық университетінің 
п р о р е к т о р ы  Г . С ә р с е н б е к о в а  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » : 
қоғамдағы үдерістер», әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті 
М.Дауытбекова «Рухани жаңғыру және тарихи сананың 
қалыптасуы», профессор Г.Котошова «Қазақ елінің ділдік 
рухани тұтастығы», Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
кафедра меңгерушісі, доцент Досалы Салқынбек  «Рухани 
жаңғыру: сапалы білім, саналы тәрбие» атты баяндама 
 жасады.

 Жастар – қоғамның қозғаушы күші.  Сондықтан «Руха-
ни жаңғыру: бағдарламаны жүзеге асыру мәселелері» атпен 
жұ мыс жасап жатқан конференцияда қоғамдағы жас тар 
әлеуе тіне байланысты үдерістерге тоқталу �зекті болмақ. 
Қа зақ стан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
биыл 5-қазандағы Қазақстан халқына «Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының �суі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты Жолдауында «2019 жыл – Жастар жылы» деп белгілеуді 
ұсынды. Жастар жылы �зегінде  �негелі �ткеніміз, жасампаз 
бүгінгі күн мен жарқын болашақтың к�кжиектерін үйлесімді 
сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы жатуы �зекті.  

Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің 
профессорлық-оқытушылық және студенттік ұжымы т�л 
тарихын біліп, құрметтейтін  Отанымыздың лайықты азамат-
тары мен патриоттарын тәрбиелейтін, �з ісінің білікті маман-
дарын, жоғары сапалы білімі бар мамандарды даярлайтын 
жоғары оқу орнына айналып, саннан сапаға к�шіп, жұмыс 
жасап келеді. Университеттің әлеуметтік инфрақұрылымы 
кеңейіп, жылдан-жылға стратегиялық даму бағытындағы 
үлкен межелерге қол жеткізуде. 2018 жылы заманауи 
талаптарға сай Студенттер үйі берілді, – деді университет 
проректоры Г.Сәрсенбекова �з баяндамасында.

Алматы қаласы жастар саясаты ж�ніндегі басқарма 
�кілі, «Нұр Отан» партиясының Алматы қаласы Бостандық 
аудандық филиалы кеңесшісі Байғали �бдәліұлы, Ардагер-
лер кеңесінің т�рағасы Хамит Біржанов, «Ана тілі» газетінің 
әлеуметтік мәселелер және ақпарат б�лімінің редакторы 
Бағдагүл Балаубаева, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
қауымдастырылған профессоры Саят Жұман, Алматы қаласы 
«Үздік спикер – 2018» байқауының жеңімпазы Бекбол 
 Рамазан, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2-курс студенті 
Ысматолла Түменбай, ҚазИТУ-дың студенті Зере Зарқымова 
�з ойларын ортаға салды.

Іс-шара барысында ҚазИТУ-дың жетістік к�рмесі 
 таныстырылып,  пленарлық мәжіліс, секция және «Бәсекеге 
қабілет – ұлттың табысты болу к�зі» атты д�ңгелек үстел �тті. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

«Білімдіден шыққан с2з, талаптыға кез болған» 
шақта 2лең мәнін түсініп, с2з қадірін зерделейтін 
саналы ұрпақ тәрбиелеу – алдыңғы буын 
ағалардың басты парызы. Ал, сол саналы тәрбиені 
бойға дарытып, к2кірек к2зіне құю кейінгілерге 
аманат. Біз жаһандану кезеңінің 2ркениетпен 
ұштасқан тұсына тап келіп отырмыз. 

Ендігі мәдени үдеріс қайда және қалай бағыт 
алады? Дәл осындай аумалы-т�кпелі шақтарда 
әлдебір �нердің құдіреті жан дүниені сілкітсе екен 
деп тұрасың. Үнемі рухани жаңғырып отыру ең ал-
дымен тұлғаға қабілетті болуды, �з ісінің маманы бо-
луды үйретеді. Қазақтың мәдени, әдеби тұрмысында 
тәлімді алдымен Абай шығармашылығынан алу 
керектігі туралы да аз айтылып келе жатқан жоқ. Бұл 
турасында Үкімет басшылары да жаңа бастамалар 
к�теріп, тың идеяларды қолға алып жат ыр. Qскелең 
ұрпақтың санасына Абай мұ расын дәріптеуде сон-
дай бір игі іске мұрындық болған №40 жалпы білім 
беретін мектеп әкімдігі тәрбие басты талап екендігін, 
ал сол тәрбиені Абай шы ғар машылығынан алу 
керектігін алға тартады.

Осы орайда, жақында аталған білім  ордасында 
Жамбыл атындағы қалалық жас�спірімдер 
кітапханасының қолдауымен «Асыл с�зді іздесең, 
Абайды оқы ерінбе» атты мектепішілік мәнерлеп оқу 
сайысы �ткен болатын. Сайысқа бастауыш сынып 
оқушылары қатысып, Абай аталарының �леңдерін 
жатқа оқып, әуезді әндерін шырқады. Қара с�зден 
қанаттанған жас шәкірттер әділқазы алқасы, ақын 
Саят Қамшыгердің к�ңілінен шығып, мектеп бас-
шысы Асқар Темірханұлынан алғыс хат алды. Бір 
атап �тер жайт, жас шәкірттер Абай дүниетанымына 
бейімдіктерін байқатты. Ол турасында шараны 
ұйымдастырушы, № 40 мектеп-гимназиясының 1 «Б» 
сынып жетекшісі Ақмарал Ғабиденқызы былай дейді: 
«Абайдың балаларға лайық �леңдері оқушылардың 
санасында жақсы сақталады. Оны кез келген сәтте 
сұрасаң, бірден жаңылмай айтып беруге бар. Тіпті 
с�здерін де талдап, �з түсінігінде жеткізуде Абай 
�леңдерінен жақсысы жоқ. Осылай «Қара с�здерін» 
де оқуға, жаттап алуға құлшыныс жасады...». 

Бұл орайда сан алуан жүйріктің таңдаулысы ғана 
мәреге бірінші боп жетті. Жеңімпаздар лайықты 
жүлдесін алды. Қал ғаны тәлімі терең Абай мұрасынан 
�зіне мол рухани азық жинады.

«Білімдіден шыққан с�з,
Талаптыға болсын кез.
Нұрын, сырын к�руге,
К�кірегінде болсын к�з» деген Абайдың асыл с�зі 

ұрпағына үлгі.

Жантас ЕРКІН
АЛМАТЫ

құзырет тілігінің қандай дәрежеде қалып-
тасқандығын анықтау мен бағалауға толық 
мүмкіндік беретіндігін және стандартта 
мемлекеттік тілді біліктілік талаптары-
на сәйкес меңгеруі абзал кәсіптердің, 
мамандықтардың және лауазымдардың 
тізбесі ұсыныл ғандығын атап �тті. Қазіргі 
уақытта к�птеген ұйымдар, мемлекеттік 
мекемелер осы стандарттың аясында �з 
қызметкерлерін лауазымдары бойынша 
біліктілік талаптарына сәйкес ҚАЗТЕСТ 
тестілеуінен �ткізуде. 

Шарада ҚР Сыртқы істер ми нистр  лігі 
Мемлекеттік тіл басқар ма сының басшысы 
Дәуірбек Дүй себаев министрлік дипло-
маттар мен ел  шілік қызметкерлерінің 
қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалауда 
ҚАЗТЕСТ тестілеуін ерекше құрал ретінде 
қолданып келе жатқандығын, ҚАЗТЕСТ-
тің нәтижесі бойынша Сыртқы істер 
министрлігінің қызмет керлеріне қосымша 
сыйақы белгі лене тінін атап �тті. Ал ҚР 
Мәдениет және спорт министрлігі Тіл 
саясаты комитеті басқармасының бас-
шысы Амангелді Қожабек ҚР Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла-
масының іске асырылуы ж�нінде баяндап, 
ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша атқарылған 
жұмыстарға жоғары баға берді. 

Жылдар бойы қолданыс барысын-
да жинақталған тәжірибенің, �ңірдегі 
т і л д е р д і  о қ ы т у  о р т а л ы қ т а р ы н ы ң 
оқытушылары мен әд іскерлерінің 
ұсыныстары, оқырмандардың пікір-
лері негізінде ҚАЗТЕСТ жүйесі бойын-
ша әзірленген деңгейлік «Қазақ тілі» 
оқулықтарының қарапайым (А1), базалық 
(А2) деңгейлерінің, 2017 жылы орта (В1), 

да ғы түрік тілін оқу, зерттеу және тәжірибе 
ТÖМЕR орталығының директоры Незир 
Темур тілдік білімді бағалау әдіс темесі: 
негізгі қағидалары мен әдістері, шет тілі 
қалай оқытылуы/оқылуы тиіс: табиғи 
тіл үйрету теориясы; тіл үйрену құралы/
үйрену тәсілі; тіл үйретуде жауап берілуі 
тиіс сауалдар; тілдік білімді бағалаудың 
деңгейлік жүйесі, деңгейаралық байла-
ныс, «жеңілден күрделіге» ұстанымы; 
педагогикалық �лшеу теориясы мен тест 
тапсырмаларын құрастыру әдістемелері 
ж�нінде кеңінен баяндады. 

Сонымен бірге ересек азаматтарға 
қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда 
қолда нылатын әдістемелер, тілдік білімді 
бағалаудың деңгейлік жүйесі, педаго ги-

(Басы 1-бетте)

Сонымен бірге 2017 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап қазақ т ілін меңгеру дің 
коммуникативтік тілдік құзыретті лік-
терінің Ұлттық стан дарттары қолданысқа 
енгізіл гендігін, аталған стандарт мазмұны 
мен құрылымы бойынша тіл үйрену шінің 
қазақ тілін қандай дең гейде меңгергендігін 
және оның коммуникативтік-тілдік 

ортадан жоғары (В2) деңгейлерінің 2-ба-
сылымы жарық к�рді. Осыған орай, 
аталған оқу-әдістемелік құралдардың 
қазақ тілін шетел тілі немесе екінші тіл 
ретінде үйренушілер, сондай-ақ жалпы 
оқырман қауым арасындағы сұранысы 
мен маңызына оқулық авторы Айдар 
 Балабеков кеңінен тоқталды.

І с - ш а р а  б а р ы с ы н д а  Т ү р к и я 
 Рес  пуб ликасы Гази университеті жанын-

АШИДЫ ЖАНЫҢ...САЙЫС

БАСҚОСУ

КСРО құлаған соң халқымыз: «Жеке ел 
болдық, енді ана тіліміздің қолданыс аясы 
кеңейеді» деп қуанғаны рас. Қазақ тілін «асүйге 
тыққан» Мәскеу болғандықтан, оны «асүйден 
алып шығуға» Астананың к�мегі қажет болды. 
90-жылдардың басында халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының аты да, заты да дүркіреп тұрды. 
Сол кезде Үкімет қазақ тілін айтарлықтай 
қолдады. Мектептерде аптасына 4-5 сағат, �зге 
оқу орындары 3-4 сағат қазақ тілін оқытып, 
одан тыс қазақ тілі курстары к�птеп ашылып, 
республикалық «Ана тілі» газетінен қалыспай, 
�зге газет-журналдар да, теледидар мен радио 
да мемлекеттік тіл мәселелерін жан-жақты 
к�теретін. Сондықтан, қазақтармен бірге �зге 
ұлт �кілдері де мемлекеттік тілді үйренуге 
құлшынып кіріскен еді. Жұрт: «енді тым болма-
са, халықпен тікелей жұмыс істейтін мамандарға 
мемлекеттік тілді білу талабы қойылар» деп 
үміттенді, әліптің артын бақты. Бірақ ел үміті 
ақталмады – тілді білу талабы қойылмады.

Сұрауы жоқ дүниенің қадірі болған ба, 
Қазақстан үкіметі мектеп түлектеріне де, қазақ 
тілі курстарын бітірген азаматтарға да, ЖОО-ны 
бітірген жас мамандарға да мемлекеттік тілді білу 
талабын қоймаған соң, «мемлекеттік тіл» дегені 
бос с�з екен, қазақ тілін үйренбей жүре беруге 
болады екен, оны оқып нем бар еді?» деген ой 
қалыптасты. Бұдан былай қазақ тілі сабақтарына 
немқұрайды қарайтындар, «қазақ тілін оқыту 
әдістемесі жоқ» дегендей сылтау айтатындар 
саны артты. «Мен қазақша білмеймін, маған 
орысша айт» дейтін бұрынғы кеңестік шолақ 
белсенділер қайта күш ала бастады. Олардың от-
басыларында мемлекеттік тілді құрметтемейтін, 
қазақ тілін үйренгісі келмейтін ұрпақ �сті. 

Осының салдарынан Қазақстанда қазір 
қазақ тілі қазақтілді азаматтардың күшімен 
«ана тілі» ретінде ғана дамып келеді. Бұған 
Қостанайдағы (жалпы, теріскейдегі) жағдай 
мысал бола алады.

Керекулік телеарналардың да жарнама 
тілін біршама түзеттік. Бірақ соңғы кезде 
«Қазақстан» ҰТА-ның қылығы түсініксіз болып 

барады. Қабылданған латын графикасын сау-
атты қолдана алмай жүр. «ОТАУ»  спутниктік 
телевидениесі арқылы тарататын, телеэкранға 
шығып тұратын телехабарлар бағдарламада 
латын графикасы негізінде: «Тан  шолпан», 
«Шан  ырақ», «Менін  Қазақстаным», «Ко н іл 
толқыны», «Баланын  к�н ілі», «Сенбілік  тан» 
т.б. хабарлардың атаулары қате. Латын гра-
фикасына құрылған әліпбиді қолданып, «Ң» 
әрпінің орнына «Н» әрпін жазып – бір, тұтас 
с�зді б�ліп-жарып тастағаны – екі, мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясының кеңеюіне кедергі жа-
сап, тіпті, «қисық» дамуына жол ашып тұрған 
жоқ па? «Еуразия» телеарнасы бір хабарының 
атауын бағдарламада да, студияға да латынша 
«�ЫЕЛ СИРИ» (немесе «әыел сірі») деп жазған. 
Бұл қазіргіше, яғни кирилшемен «�йел сыры» 
хабары деп топшыладық. «Когам жане айел» 
(«Алау» телеарнасы, 21.10.2018ж.), «Улытау» 
(«Тұран ТВ») т.б.

Қазақша жазғанда кирилше де, латынша да 
қалай болса солай жаза салатын болдық. Қате 
жазғанды жазалау заң жүзінде қарастырылмаған. 
«Жазалау» дейміз-ау, түк болмағандай кейіп та-
нытып отырған басшыларына, билік �кілдеріне, 
депутаттарға �кпеміз қара қазандай. Қазақ 

тілінде сауатты с�йлейтін тележурналистер аз, 
себебі талап болмаса керек.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрлігі қазақ тілінің жаңа әліпбиін 
министрлік бағдарламасына қалай, қайтіп 
енгізер екен, халықаралық тіл – ағылшын 
тілін компьютерлік бағдарламада сауатты қоя 
алмапты. Аты-ж�ні таза қазақша әріптермен 
жазылған азаматтар бұның зардабын к�ріп 
отыр. Қазақтың Q, Ү, Ұ сияқты дыбыстары бар 
есімдерді ағылшын тілінде әр түрлі жаза салған. 
Құжаттарды берген ҚР Ішкі істер министрлігі 
жеке куәлікте менің аты-ж�німнің ағылшын 
тіліндегі нұсқасын: «TURKEN» деп, жүргізуші 
куәлігі мен техпаспортта «TYRKEN» деп жазған. 
Дұрысы – «TURKEN», яғни жеке куәліктегі 
нұсқа. Себебі «Ү», «Ұ» дыбыстары – «У» сияқты 
еріндік дауысты дыбыстар.

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні – Кеңес 
үкіметі «қысып тастаған» тілімізді халқымыз 
�зінің «ана тілі» ретінде дамытуға күші жетпей 
жатыр, енді мемлекеттік тіл мәртебесінде даму 
үшін биліктен, Үкіметтен қолдау күтеді. 

Ол үшін мемлекеттік тілде с�йлеуді 1980 
жылдан кейін туғандардан бастап талап етуіміз 
керек. Себебі олар мектеп табалдырығын 
аттағаннан бастап қазақ тілі сабағын мектеп-
те 4-5 сағат, колледжде, ЖОО-да – 2-3 сағат 
оқыды. Ол аз болса, тегін  қазақ тілі курстары-
на жазылып оқуына мүмкіндік бар. Оқысын, 
естеріне түсірсін! 

Ұлты қазақ азаматтардың аты-ж�ндерін 
қазақ с�зі, мағынасына қарай қаулы-қарар 
арқылы түзету к�зделсін. Мысалы, құжаты 
берілгенде әр түрлі: «Тюлюбай», «Тюле-
бай», «Тулебай», «Толебай» емес – қазақша 
«Т�лебай» болсын. Сондай-ақ, «Умерали», 
«Омирали», «Омерали», «Омералы» емес – 
«Qмірәлі» болып жазылсын. �йтпесе, қазақ 
есімдерін жаза алмайтын халге жеттік. Құжатын 
«М�лдір Мұңайтпасқызы» деп толтырып бер-
сек, құжаты бойынша ол қыз мен: «Молдер 
Муняйтпасовнамын» деп, болмаса: «Молдыр 
Монайтпасевнамын» дейді. Бұл – дұрыс емес! 
Осыны біріздендіру ж�нінде ойласуымыз 
қажет. «М�лдір», «Qмірәлі», «Іңкәр» с�зінің 
қазақша сауатты қалай жазылатынын біле 
тұра, осы есімді әр азаматтың есімін жазғанда: 
«Есіміңіз қалай жазылатын еді?» деп сұрап 
отыру бейшаралық, намыссыздық, ана тілімізді 
ардақтамау, мемлекеттік тілді құрметтемеу емес 
пе?!  

Т2лен РАМАЗАНҰЛЫ 

Қостанай облысы 
Қарабалық ауданы
Qрнек ауылы
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Оның 36,3%-ы егістік ал-
қаптар да, қалғаны жайы-
лымдық жерлер. Респуб-
ликада сортаңданған то-
пы рақтардың ауданы 58,2 
милллион гектарды құрайды. 
Бұл дегеніміз барлық ауыл шаруашылығы 
алқаптарының 27,1%-на тең. Ал тұзданған 
топырақтар болса 35,3 миллион гектарға жетіп, 
жалпы ауылшаруашылық алқаптарының 
16,4%-ын құрап отыр. Бұл бір жылда неме-
се соңғы он жылда да пайда болған мәселе 
емес. Кезінде Кеңес одағы заманында «тың 
игеру» науқанымен қазақтың шұрайлы 
жерлерін қалай болса солай жыртып, оны 
тиімсіз, экстенсивті түрде пайдаланудың 
әсерінен және тыңайтқыштарды ауыл 
шаруашылық дақылдардың сұранысына сай 
берілмегендіктен пайда болған құбылыстар. 
Осыған орай айта кететін болсақ, дақылдардың 
�німімен шығын болған қоректік заттардың 
к�лемі, минералды тыңайтқыштармен егіске 
келетін құнарлылық элементтердің к�лемінен 
жүз есе және одан жоғары. Сондықтан 
жылдан-жылға топырақтың құнар лылығы 
және дақылдардың �німділігі азая беретіні 
а й д а н  а н ы қ .  О с ы л а й ш а  е л у  ж ы л д а й 
пайдаланған жер ана Одақ тарайтын кезде-
ақ тозып, мәселе ушығып тұрған. Кезінде 
колхоз, совхоздар тараған соң сол жерлердің 
к�бі игерілмей қалды, сол себепті тастанды 
жерлердің к�лемі к�бейді, оны қалпына 
келтіру үшін тиісті шараларды қолданып, оны 
�ндіріске ендіруді қажет етеді. Осы салада 
Үкімет тарапынан шаралар қарастырылып, 
ауылшаруашылығына к�ңіл б�ліне бастады. 
Еліміз тәуелсіздік алғалы Ауылшаруашылығы 
министрлігі тиісті шаралар мен жобаларды 
дайындап, агро�ндірістік кешеннің даму-
ына атсалысып келеді. Мемлекеттің 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарламасында 
топырақтың құнарлылығына, дақылдардың 
�німін арттыру саласына аса к�ңіл б�лінген. 
Qнімнің �німділігін 2,5 есеге арттыру мақсаты 
тұр. Ол үшін қазіргі таңда отандық және 
шетелдік озық технологияларды �ндіріске 
енгізу қажеттілігі туындап отыр. Осыған орай 
біздің Институттың ғалымдары бірнеше жаңа 
инновациялық технологияларды дайын-
дап, �ндіріске ұсынып және енгізіп отыр. 
Біздің ұсынған технологиялар топырақтың 
құнарлылығын сақтай отырып, ауылшаруа-
шы лық дақылдардың �німін 25%-дан 80%-ға 
дейін қосымша �нім алуға болатынын дә лел-
деді және технологияларымыздың �нді ріске 
енгізіліп жатқан к�лемі жылдан-жылға артып 

– Ең алдымен, институттың негізгі атқа-
рып отырған басты ғылыми жұмыстарына 
тоқталсаңыз. 

–  Қ а з а қ с т а н  ж е р  к � л е м і  б о й ы н ш а 
әлемде тоғызыншы орын алатын болса, ал 
табиғи ресурстарының байлығымен ірі мем-
лекеттердің қатарына кіреді. Сондықтан да жер 
ресурстары мен топырақ жамылғысында бо-
лып жатқан �згерістер мен құбылыстарды зерт-
теу, оны бағалау мен тиімді пайдалану үшін 
тиісті ұсыныстарды жасау және оны �ндіріске 
енгізу �те маңызды мәселелердің бірегейі. 
Осы проблемаларды шешу жолында институт 
ғалымдары ежелден іргелі және қолданбалы 
ізденістерді орындау үшін аянбай еңбек етіп 
келеді. Қазіргі таңда әлемде болып жатқан 
қарқынды деградация мен ш�л-ш�лейтке 
айналу процестердің негізінде топырақтың 
құнарлылығы азайып, тұзданған жер қыртысы 
мен ластанған және бүлінген жерлердің к�лемі 
жылдан-жылға ұлғайып келеді. Ол біздің 
Қазақстанға да тән. Топырақтың құнарлылығы 
40%-ға, қатты тұзданған жерлердің к�лемі 
35-37%-ға к�бейсе, әртүрлі деградацияға 
ұшыраған алқаптардың жалпы к�лемі 76%-ды 
құрайды. Осы проблемалармен айналысатын 
институтта 8 ғылыми б�лім жұмыс істейді. 
Институтта барлығы 110 адам қызмет етсе, 
олардың ішінде 7 ғылым докторы, 20 ғылым 
кандидаттары, 5 РhD доктор, 23  магистр 
қызмет атқарады. Жоғарыда аталған жер 
мәселелерін толыққанды шешу үшін  институт 
басқа ғылыми мекемелердің, алыс жақын 
шетел ғалымдарын да үйлестіре отырып 
кешенді түрде ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүзеге асырып келеді. Барлық тіршілік осы 
топыраққа келіп тірелетін болғандықтан, 
топырақтың, яғни жер ананың, оның ішінде 
ауыл шаруашылығына арналған жерлердің 
құнарлығын сақтау, оны жаңғырту, жерді 
тиімді пайдалану негізінде ауыл шаруашылық 
дақылдардың �німділігі мен сапасын арттыру, 
оларды бақылау бағыттары мен мақсаттары 
ғалымдардың алдына қойылған талаптардың 
ең бірегейі. 

– Ресми деректерде еліміздегі ауылшаруа-
шылық жерлерінің к2п б2лігі құнарсызданғаны 
айтылады. Бұл ж2нінде сіздердің қолда нақты 
мәлімет бар шығар, тарқатып айтсаңыз.

– Еліміздегі ауыл шаруашылық алқаптары 
214,8 миллион гектарды құрайды. Оның 
ішінде егістік жерлер – 24,8 миллион гектар 
болса, ондағы 1,6 миллион гектар жер суар-
малы егістік алқап болып келеді. Qкінішке 
қарай, осы ауылшаруашылығы жерлерінің 
75%-ы құнарлылығы аз жерлерді құрайды. 

Латын әліпбиіне к�шу — заман 
талабы. Себебі әр ұлттың �зіндік 
бірізділігі, ерекшелігі оның тілімен 
белгіленеді. Сондықтан тілдің да-
муы, �ркендеуі кез келген этнос үшін 
�те маңызды. Қазақ тілінің латын 
әліпбиіне к�шуі тіліміздің әрі қарай 
жаңғыруына жақсы ықпал етері с�зсіз. 
Сондықтан мемлекеттік тілдің латын 
әрпіне к�шуі – заман талабы.

Бұл мәселені к�теру – Президен-
ті  міздің к�регендігін к�рсетеді. 
 Елбасымыз «Болашаққа бағдар: 
 рухани жаңғыру» мақаласында: 
«Мен қазақстандықтардың ешқашан 
бұлжымайтын екі ережені түсініп, 
байы бына барғанын қалаймын. 
Біріншісі  – ұлттық код, ұлттық 
мәдениет сақталмаса, ешқандай 
жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу 
үшін ұлттың дамуына кедергі  болатын 
�ткеннің кертартпа тұстарынан бас 
тарту керек» деген  болатын. Ендеше 
ұлттық мәдениетімізді жаңғыртып, 
ұлттың дамуы жолында �з үлесімізді 
қосайық. Бұл жолда латын әліпбиіне  
к�шу – тиімді әрекет. Ол біздің ұлттық 
кодымызды сақтап, ұлт ретінде дамуы-
мызға жол ашады.

�лемдік кеңістікке бастар жол 
– қайта  жаңғыру  заманындағы 
барлық озық технологияның үлгісі 

келеді. Дегенмен, арқаны әлі кеңге салуға бол-
майды, істелетін жұмыстар әлі де к�п. 

– Жер-Ананың құнарлылығын арттыру үшін 
ендігі жерде қандай шаралар атқарылуы керек? 

– Елбасының дамыған 30 елдің қатарына 
ену үшін Үкіметтің алдына қойған к�птеген 
міндеттері бар. Бұл міндеттерді Үкіметтің 
басшылығымен жалпы ел болып орындауы-
мыз қажет. Соның бірі – міне, осы жерді 
күтіп, баптау туралы болуы тиіс. Мәселен, 
дамыған Еуропа елдерінде топырақтың 
құнарлылығын сақтау және арттыру туралы 
арнайы заң бар. Ол бойынша кез келген жер 
иеленуші құзырлы органдардың мамандарын 
шақыртып, �зіне тиесілі жер аумағының 
бірнеше б�лігінен топырақ сынамасын алды-
рып, оның құнарлылығын тексертеді. Яғни 
шаруа қожалықтары негізгі талап бойынша 
жердің құнарлылығын сақтау қажет. Ол үшін 
тиісті шараларды орындау қажет (ауыспалы 
егіс жүйесін, жер �ңдеу, тыңайтқыш ендіру, 
суару, ауыл шаруашылығы техникасын пай-
далану, �сімдікті қорғау жүйесін, т.б.). Содан 
кейін арнайы мамандардың сараптамасы 
шыққан соң қолына сертификатын алады да, 
�зіне керекті дақыл, к�к�ніс тұқымын сеуіп, 
пайдалана береді. Егер шаруа бұл жұмыстың 
біреуін атқармай, жерді тиімді пайдаланбаса, 
Үкімет ол жерді қайтарып алып, оны жерді 
дұрыс пайдаланамын деген келесі адамға 
береді. Міне, бізде де осы жүйені енгізуіміз 
керек. Ол үшін арнайы заң қабылдануы қажет. 
Сол заңның негізінде біздің Q.Оспанов атын-
дағы Қазақ топырақтану және агрохимия 
ҒЗИ жердің құнарлығын сақтау және арттыру 
бойын ша кешенді шараларды жүзеге асырар 
еді.

– Осы топырақ құнарлылығына байланысты 
жақында халықаралық конгресс 2ткізгендеріңізді 
білеміз, сол жайында айта кетсеңіз...

– Оныңыз рас, Алматыда қазан айының 
17-19 жұлдызында, Q.Оспанов атындағы 
Қ а з а қ  т о п ы р а қ т а н у  ж ә н е  а г р о х и м и я 
ғылыми-зерттеу институты мен топырақтану 
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 
«Топырақ ресурстарын және қоршаған орта-
ны қорғау» атты тақырыпта Х Халықаралық 
топырақтанушы ғалымдар конгресін �ткіздік. 
Форумды Жапониядан келген халықаралық 
топырақтану қоғамының президенті Takashi 
Kosaki, Канададан Ahmet Mermut, Түркиядан 

Ridvan Kizilkay, Ресейден Евгений Шейн, 
Алматыдағы Қытай халық республикасының 
елшілігінің бас консулының ғылым және 
техника ж�ніндегі консулы Ми Гуйсюн және 
ҚР ҰҒА академиктері құттықтау с�здерімен 
ашты. Конгреске 30 шақты жақын және 
алыс шетелдерден және ИКАРДА, СИМ-
МИТ, Орталық Азия экология және қоршаған 
ортаны ғылыми-зерттеу орталығы, ФАО, 
Евроазиялық топырақ әріптестерінен 
(ЕАПП) келген ғалымдар қатысты. Олар 
әлемдегі болып жатқан жаһандық климаттың 
�згеруі мен оның экожүйеге және жердің 
деградацияға ұшырауы мен қарқынды жүріп 
жатқан ш�лейттену процестерінің топырақ 
пен қоршаған ортаға әсері туралы ғылыми 
ізденістері мен жетістіктерін пленарлық 
отырыстары мен секциялық мәжілістерінде 
�зара талқылап, пікір алмасып, олардың 
шешу жолдарын ұсынды. Пленарлық отыры-
ста әр елден келген к�рнекті ғалымдардың 
5 баяндамасы, ал сала сала бойынша �ткен 
секция мәжілістерінде 85 баяндама тыңдалды. 
Сонымен бірге қазіргі таңдағы топырақ пен 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы про-
блемаларды шешу жолындағы заманауи 
технологияларды пайдалану, білім, ғылым 
мен �ндірісті үйлестіру және оны келешекте 
дамытуға қатысты пікір алмасуға кең к�лемде 
мүмкіндік туды. Осы тұрғыдан айтатын болсақ, 
топырақты және қоршаған ортаны қорғау 
үшін, әлем ғалымдарының ұсынысы бойын-
ша, арнайы заң немесе мемлекет тарапынан 
реттейтін және ауылшаруалығына арналған 
жерлердің құнарлылығын қамтамасыз ететін 
мемлекеттік бағдарлама қажеттілігі туындайды. 
Бұл заң немесе бағдарлама басқа елдердегідей 
�те маңызды, ол топырақ құнарлылығын және 
оның сапасын т�мендетпеудің барлық кешенді 
мүмкіндіктерін қарастыратын, сонымен бірге 
дақылдардың �німін арттыратын теңдесі жоқ 
құжат. 

– С2з соңында болашақтағы жоспар-
ларыңызға қысқаша тоқталсаңыз.

– Қазіргі таңда әлемде климаттың гло-
бальды �згеруіне байланысты оның экожүйеге 
әсері, қарқынды жүріп жатқан деградация 
мен ш�л-ш�лейтке айналу процестерінің 
әсерінің арқасында топырақтың эрозияға 
ұшырау, құнарлылығының қар қынды  азаюы, 
оның экологиясының  нашарлауы, бүлінген, 
ластанған, қатты тұзданған жерлердің к�лемінің 
к�беюі ғалымдар мен жалпы халықтарды 
алаңдатады. Осы салада ғалымдармен бірлесе 
отырып, топырақ жамылғысының қазіргі 
жағдайын бағалау арқылы елімізде топырақтың 
ақпараттық жүйесін жасау қажет. Осының 
негізінде топырақ картасын және тематикалық 
карталарды жасауға қол жеткіземіз. Себебі 
топырақ картасы топырақ және жер ресурста-
рын тиімді пайдаланудың негізі болып табы-
лады. Сол сияқты топырақтың құнарлылығын 
арттыру саласында тыңайтқыштарды тиімді 
пайдаланудың агрохимиялық ақпараттық 
жүйесін жасау. Топырақтың құнарлылығын 
арттыратын жаңа биоминералды және 
биоорганикалық тыңайтқыштардың жаңа 
түрлерін шығару және оларды �ндіріске енгізу. 
Тұзданған топырақтардың тұзын азайту мен 
тұзданған топырақтардағы дақылдардың 
�німін арттыру және олардың топырақтың 
қ ұ н а р л ы л ы ғ ы  м е н  т ұ з д ы ң  д е ң г е й і н е 
 байланысты �німді болжау жүйесін жасау. 
Осы аталған бағыттарда келешекте ғылыми 
ізденістер жүргізу жоспарланып отыр.

– 6ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

ТОПЫРАҚТЫҢ

Жаңғыру жазудан басталады

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН 
ЖАСАУ ҚАЖЕТ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

МҰРА

болып отырған латын әліпбиіне 
к�шу – еліміз үшін, �неріміз бен 
мәдениетіміз үшін үлкен рухани 
құбылыс. Ол халқымыздың білімі 
мен мәдениеті, �нерінің дамуына 
тағы бір серпіліс әкелетін дара жол 
деп білемін.  Латын әліпбиіне к�шу 
туралы мәселе тәуелсіздік алған жыл-
дардан бері к�теріліп келеді. 2006 
жылы  Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ХІІ сессия-
сында: «Қазақ әліпбиін латынға 
к�шіру ж�ніндегі мәселеге қайта ора-
лу керек. Бір кездері біз оны кейінге 
қал дырған едік. �йтсе де латын қарпі 
коммуникациялық кеңістікте басым-
дыққа ие және к�птеген елдер, соның 
ішінде посткеңес тік елдердің латын 
қарпіне к�шуі кездейсоқтық емес. 
Мамандар жарты жылдың ішінде мә-
селені зерттеп, нақты ұсыныстармен 
шығуы тиіс. �лбетте, біз бұл жерде 
асығыстыққа бой алдырмай, оның 
артықшылықтары мен кемшіліктерін 
зерделеп алуымыз керек» деген еді. 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясын-
да латын тіліне 2025 жылы толық 
к�шетініміз туралы кесімді с�з ай-
тылды. Қазақ жазуында қолданылып 
жүрген әліпбиді латын әріптерімен 
ауыстыру – болашаққа батыл қадам 
жасап, елімізді т�рткүл дүниеге та-

нытып келе жатқан Елбасының тағы 
бір маңызды бастамаларының бірі 
және дер кезінде қозғалған тіліміздің 
болашағы үшін жасалған маңызды 
шара деп білеміз.

Бірақ латын әліпбиіне �тсек, 
барлық мәселе шешіледі деп арқа ны 
кеңге салуға да болмайды. Сондық-
тан тілімізге бұрынғыдан да жауап-
кершілікпен қарап, Елбасы айтқандай, 
«қазақ қазақпен қазақша с�йлеуі ке-
рек». Тіл с�йлеген үстіне с�йлей берсең 
ғана шыңдалып, айналадағыларға да 
әсер ете түседі. Тіліміздің мәртебесін 
арттырып, жауапкершілікпен қарап, 
латын әліпбиін қолданысқа енгізуді 
қолға алайық. ХХ ғасырдағы қазақ руха-
ни мәдениетіндегі к�шбасшыларының 
бірі болған Ахмет Байтұрсынұлы – 
�мірі аңызға, шығармашылығы үлкен 
маңызға ие болған к�рнекті тұлға. Ол – 
құдай берген талантын туған халқына 
деген сүйіспеншілікпен суғарып, то-
лассыз еңбекпен шыңдаған қайсар да 
қаһарман ғалым. Жастайынан тағдыр 
талқысын к�ріп �скен Ахметті �сірген 
де, ғылым мен мәдениеттегі к�сегесін 
к�герткен де халық үшін еткен еңбегі, 
елі үшін еңсере жасаған қызметі. «С�зі 
жоғалған жұрттың �зі де жоғалады» 
деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, 
ұлттық тілімізді сақтап қалуға аянбай 
үлес қосайық. Латын әліпбиіне к�шу 
болашақта еліміздің жан-жақты да-
муына үлкен үлес қосып, жемісі мен 
жеңісін әкелері с�зсіз. �рбір халықтың 
ана тілі бар десек, �з ана тіліміздің бар-
ша болмысы, тіпті оның әрбір дыбысы 
мен жалғау жұрнағы әрбір азаматқа 
танымал, мәдени-әлеуметтік �мірде 

�зіндік мәні бар киелі ұғым. �р халық 
�з тілі арқылы әлемді, дүниені, �мірдің 
құнды тағылымдарын таниды, елінің 
мәдениетін жасайды, келешек ұрпаққа 
түйген тұжырымдарын жеткізеді, мем-
лекеттік тілінің мәртебесін к�тереді. 
Алайда оның толыққанды мемлекеттік 
тіл болуы үшін азаматтар тарапы-
нан да, мемлекет тарапынан да әлі 
де к�п істер атқарылуы шарт. Жас 
ұрпақтың бойына терең білім мен ру-
хани құндылықтарды сіңіруге күш салу 
мақсатында Ілиястай алып тұлғаны 
дүниеге әкелген туған жері, Ойтоған 
ауылындағы арканы латын әліпбиінде 
жазып, к�ше атауларының тұлғалары 
туралы мәлімет пен «Латын әліпбиіне 
к�шу – қазақ тілінің жаңа белесі» атты 
банерлер қойылды.

Біз латын әліпбиіне к�ше оты-
рып, �ркениетті елдердің қатарына 
қосылып, тіліміздегі дыбыстық жүйе-
лерді нақ анықтап, қазақ тілінің жа-
зылуы мен дыбысталу кезінде с�з-
дер қолданысындағы артық кірме 
с�здерден арыламыз. Qз тілімен с�й-
лескен, �з тілімен жазған жұрттың 
ұлттығы еш уақытта жоғалмайды. 
Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да 
себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – 
тілі. Сондықтан латын әліпбиіне к�шу 
біз үшін, болашақ үшін әлдеқайда 
маңыздырақ.

Ұлттық санамыздың қайта жаңғы-
руына жол ашу мақсатында Ойтоған 
ауыл дық кітапханасында «Білім – 
әлемдік, тәрбие – ұлттық» атты кітап 
к�рмесі ұйымдастырылып, наси-
хатталды. «А.Байтұрсынұлы – қазақ 
халқының мақтанышы» атты д�ңгелек 

үстел �тті. Және жас оқырмандармен 
«Жаңғыру жазудан басталады» атты 
ауызша журнал �ткізілді. 

Байтақ қазақ даласының иесі кім 
екенін алыс пен жақынға танытатын, 
қазақ жерінің кіндігіне Ақордасын 
тіккен жаңа Астана тарихымен таныс-
тыру, Астананың мемлекетіміздің 
мәртебесі, жоғары дәрежесі, елдік 
пен тұтастықтың, бірліктің тұтқасы 
екендігін әйгілеу, тарихқа енген 
жаңа астанамыз Астана қаласымен 
мақтануға тәрбиелеу мақсатында Аста-
на қаласының 20 жыл толуына орай 
латын әліпбиінде жазылған «Астана 
– отанымыздың жүрегі» атты кітап 
к�рмесі ұйымдастырылды.

Ойтоған ауылында латын әліпбиіне 
үлес қосып отырған мекемелердің 
бірі – ауылдық клуб. Онда Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы аясында жас�спірімдерді 
латын әліпбиіне бейімдеу, жазу, әріп-
терді �з еріктерімен үйрену, мақал, 

жұмбақтардың жауабын латын әліп-
биінде жазып, жарыстыру ойын 
түрінде �ткізілді. 

Еліміздің латын әліпбиіне к�шуі 
– ұлтымыз үшін жасалған маңызды 
қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің та-
рихына к�з жүгіртсек, бірінші байлығы 
– жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мем-
лекет және оның тарихы болуы ке-
ректігі айқындалады. Латын әліпбиі 
әлемде кеңінен қолданылады. Латын 
әліпбиіне к�шу ұлтымызды түркі және 
жаһандық әлемімен ықпалдасуға, 
қазақ халқы ертеден қолданған 
әліпбиі мізге қайта оралып, ұлттық 
санамыз дың қайта жаңғыруына жол 
ашады. Жаңа әліпби бізді мол мүмкін-
діктерге, зор жетістіктерге бастайтыны 
с�зсіз.

Тұрсыннұр БІЛІСБЕК, 
Ойтоған ауылдық округінің әкімі

Алматы облысы

Дүбірлі дода Алматы қаласы әкімдігі, «Самұрық-
Қ а з ы н а »  ұ л т т ы қ  ә л - а у қ а т  қ о р ы ,  « Т І К А »  т ү р і к 
ынтымақтастық және үйлестіру агенттігінің қолдауымен 
және ҚР Ұлттық спорт қауымдастығының, «Қыран» 
федерациясының бастамасыменмен 29 қараша-3 
желтоқсан күндері Алатау ауданындағы Момышұлы мен 
Ақын Сара к�шелері қиылысында ҚР Тұңғыш Президенті 
күні мен Алматы қаласы Алатау ауданының 10 жылдығы 
аясында ұйымдастырылды. 

Жарыс құстың сыны, құсбегінің киім үлгісі, құсты 
ат үстінен қолға шақыру, шырға тарту, еркін ұшыру 
тәрізді бірнеше кезеңдерден тұрды. Ал сосын алдын ала 
іріктелген бүркіттер қоянға, түлкіге салынса, ал қаршыға 
мен ителгілер сұнқар құстар қолға, далбайға шақырылатын 
болды. Содан соң олар да қырғауыл, к�гершін, қоянға 
жіберілді. Бүркітті шырғаға түсіру, түлкі мен қоянға 
салу, қаршыға, сұңқар, ителгімен қоян, кептер ұстау, 
ителгіні далбайға ойнату – Құсбегіліктен II Ашық Азия 
чемпионатының ең қызықты бәсекелері. Бүркітшілер ара-
сында бірінші орынды Қырғызстаннан келген Исмаилов 
Аман алды. Екінші орын Ақмола облысының құсбегісі 
Тастанбек Байраққа бұйырды. Үздік үштікті алматылық 
Құрманғалиев Ақберен түйіндеді. Айта кетерлігі, бұл до-
дада т�ртінші және бесінші орын алған қатысушылар 
да ақшалай сыйлық еншіледі. Бүркітшілер арасында ол 
орындарға Шығыс Қазақстаннан келген Нұман Qмірбек 
пен Словакиядан келген қонақ Канат Ярослав жайғасты.

Қаршыға баптаушылар арасындағы бас жүлдені 
Жамбыл облысынан келген Бабажан Берікболсын алды. 
Екінші орынға Түркістан облысының құсбегісі Махмуд-
хан Заки, үшіншіге Алматы облысының тумасы Сейітжан 
Бексұлтан, т�ртіншіге Қырғызстан азаматы Кубатов 
 Абдырасыл, бесіншіге Алматы облысының тағы бір тумасы 
Абдулкаримұлы Сармат жайғасты.

Ителгі салғандар арасындағы бас жүлде де Қырғызстанға 
кетті. Жеңімпаз — Абдукадыров Туголбай. Екінші орын 
алматылық Абулов Русланға бұйырды. Жамбыл облы-
сынан келген Үсен Айбар бұл додада үшінші орыннан 
к�рінді. Т�ртінші орынға бір туған бауырымыз Жумалиев 
Уран жайғасты. Бұл бестікті Алматы облысының құсбегісі 
Шалипов Медет түйіндеді. Жарыс соңында жеңімпаздарға 
ҚР Ұлттық спорт түрлері қауымдасты ғының, «Қыран» 
федерациясының, Алматы қаласы әкімдігі тағайындаған 
ақшалай сыйлықтар, медальдар және дипломдар табыс 
етілді.

Айта кетейік, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев биылғы 
Қазақстан халқына Жолдауында «Саламатты �мір салтын 
насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты басқару ісін 
күшейту керек. Ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз 
бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз керек. «Руха-
ни жаңғырудың» мән-маңызы да нақ осында» деген еді. 
Соған орай 1980 жылдары елімізде тұңғыш Бүркітшілер 
мектебінің іргетасы қаланған болатын. Ал 1988 жылы 
Алматының Орталық стадионында алғаш рет қазақ 
құсбегілерімен қатар к�рші қырғыз, түркімен құсбегілері 
қатысқан Халықаралық Бүркітшілер фестивалі, сосын 
1989-1990 жылдары Наурыз мейрамы аясында Алматы ип-
подромында бүркітшілердің республикалық сайысы �ткен 
болатын. Міне, осы дәстүрді қайта жаңғыртып, Алматы 
қаласында құсбегілік �нерді қайта қолға алу үшін биыл-
дан бастап Қыран құс баптаушылардың жарысын �ткізу 
дәстүрге айналдырылды. 

Айтуған Д6УЛЕТ

ҚҰСБЕГІЛІК 
қайта түледі
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2018 жылА Т А М Е К Е Н

Биылғы 2018 жыл – Маңғыстау жұрты 
үшін аса маңызды оқиғалардың бірі де 
бірегейі болған Каспий маңындағы бес 
мемлекет басшыларының Каспий теңізінің 
мәртебесін айқындап белгілеуге арналған 
Ақтаудағы Саммитін алдымен айтуға 
тиіспіз. Осынау дүниежүзілік маңызға ие 
ша раны тыңғылықты дайындауға және 
оның тиянақты �ткізілуіне тиісті орган-
дар мен құрылымдар қызметкерлерін 
шебер үйлестіріп жұмылдыра білген �ңір 
басшысы – Маңғыстау облысының әкімі 
Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов үлкен іскерлік 
танытты. Осы саммитке қатысу үшін 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан �бішұлы Назарбаев Маңғыстау 
облысына келген сапарында облыс 
активімен кездесуінде с�йлеген с�зінде 
Каспий маңындағы �ңірлердің бүгінгі 
күнгі геосаяси кеңістіктегі алатын орны 
мен маңызына айрықша тоқталды. Теңіз 
жағалауын мекендейтін халықтардың 
ғасырлар бойы �зара тарихи, мәдени, 
рухани тығыз байланыста болғанын баса 
айта келіп, тарихи-мәдени ескерткіштері 
к�п, ашық аспан астындағы мұражай 
болып саналатын �лкенің болашақтағы 
� с і п - � р к е н д е у і  ә р  у а қ ы т т а  � з і н і ң 
бақылауында болатындығын жеткізді. 
Мұнда әуе, авто, теміржол, паром және 
теңіз к�ліктерінің желісі тоғыс қан. Каспий 
теңізі мәртебесінің айқын далуымен �ңір, 
еліміздің к�лік-логистика орталығына ай-
налады деп пайымдады. 

Каспий маңы мемлекеттері басшы-
лары ның Бесінші саммиті �те жоғары 
дең гейде табысты �тті. Аса маңызды ха-
лықаралық жиынға Қазақстан, Ресей, 
�зербайжан, Иран және Түркменстанның 
президенттері қатысты. Тараптар  Каспий 
теңізінің құқықтық мәртебесі, теңізде 
экономика, к�лік-транзит, экология, 
қауіпсіздік және басқа да салалар бойын-
ша ынтымақтастық орнату мәселелерін 
талқылады. Бес ел басшылары  Каспий 
теңізінің мәртебесін айқындап, Ақтау 
К о н в е н ц и я с ы н  қ а б ы л д а д ы .  Б ұ ғ а н 
бүгінгі әлемдік кеңістіктегі елдер бұ-
қаралық ақпарат құралдары арқылы �з 
мүддесі тұрғысынан Каспий теңізі ар-
қылы Маңғыстау аймағымен ынтымақ-
тастық қарым-қатынас жасауға деген 
қызығушылығын білдіріп жатты. Бұл 
– еліміздің, оның ішінде Маңғыстаудың 
мәртебесін бұрынғыдан да биікке к�теріп, 
ел рухын тағы бір мәрте асқақтатты.

Маңғыстау �ңірі мен Ақтау қаласы 
еліміздің сән-салтанаты үйлесімді жарас-
қан, қазына байлығының молдығы, білімі 
мен біліктілігі жоғары жігерлі жандардың 
қарымдылығының арқасында к�лік-
логистикалық орталығы болып табылады. 
Бұл – Маңғыстауда �ткізілетін мәдени-ру-
хани тағылымы мол, маңызды іс-шара лар-
дың ауқымын кеңейтуге мүмкіндік беруде.

Ералы Лұқпанұлы облысқа әкім болып 
келуімен Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында қойылған міндеттерді іске 
асыруға ерекше ден қойылды.Бағдарламада 
халқымыздың ежелгі кезеңіндегі, бүгінгі 
кездегі және болашақта рухани-мә дени 
қазынасын, оның даму бағыты айқын-
далғаны белгілі.

Qңір басшысының бастамашылығы 
мен ұйытқы болуының және осыған тиісті 
мемлекеттік органдар мен қоғам дық 
ұйымдарды жұмылдыруының нәтиже-
сін де �ңірде табысты �ткізілген тарих, 
мәдениет, әдебиет пен �нер және спорт 
салаларын қамтыған к�птеген мәнді де 
мағыналы іс-шаралар іске асырылды. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да бекітілген жобалар бойынша киелі 
Маңғыстау жерінде мемлекеттік бюджет-
тен тыс ел азаматтарының демеушілігімен 
12 млрд теңгеге жуық қаражат халық 
игілігіне жұмсалған. 30 спорттық кешен 
мен алаң дар салынып, 50 орта мектеп 
қажетті спорт тық құралдармен қамтамасыз 
етілді. Жас мамандарға арналып 500 
орындық 2 жатақхана салынды. «Жасыл 
мектебім, жасыл мекенім» жобасы іске 
асырылып, мектеп жанынан 19 жылыжай 
бой к�терді.

Ақтау қаласының 15 шағынауданының 
теңіз  жағалауынан қазіргі  заманғы 
архитектуралық пішінде амфитеатр 
салынып, пайдалануға берілді. Мұнда 
ұзындығы 70 метр болатын сахнада 
бір мезетте мың �нерпаздың �нерін 25 
мың к�рермен тамашалай алады. Сахна 
т�ріндегі орталық бағана үстіне биіктігі 4 
метр 20 см болатын «Суын айғыр» мүсіні 
орнатылған. Мұнда фестиваль, концерттер 
мен түрлі мәдени іс-шара ұйымдастыруға 
�те ыңғайлы жағдайлар қарастырылған. 
Қала тұрғындары мен қонақтарының 
және балалардың тынығуына жайлы 
орындықтар қойылған. 

Ақтау қаласының 34 шағынауданында 
архитектураның соңғы үлгісімен «Достық 
үйі» салынып, пайдалануға берілді. 
Бұл кең сарайға «Қоғамдық келісім» 

қолға алынып, қысқа мерзімде қатарға 
қосылды. Түнгі мезгілде жарық шамдар 
жарқырай жанып, жартастар қызылды-
жасылды түс пен реңкке б�леніп 
құбылады. Осынау ғажайып жобаның 
ауданы 6 мың шаршы метр. Жаяу жүр-
гіншілер 4-ші «а» шағын ауданындағы 
теңіз дің жартасты б�лігінен бастала-
ды. Теңізбен астастырылған соқпақ 
бойымен жарқыраған жартастар, түбек 
тарихынан сыр шертетін түрлі таңбалар 
мен бейнелер жағалау бойымен жүруге 
қолайлы сүрлеу жол әр адамның к�ңілін 
к�теріп, елі, жері үшін бойыңа мақтаныш 
сезімін құяры с�зсіз. 

Ұ л т т ы қ  р у х а н и я т  с а л а с ы н д а 
 халық ара  лық және республикалық деңгейде 
ұйым дастырылған мәдениетімізді, әдебиет 
пен �нерді к�пшілікке танымалдау бағы-
тындағы шаралар да к�рермендердің 
к�ңілінен шығуда. Бұл да облыс әкімі 
Ералы Тоғжановтың тапсырмасымен 
маңғыстаулықтардың, оның ішінде осы 
шараларды ұйымдастыруға тартылған әрі 
жауапты мемлекеттік мекемелердегі білікті 
мамандар мен жігерлі жастардың тікелей 
атсалысуы, қатысуының арқасында мүмкін 
болғанын к�ріп отырмыз. 

Маңғыстау облыстық «Қазақ тілі» 
қоғамдық бірлестігі мемлекеттік бағдар-
лама аясында мемлекеттік тілді дамыту, 
қолданылу аясын кеңейту бағытында 
біршама жұмыстарды атқаруда.  Сондай 
шаралардың бірі  ретінде оқушылар 
 арасында Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» 
ұлттық идеясы, «100 нақты қадам» – Ұлт 
жоспары мен «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласының 
идеяларын іске  асыру мақсатында 
байқау �ткізіп келеді. Биылғы жылғы 
байқауда:  Елбасы Н.Назарбаевтың 
еңбектері; Абайдың �леңдері мен қара 
с�здерінің тағылымы; Халық жазушы-
сы �.Кекілбаевтың шығармашылығы; 
қ а з а қ т ы ң  с а л т - д ә с т ү р і  д е г е н  т � р т 
тақырып бойынша �ткізілді. Конкурсқа 
қатысқан мектеп оқушылары мен колледж 
студенттері аталған тақырыптар бойынша 
ізденіспен кітаптарды оқып, зерделеп 
жазғаны қуантты.

Конкурсқа облыстың барлық аудан-
қалаларындағы мектеп оқушылары мен 
колледж студенттерінен 144 жұмыс келіп 
түскенін, жылдан-жылға конкурсқа 
қатысу шылар санының артуымен қатар, 
жұмыс тар сапасының да жақсарып отырға-
нына к�з жеткіздік.

Жиында с�з алған Маңғыстау облысы 
әкімінің орынбасары Р.Сәкеев облыстық 
«Қазақ тілі» қоғамдық бірлестігінің жүргізіп 
отырған игі жұмысына ризашылығын 
білдіріп, алдағы уақытта шығарманы 
елімізде қолға алынып отырған латын 
қарпімен жаздыруды жолға қою ж�нінде 
ұсынысын айтты.

 Елімізде рухани жаңғырудың негізгі 
�зегі – қазақ тілінің латын графика-
сына к�шуі мемлекеттік тілдің �рісін 
кеңейтетін факті екендігі баяндалады. 
Мемлекеттік тілдің дамуы мен �рісін 
кеңейтуде Елбасының жоғарыда аталған 
бағдарламалық мақаласында айтылған 
тұжырымдарының маңызы зор. 

Осындай шаралар арқылы оқушы 
жастарға мемлекеттік тілді меңгеруге, 
ұлттық санасын оятып, елдік мүдде 

неу ауданындағы Қыз әулие, сынықшы 
Қыдырша ата, Бекбаулы ата тәрізді киелі 
орындар. Шопан ата қорымына жақын 
қола дәуірінің Ұлыкіндікті діни-қабірлеу 
кешені, Ақбота Бектұрлыұлы К�ркембай 
ахун мешіті, табиғи ландшафты орын-
дар ретінде Үстірттегі Бозжыра тауы, 
Қаратау б�ктеріндегі Шерқала тауы, 
 Самал сайы және Айрақтыдағы таңбалар, 
Қараған түбектегі  Тамшалы,  Саура 
сайлары. Қашаған жырау мен Нұрым 
жыраулардан «Қырымның қырық ба-
тыры» жырлар желісін үйреніп, біздің 
заманымызға жеткізіп, қағаз бетіне түсуіне 
септігін тигізген ұлы жырау Мұрын-
Тілеген Сеңгірбекұлының (1859-1954) 
тұрған үйі, ұстаханасы, тарихи тұлғаларға 
қатысты қасиетті орындар қатарында 
маңғыстаулық Құлбарақ батыр әулие 
(1790-1832), Маңғыстау түбегіне алғаш 
жерленген адай баласы Бердалы Отарұлы 
(1727-1770), Маңғыстау �ңірінің, қалың 
елдің к�реген к�семі, с�з ұстаған шешені 
атанған Айтқұлұлы Атағозы батыр (1704-
1794) жерленген қорымдар да бар.

« М а ң ғ ы с т а у  о б л ы с ы н ы ң 
материалдық және материалдық 
емес тарихи-мәдени мұралары» 
тақырыбында халықаралық кешенді 
э к с п е д и ц и я с ы н  ұ й ы м д а с т ы р у 
жұмысы жүргізілуде. Биылғы жылы 
экспедицияның Мұнайлы ауданы 

мен Жаңа�зен қаласы тұрғындары 
а р а с ы н а н  Х Х  ғ а с ы р д ы ң  2 0 - 3 0 

 жылдарына қатысты этнографиялық 
мәліметтер жинақтау, белгілі неміс эт-
нографы Рихард Карутц жолымен, «100 
жылдан соң» ғылыми бағыттары бойын-
ша 2-туры ұйымдастырылып �ткізілді. 
Экспедиция жұмыстарына жергілікті 
тарихшы-�лкетанушылармен қатар, Ре-
сей этнографиялық музейінің Кавказ, 
Орта Азия, Қазақстан этнографиялық 
б�лімінің мамандары, тарих ғылымының 
кандидаттары Л.Ф.Попова, Е.Л.Кубель, 
Қ . А . Я с а у и  а т ы н д а ғ ы  х а л ы қ а р а л ы қ 
қазақ-түрік университеті, Түркология 
ғ ы  л ы м и - з е р т т е у  и н с т и т у т ы н ы ң 
 директоры, теология ғылымының док-
торы Д.Кенжетай, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің про-
фессоры, тарих ғылымының докторы 
Т.Қартаева, «Архрест» ескерткіштерді 
қайта қалпына келтіру мекемесінің бас 
архитекторы, Халықаралық архитектура 
академиясының Мәскеу б�лімінің профес-
соры С.Ағытаев қатысты. Экспедицияның 
«Маңғыстаудағы ноғайлы кезеңі (15-17)» 
бағыты аясында «Қарауылкүмбет» орта 
ғасырлық күмбезтамына археологиялық 
аршу жұмыстары жүргізілді.

Биылғы қыркүйек айында «Маңғыстау 
мен Үстірттің құдық-шыңыраулары, сак-
ралды нысандары, жерасты мешіттері, 
эпиграфикасы, петроглифтері» ғылыми 
бағыттары бойынша экспедицияның 
3-туры �ткізіліп, қорытындысы бойын-
ша деректі фильмдер «Ел арна», «Kazakh 
TV» және «Хабар 24» телеарналарында 
к�рсетіліп, к�рермендерге ұсынылды.

Маңғыстау �ңірінің тарихи және 
мәдени нысандарын, жергілікті бағалы 
құндылықтарды, табиғи ландшафттар 
негізінде қалыптасқан мұраларды, та-
рихи архитектуралар, ескерткіштер, 
кесенелерді қорғау, жаңғырту, сондай-ақ 
тарихи және саяси маңызы бар оқиғалар 
орындары туралы ақпаратты халық 
арасында таратып, кеңінен  насихаттау 
мақсатында Интерактивті карта жо-
басы жасалды. Аталған жоба «Рухани 

жаңғыру» және «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламалары аясында 
әзірленгенін айта кетуіміз керек. Бұл –
Маңғыстау облысындағы Қазақстанның 
100 объектісінің ұлттық тізіміне және 
жергілікті маңызы бар қасиетті орындар 
тізіміне енгізілген жерлерді цифрлан-
дыру мақсатында жасалған. Бұған тари-
хи және мәдени маңызға ие нысандар 
мен орындарға табиғи ландшафттар мен 
мәдени мұралар, діни сәулет ескерткіштері, 
кесенелер, сондай-ақ халықтың жадында 
сақталған құндылықтарға ие тарихи және 
саяси оқиғалар болған жерлер кіргізілген. 
Аталған Жобаны алдағы уақытта да 
тарихи, мәдени және археологиялық 
құндылықтармен толықтырудың шарала-
ры белгіленген.

Маңғыстау �ңірі, оның ішінде Ақтау 
қаласы Халықаралық және республикалық 
спорт жарыстары �ткізілетін халықаралық 
стандарттарға сай келетін орынға айналып 
отырғанын да мақтанышпен айта аламыз. 

Облыс, қала әкімдерінің тікелей 
қолдауымен дене шынықтыру мен спорт 
саласы серпінді дамып келеді. Тек соңғы 
уақыттың �зінде Ақтау қаласында әйелдер 
арасында шахматтан Халықаралық 
біріншілік пен бокстан ерлер арасын-
да Қазақстан Республикасының чем-
пионаты секілді ірі жарыстар табысты 
�ткізілді. Бұл – қазіргі заманға сай спорт 
кешендері мен спорт залдары облыстың 
ауылдық жерінде де салынып, халықтың, 
әсіресе жастар мен жас�спірімдердің 
спортпен және дене шынықтырумен 
айналысуына мол мүмкіндік жасалып 
отырғанын айғақтайды. Облыс спорт-
шылары ұлттық спорт түрлерінен де 
жоғары к�рсеткіштерге қол жеткізіп, оның 
бұқаралық сипат алуына лайықты атса-
лысуда. Бұдан б�лек, облыстан тысқары 
�ңірлерде �ткізілген қазақ күресінен, 
дзюдодан, каратэден, стендтік атудан, 
суда жүзуден республикалық жарыс тарда 
маңғыстаулық спортшылар жүлделі орын-
дарды иеленіп, жаттықтырушылар мен 
жан күйерлерін қуанышқа б�леуде.

Енді осы мақаланы жазуымызға түрткі 
болған, жоғарыда айтып �ткеніміздей, 
Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласын зерделей қарасақ, 
мақа ланың кіріспе б�лігінде «Кеңістік 
– барлық нәрсенің, ал уақыт – бүкіл 
оқиғаның �лшемі. Уақыт пен кеңістіктің 
к�кжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы баста-
лады» дей келе, «Қазақстан тарихы да жеке 
жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында 
қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан 
қарағанда түсінікті болуға тиіс» екендігіне 
оқырман назарын аудартып, бірінші 
тарауында оған рет-ретімен, яғни «Ұлт 
тарихындағы кеңістік пен уақыт» де-
ген тарауында «Атқа міну мәдениеті»;  
«Ұлы даладағы ежелгі металлургия»; «Аң 
стилі»; «Алтын адам»; «Түркі әлемінің 
бесігі»; «Ұлы жібек жолы»; «Қазақтан 
– алма мен қызғалдақтың отаны» деген 
та қырыптармен дәйектендірген. Ал «Та-
рихи сананы жаңғырту» деп аталатын 
екінші тарауында «Архив – 2025»; «Ұлы 
даланың ұлы есімдері»; «Түркі әлемінің 
генезисі»; «Ұлы даланың ежелгі �нер және 
тех нологиялар музейі»; «Дала фольк-
лоры мен музыкасының мың жылы»; 
«Тарихтың кино �нері мен телевизиядағы 
к�рінісі» деген тақырыптарымен дәлелді 
дәйектер келтіреді. Qткен тарихымыздың 
белгісіз қырларын ашу үшін осы саладағы 
мәселелермен айналысатын мекеме-
лер мен кәсіпорындар жұмысының 
жаңаша бағыттары айқындалмақ. Ұлы 
дала жерінен табылып жатқан ежелгі 
тарихи орындар, ондағы археологиялық 
құндылықтар халқымыздың ежелгі 
дәуірдің �зінде адамзаттың материалдық 
және рухани игіліктеріне лайықты 
үлесін қосқандығын айғақтайды. Қазіргі 
 за манғы �ркениеттің дамыған, ғылым 
мен техниканың, әсіресе электроника 
құдіретінің шарықтап �рлеген кезеңінде 
тарихшыларымызға, археологтарымызға, 
�лкетанушыларға және осы салаға қатыс-
ты басқа да ғалымдарға, осы іске жауапты 
тұлғаларға тарихтың белгісіз қырларын 
мұқият жан-жақты зерделеп, ғылыми 
тұрғыдан тұжырымдауды ұсынады.

Бүгінгі күнде облыста «Рухани жаң-
ғыру» бағдарламасы бойынша екі жүзден 
астам жоба іске асырылуда. 

Енді алдымызда осы жобаларға қоса, 
тарихты жан-жақты зерттеу жүргізу, 
а р х е о л о г и я л ы қ  қ а з б а  ж ұ м ы с т а р ы н 
жал ғастыру, �ңірдегі тарихи, мәдени 
ескерткіштердің құпия сырларын ашып, 
ортақ игілікке айналдыру үшін қайта 
жаңғыртып қалпына келтіру,  тарихи 
тұжырымдарды жаңаша к�зқараста 
қалыптастыру,  еліміздегі  және шет 
елдердегі архив қорларында сақталып 
қалған әр дәуірдегі қазақ халқына қатысты, 
оның ішінде Маңғыстау �ңіріне қатысты 
архив материалдарын, құнды құжаттарын 
іздеп табу және осыларды халқымыздың 
ортақ игілігіне айналдыру міндеттері 
қойылып отыр. 

Елбасының рухани жаңғыру саласын-
да ұлттық тарих, ұлттық мүдделер (оның 
ішінде қазақ тілін латын қарпіне к�шіру) 
тұрғысынан алдымызға қойып отырған 
ауқымды міндеттерді �ңірдің бүгінгі ар-
дагер азаматтары мен электрониканың 
құдіретін меңгерген кәсіби жоғары, білікті 
де жігерлі мамандары осы саланы да 
цифрландыру жолымен абыроймен іске 
асыратындығына кәміл сенеміз.

Бектұр ТNЛЕУҒАЛИЕВ,
Маңғыстау облыстық «Қазақ тілі» 

қоғамдық бірлестігінің т2рағасы, 
Маңғыстау облысының 

Құрметті азаматы

ӘУЛИЕЛЕР МЕКЕНІ
– 

мекемесі мен �ңірдегі 20 этномәдени 
бірлестікті біріктіретін Маңғыстау облысы 
Қазақстан халқы Ассамблеясы, Аналар 
кеңесі, ғылыми-сарапшылық кеңесі және 
облыстық қазақ тілі қоғамы мен ақсақалдар 
кеңесі орналасқан. «Достық үйі» сарайын-
да 30 және 60 орындық екі конференция 
залы, 420 орындық акт залы, 60 орындық 
салтанат залы, 90 орындық кинозал мен 
90 орындық дәмхана келушілерге мінсіз 
қызмет к�рсетуде. Осындай сәнді де 
зәулім ғимарат облысты мекендейтін ұлт 
�кілдерінің игілігіне қызмет етуде.

 Кино �нерінің әлемдік деңгейдегі 
жарық жұлдыздарының бірі, халқымыз-
дың әйгілі актері, Қазақ КСР-нің халық 
әртісі Нұрмұхан Жант�ринге �з есімімен 
аталатын Маңғыстау облыстық драма 
театрының алдында еңселі ескерткіш 
орнатылды. Жергілікті кәсіпкерлердің 
қаражатына тұрғызылған ескерткіш 
Нұрмұхан Жант�риннің 90 жылдық ме-
рейтойы құрметіне тамаша тарту болды. 
Ескерткіште Нұрмұханның ой үстінде 
отырған сәті бейнеленген. Мүсіннің 
биіктігі – 2 метр 7 см. Тұғыры гранит 
тас тан жасалған. Жалпы биіктігі – 4,5 
метр. Авторы – жергілікті мүсінші К�шер 
Байғазиев. Осының бәрі бүгінгі �скелең 
ұрпақты, алдымен, елінің тәуелсіздігі мен 
халқының бостандығы жолында күрескен 
тарихи тұлғаларды, олардың ел алдында 
сіңірген еңбектерін к�пшілікке танымал 
ету, үлгі-�неге ету арқылы отансүйгіштікке 
тәрбиелеу үшін ауадай қажет. Осы мақсатта 
Маңғыстау облысының әкімдігі мен 
ТҮРКСОЙ-дың бастамасымен  Каспий 
жағалауы елдерінің ІІ Халықаралық 
 театр фестивалі �ткізілді. Фестиваль 
ұлттық  театр мен кино �нерінің саңлағы 
Нұрмұхан Жант�риннің 90 жылдығына 
арналған фестивальдің ашылуында с�з 
алған облыс әкімі Ералы Тоғжанов: «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да биыл екінші рет �ткізіліп отырған 
К а с п и й  ж а ғ а л а у ы  е л д е р і н і ң  т е а т р 
фестиваліне к�ршілес мемлекеттер театр-
лары тарапынан қызығушылық �ткен 
жылмен салыстырғанда жоғары болып 
отыр. Былтырғы жылы осындай �нер 
мерекесіне 4 елден 6 театр қатысса, биыл 
бес елден сегіз театр қатысып, сахналық 
шеберліктерін сарапқа салды. Бұл – та-
рихы мың жыл дық тардан тамыр тартатын 
мәдени және рухани байланыстарымызды 
одан әрі жалғастырып, нығайтуда мүдде-
мақсаттарымыздың бірлігін меңзейді» деді. 
Шараның мақсаты – ұлы актердің рухына 
құрмет к�рсете отырып, Каспий жағалауы 
елдері театрларының мәдени-рухани 
ынты мақтастығын арттыруға ықпал ету; 
театр лардың шығармашылық бастама-
ларын ынталандыру, к�рермендер наза-
рын заманауи шығармашылық үрдістерге 
 аудару.

Аталған фестивальге классикалық 
немесе ұлттық қойылымымен Иран, 
�зербай  жан, Ресей, Түркменстан мен 
 Қа зақ станнан барлығы сегіз театр қатысты.

Каспий теңізінің жағалауымен серуен-
деуге арналған «Жартасты соқпақ» жобасы 

«Рухани 
жаңғыру» 

бағдарламасы аясында 
бекітілген жобалар бойынша 

киелі Маңғыстау жерінде мемлекеттік 
бюджеттен тыс ел азаматтарының 

демеушілігімен 12 млрд теңгеге жуық 
қаражат халық игілігіне жұмсалған. 30 

спорттық кешен мен алаң дар салынып,50 
орта мектеп қажетті спорт тық құралдармен 

қамтамасыз етілді. Жас мамандарға арналып 
500 орындық2 жатақхана салынды. 
«Жасыл мектебім, жасыл мекенім» 

жобасы іске асырылып, мектеп 
жанынан 19 жылыжай бой 

көтерді.

тұрғысынан ойлауға бағыттап тәрбиелеуде 
тарихи ескерткіштер мен мұраларды 
насихаттаудың маңызы зор. Облыста осы 
бағытта тарихи-мәдени ескерткіштерді 
қорғау, жаңғырту ж�ніндегі әдістемелік 
кеңес жұмыс істейді. Кеңестің бірнеше 
отырыстары �ткізіліп, осы бағыттағы 
жұмысты жандандыру ж�нінде бірқатар 
маңызды ұсыныстар берілген. Осыларды 
іске асыру нәтижесінде біршама оңды ша-
ралар тындырылды.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасын жүзеге асыруда 
«Қазақ станның жалпыұлттық қасиетті 
орындары» жобасына республика бойын-
ша 100 нысан, оның ішінде Маңғыстау 
облысынан 15 киелі нысан енгізілген.
Олардың қатарында Шопан ата, Шақпақ 
ата, Масат ата, Қараман ата, Сұлтан үпі орта 
ғасырлық жерасты мешіттері, Бекет атаның 
мешіттері, Кіші жүздің батырлары, билері 
мен ру басылары жерленген пантеон – 
Сисем ата қорымы, «Адай ата – Отпан тау» 
тарихи-мәдени кешені, ЮНЕСКО-ның 
алдын ала есепке алу тізімінде тұрған орта 
ғасырлық «Қызылқала қалашығы», Форт-
Шевченко қаласындағы Т.Г.Шевченконың 
мемориалды кешені, сондай-ақ Барақ 
Сатыбалдыұлы,  Балуанияз Мүсірепұлы, 
Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжіұлы 
секілді батырлар бар.

«Қазақстанның киелі жерлерінің 
геог рафиясы» жобасы аясында �ңірлік 
киелі орындардың тізіміне Маңғыстау 
облысынан жергілікті маңызы бар 28 
киелі нысан енгізілген. Олар: Ман ата, 
Қаңға баба жеріндегі Мақтым баба, 
Есен ата, Қошқар ата, Темір баба, Хатам 
(Сейіт) ишан, Күйеу там, Оғыланды ата, 
Есмәмбет әулие, Тобықтыдағы Бекет ата 
мешіті, Кенті баба, Ержан хазірет, Бей-

Елбасының облысқа сапары кезінде
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БІЛІМ

Екінші қырынан алғанда, ішкі уәж іштен 
шығып жатады немесе жеке тұлғаның �зінен 
туындайтын, бастау алатын уәж, әдетте сыртқы 
уәжге қарағанда бұл анағұрлым рақымды, 
ізгілікті табыс деп есептеледі. Оқушылар оқудан 
рақат алып, оны қызықты деп санағандықтан, 
оқуға белсенді атсалысу арқылы табысқа жетуін 
ішкі уәждің мысалы ретінде келтіруге болады. 
Бұл ретте оқытудағы негізгі мәселе мұғалімдер 
оқушылардың уәжін, атап айтқанда, ішкі 
уәжін қалай арттыра алатындығында болып 
отыр. Мұғалімдер жұмыстың жақсы екенін 

мойындап, оны мадақтау арқылы сыртқы 
уәжді қолданады. Айталық, бастауыш сынып 
мұғалімдері оқушылардың егжей-тегжейлі 
орындалған жұмысы үшін оқушыларды мақтай 
алады, ал оқушы жұмысты толық орындама-
са, тіпті ол жұмысты жақсартқанның �зінде, 
мұндай оқушыны мақтамайды. К�птеген зерт-
теу қорытындысы бойынша, оқушылардың 
білімге құштарлығы күшті болады, алайда білім 
алу барысында ол бәсеңдей береді. Мұғалімдер 
ең бірінші кезекте оқушының осы туа біткен 
қызығушылығын қолдап, оны білім алу үдерісіне 

тарту арқылы баланың ішкі уәжін барынша 
арттыруға ұмтылулары керек. Себебі олар 
ішкі уәжін жоғалтқан болса, оны ояту қиынға 
соғады. Ұстаздар сыртқы уәждеуші факторларға 
жүгінуде абай болғаны абзал, �йткені ол ішкі 
уәжге кері әсер етуі мүмкін. 

Мұғалім оқушылардың зер салып тыңдауын 
сақтап қалу мақсатында жұмыс үдерісі барын-
ша күрделі және әртүрлі болуын қадағалайды, 
бұл ретте оларға қойылған міндеттерді орын-
дау үшін қажетті дағдылар мен білімді береді. 
Мұғалім оқушыларда «�зіндік мақсат» және 
«ішкі уәж» деп атайтын қасиеттердің болу-
ына жағдай жасауға тырысуы тиіс. Басқаша 
айтқанда, оқушылар �зін-�зі ынталандыра 
алады және осыған орай, оларда ұмтылыс пен 
қызығушылық пайда болады. Бұны жазалауға 
ұшырамау немесе емтиханнан құламау түрткі 
болып табылатын сыртқы ынтадан ажырата 
білген ж�н. 

Осы тұрғыда мұғалімдер жұмыс үдерісіне 
мақсатқа жету жүйесін енгізеді, нәтижесінде 

оқушылардың жоспарлау мен белгілі бір 
деңгейге жету жетістігіне к�ңіл толады. Дәріс 
беру жүйесі оқушылардың нақты жайға  назар 
аудару қабілеті дамитындай және сабақтар 
топтамасының материалын жүйелі түрде игере 
отырып ұзақ уақыт назарда ұстайтындай құрыла-
ды. Мұғалімдер оқушыларды жұмысқа ынталан-
дырады және сыныпта болатын жағдайлардың 
бәріне белсенді қатысуға мүмкіндік береді. 

Бұған қарап отырып, оқушы оқу үдерісіне 
белсенді қатысқанда ғана материалды терең 
меңгеруге қол жеткізетінін түйіндеуге бола-
ды. Кеңірек айтсақ, жеке бағдарланған оқыту 
шеңберінде, оқушылардың сыныпқа келген 
кездегі бастапқы сенімдерін, білімін және 
�зіндік ойын негізге ала отырып, �з пайымдауын 
жасауға қабілетті екенін мұғалім түсінеді. Егер 
оқу үдерісі оқушы мен оқу материалын қосатын 
«к�пірді салуға» негізделсе, онда осы үдерісті 
үйлестіретін мұғалімдер к�пірдің екі жағын да 
қадағалай білуі тиіс. Мұғалімдер оқушылардың 
не білетінін және нені жасай алатынын, сондай-

ақ олардың қызығушылығын, әр оқушының 
нені жақсы к�ретінін және не істегісі келетінін 
түсінуге тырысады.

Білім мазмұны жаңару жағдайында оқу 
мақсатын түсіну – �те маңызды. Мақсаттың 
маңыздылығы оқытудағы уәждеу деңгейіне тура 
пропорционал. Маңыздылығы жоғарылаған 
сайын, уәж де арта түседі.

Егер оқушылар тек біреу үшін ғана оқыса, 
мысалы, ата-анасы, мұғалімі үшін, онда оны 
уәждеу оңай болмайды. �р сабақтың басында 
мақсатымызды ауызша ұдайы айтып отыруы-
мыз керек, сабақтың �н бойында бірнеше 
рет қайталауымыз маңызды. Тіпті оқи ала-
тын жағдайға келгенде тақтаға жазып қою 
 керек. Осы шағын ғана с�йлем оқушылардың 
оқуындағы қозғаушы күшке айналуы мүмкін. 

Айман БИПАЖАНОВА,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

педагогикалық шеберлік орталығы Алматы 
қаласы филиалының аға менеджері 

Оқушының белсенді болуы маңызды

-

-
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алған ұлы үдерісінде жастардың орны 
ерекше. Жас ұрпақ – егеменді елдің 
ертеңі, кемел елдің келешегі. Сондықтан 
да еліміздің болашағы жастарға тікелей 
байланысты. Бұл ж�нінде ҚР 2020 
жылдарға дейінгі «Қазақстан – 2020»: 
болашаққа жол» мемлекеттік жастар 
саясаты тұжырым дамасында да егжей-
тегжейлі айтылды.

Елбасының биылғы жылғы Жол  дауы 
да тәуелсіз ел тірегі – жас тар мәселесіне 
жете к�ңіл б�ліп, бола шақ тың болмысын 
айқындауымен аса маңызды. «Жастардың 
барлық санатын қолдауға арналған шара-
ларды толық қамтитын әлеуметтік саты ның 
ауқымды платформасын қалыптастыру 
керек. Келесі жылды «Жастар жылы» деп 
жариялауды ұсынамын» деп Президент 
қоғамның даму үдерісін ілгерілетудің 
ж е т е к ш і  к ү ш і  ж а с т а р д ы  қ о л д а у  – 
мемлекеттік саясаттың басымдылығына 
айналатынын атап к�рсетті. 

Елбасы Нұрсұлтан �бішұлының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасының заңды жалғасы іспетті 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы 
тарихи-танымдық ой-сананы оятуға тың 
серпін берумен бірге, аса зор тәрбиелік 
мәнге де ие. Ұлы даланың Президент 
тарихи-танымдық тұрғыдан нақтылаған 
жеті қырынан әрбір жас азамат ұлт тари-
хындағы уақыт пен кеңістік аясында 
жасалған әлемдік �ркениеттің ұлы далалық 
символдық белгісін таниды. 

ҚазҰУ жастары �здерінің қызмет-
терін «әлеуметтік серіктестік» ұста-
нымдарына сәйкес жүзеге асыруда. 
�леу меттік серіктестік – университетті 
басқару жүйесіне қатысу үлесі  мен 
жауап кершіліктері нақты белгіленген, 
әбден анықталған және икемделген 
ынтымақтастық үлгісі. 

�л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде дамыған �зіндік ерек-
шелігі ,  міндеттері  және дәстүрлері 

«Биыл академиямыздағы «Кино және 
ТВ» факультетінің құрылғанына 25 жыл 
толып отыр. Жуырда Елбасымыз «Ұлы 
даланың жеті қыры» деген мақаласын 
жариялады. Онда Мемлекет басшысы 
«Қазіргі замандағы халықтардың тарихи 
таным-түйсігінде кино �нері ерекше 
орын алады. Жалпы халықтың санасын-
да фильмдердегі жарқын кинообраз-
дар іргелі ғылыми монографиялардағы 
деректі портреттерден г�рі маңыздырақ 
р�л атқарады. Сондықтан Қазақстан-
ның �ркениет тарихының үздіксіз 
 дамуын к�рсететін деректі-қойылымдық 
фильм дердің, телевизиялық сериал-
дар мен толықметражды к�ркем кар-
тиналардың арнайы циклін �ндіріске 
енгізу керек. Аталған жобалар кең 
 ха  лықаралық ынтымақтастық аясын да 
отандық және шетелдік үздік сце на-
ристерді, режиссерлерді, актер лерді, 
продюсерлерді және заманауи кино 
�ндірісінің басқа да мамандарын тарту 
арқылы жүзеге асырылуға тиіс» деп атап 
к�рсетті. Орталық Азия деректі кино 
форумы осы мәселелерге арналған. 
К�здеген мақсатына жетеді деп ойлай-
мын» деді А.Маемиров. 

«Қазақфильм» АҚ басшысы Бақыт 
Қайырбековтың айтуынша, биыл 12 
деректі фильм түсірілген. Оның к�бі 
– халықаралық кинофестивальдердің 
жеңімпазы. «Бұл елімізде деректі кино 

 Кәсіпорын ел экономикасын да-
мы туға және Атырау облысы тұрғын-
да рының әлеуметтік жағдайын жақ-
сартуға зор үлес қосып келеді» деді ком-
па нияның бас директоры Тед Этчисон.

Оның айтуынша, 2017 жылы ТШО 
жылдық рекордын жаңалап, 1993 жылы 
құрылғаннан бері �ндіріс к�ле мін 3 
млрд баррельге жеткізген. 2018 жыл дың 
үш тоқсанында  6,9 млрд текше метр 
құрғақ газ, 1 млн тонна сұйы тыл ған газ 
және 1,8 млн тонна күкірт сатқан. 

«Сондай-ақ кәсіпорын �німділікті 
арттыру және к�рсеткіштерді жақсарту 
мақсатында �ндірістік процестерді 
цифрландыруға к�ше бастады. Бүгінгі 
күні заманауи цифрлық технология-
лар жылдам дамып, �ндіріс әдістерін 
кешенді �згертуде. Цифрлық транс-
формация ТШО-ға жаңа бизнес-про-
цестер мен техникалық тұрғыдан әбден 
жетілдірілген тәсілдерді, сонымен 
қатар жаңаша ойлау мен әрекет ету 
қағидасын енгізу арқылы �німділікті 
арттыруға к�мектеседі» деді ол. 

2000  жылдан бері  кәс іпорын 
теңіздегі қоршаған ортаға әсерді 
барынша т�мендетуге бағытталған 
жобаларға 3 млрд-тан астам АҚШ 
долларын ин вес тициялаған. Компания 
басшысы қыз меткерлердің денсаулығы 

саяса тының ашықтығы мен сапа сын 
жоғарылатуға ұсыныстарын жет  кізеді. 
Университетіміздің «Al-Farabi Smart City» 
жобасы аясында «Super Smart Student» 
байқауын ұйым дастырып, кезең бойынша 
�т кі зі летін интеллектуалдық конкурс-
тар нәти жесінде университетіміздің ең 
ақыл ды студентін анықтайды. Емтихан 
уақыттарында «Таза сессия» жобасын 
жүзеге асырады. 

Студенттердің ғылыми қоғамы – атына 
сәйкес студенттерді ғылымға баулу, түрлі 
ғылыми жобаларға, конфе ренцияларға, 
студенттік  бизнес ин ку баторларға, 
д�ңгелек үстелдерге қатысуға шақыру, 
студенттің �мірін ғылым саласы бойынша 
қызықты, жан-жақты етіп �ткізетін ұйым. 
�р студент жоғары оқу орнына түскеннен 
кейін �зін-�зі дамыту үшін қандай да бір 
деңгейде ғылыммен айналысуы керек. 
Ғылым студенттің �з саласы бойынша 
ізденуіне, еңбектенуіне мүмкіндік береді 
және сол арқылы жақсы маман болып 
қалыптасуына ықпалын тигізеді. Бұл 
ұйым студент тердің �зіндік жұмыстары, 
дипломдық және диссертациялық жұмыс-
тарды жазудың жолдарын үйретуге арнал-
ған түрлі шеберлік сыныптарын ұйым дас-
тырады. Робототехника саласы бойынша 
тегін практикалық сабақтар �ткізеді. 

«ҚазҰУ Студенттер Сенаты» – сту-
денттердің белсенді �мірлік және азаматтық 
позициясын жоғарылату, салауатты 
�мір салтын насихаттау, тарихи-ұлттық 
құндылықтарды дәріп тейтін, құрамында 
967 мүшесі бар студенттер ұйымы. Уни-
верси тетімізде ата-бабамыздан келе 
жатқан ұлт тық құндылықтарымызды, салт-
дәс тү рімізді, ж�н-жоралғыларымызды 
дәріп  тейтін дәстүрлі түрде �ткізілетін 
«Ана тілі аруы, жігіт сұлтаны» байқауы ның 
ұйымдастырушылары.

«Жоғары студенттер кеңесі» – ҚазҰУ 
қалашығының дамуына үлес қосумен 
қатар, университетіміздегі 15 студенттер 
үйінің тазалығы мен тәртібін қадағалау 
секілді жұмыс тарды ұйымдастырумен 
айналысады. «Парасатты студенттер үйі» 
жо ба сын ұйымдастыра отырып, жатақ-
ханадағы студенттердің достық қарым-
қатынастарын нығайту және жатақхана 
меңгерушісіне ұйымдастыру жұмыста-
рына к�мектесіп, �здеріне ың ғайлы ор-
таны қа  лып тастыру бағы тында жұмыстар 
атқарады. 

ҚазҰУ қалашығы аймағындағы тәртіпті 
толық қадағалап отыратын Қазақстанда 
ең алғаш болып, Студенттік «Құқықтық 
тәртіп сақтау жасағы» құрылған болатын. 
Бүгінгі таңда 260 студенттен тұратын ар-
наулы жасақ – ҚазҰУ қалашығында оқыс 
оқиғалардың алдын алу үшін түрлі шаралар-
ды ұйымдастырады. Сонымен қатар Ішкі 
істер органдары қызметкерлерімен тығыз 
байланыс орнатып, олардың қоғамдық 
к�мекшілері болып тағайындалған.

Жастар ұйымдары комитетінің құра-
мына республикалық Жастар қоғамдық 
ұйымдарының �кілдіктері 392 мүшесі 
бар «Жас Отан» жастар қанаты, 100-ден 
аса студенттің басын біріктірген «ҚазҰУ 
Студенттер Альянсы» �з бағыты бойын-
ша қыз меттерін жүзеге асырады. Қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде дебат ойын-
дарын ұйымдастыратын «Алтын Сапа» 
интеллектуалды-пікірсайыс клубы біздің 
қатарымызда. Сонымен қатар әр фа-
культеттегі студенттік декандар инсти-
тутының жұмыстарын жүзеге асырылуын 
бақылауда ұстаймыз. �рине, айта берсек 
бұдан да �зге к�птеген жобаларымыз бар.

– «Мен жастарға сенемін!» атты студент 
жастардың форумы к2пшіліктің к2з айымы-
на айналған жобаның бірі. Жобаның мақсат-
мүддесі қандай?

– Жақында университетте Қазақ стан 
Республикасының Тұңғыш Пре зи денті 
күніне арналған «Мен жас тарға сенемін!» 
студент жастардың VІ республикалық 
патриоттық фору мының аясында «Ұлы 
дала жастары» пленарлық мәжілісінің 
ашылуы және тарихи-к�ркем «Қазақ елі» 
кешені мен «Ұлы даланың жеті қыры» 
экспозициясының салтанатты ашылуы 
�тіп, еліміздің барлық аймақтарынан 
келген жастарға арналған Гала-форумның 
қорытынды кеші �тті. 

2013 жылдан бері  �ткізіліп келе 
жатқан форумның бағдарламасы дәстүрлі 
түрде т�рт байқаудан тұрады: «Еліміздің 
инновациялық дамуына қосқан менің 
нақты үлесім» атты студенттік әлеуметтік 
маңызы бар инновациялық жобалар; «Мен 
�з елімнің гүлденуі үшін не істей аламын?» 
атты студенттік эсселер; «Мен жастарға 
сенемін!» атты студенттік азаматтық-
патриоттық бағыттағы поэзиялық шы-
ғармалар; «Мәңгілік ел мұратым!» пат-
риоттық әндер байқауы.

О с ы н а у  п а т р и о т т ы қ  ф о р у м н ы ң 
�ткізілуі, жастар арасында үлкен қо-
ғам дық жағымды серпіліс тудырға нын 
атап айтқымыз келеді. Ел студент тері-
нің бұл мәдени іс-шараға қатысуға аса 
зор белсенділік білдіруі, жастар ара-
сында осындай руханияттық алаң-
дардың сұранысқа ие және олардың �з 
та ланттарын танытуына деген азаматтық 
жауапкершілігінің шын мәнінде жоғары 
екендігін к�рсетеді. 

ҚазҰУ-мен бірге ұйымдастыру шы лар 
қатарында «Жас Отан» жастар қанаты, 
«Жандану әлемі» қоры, Жазушылар одағы 
мен Қазақ радиосы бар. Форум ҚР Білім 
және ғылым министрлігі, Алматы қаласы 
әкімдігінің қолдауымен �тті.

Q.Жолдасбеков атындағы Студент-
тер сарайында �ткен үлкен Гала-фо-
румда байқаулардың жеңімпаздары мен 
жүлдегерлеріне салтанатты түрде диплом 
және бағалы сыйлық табыс етіліп, бірінші 
орын иегеріне әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да бір жыл тегін оқу гранты берілді.

Университетімізде айрықша ынта-
жігермен қолға алынып жатқан осы-
нау тың бастама, игі іс-шаралар ұлы 
қазақ даласының сан ғасырлардан тамыр 
тартқан т�л тағдыр-тарихы мен болашаққа 
бағдар түзеген бағы тын к�рсетіп, әлемдік 
�ркениет дамуымен ортақтастығын 
айқындап жатқаны анық. 

– 6ңгімеңізге рақмет!

6ңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

кетсеңіз? Nзіңіз айтып 2ткен, он студенттік 
ұйым немен айналысады? 

– Жоғарыда университетте он ірі сту-
денттік ұйым мен 200-ден астам студенттік 
клуб жұмыс істейтінін атап �ттім. Осы 
ұйымдардың барлығы ның басын қосып 
отырған – Жас тар ұйымдары комитеті. Ал 
ірі он сту денттік ұйым қандай мәселемен 
айналысады деген сұрағыңызға жауап беру 
үшін, әр ұйымның жұмысына қысқаша 
тоқталайын. 

«Сұңқар» студенттер мен ма гистрант-
тар кәсіподағы қоғамдық бір лестігінде 1036 
студент тіркелген. Аталмыш кәсіподақ 
мүмкіндігі шек теулі студенттер, балалы 
студенттер, денсаулығы нашар, к�пбалалы 
отбасынан шыққан, асқазан және қант 
диабетімен ауыратын, жетім, тұл жетім 
студенттерге әлеуметтік к�мек түрлерін 
к�рсетеді. 

«К�мек» еріктілер қозғалысы – бұл 
университет базасында құрылған халықтың 
әлеуметтік жағдайы нашар топтарына 
к�мек к�рсету мақса тындағы еріктілік 
жұмыстың ұйым дастырылуымен айна-
лысатын студенттер қауымы. Еріктіле-
ріміз қайы рым дылықпен қоса мәдени, 
спорттық, экологиялық еріктілікпен 
айналысады. Бүгін университетімізде 
түрлі салада қызмет атқаратын 1500 ерікті 
тіркелген. Қаламыздағы 15 балалар үйі-
мен арнайы келісімшартқа отырып, сту-
денттеріміз сабақтан бос уақытында сол 
жердегі балаларға педагогикалық (репе-
титорлық) к�мек к�рсетеді. Қарттар үйінде 
де түрлі мерекелік іс-шаралар �ткізіп, олар-
мен тұрақты қарым-қатынас орнатқан. 

Құрамында 920 студенті бар «Бо-
лон үдерісі бойынша студенттік бюро» 
студенттердің академиялық мәселелері 
бойынша мүдделері мен қызығушылығын 
қорғау және қолдау к�рсету мақсатында 
құрыл ған ұйым. Ұйым университетіміздің 
«академиялық адалдық» қағидасы не-
гіз інде жұмыс атқарып,  білім беру 

жанрының аяққа тұрып келе жатқанын 
к�рсетеді» деді Б.Қайырбеков. 

Ү ш  к ү н г е  ж а л ғ а с қ а н  ф о р у м ғ а 
Qзбекстан, Тә жікстан, Қырғызстан 
сынды елдердің белгілі кино маман-
дары қатысты. Атап айтқанда: КСРО 
Мем лекеттік сыйлығының  лауреаты, 
 режиссер Шухрат  Махмудов, �збек-
стан дық сценарист және  кинотанушы 
Разика  Мергенбаева, Тәжікстанның 
режиссері және  продюсер, ХКФ лау-
реаты Орзумурод Шарипов, кинотану-
шы, НЕТПАК пен  ФИПРЕССИ әділ-
қазылар мүшесі  Гульбара  Толомушова, 
қыр ғызстандық Жанышбек Дадабаев, 
сол сияқты еліміздің атақты докумен-
талист режиссері  Владимир Тюль-
кин, Сулеевтер-Райбаев тар киноди-
настиясының жалғасы,  режиссер Ануар 
Райбаев, кинотанушы, Қазақстанның 
деректі киносы туралы диссертацияның 
авторы Александра Лумпова және ре-
жиссер Евгений Лумпов және т.б. 

Айта кетейік, форумның бірінші 
күні �збекстандық режиссер Баходыр 
Юлдашевтың «Ұлықбек. Ғалам құ-
пиясын ашқан адам» фильмінің ор-
таазиялық тұсаукесері �тті. Ол – 74-ші 
Венеция кинофестивалінің «Ең үздік 
деректі фильм» аталымы бойынша 
жеңімпазы атанған. 

Майя МҰРАТБЕК

мен қауіпсіздігі, қоршаған ортаны 
қорғаудың маңызды екенін атап �тті. 

Жиын барысында Тед Этчисон 2018 
жылдың 1 желтоқсанынан  бастап зей-
нет керлік демалысқа шығуына бай-
ланысты «Теңізшевройл» ЖШС тізгі нін 
Имер Боннерге табыстағанын мәлімдеді.

«Жұбайым Сюзан екеуіміз шама-
мен сегіз жылдай уақыт Алматы мен 
Атырауда жұмыс істеп, осынау тама-
ша елдің бір б�лшегі болу құрметіне 
б�лендік. Бірнеше жыл бойы ТШО 
сияқты әлемдік деңгейдегі кәсіпорынды 
бас қарып, Қазақстанның дамуына және 
«Теңізшевройлдың» қызметкерлерін 
шың дауға үлес қосқанымды мақтан 
тұ та мын. ТШО-ның 25 жылдық мерей-
тойында тізгінді Имерге тапсыра оты-
рып, оның кәсіпорынды одан әрі да-
мыта тынына сенемін» деді бұл туралы 
Т.Этчисон.

Жаңадан тағайындалған бас  дирек-
тор Имер Боннер болса, �з кезегінде 
кәсіпорынның дамудың жаңа кезеңіне 
аяқ басқанын мәлімдеді. «Осындай 
маңызды кезеңде басшылық қызметте 
болу – мен үшін зор құрмет» деді ол.

Айта кетейік, «Теңізшевройл» ЖШС 
жайғастыру, �ндіру және мұнай, газ 
және күкірт �ткізу жұмыстарымен айна-
лысады. Барлық жұмыстар қауіпсіздік 
техникасы мен экология ж�ніндегі 
әлемдік стандарттар талаптарына сай 
жүргізіледі.

– Жұлдыз Дәпенқызы, мемлекеттік 
жастар саясатының негізі – білімді, 2з 
күш-жігерімен жетістікке жетіп, бәсекеге 
қабілетті маман даярлау екенін ескерсек, 
ҚазҰУ – жастарды тәрбиелеуде 2зіндік 
р2л атқарып келе жатқан білім орда-
сы. Жастардың белсенділігін арттыруда 
қолға алынған жұмыстар ж2нінде әңгіме 
2рбітсеңіз? 

– �л-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті тәуелсіз Қазақ стан елі 
жастарының талантты да талапты, білімді 
де білікті алдыңғы қатарлы жастарын 
жинаған қасиетті білім ордасы. �рине, 
бүгінгі күні Қазақстан қоғамындағы ру-
хани түлеудің �рке ниеттік �рісіне бағыт 

бар студенттік �зін-�зі басқару жүйесі 
құрылған. Университетіміздегі  Жастар 
ұ й ы м д а р ы  к о м и т е т і  –  б ұ л  б а р л ы қ 
студенттік ұйымдар мен қызығушылығы 
бойынша клубтардың және факультеттегі 
студенттік дека нат тардың бірлестігі. Бүгінгі 
таңда студенттік �зін-�зі басқарудың түрлі 
сала ларында 6626 студент қамтылған, 
бұл жалпы студенттердің – 35%-ы. 
Қызығушылығы бойынша 200-ден астам 
студенттік клубтар және барлық факуль-
теттерде �кілдіктері бар 10 ірі студенттік 
ұйым жұмыс жасайды.

– Универсиетте 2зін-2зі басқару жүйесі 
құрылғанын айттыңыз. Жастар ұйымдары 
комитетінің жұмысына кеңірек тоқтала 

ӨНЕР

Деректерді 
сөйлеткен туындылар

«Теңізшевройлдың» 
жаңа кезеңі

СЕРПІН

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»

БАЙҚАУ

Қазақстанның зайырлы мемлекеттік құрылымын 
қарапайым әрі ұғынықты тілмен түсіндіру, мемлекеттік 
саясаттың заңнамалық талаптарын ұғындыру, дін 
атын жамылған экстремистік ағымдарды әшкерелеу, 
дәстүр мен діннің 2зара байланысын жеткізу, діни 
экстремизмнің алдын алу, теріс діни топтардың идео-
логиясы мен олардың зияндығын ашып к2рсету 
мақсатында Алматы қаласы прокуратурасының 
 бастамасымен Ұлттық журналистік зерттеу орталығы 
ұйымдастырған байқаудың нәтижесі аяқталып, 
жүлдегер атанған БАҚ 2кілдері марапатталды. 

«Интернет ресурстағы қазақ тіліндегі ең үздік мақала», 
«Ең үздік блогер» және дәл осындай орыс тіліндегі ата-
лымдармен бірге бес ынталандыру сыйлығы берілді. 
�л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журна-
листика факультетінің деканы, әділқазылар алқасының 

т�рағасы Сағатбек Медеубекұлы, Алматы қаласы 
прокурорының орынбасары Берік Адамов,  қалалық  Дін 
істері басқармасы діни бірлестіктермен жұмыс ж�ніндегі 
б�лім басшысы Ерғали К�шекеев, «Заң» Медиа-корпо-
рациясы» ЖШС президенті Досымбек Qтеғалиев және 
т.б. с�з с�йледі. Жұртшылық назарын дін саласындағы 
мемлекеттік саясаттың �зекті мәселелеріне аударып, 
бұқаралық ақпарат құралдары, яғни журналистер арқылы 
тұрғындарды мемлекеттік саясаттың дін саласындағы 
әртүрлі бағыттары, қоғамдағы конфессияаралық 
келісімнің нығайтылуы және сақталуына бағытталған 
маңызды іс-шаралар ж�нінде хабардар етуді к�здеген 
байқауға 54 журналистен 120-дан астам материал түскен.   

Қ а з ы л а р  а л қ а с ы н ы ң  ш е ш і м і м е н  « М е р з і м д і 
басылымдардағы қазақ тіліндегі ең үздік мақала» ата-
лымын «Заң» газеті бас редакторының орынбасары 
С.Қалдыбаев, «Интернет желісіндегі қазақ тіліндегі ең 

үздік мақала» аталымын журналист С.�мірбекұлы, «Үздік 
телевизиялық бағдарлама» номинациясын «Азаттық» 
радиосы «Орталық Азия жаңалықтары» жобасының ре-
дакторы, бағдарлама продюсері Ж.Т�леу, «Ең белсенді 
блогер» аталымын халықаралық «Қазақстан Заман» 
газеті бас редакторының орынбасары Б.Карипов, «Үздік 
әлеуметтік бейнеролик» аталымын «31-арна» тілшісі 
А.Камал, «Үздік радиобағдарлама» аталымын «Ретро FМ» 
радиосының редактор-жүргізушісі Г.Биғалиева иеленіп, 
«�леуметтік желілердегі ең үздік белсенді қоғамдық топ» 
аталымымен «Инстаграм», «Фейсбук», «ВКонтакте» 
әлеуметтік желілеріндегі «Біз экстремизмге қарсымыз!» 
парақшасы марапатталды. Жеңімпаздарға Алматы қаласы 
прокурорының дипломы мен 100 мың теңге қаржылай 
сыйлық берілді.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Журналистер марапатталды
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ДҮНИЕ -КЕРУЕН

ҰЛТЖАНДЫ АЗАМАТ ЕДІ

Ата бағытынан таймаған

Ғафу өтінем

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары Алматы облысы Кербұлақ ауданының әкімі, қазақ баспас�зінің жана-
шыры Махаббат Бигелдиевке туған бауыры

Абай С6ДУАҚАСҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

�лима ақын турасында белгілі журна-
лист Тілеужан Шойғариннің 1970 жылы 
Қоңыраттағы Емберген ақсақалдан жазып 
әкелген15 шумақ �лең, Бәкір Тәжібаевтің 
«Жұлдыз» журналының 1985 жылғы №5 
санында жарық к�рген «Ару �лима» атты 
деректі әңгімесі, ақынмен рулас Амантай 
Шотовтың«Ақт�бе» газетінде басылған 
«�лиманың әнін шығарған Арыстан ба?», 
шал қарлық Тіркес Ахмедиевтің аудандық 
«Шежірелі �лке» газетінде жарияланған 
«�лиманың әнін шығарған – �лима» атты 
мақалалар жұртшылық назарын аударды.

 С�йтсе де зерттеу жұмыстары түбегейлі 
жүргізілмегендіктен нақты мәліметтер аз. 
Біз Қабыл байдың ш�бересі, Ұлы Отан со-
ғы сының ардагері, марқұм �пу ақсақал-
дың екі мыңыншы жылдардың басында 
бей нетаспада қалдырған әңгімесінен 
Б�ген бай, Сәлік атты балалары болғанын 
анықтадық. Руы Кішкене Шектіде 
Татыран-Күлік делінген. �рине, бұл баға 
жетпес құнды құжат еді.Нәтижесінде 
аудандық «Шалқар» газетінің 2017 жылғы 
30 қарашадағы санында «Аспанда бір 
жұлдыз бар Темірқазық», «Ана тілінің» 
биылғы №4 санында «Қоңыраттан жет-
кен ән» атты мақалалар жарық к�рді. Бұл 
еңбектер ақын тарихын нақтылау жо-
лында жасалған зерттеу жұмыстарының 
басы еді.

Жылдың басында Маңғыстау облысы-
на қызметке ауыстым. Сәуір айының соңғы 
күндері. Темір жол қызметкерлері, әріптес 
інілерім Нұркен Нұржанұлымен, Ахат 
Айдосұлымен бірге шежіреші  Назархан 
Жылқышыұлының шаңырағында бас 
қосқанбыз. Назархан – әңгімешіл адам, 
ата-тек жайында сыр ақтарды. Қасымдағы 
серіктерім Адайдың Түрікмен б�лімінен, 
ер Қосайдың ұрпақтары. Ел аузындағы 
аңыз әңгімелерде: «Баба Қыдыр атаның 
қолын алған» делінеді. Сан ұрыста туы 
жығылмаған ер Қосай сонау Қарақалпақ 
елінің Бест�бе елді мекенінде мәңгілік 
қоныс теуіпті. Ұрпақтары жыл сайын 
садақа беріп, зираттап барады екен.

  Менің �лима ақын хақында әңгімемді 
зейін қоя тыңдаған Назархан: «Мәке, «Qлі 
разы болмай тірі байымас» деген бар, зерт-
теу жұмыстарын жүргізіп, ізденіс жасаған 
екенсіздер, Алла сіздерге сәтін берсін» деп, 
сәл кідіріп: «Осы «Маңғыстау – Нүкіс» 
бағытына қатынайтын жолсерік Жанұзақ 
деген ағамыз бар емес пе?» деп, жігіттерге 
қарады. Бір аптадан соң аталған азаматпен 
кездесудің сәті түсіп, біраз әңгімелестік. 
Жәкең ақк�ңіл азамат екен, с�зге келмей 
бірден іздестіру жұмыстарына к�мегін 
беруге келісті. Туып-�скен жері Қоңырат 
�ңірі. �ңгіме арасында: «Қоңырат, Қазақ-
дария, Мойнақ, Қызылжар болып қатар-
ласып жатқан елді мекендер ғой»  деді. 

«Қызылжар»... Апа �леңдерінен мына 
шумақ еріксіз есіме түсті:

Ауылым Қызылжардың жағасында,
Дұшпанның қалып жүрмін табасына.
Тілекті қыз сұраған құдай беріп,
Шалқардың барар ма екем қаласына... 

– дейді.
Сонымен, бағыт-бағдарымызды жо-

балап алған соң, мамыр айының 12- сінде 
Жәкең Нүкіс бағытына жұмыс сапары-
мен жүріп кетті. Арада екі тәулік �ткен 
соң одан жақсы хабар келді. «Қоңырат 
локо мотив депосының техникалық б�лі-
мінде қызмет жасайтын Сұлтанай Үрге-
нішбайұлы Ешниязов деген 1955 жылғы 
тумаңыз табылды» деді. �лима апаның 
Б�генбай (1898-1968жылдары �мір 
сүрген) дейтін баласынан үш қыз қалған 
екен, үлкені – Сарбике 1928 жылғы, 
қазір Қазақ дарияда, кенжесі – Ұлмекен 
1947 жылғы, Мой нақта тұрады екен. 
Сұлтанай – Б�ген бай  дың ортаншы қызы 
Шолпанның (1932-2009 жылдарда тірлік 
кешті) үлкен баласы.

Сұлтанай ағамен ұялы телефон арқы-
лы амандасып, есендігін сұрасқан соң 
ұғыныстық. Жанұзақ: «Мәке, бә рін �зім 
тын дырамын, бейнетаспаға түсіріп, үш-
т�рт күн шамасында �зіңізге жеткіземін» 
деді. 

Атам қазақ бұл фәнидің �лшемін 

«Қам шының сабындай ғана» деген. Та-
рих үшін қас-қағым ғана сәт. Осы орайда 
ақын �леңдерінен т�мендегі бір шумақ 
ойға оралды:

Еліме жете алмадым қашқанменен,
Құс болып ұшар едім аспанменен,
Ойыма үш қайнаса кірмеген ед,
Баласын осылайша тастар деген.
Қайран, �лима апа! Сан жылдар 

бойы мазалап келген шынайы шындық 
анықталатынын сеземін.

Айтқандай к�п ұзамай Қоңыраттан 
күткен хабарымыз да келіп жетті. Бейне-
таспадан Мойнақтағы Ұлмекен апаның 
үйінде болған әңгімені  тыңдадық. 
Ұлмекен апа берген мәлімет бойынша, 
Ниязбек пен �лимадан т�рт қыз, екі 
ер бала болған. Үлкені Мамық, Жазық. 
Тете екі ер бала Б�генбай, Сәлік және 
Қалбике, Сырғабике есімді қыздары 
бар екен. Бәріде бақилық болған. Қазір 
Жазықтың үлкен баласы Жылқыбай 86 
жаста, Шахаман деген жерде тұрады. 
Үрім-бұтағы баршылық, кемпірі екеуі 
Алматыдағы балаларына қонаққа кетіпті. 
Кенже қызы Сырғабикенің Ермек де-
ген баласы Тақтак�пірде тұрады. 1937 
жылғы болу керек. «�лима әжеңіздің 
т�ркіндерінен бұрын-соңды хабар алып 
тұрушы ма едіңіздер?» деген Жанұзақтың 
сауалына Ұлмекен апа: 

– 1960 жылдары Қазақдарияда оқып 
жүргенімде Қызылордадан ба, әлде 
Шалқардан ба... �лима апаның ұрпақтары 
бар ма? деп, іздеу қағазы келді білем...
Мойнақтан біреулерден беріп жіберген. 
Оған мен жаспын, жауап қайтаратындай 
шамада емеспін. �лима әженің руы – 
Қабақ болу керек...Бәрін есіме сақтадым, 
ұмытқан жоқпын. �рі қарай Сарбике 
ападан сұрағанымыз дұрыс, – депті. 
Оның Рахима деген қызына қыдырып, 
Сағыллық деген ауылға келгенін айтады. 
Мойнақтан 22 шақырым жер екен.

Бейнетаспадан үлкен апа Сарбикенің 
де әңгімесіне назар салдық. Тосаңдау 
еститін болса керек,  Апа дауысын 
шығарыңқырап мән-жайды баяндаған. 

– Елден �лима әжеміздің інілері 
іздестіріп жүр. Туғанына жүз елу жыл 
толуын еске алып �ткізгісі келеді. Осы 
кісілерді мән-жайды анықтасын деп 
жіберіпті. Qтептің баласы Ербол арқылы 
Сұлтанайға шығып, бізді тауып алып 
отыр. Содан Мұздыбай деген (яғни мен 
– осы жазбаның авторымын)жасы 90-ға 
келген үлкен апаны с�йлетіп, суретке 
түсіріп әкел деп тапсырыпты, – деген 
кезде Сарбике апа сенер-сенбесін білмей 
біраз абдырап қалған еді. Жанұзақ с�зді 
жалғастырып, дауыстаңқырап: – �лима 
апаны к�ріп пе едіңіз? – дегенде үлкен 
апа к�зінің жасына ерік беріп: – К�рдім, 
неге к�рмейін, емшегін емген жоқпын 
ба?!. – деді. 

Сәлден соң �з-�зіне келіп, жай 
ғана: – Б�генбай кемпірімен ана жақта 

(Қазақдарияда) қалатын... Біз әжем, 
к�кем үшеуміз Тоғызт�реге жайлауға 
кететін едік. Түйеміз, қой-ешкілеріміз 
болды, – деп балалық шағын еске түсірді, 
с�зін жалғастырып: – �жем ұрыс жыл-
дары қайтты, к�кем ұрыстан кейін 
болу керек. Мен 1947 жылы мына үйге 
келгенімде (келін боп) ме... әлде бір 
жылдан соң ба...қайтты... Тоғызт�редегі 
қорымда, ашықтықта т�ртеуі (�лима 
әжесі,  Ниязбек к�кесі, Б�генбай, Сәлік) 
қатар жатыр ғой, – деді.

– Енді сіздер к�п кешікпей барып 
қайтуларыңыз керек, үлкен апа 90 жаста 
екенін білесің, апаңыз туралы әңгімені сол 
кісіден ғана сұрайсыз, – деді. Жанұзақтың 
с�зінің т�ркіні түсінікті еді. «Бәрі бір 
Алланың қолында. Егер де к�з жазып 
қалсам �кінішін �мір бойы ұмыта алам ба 
екен» деген ой келді. Дереу марқұм �пудің 
Ақт�беде тұратын баласы Серікбайға 
қоңырау шалдым. Қабыл байдың тікелей 
ұрпағы ғой. Ағамыз денсаулығына бай-
ланысты бара алмайтынын айтып, риза-
шылығын білдірді, бізге сәт сапар тіледі.

С о н ы м е н ,  ү с т і м і з д е г і  ж ы л д ы ң 
 мамыр айында жолға шықтық. Жолай 

Ардақты азамат, «Таң балы» 
мемлекеттік тарихи-мәдени және 
табиғи қорық-мұра жайының дирек-
торы Абай Сәдуақасұлы 53 жасында 
�мірден озды.

Абай Сәдуақасұлы әртүрлі 
 жауапты қыз меттер атқарды. 
1986-1999 жылдар аралығында 
Алматы облысы Күрті аудандық 
газетіне бас шылық жасады. Ал-
маты  облысы әкімі аппаратының 
жалпы б�лімін басқарады. Осы 
облыстағы Іле  ауданы әкімінің 
орынбасары болды. ҚР Премьер-
министрі кеңесі Qңірлік даму 
б�лімінің бас инспекторы, Ақмола 
облысы Еңбекшіл дер ауданының 
әкімі қызметтерін атқа рады. 2015 
жылдың қазан айынан бүгінгі 
күнге дейін «Таңбалы» мемлекет-
тік тарихи-мәдени және табиғи 
қ о р ы қ - м ұ р а ж а й ы  р е с п у б  л и -
калық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнына жетекшілік етті. 

«Таңбалы» шатқалына келетін 
туристер саны жылдан-жылға артып 
отырғандықтан, Қарабастау ауылына 
«Сапаршы орталығын» салу бірнеше 
жылдардан бері шешімін таппай 
келе жатқан күрделі  мәселелер дің 
біріне айналған еді. 2018 жылы 
 ми нистрліктің тапсырмасы бойын-
ша, Абай Сәдуақасұлының тікелей 
ұйым дастыруымен «БАОС»  дизайн 
фирмасы арқылы орталықтың 
құрылысы жүргізілді. 

Соңғы жылдары �зі басшылық 
еткен қорық мұражайының �сіп-
�ркендеуі үшін Таңбалыны толық 
зерттеу, насихаттау мақсатында түрлі 
археологиялық қазба жұмыстарын 
ұйымдастырып, Жетісу �ңірінің, 
соның ішінде Жамбыл ауданы-
ның тарихи-мәдени мұралары, 
археологиялық ескерткіштері  туралы 
нақты мәліметтер жинақтап, кітап 
шығару мәселесінде де азаматтық 
іс-қимыл танытты. Атап айтсақ 
2016 жылы «Дәуір»  баспасынан 
«Таңбалы» фотоальбомын, «Litera» 
б а с п а с ы н а н  « Е ж е л г і  Ж е т і с у . 
Жамбыл ауданының археоло -
гия ескерткіштері» атты ғылыми 
жинағын және 2017 жылы «Жамбыл» 
баспасынан «Құлжабасы сілемінің 
жартас �нері»  атты үш тілдегі 
 фотоальбомын жарыққа шығарды. 
Бұдан б�лек бірнеше басылымдарға 
археологиялық зерттеу жұмыстары 
бойынша ғылыми еңбектерін жа-
риялады.

Абай Сәдуақасұлы еліміздің 
мәдени �мірінің дамуына �зін дік 
үлесін қосты. 2012-2015  жылдары 
Ақмола облысы Еңбекшіл дер 
ауданының әкімі қыз метін атқарып 
жүрген кезінде аудан орталығы 

Журналистің ұлы, әкесінің жо-
лын жалғастырушы, �мірдің сыны-
нан қаймықпай �тіп, талай жауап-
ты қызметтер атқарған азамат Абай 
Сәдуақасұлы дүниеден озды. Оның 
жаратылысы ұлттық салттан суары-
лып, ата жолын қуған. Ол ешқа шан 
�зінің мақсатын немесе мүддесін 
басқа жағдайларға ауыстырып к�р-
меген. 

Соңғы уақыттарда қазақ халқы-
ның тарихи ескерткіштеріне қатты 
к�ңіл б�лді және соның ғылыми 
маңызы на, үлкен ізденістерге барғы-
сы келді. Оның әрекеті, мінезі, бол-
мысы М.�уезовтің «Абай жолындағы» 
мінезді кейіпкерлерге қатты ұқсайтын. 

Үстіміздегі жылдың 12-қарашасында 
менің 75 жасқа толуыма  байланысты 
«Ана тілі» газеті менің 20 жылдан астам 
«Қазақ тілі» қоғамында �з еркіммен 
еңбек еткенімді ескеріп,  менен сұхбат 
алды. Сұхбат барысында: «К�птеген 
жазушылар демеуші тауып, �здері 
шығарып алған кітаптарын �з үйлерінің 
бір б�лмесіне жиып қойып, сатудың 
жолын таппай отыр. Ол �з басымнан 
да �ткен жайт. Сол сияқты ежелгі до-
сым, қаламдас құрдасым, ақын Рафаэль 
Ниязбековтың үйінен де к�ргенімді 
айттым. Сол тұста екеуара әңгімеде 
мұншама кітапқа бір б�лмеңді беріп 
қойып отырсың ба?» дегенімде  Рафаэль: 
« К е л г е н - к е т к е н  т у ы с т а р ғ а ,  д о с -
жарандарға қолтаңбасымен таратып 
отырмын. Біреулері рақметін айтып кете 
барады. Ара-тұра кітабыңның к�рім дігі 
деп, ары кетсе, 1 мың тастап кетеді» 
деген с�здерді мен Рафаэльдің аузына 
салған екенмін. Ондай жағдайға к�з 

жарты жолға келген соң кейін қашады. Біз 
жақта оған жететіндей ат болмаған. Сол 
кезде сұфы әкеміз абдырап біраз тұрып 
қалады. Екі қолын жайып: «Енді елге қай 
бетіммен барам?» деп Құдайдан жалба-
рынып сұрап тұрғанда әлгі к�з ұшында 
к�рінбей бара жатқан ат кенеттен шалы-
нып құлайды. Ат та, әжеміз де құлаған күйі 
тіп-тік қозғалмастан тұрып қалыпты. Со-
нымен әжеміздің атын Ниязбек әкеміздің 
астындағы атпен ауыстырып елге жетіпті.

Қисынды әңгіме тәрізді, ақын апаның 
�зі былай демей ме:

Жол шегіп Қоңыратқа Шыңнан 
астым, 

Қалдың ғой обалына мендей жастың.
Күйеуге әкем берген к�ңіл толмай,
С о л  ү ш і н  ж а р т ы  ж о л д а н  к е й і н 

қаштым...
Міне, Тоғызт�реге де жақындадық. 

К�лікт ің  бағытымен қапталдасып 
қалқып келе жатқан екі аққуды к�зіміз 
шалды. Құлазыған далада қасиетті 
аққуды кездестіреміз деп кім ойлапты? 
Аң-таң болып, не дерімізді білмедік. 
Шыйхшыханаға (шырақшының үйі) 
аялдадық. Таңғаларлық жайға тағы да 

Степняк қаласында Бір жан сал 
Қожағұлұлына арналған биік тігі 
6 метрлік еңселі ескерткіш бой 
к�теріп, айналасы толық абат-
тандырылды. Аталған шара Абай 
Сәдуақасұлының тікелей бастама-
сы және ұйымдастыруымен жүзеге 
асты. Сонымен қатар Біржан салдың 
шығармалары бұған дейін толық 
жинақ болып шықпағандықтан, 
барлық еңбектері бір жинаққа 
құрастырылып, нотасымен бірге 
жарыққа шықты. 

Сондай-ақ аударма саласын да 
жетік меңгерген маман иесі еді. 
Атап айтар болсақ, қазақ теледи-
дары арқылы к�рсетілімге енген 
түрік телесериалдарының алғашқы 
легі – «Асау жүрек» телехикая-
сы Абай Сәдуақасұлының толық 
аударуы арқылы к�рермендерге 
жол тартты. Аударма саласындағы 
нәтижелі еңбегі үшін 2004 жылы 
республикалық «Үздік аудармашы» 
байқауында жүлделі бірінші орын-
ды иеленді. 2013-2014 жылдары �зі 
туып �скен Бұрған ауылында мектеп 
жоқтығын ескере отырып, құны 
120 млн теңгені құрайтын мектеп 
және балабақша құрылысын аяқтап, 
меценаттық к�мек ретінде мемле-
кетке тегін �ткізіп берді. 

Е л  а л д ы н д а ғ ы  қ а ж ы р л ы 
еңбегі үшін «Құрмет» орденімен 
марапаттал ды, Ақмола  облысы 
Еңбекшілдер ауданының «Құр-
метті азаматы» атанды. «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  Т ұ ң -
ғыш Президенті – Елбасының 
 Кітап хана сы» мемлекеттік мекемесі 
мен «Тіл жанашыры» қоғамдық 
ұйымының «Тіл жанашыры» құрмет 
белгісін омырауына тақты.

Qз міндетін жауапкершілікпен 
а т қ а р ғ а н ,  е л - ж ұ р т ы н ы ң  с ы й -
құрметіне б�ленген абзал азамат 
есімі ешқашан ұмытылмайды.

«Ана тілінің» ұжымы

Ж ә н е  с о л  м і н е з і м е н  � м і р і н і ң 
ең соңына дейін сол бағытынан 
таймағандығының арқасында к�п 
адамға ықпалды болды. Соның 
арқасында ол �зін тәуелсіз ұстауға 
тырысты. Бауырлары мен балаларына 
осы жағынан үлкен аманат қалдырып 
кетті. Бұл қазіргі біздің замандағы ең 
сирек кездесетін ерекшелік. 

Сондай азаматтан айырылу және 
�ткен шақта айту �те ауыр. Енді оның 
бүкіл ісі, әрекеті, мақсаты ұрпақтардан 
жалғасын тапсын. Және ұзақ мерзімге 
сақтауға жазсын. 

Ағасы 
Жұмабай ШАШТАЙҰЛЫ

үйреніп, менімен араласатын жазу-
шылардың бәрінде болып жатқан 
құбылыс болған соң ауызекі айтылған 
әңгіме еді. Бұған редакцияны да, тілшіні 
де кінәламаймын. Мәселе менде екен.

Рафаэль! Сенің телефон арқылы: 
«Мені қайыршыға теңедің, ақшаны 
кімге тастайды?! Жол шетінде отырған 
мүсәпір қайыршыға ғана тастайды» 
деген �кпеңді түсіндім. 1975 жылдан 
бергі достығымызға сызат түспеп еді. 
Менде сені кемсіту, арыңа тию секілді ой 
болған емес, болмайды да. Биыл сен де 
75-ке келдің. Астарында еш жамандығы 
жоқ, кызды-қыздымен қате айтылған с�з 
үшін �зіңнен ғафу �тінем, досым. Жара-
тушымыз бізге қалдырған қамшының 
сабындай қалған күндерімізді сыйласып 
�теуге нәсіп етсін.

Құрметпен, 
Эрнест ТNРЕХАНОВ 

досың

�лима ақынның балалары Б�генбай мен Сәлік.

қатарымызға Сұлтанай аға мен Ұлмекен 
апа қосылды. Не керек, біраз жол жүріп, 
Қазақдарияға да келіп жеттік.

Тоқтаған үйіміз сол үлкен апаның 
(Сарбике) қонысы екен. Есік алдында 
толы адам қарсы алды. Бір-бірімізді к�птен 
білетіндей, жатырқамай шүйіркелесіп, қал 
жағдайымызды сұрап, «үйге кіріңіздер» 
деп, ілтипаттарын к�рсетіп жатты.

Т�рде отырған үлкен апаның қолын 
алып амандастым. «К�кем әжемнің теңі 
емес еді ғой», – деп, менің қолымды 
ұстаған күйі біраз к�ңілі босап отырып 
қалды. Қаумалаған ағайындар сабырға 
шақырып басу айтты. Апаның үлкен қызы 
Рахима әзіл араластырып:

 – Қамшыларыңыз тиген болу керек, 
осы екі-үш күн қатарынан жеңешем 
алаңдап ұйықтай алмапты. �жемнің 
інілеріне қонақасы береміз деп мазасыз-
даныпты, – деп күліп қояды. 

Qтеп (Qтепберген) ақсақал бата 
қылды. �уелі зиратқа баруды ж�н к�рдік. 
Қазақдарияның күншығыс жағын бетке 
алып, жеңіл к�ліктермен жүріп кеттік.

Ел аузында қалған аңыз әңгімелерді ай-
тып келемін. Сәлден соң жанымдағы Qтеп 
ақсақал иығымды басып с�зді жалғастыр-
ды: – Ақмамбет деген үлкен атамыздан 
екі ер бала болған. Үлкені Бегімбет мына 
әулие Қарағұм ишан мешітінде – сұфы 
болған, інісі Бекпан (Ниязбектің әкесі) 
қарапайым шаруа, аңшылықты кәсіп 
қылған адам. �жеміздің әкесі бай кісі 
екен, Бекпан атамызбен киік аулап жүріп 
кездесіп танысқан, келе-келе дос болып 
кетіпті. Бір күні бәйбішелері қатар бала 
к�теріп, екеуі �зара уәделесіпті: «Егер 
біріміздікі ұл, екіншіміздікі қыз болса бір-
біріне қосамыз, белқұда боламыз» – депті. 
Содан біз жақтан Ниязбек әкеміз, сіздер 
жақтан �лима әжеміз дүниеге келіп, екі 
дос баталасыпты.

Балалар есейіп, күндердің бір күні 
Бекпан атамыз уәде бойынша досының 
ауылына келеді.  «Жесірімізді алып 
кетеміз» дейді. Оған бай да, бәйбішесі де 
үндемейді. Ал, ағайындары «Қызымызды 
бере алмаймыз» деп, елші адамдарды 
кейін қайтарады. Содан болған жайды 
естіген ағасы Бегімбет атамыз: «Біз не 
болғанда да барамыз, алып қайтуымыз 
керек» деп, Ниязбек әкеміз дің қасына 
мықты деген 4-5 жігітті ертіп, екінші рет 
байдың ауылына барады. Алдыңғы жағдай 
тағы қайталанады. Ауыл жігіттерімен жан-
жалдасатындай жағдайға жетеді. Шындық 
біз жақта ғой, ал уәде Құдайдың с�зі 
демекші, әжемізді солай алыппыз, – деді. 

Qтекең ары қарай сабақтады:
– Бірақ �лима әжеміз Ниязбек атамыз-

ды қаламаған. �жеміздің артынан бірнеше 
салт атты қуғыншы келген екен, оларды 
Бегімбет атамыз алдынан тосып алып, 
с�зге шебер адам болған ғой, не айтқаны 
белгісіз, кейін қайтарыпты. �жеміздің 
мінген аты ұшқыр, жүйрік ат болса керек, 

куә болдық. Дәлізге кіре бергенімізде 
т�рт балапан аяғымыздың астына келіп 
тығылмай ма? Аяқ жолын әрең к�ретін 
Рахима апа:

 – Мынау біздің әжеміздің құстары, 
мұрадалы құс қой, тіфә-тіфә мұраттарыңа 
ж е т і ң і з д е р ,  –  д е п ,  қ у а н ы п  с � з і н 
жалғастырды. 

Жеңешем (үлкен апа) айтатын: «�жеміз 
келгенде, елінен бір құс еріп келіпті» деп, 
мынау сол құстың балапандары, Құдай 
алдымызға әкеп к�рсетіп жатыр ғой, – 
деді. Иә, мұны жай кездейсоқтық деуге 
бола ма екен?!.. �рине, қайран қаласың.. 

Балалары үлкен апаны арқалап, 
бейіттің басына жеткізді. Жоғарыда 
айтылғандай: бірінші �лима апа жерлен-
ген, қасында Б�генбайдың Орынгүл атты 
т�ртінші қызы жатыр. 

К�пшілікке түсінікті  болу үшін 
қысқаша айтайын, Б�генбайдың бірінші 
кемпірі Күнболсын 1940 жылы Орынгүл 
дүниеге келгеннен кейін қайтыс бола-
ды. Орынгүл екі жасында суға кетіпті. 
�лима апа 1944 жылы �мірден озыпты. 
Қатарласып Ниязбек жездеміз жерленген, 
белгітасқа «1872ж.-1947 ж.» деп жазылып-
ты. Демек, �лима апамыздың да туған жы-
лын 1872 деген дұрыс болады. Қалғандары 
қайтқан жылдарына байланыс ты, рет-
ретімен қойылған: Сәлік (1902-1951); 
Б�генбай (1898-1968); Б�генбайдың екінші 
кемпірі Зағипа Тілеулиева (1917-1970) руы 
– Қаракесек, Ұлмекен апаның анасы; 
Сәлік баласы Жеңсікбай  (1936-2009).

Qтеп ақсақал аруақтарға Құран 
бағыштады. Мен де �з кезегімде ғұрыптан 
жаңылмадым. Заманында атағы біраз 
�лкеге мәлім болған ақынның басында 
белгітас жоқ. Ол, әрине, түсінікті де, ақын 
соғыстың сұрапыл жылдарында қайтты. 
«Балапан басына, тұрымтай тұсына» 
дейтін кезең. Толыққанды қылып қою 
үшін елден бауырларының келуін күтіп 
тұр ма? Кім білсін? Бәлкім солай да 
шығар?

Сонымен, Қазақдария ауылы. Үйдің 
тап іргесінде - жағалауы к�к құрақ, 
беті жай ғана қозғалып, батысқа қарай 
аққан Қазақдария �зені. Ауыл үлкендері 
айтқандай, кезінде кемелінен асып 
Сарқырауық каналы арқылы �мударияға 
қосылатын бұл �зендердің арнасы тары-
лып, құрдым болғандай теңіз табанына 
да жете алмайтынға ұқсайды. Мұндай 
әңгімені естігенде ой тұңғиығына енесің...

Qткен ғасырдың отызыншы жыл-
дарында қызыл коммунистер �лима 
апаның немере інісі Бисенді «Байдың 
баласы» деген желеумен елден айдап 
кетеді. Одан қалған жалғыз тұяқ 14-15 
жастар шамасындағы �пу ағамызды 
К�птілеу деген нағашысы Шалқардан та-
уып, Арал арқылы пароходпен екі тәулік 
жол жүріп, осы Қоңырат жеріне әкелген. 
Сол бір сәттердегі �лима апаның к�рісіп 
жылағаны, жездесі Ниязбекті к�ргені, 
Б�генбай, Сәлік ағаларымен кездескені 
жайлы мұңға толы сырларды естіп, іштей 
сезіп, к�збен к�ргендей күй кештік.

Үлкен апа біздің құрметімізге арнап 
қонақасы берді. �ңгіме арасында Qтеп 
ақсақал:

 –Мен сол кезде алты, жеті жас шама-
сындағы бала едім, осы Қазақдариядан 
жеті шақырым жерде т�рт балық �ндіретін 
қожалық болатұғын, сол жақтан ата-
әжемізге қыдырып келетінбіз, – деді. 

Ниязбек атасын: «Басына ақ тақия 
киген ұзын бойлы кісі еді» деп еске алды. 
Балалары Б�генбай, Сәлік те атасына 
ұқсайды екен. Ал �лима әжесін: «Ұзын 
бойлы, кеуделі, бидай �ңді, әдемі адам еді» 
деп суреттеді.

 �лима ақын турасында естіген, білген 
әңгімелеріміздің бәрін дерлік жіпке 
тізгендей түгендеп жазуға болар еді. Оған 
басылым к�лемі к�термес. Ендеше, бұл 
Қоңырат еліндегі зерттеу жұмыстарының 
басы болсын, келешекте Құдай қаласа 
талай жолымыз түсер... 

Мұздыбай С6ҢКІБАЕВ,
2лкетанушы

ӘЛИМА АҚЫН
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БҮГІННЕН – БОЛАШАҚҚА

Шаһар басшысы Бауыржан  Байбек 
Жолдауда к�рсетілгеннен б�лек, 
қаламыздың мәдениет және спорт 
саласына да айтарлықтай жаңалықтар 
енгізуді  тапсырды. 

Жылдың басы саналатын наурыз 
айы мерекеге толы екені белгілі. Бұл 
айда алматылықтар Наурыз мерекесін 
бір ай бойы тойлады. Нақты айтқанда, 
«Наурыз-2018» ай бойына, яғни 
15 наурыздан 25 сәуір аралығында 
мерекеленіп, оның аясында 148 
шара �тті. 23-25 наурыз аралығында 
қаланың барлық аудандарының негізгі 
концерттік алаңдарында мерекелік ша-
ралар ұйымдастырылды. Жібек жолы, 
Панфилов к�шелері мен «Астана» 
алаңында, «Almaty Arena» кешенінің, 
ALMATY ART CENTER бульварының, 
«Атлеттер ауылының» маңындағы 
алаңдарда, орталық мәдениет және 
демалыс саябағында, Қазгосциркте, 
Алатау, �уезов, Наурызбай аудан-
дары әкімдіктерінің ғимараттары 
алдындағы алаңдарда, Бостандық 
ауданындағы «Мега Алматы» ОСО, 
Ж е т і с у  а у д а н ы н д а ғ ы  « Г ү л д е р » 
паркінде, Түрксіб ауданындағы «Mart» 
ОСО және басқа да жерлерде мереке 
кеңінен аталып �тті. Мереке аясында 
спорттық, мәдени-бұқаралық шара-
лар, жастар акциялары, к�рмелер мен 
концерттер ұйымдастырылып, қала 
тұрғындары мен қонақтарына керемет 
мерекелік к�ңіл-күй сыйлады. Айту-
лы мерекемен құттықтаған Алматы 
әкімі Бауыржан Байбек Наурыз дың 
адамзаттың материалдық емес мәде-
ни мұрасының ажырамас б�лігіне 
айналған ғажап мереке екенін атап 
�тті. 

NНЕРІМЕН КNРКЕМ

Ал Қазақстан халықтарының Бірлігі 
күні қаланың бірқатар алаңдарында 
бір мезетте тойланды. Мерекелік 
 серуен Республика Сарайы алдында 
және қайта жаңарған Панфилов пен 
Жібек жолы к�шелері бойында �туде, 
мұнда қала тұрғындары мен қонақтары 
үшін қазақ эстрадасы жұлдыздары мен 
мегаполистің этномәдени бірлестіктері 
ұжымдарының қатысуымен мазмұн ды 
музыкалық бағдарлама дайындал-
ған. Алматы әкімі Бауыржан  Байбек 
�зінің құттықтау с�зінде Мемле-
кет басшысының сындарлы саяса-
ты арқасында әлемде мойындалған 
бейбітшілік пен келісімнің моделі 
жасалғанын, оның негізгі консолида-
циясы азаматтық қағида екенін атап 
�тті.

Осындай мерекелік шарамен  

басталған мамыр айында Алматыда ең 
к�не ұлттық күрес қайта жаңғырды. 
Іле Алатауының етегінде еліміздің 
1000-нан астам палуандары «Бел-
десу» ұлттық күресі бойынша �ткен 
алғашқы республикалық турнирге 
қатысты. Бұл олимпиадалық емес 
ойындардың әлемдік желісіне ресми 
түрде енген ең к�не ұлттық күрес 
түрі. Турнирді ашқан Алматы әкімі 
 Бауыржан  Байбек Елбасының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асы-
руда бүгінгі күні ұлттық спорт түрлерін 
дамытуға ерекше назар аударылуда 
екенін айтты. Қазақстандықтар ара-
сында «Аламан бәйге», «Қазақ күресі», 
«Аударыспақ», «Жамбы ату», «К�кпар» 
бойынша жарыстар кеңінен танымал 
болуда. «Халық барысы» жобасының 
идеялық қолдаушысы Арман  Шораев 
т у р н и р г е  н и е т  б і л д і р г е н д е р д і ң 
барлығы, соның ішінде 18-ден 50 
жасқа дейінгі шетелдік спортшылар да 
қатыса алады деді. Жарыстың алдын-
да барлық спортшылар медициналық 
бақылаудан �теді.

Сонымен қатар осы айда «Almaty 
Arena» мұз кешенінде «Almaty Arena 
Cup» хоккейі бойынша балалар турнирі 
�тті, оған Астана, Алматы, Qскемен, 
Шымкент, Бішкек және басқаларынан 
командалар қатысты. Астанадан кел-
ген команда жеңімпаз атанса, екінші 
орын Qскеменнің «Торпедо» коман-
дасына бұйырды. Ал үшінші орынды 
«Алматы» командасының ойыншы-
лары жеңіп алды. Қалалық спорт 
басқармасы басшысының орынбасары 
Рүстем Байсеитов қазіргі кезде қалада 
шайбалы хоккейден бірнеше бала-
лар мен жас�спірімдер клубтарының 
ойнайтындығын айтты. Кезінде 
балалардың «Алматы» хоккей клубы 
екі рет халықаралық жарыстардың 
жеңіпмазы болған.

ЖАҢАРҒАН 
«ЖІБЕК ЖОЛЫ»

Маусым айының бірінші жұлдызы 
да мерекелік шарамен бастау алды. 
Дәл осы балаларды қорғау күні бала-
лар мен жас�спірімдердің музыкалық 
оркестрлері мен ансамбль дерінің 
пара ды бол ды. Ж аңарған Ж ібек 
жолы бойындағы мерекелік шеруге 

5 мыңнан астам балалар қатысты. 
Қайта жасалған Панфилов к�шесінің 
бойымен барабаншы лар, черли-
дерлер колонналары, үрлемелі ор-
кестрлер мен би ұжымдары жүріп 
�тті. «Мұндай шаралар балалардың 
бойында �зара ынтымақты және 
мектепке деген сенімді күшейтеді, 
ек і н ш і ж а ғ ы н а н оқ у ш ы л ард ы ң 
шығармашылық және креативтік 
әлеуетін арттырады. Парад осымен 
екінші рет �тіп отыр, оған арнайы 
репертуар, ерекше оранжировкалар 
жасалды. Балалар бұл шараға бар ын-
таларымен дайындалды» деді Білім 
басқармасы басшысының орын-
басары Ләззат  Жылқыбаева. Қала 
тұрғындары мен қонақтары алдында 
отандық эстрада жұлдыздары, соның 
і ш і н де Сәкен Май ға зиев, Сері к 
 Ибрагимов, Нұрболат  Абдуллин, 
С е р і к б о л   С а й л а у  б е к ,  Б е й б і т 
Кұшкалиев,  МузАрт Life, мектептің 
«SMart» балалар хоры және к�птеген 
әншілер �нер к�рсетті. 

Сосын Қазақстан Республика-
сы ның мемлекеттік Рәміздері күні 
мерекеленді. Салтанатты шара ба-
рысында А лматы әкімі Бауыржан 
Байбек Қазақстаннның мемлекеттік 
Рәм із де рі  О т а н ы м ы з д ы ң т а ри-

хы мен дәстүрін және халқымыз-
дың қайта ланбас ерекшелігі мен 
ұлы лығын паш ететінін атап �тті. 
Мемлекеттік Рәміздер күні құрметіне 
«Халык Арена» мұз кешенінің сахна-
сында әскери оркестрлер ұжымдары 
мен қазақ эстрада жұлдыздары, соның 
ішінде Роза Рымбаева,  Алтынай Жо-
рабаева, �ли Оқапов және басқалары 
�нер к�рсетті. Сондай-ақ Панфилов 
к�шесі бойы мен Абай атын дағы 
опера және балет театрынан Жібек 
жолы к�шесіне дейін оркестрлердің 
мерекелік шеруі �тті.

Алатаудың к�ркем етегіндегі 
 «Боралдай сақ қорғандары» археоло-
гия лық паркінде халықаралық «Ұлы 
дала – к�шпенділер әлемі» этнофес-
тивалі �тіп, оған Қазақ станның, 
 В е н г р и я  н ы ң ,  М о н ғ о л и я н ы ң , 
 Украи на ның, Башқұртстанның, 
Тывы мен Дағыстанның, Якутияның, 
Алтайдың, Қалмыкия мен Бурятия-
ның, Қыр ғызстанның және басқа 
елдердің �кілдері қатысты. Екі күн 

бойы на фестиваль қонақтары кәсіби 
бүркіт шілердің, шабандоз жігіттер 
мен к�кпаршылардың, садақ атушы-
лардың, палуандардың жекпе-жегін, 
ат үстінде тұрып жерден тиын алатын 
жігіттердің шеберлігін тамашалап, 
ұлттық ойындарға қатысып, ұлттық 

тағамдардан дәм татты. «Ұлы дала – 
к�шпенділер әлемі» фестивалі ниет 
білдірушілердің барлығына қазақтар 
мен түркі елдерінің бай мұрасымен 
танысуға мүмкіндік берді.

Е с т е р і ң і з г е  с а л а  к е т е й і к , 
 Елбасымыз Н.Назарбаев 1-шілде – 
Ұлттық Домбыра күні деп бекіткені 
белгілі. Дәл осы күні алматылықтар 
да ұлттық аспабымыздың әуенін 
әуеде халықтатты. Мерекелік шаралар 
 Панфилов, Жібек жолы к�шелерінің 
бойы мен Ықылас атындағы халық 
музыка аспаптары музейінде �тті. 
 Мегаполис тұрғындары мен қонақтары 
үшін сурет салудан, түрлі бұйымдарды 
жасаудан, домбыра тартуды үйренуден 
шеберлік-сыныптары �тіп, ұлттық 
қолданбалы �нер бұйымдарының, 
дәстүрлі музыка орындаушылары-
ның фоток�рмелері ұйымдастырыл-
ды, домбыра тартудан конкурс �тіп, 
музыкалық викториналар мен күй 
шертетін домбырашылардың концерті 
болды. 

«МЫҢ БОЯУЛЫ ҚАЛА»

Ал қыркүйек айында алматылықтар 
«мың бояулы қаланың» туған күнін 
мерекеледі. Мереке күні дәстүрлі 
«Apple Fest» алма фестивалі ұйымдас-
тырылып, шара бірден бірнеше алаң-
дарда: ҚР Тұңғыш Президентінің 
саяба ғында, Панфилов к�шесінде, 
Almaty Arena алдындағы алаңда, 
Жібек Жолы к�шесінде, Абай және 
А с т а н а  а л а ң д а р ы н д а ,  О р т а л ы қ 
мәдениет және демалыс саябағында, 
«К�кт�беде» �тті. Мегаполис әкімі 
Бауыржан Байбек қала тұрғындары 
мен қонақтарын айтулы мерекемен 
құттықтады. «Елбасының тапсырма-
сы бойынша біз Алматыны әлемнің 
үздік мегаполистерінің біріне ай-
налдыру үшін қала кеңістігін жүйелі 
трансформациялауды бастадық. 
Алматылықтарға қаланың қай жерінде 
тұратындығына қарамастан бірдей 
жағдай жасалуда. Орталықтандыру 
қағидасы бойынша барлық аудандар 
даму үстінде. Қала тұрғындары жер 
асты �тпелі жолдардың қауіпсіздігі мен 
тазалығын жоғары бағалауда. Қалаға 
және Сіздерге ардақты алматылықтар, 
одан әрі гүлдену мен �ркен жаюды 
шын жүректен тілеймін!» деп атап �тті 
Бауыржан Байбек.

Салтанатты шара барысында «Ал-
маты қаласының құрметті азаматы» 
атағы Қазақстан тарихындағы алғашқы 
әйел-елші Ақмарал  Арыс тан бековаға, 
халық артисі Ескендір Хасанғалиевке, 
ғ а л ы м - ә д е б и е т т а н у ш ы  С е р і к 
Қ и р а б а е в қ а  б е р і л д і .  Қ а л а  к ү н і 
құрметіне орай, ҚР Тұңғыш Прези-
дентінің саябағында ең ұзын «Құрақ 
к�рпенің» Гиннестің рекордтар Кіта-
бына енуіне қатысты тұсаукесер рәсімі 
�тті. Ұлттық к�рпенің ұзындығы 10900 
метр, саябақты түгел алып жатыр. 

Сонымен қатар «Мәдениетті 
жақын дату» айдарымен алғашқы 
халықара лық «Almaty Film Festival» 
к и н о ф е с т и в а л і  А л м а т ы  қ а л а с ы 
әкімдігінің қолдауымен �тті. Халық-
а р а  л ы қ  « A l m a t y  F i l m  F e s t i v a l » 
кинофестивалінің президенті отандық 
режиссер Ақан Сатаев. «Almaty Film 
Festival» – киноматографистердің 
халықаралық ынтымағын дамытатын 
және Алматыға халықаралық жоба-

ларды тартатын мәдени жоба. Бұл 
жоба қаланың халықаралық арена-
да республикамыздың мәдени және 
туристік орталығы имиджін айшықтай 
түсетін үлкен мүмкіндік. Кинофес-
тиваль аясында мазмұнды 5 күндік 
бағдарлама жүзеге асып, «қызыл 
кілем» үстімен отандық және әлемдік 
киноиндустрия жұлдыздарының жүріп 
�туімен ашылды, мерекелік концерт, 
«Кинематографияның дамуына қосқан 
үлесі үшін» марапаттаулары �тті. 
Кинофестивальдің жабылуы барысын-
да оның қорытындысы шығарылып, 
конкурс жеңімпаздарына жасаған 
киножұмыстары үшін сыйлықтар тап-
сырылды.

«ЖАС ҚЫРАН» 
ФУТБОЛ КЕШЕНІ

Қазан айында алматылық бала-
лар үшін жағымды  жаңалық болды. 
Алматыда еуропалық стандарт бой-
ынша балалардың футбол орталығы 
ашылды.  «Спутник» стадионын 
қайта жасаған соң балалардың «Жас 
қыран» атты оқу-жаттығу футбол 
кешені ашылды. Жаңарған стадион 
800 к�рерменге арналған, шатыры 
к�з тартады, дренажды жүйелі алаң, 
ФИФА сертификациялаған соңғы 
буындағы жасанды итальяндық га-
зон бар. Орталықта 500-ден астам 
жас футболшы жаттыға алады, мұнда 
50 жаттықтырушы жұмыс істейді. 
Айта кетерлігі, жыл басынан бері 
алматылық «Менің ауламдағы спорт» 
жобасы шеңберінде 18 мыңнан астам 
бала спортпен айналысуда. Жеке спорт 
ұйымдарын тікелей компенсация-
лау барысында «Батыл бол» жобасы 
қолға алынды, мұнда тұрмысы т�мен 
отбасылардың балалары спортқа 
кеңінен тартылуда. Кешеннің ашылу 
салтанатына Қазақстан Премьер-
министрінің орынбасары Ерболат 
 Досаев, еліміздің Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
қатысты.

Сонымен қатар жыл сайынғы 
халықаралық «Almaty Invest» инвес-
тиция лық форумы �тіп, оған әр елдің 
500-ден астам делегаттары қатысты. 
Олардың арасында беделді саясат-
керлер, әлемдік және қазақстандық 
бизнес-жетекшілері, инвестициялық 
корпорациялардың, қаржы институт-
тары мен халықаралық ұйымдардың 
басшылары болды. Инвестициялық 
мүмкіндіктер мен іскерлік байланыс-
тарды қалыптастырудың тұғырына 
айналған форумға қатысушыларды 
құттықтаған Алматы әкімі Бауыржан 
Байбек алдағы �ткен форумдарда құны 
1 млрд доллар болатын 40-тан астам 
меморандумға қол қойылғанын, оның 
ішінде 400 млн долларды құрайтын 
12 жобаның жүзеге асқанын атап 
�тті. «Алматы – Орта Азиядағы ерек-
ше дамыған мегаполистердің бірі, 
оның экономикалық ауқымы 35 млрд 
доллар. Ел Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сындарлы саясаты 
арқасында мегаполис экономикасы 
100 есе �сті. Қала ІЖQ-нің бес б�лігін, 
ел салығының тең жартысын береді. 
Қалаға шетелдік компаниялар ин-
вестициялар б�луде. 10 жыл ішінде 
22,2 млрд доллардың инвестициясы 
тартылған, тек биылғы жылдың �зінде 
ғана инвестиция 21%-ға артты, оның 
ішінде шетелдік инвестиция 24%-ға 
�сті» деді Бауыржан Байбек.

Сондай-ақ бос жатқан жерге 
балалардың спорт кешені салын-
ды.  Тұңғыш Президент күнінің 
қ а р с а ң ы н д а  к � п ф у н к ц и о н а л д ы 
 «Жарыс Арена» спорт кешені ашыл-
ды.  Жоба демеушілер қаржысы 
есебінен жүзеге асты, кешен Орбита-3 
ықшам ауданындағы №40 жалпы білім 
беретін мектеп аумағына орналасқан. 
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Қ а з а қ с т а н 
халқына Жолдауында бұқаралық 
спортты дамытуға және кем деген-
де 100 денешынықтыру-сауықтыру 
кешендерін салу қажеттігіне назар 
аударған еді. Ел Президенті қойған 
міндеттерді орындау мақсатында Ал-
матыда қаланың инфрақұрылымын 
модернизациялау, спорт орталықтары 
мен алаңдарын реконструкциялау 
және ашу жұмыстары белсенді түрде 
жүруде. Осы ретте мемлекеттік-
жеке әріптестік аясында іске асатын 
жобаларға айрықша мән берілуде. Qз 
кезегінде к�пфункционалды «Жа-
рыс Арена» спорт кешені Мемлекет 
басшысы Жолдауын жүзеге асыру 
аясындағы алғашқы объект болып 
табылады. 

Дайындаған
Ақбота ҚУАТОВА

ЛЫП    ШАҺАР
Алматы – еліміздің 
мәдениет-өнер ошағы, 
спорт орталығына айналғалы 
қашан! Мегаполис ретінде қазіргі 
таңда республикамыздың ғылыми-
әлеуеті қалыптасқан, өндірістік және 
қаржылық орталығы да саналады. Биыл 
шаһардың мәдениет, спорт саласын-
да үлкен жетістіктер болды. Жыл басы-
нан еске алсақ, өтіп бара жатқан 2018 
жыл  Президенттің Қазақстан халқына 
арнаған «Төртінші өнеркәсіптік ре-
волюция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты Жолда-
уы қала басшылығының, мәслихат 
депутаттарының, Қоғамдық кеңес 
мүшелерінің, ҮЕҰ өкілдерінің және 
басқаларының қатысуымен 
талқылаудан басталды. 
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Қазақстан Жазушылар одағында «Туған жерге туыңды тік» атты 
жас ақындар мен к2ркемс2з шеберлерінің байқауы 2тті. 

Мектеп оқушыларының туып-�скен жеріне, атамекеніне деген 
сүйіспеншілігін арттыру, патриоттық сезімін қалыптастыру мақ-
сатында �ткен республикалық жыр додасына еліміздің әр �ңі рінен 
100-ден аса шәкірт келіп, бақ сынады. Байқау «Жас ақындар» 
және «К�ркемс�з шеберлері» деген екі номинация бойынша �тті. 
Қатысушылар жас м�лшеріне қарай кіші және үлкен топтарға 
б�лінді. Оларға «Қазақстан-Заман» газеті Бас редакторының 
орынбасары Бауыржан Карипов, Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық балалар мен жас�с пі рімдер театрының 
актері �сет Иманғали, ақын Мақпал Мыса, жур налист Жарқын 
Сәленұлы т�релік етті. Қазылар алқасы қатысу шы лардың �лең 
�ріміне, оқу мәнеріне, актерлік шеберлігіне мән берді. 

Бес сағатқа созылған дүбірлі додада «Жас ақындар» аталымы 
бойынша үлкен топтан Ерзат Қасенбаев, кіші топтан Аяла Сартай, 
«К�ркемс�з шеберлері» аталымынан үлкен топ бойынша Марлен 
Оразбай,  кіші топтан �лихан Маркс бас бәйгені жеңіп алды.

Алматыда теміржол бойымен эстакада арқылы  Назарбаев 
даңғылын Жансүгіров к2шесіне дейін үңгілеу жұмыстары 
аяқталды. Жұмыс сапары барысында қала әкімі Бауыржан 
Байбек «солтүстік-оңтүстік» бағыты бойынша Сейфуллин 
даңғылының жүктемесін азайтатын жаңа жол айрығын к2рді.

Техникалық жағынан күрделі жобаның жалпы құны 7,4 млрд 
теңге, ол екі жыл бойына салынды, құрылыс кезінде 500-ден астам 
жаңа жұмыс орны құрылды. Үңгілеудің �ткізу қабілеті тәулігіне 
48 мың к�лік. Тірек қондырғылары мен қабырғалары, эстакада 
құрылыс тары үшін 7 мың текше метр бетон және 4 мың тоннадан 
астам металлоконструкция пайдаланылды.

Қала әкімі жаяу жүргінші инфрақұрылымын құру және қоғамдық 
к�лікті дамытумен қатар, қалада автомобилистердің жағдайын 
жақсарту да қолға алынғанын айтты. Жол айрықтары салынуда, 
жолдар ж�нделуде, біржақты қозғалыс енгізілуде, адамдардың 
екпіні артып, бизнестің логистикалық шығыны т�мендеуде. Жұмыс 
сапары кезінде мегаполис басшысы қаланың дамуына үлес қосқан 
жұмысшыларға ерен еңбектері үшін алғыс айтты.

«Президентіміздің саясаты арқасында Алматы тұрақты даму-
да, экономикалық жағынан �суде. Соңғы он жыл ішінде 30 жол 
айрығы ашылды, жаңа үйлер салынуда, қаланың тарихи орталығы 
жаңаруда, бизнес �ркен жаюда. Міне, мұнда сіздердің үлестеріңіз 
айтарлықтай, атқарылған істердің барлығы жұмысшылар еңбегінің 
нәтижесі. Жаңа жол айрығы Тұңғыш Президент күні қарсаңында 
қала тұрғындарына жасалған үлкен сыйлық», – деді Бауыржан 
Байбек.

Айта кетерлігі, ұзындығы 800 метр болатын эстакадамен к�лік 
қозғалысы бүгіннен басталды. Қозғалыс б�лігінің екі жағында тро-
туарлар бар, энергия жинақтаушы шамдары бар жарық бағаналары 
орнатылған. Шығу сатыларын және айналаны абаттандыру 
жұмыстары жалғасуда.

Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

БАЙҚАУ

ИГІ ІС

«Туған жерге туыңды тік»

Жаңа жол айырығы

жағдай жасалған. Мысалы Алматыдағы 
«Шымбұлақ» және «Медеу» жоғары тау 
кешені, сондай-ақ Ақмола облысындағы 
Щуческ-Бурабай демалыс аймағы. 

Осы ретте ҚР Инвестициялар және 
даму министрлігі  Азаматтық авиа-
ция комитеті Қазақстанның туристік 
аймақтарына қатынайтын әуе бағыттарын 
субсидиялауға конкурс жариялады. 
Конкурсқа жіберілген әуе бағыттарының 
10-ы Алак�л, Балқаш, Бұқтырма су 
қоймасы және Бурабай курортының 
туристік аймақтарының қолжетімділігін 
арттыруға бағытталған.  Сондай-ақ 
 Баянауыл әуежайын іске қосқаннан 
кейін Астана – Баянауыл, Алматы – 
 Баянауыл және Павлодар – Баянауыл әуе 
бағыттарын субсидиялау бағдарламасына 
қосу жоспарланып отыр. Бұл еліміздің 
ішкі туризмін дамытуға оң серпін берері 
анық. 

Сондай-ақ таяуда �ткен Қазақстан мен 
Ресей �ңіраралық ынтымақтастығының 

ХV форумы да туризмді дамытуға жасалған 
үлкен қадам болды. Оған Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев пен Ресей Федерациясының 
Президенті Владимир Путин қатысып, 
шара аясында туризмнің түрлі салаларын 
қамтитын 17 меморандумға қол қойды. 
Қазақстан мен Ресей туристік к�рмесі �тті. 
Шетелдік қонақтарға 2000 жылдық тарихы 
бар Тараз қаласы таныстырылып, Жамбыл 
облысы к�пшілік назарына археологиялық 
туризм жобаларын ұсынды.

�лем саяхатшыларына әйгілі  ел-
дермен тәжірибе алмасу шаралары да 
белсенді жүргізіліп жатыр. Мәселен, 
«Kazakh Tourism» ұлттық компаниясының 
басқарма басшысы Рашид Күзембаевтың 
айтуынша, компания �кілдері жуырда 
Швейцария Конфедерациясында болып 
қайтқан. «Мемлекет басшысының елімізде 
 туризм университетін ашуға қатысты 
берген тапсырмасына сай біздің делега-
ция «Ecole Hotelier Geneve» мектебінде 

болып қайтты. Онда арнайы мамандар 
және туризм саласында желілік қызмет 
ұсынатын қызметкерлер дайындалады. 
Білім ордасы �з кезегінде Қазақстанда 
университет ашуға ықпал етуге және 
біз үшін арнайы оқыту бағдарламасын 
әзірлеуге қызығушылық білдірді» дейді 
басқарма басшысы.  Сапар барысында 
Швейцария мемлекеттік хатшылығының 
экономикалық мәселелері ж�ніндегі 
басшылығы (SECO), Swiss Tourism, Swiss 
Health, Swiss Education Group және бірқатар 
�зге де компаниялармен іскерлік кездесу-
лер ұйымдастырған. Кездесу нәтижесінде 
Kazakh Tourism мен Swiss Tourism ара-
сында �зара ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойылды. Соған сәйкес, 
Швейцария тарапы Қазақстанның ұлттық 
саябақтары мен таулы аймақтарында жыл 
бойғы туризмді дамытуға атсалысып, тау 
гидтері мен шаңғы нұсқаушыларын дайын-
дау бойынша стандарттарды бейімдеу мен 
енгізуге к�мектеседі. 

Туризм мәселесіне арналған ша-
ралар легі мұнымен тәмамдалған жоқ. 
7 желтоқсан күні Астана Travel Media 
Talks форумы �теді. Онда Қазақстанның 
туристік брендінің тұжырымдамасы алғаш 
рет қоғамға ұсынылады. Сондай-ақ аталған 
шарада Travel Media Talks, яғни отандық 
туризм индустриясын дамыту тетіктері 
қарастырылады. Онда қазақстандық және 
Үндістан, Ресей, Украина, Беларусь, 
Қырғызстаннан келген сарапшылар мен 
қонақтар туризм, медиа саласындағы �з 
идеяларымен б�ліседі. Шара барысында 
тұңғыш рет еліміздің туристік брендінің 
тұжырымдамасы таныстырылады. Соны-
мен қатар бұл құжатты медиа-индустрия 
және маркетинг саласында пайдалану 
мүмкіндіктері с�з болады.

Майя МҰРАТБЕК 

(Басы 1-бетте)

Қазақстан Республикасының индус-
триал ды-инновациялық үдемелі дамуы 
бағдарламасында еліміздегі туризмді 
дамытуға б�лек тармақ арналған. Бағдар-
ламаның мақсаттарына сәйкес, мемлекет 
�зінің іскер серіктестерімен бір лесіп 
мемлекеттің барлық облыстарында ту-
ристік инфрақұрылымды жетілдіру және 
құрылысын жүргізуді жүзеге асырады. 
Ең алдымен, Маңғыстау облысындағы 
«Кендірлі», Ақмола облысында «Бура-
бай» және Алматы облысында Қапшағай 
су қоймасының жағалауындағы «Жаңа 
Іле» сияқты халықаралық туристік 
орталықтарын, курорттары мен демалыс 
аймақтарын құру ж�ніндегі үш ірі жоба-
ны атап кетуге болады. Келешек �ңірлік 
жобаларға Ақк�лдегі «Шаржұм» дема-
лыс аймағын, «Қатон-Қарағай» емдеу-
сауықтыру кешенін, «Шеберлер ауы-
лы» этнографиялық кешенін, сондай-ақ 
Алматы облысындағы Талхиз қаласын 
жатқызуға болады. 

Сонымен қатар «Батыс Еуропа – 
 Батыс Қытай» к�ліктік дәліз бойындағы 
туристік кластерлердің де  маңызы 
жоғары. Тұтастай алғанда халықаралық 
стандарттарға сай келетін 48 нысан 
құру к�зделген. Жаңа туристік бағыттар 
пысықталуда, соның ішінде қала туризмі, 
белсенді және санаторлық демалыс, 
тарихи-мәдени туризм, экотуризмді ерек-
ше атап �туге болады. Себебі Қазақстанда 
археологиялық және тарихи ескерткіштер, 
ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, 
мемлекеттік ұлттық табиғи парктер к�п 
орналасқан. Экотуризмді тарату үшін «Іле-
Балқаш кемелер жарысы» және «Ертіс 
меридианы» сияқты іс-шаралары ұдайы 
ұйымдастырылып отырылады. Елімізде 
тау шаңғысымен айналысуға да қажетті 

— Аа, фамилия, —  деп даусын созды 
ол. — Мен Москвада оқыды. 

Түсінікті  болды.  Содан лекция-
ны бастап ала ж�нелді. Ілгері қарай 
кетіп барамыз. Орыс пен қазақ с�здері 
интернационалдық достықты ту етіп ұстап, 
араласып-құраласып, құда-жекжаттардай 
қол ұстасып, құшақтасып, бірінің басы 
екіншісінің аяғымен бірігіп, сап түзеп 
�тіп жатыр, �тіп жатыр. Ығы-жығы, шым-
шытырықтан ми ашып, кімнің ауылы 
қайда кеткенін таба алмай біз отырмыз. Бір 
жерге жеткенде:

— Мынау дробтың асты нольге ұмтылса 
теңдеу бесконечный, — деді де, тақтадан 
бетін бізге қарай бұрды. — Ал нольді 
қазақша не дейді?

Біз ойда жоқ жерден нольдің баламасын 
іздеп, үнсіз отырып қалдық. 

Ол үстем мереймен қулана күлді. 
Одан соң �зіне �зі риза сезіммен даусын 
мәнерлей созып:

— Ноль кішкентай ғана домалақ, — 
деді. — Мен сендерге арнап жазған қазақша 
оқулығымда солай деп алдым оны. 

Ноль дегеніміз мұғалімнің түсінді руінде 
«кішкентай домалақ» болды. Құмалақ та 
кішкентай домалақ. Бұршақ та кішкентай 
домалақ. Түрі қазақ, тілі б�тен кішкентай 
домалақ доценттің бізге жаны ашып, 
нольдің баламасын тауып бергеніне 
«ризамыз-ау». 

Мағрипа ЖЫЛҚЫБАЕВА,
физика-математика 

ғылымының кандидаты, 
доцент

шет елдік костюмі бар екен. Денесі де 
К�кен ағама қарағанда тіктеу к�рінеді. Бірақ 
жауырыны �рмек тоқығыш әжемді еске 
түсіретіндей екен. Ол туфлиін жалт-жұлт 
еткізіп, ширақ басып, ортаға таяды да:

— Аттың кекіліндей ғана екенсіңдер 
ғой, — деді. — Танысып қояйық. Мен до-
цент Джон Инсповичпін. Математикадан 
қазақша лекция оқимын. 

— Сіз �зге ұлттың �кілісіз бе? — деп 
сұрадым тақ етіп. 

— Мен чистокровный казах, — деді ол, 
маңғаздана қарап. — Маған просто папа мен 
мама  интеллигентный адамдар болған. Аме-
рикада атақты Джондар к�п қой, например 
президент Джон Кеннеди, т.б. миллионер-
лер де бар...

— Ал фамилияңыз неге Инспович? — 
дедім, тыныш тұра алмай. Ақыры бастаған 
соң аяғына бірақ шықпақ пейілмен. 

т�беліндей етіп тоғызымызды б�ліп алды 
да, «Сендер  қазақша оқисыңдар» деп, 
к�мекшісінің хатшысы Наташа қыздың ал-
дына салып берді. К�нтек болған тоқтыларды 
жайлаудан ойға қарай күпке айдаған кездегі 
Жекен к�кемнің сұсындай кейіппен Наташа 
бізді іші атшаптырым аудиторияға әкеліп 
қамады. Жаңағы аудиторияның үлкендігі 
сондай, жаңғырып, үрейіңді алады. Адасып, 
шатқал ішінде қалған жолаушыдай үрпиіп 
отырғанымызда есік шиқ ете қалды. Бәріміз 
түгел үрке қарадық. 

Атамның шыбындаған жирен керісіндей 
басын изеп біреу кірді.  Орнымыздан 
ұшып тұрып амандастық. Бетіне қарасам, 
ауылдағы комбайншы К�кен ағамнан ай-
ныса неғыл дейсің? Жылы ұшырай кетті. 
Дәл сондай таңқымұрын қара қазақ. К�зімді 
жұдырықпен екі-үш уқалап жіберіп, қайта 
үңілдім. Мойнында жолақ галстугі, үстінде 

ДАл орыс тілінен кім береді дейсіз ғой? 
Орыс тілінен ҚазПТИ-дің қазақ тілі мен 
әдебиеті факультетін жаңа ғана бітірген 
Анар деген жас апай береді. К�ркемдігі 
ғажап. Жүзінен к�з айыра алмайсың. Орыс 
тілі боларда сегіз жігіт Анардың қарсы 
алдындағы партаға таласамыз. Қыздар бол-
са ең артқы парта үшін жұлқыса жаздайды.  
Қазақ тілінен беретін мұғалім де табылмай, 
мұғалім болмаған соң кафедрасы да құрыла 
алмай жүр. 

Осылардың бәрінің ішінен маған қатты 
әсер еткені математика оқыту шысы. Мен 
аудиториядан тыс жерде жүрсем де, ол 
кісінің бейнесі к�з алдымнан кетпей тұрып 
алады. Міне, қазір де тұр алдымда. Басынан 
бастап айтайыншы. 

Сабақ басталғанда факультетте бір 
мамандыққа тапсырған 350-дей студент-
тен деканымыз Пірімбек Дәубаевич ат 

Туризмнің келешегі кемел


