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Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

ЖАҢА ОҚУЛЫҚТАР – БІЛІМНІҢ
НАҒЫЗ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ

JIYRMASYNSHY
QARA SÓZ

ABAI

Taǵdyrdyń jarlyǵyn bilesizder – ózgerilmeıdi. Pánde de bir is bar
jalyǵý degen. Ol – taǵdyrda adammen birge jaratylǵan nárse, ony
adam ózi jora tapqan emes. Oǵan eger bir elikse, adam balasynyń
qutylmaǵy qıyn. Qaırattanyp, silkip tastap ketseń de aqyrynda taǵy
kelip jeńedi.
Aqyly túgel, oıly adamnyń bir balasy baıqasa osy adam
balasynyń jalyqpaıtuǵyn nársesi bar ma eken? Tamaqtan da,
oıynnan da, kúlkiden de, maqtannan da, kerbezdikten de, toıdan da,
toptan da, qatynnan da kóńili az ba, kóp pe jalyǵady. Anyń úshin
báriniń ǵaıybyn kóredi, baıansyzyn biledi, kóńili burynǵydan da
sýı bastaıdy.
Dúnıe birqalypty turmaıdy, adamnyń qýaty, ǵumyry birqalypty
turmaıdy. Árbir maqulyqqa qudaı taǵala birqalypty turmaqty bergen
joq. Endi kóńil qaıdan birqalypty tura alady?
Biraq osy jalyǵý degen ár neni kórem degen, kóp kórgen,
dámin, baǵasyn – báriniń baıansyzyn bilip jetken, oıly adamnan
shyǵady. Hattakı ǵumyrdyń baıansyzyn, dúnıeniń árbir qyzyǵynyń
aqyrynyń sholaqtyǵyn kórgen-bilgender tirshilikten de jalyqsa
bolady. Bulaı bolǵanda aqymaqtyq, qaıǵysyzdyq ta bir ǵanıbet eken
dep oılaımyn.

JIYRMA BIRINSHI
QARA SÓZ

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың қазақ
қоғамына ерекше серпіліс әкеліп, рухани сілкініс тудырған
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласының жарияланғанына бір жыл толды. Осыған орай
Астанадағы Назарбаев орталығында Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың қатысуымен «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында шығарылған
алғашқы кітаптардың таныстыру рәсімі өтті. Шараны Білім
және ғылым министрі Ерлан Сағадиев жүргізіп отырды.

Алқалы жиынды ашқан Мемлекет
басшысы рухани жаңғыру аясындағы
жұмыстардың маңыздылығына тоқталып,
«100 жаңа оқулық» жобасының жас
ұрпаққа білім беру ісіндегі рөлі зор екенін
айтты. «Жастарымыз жоғары ғылыми
стандарттарға сәйкес білім алуы тиіс.
Сондықтан біз 800 кітаптан тұратын үздік
оқулықтардың ауқымды тізімін әзірледік.

Ұлттық аударма бюросы құрылып,
жұмысына кірісті. Біз бүгін алғашқы 18
кітаптың таныстырылымына жиналып
отырмыз» деді Елбасы.
Ұлттық аударма бюросының дирек
торы Рауан Кенжеханұлы жобаны жүзеге
асырудың жай-жапсарына кеңін ен
тоқталды. Ұлттық аударма бюросы был
тыр Елбасының тапсырмасы бойынша

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тілін
дегі 100 жаңа оқулық» жобасын іске асыру
мақс атында құрылған болатын. Бюро
директоры бұл жобаның маңыздылығына
тоқталып, бір жыл ішінде қандай жұмыс
атқарылғанын айта келе, алдыңғы кезекте
жарық көрген 18 оқулықты таныстырды.
(Жалғасы 2-бетте)

ТАҒЗЫМ

Өшпес даңқ
Биыл қазақ халқының тарихындағы
елеулі оқиға – Орбұлақ шайқасына
375 жыл толып отыр. Осыған
байланысты Шымкент қаласында
«Ұлы Жеңістің ақиқаты және
маңызы» атты халықаралық ғы
лыми-теориялық конференция өтті.
Жиында сөз алған Оңтүстік
Қазақстан облысының әкімі Жансейіт
Түймебаев Орбұлақ шайқасының
маңызына тоқталды. «Тарихта ерек
ше із қалдырған қазақ халқы үшін
азаттық жолындағы Ұлы жеңістердің
бірі және бірегейі – Орбұлақ шай
қасы. Бұл – ұлттық тарихтың жауын
герлік даңқ шежіресінде ерлік пен
қаһармандықтың және отаншыл
дықтың өнегесі болып айшықталып
қалды. Бүгінгі ғылыми жиын Орбұлақ
шайқасындағы Ұлы жеңіске 375 жыл
толуына орай ұйымдастырылып отыр»

деді облыс басшысы. Конференцияда
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының директоры
Зиябек Қабылдинов «Орбұлақ
шайқасының әлемдік тарихи маңызы»
атты тақырыпта баяндама жасады.
Осы күні Оңтүстік Қазақстан
о б л ы с ы Қ а з ы ғ ұ р т а у д а н ы н ы ң
Шымкент-Ташкент халықаралық күре
жолы бойындағы биік төбе б асына
Орбұлақ шайқасындағы жеңістің
құрметіне тұрғызылған «Батыр баба
лар» мемориалдық кешені және ұлт
қаһ армандары Салқам Жәңгір хан
мен Жалаңтөс баһадүрдің ат үстіндегі
а й б ы н д ы е с к е р т к і ш і н і ң а ш ы л у
салтанаты болды.
Орбұлақ шайқасына арналған шара
жөніндегі материалды газетіміздің
келесі санынан оқи аласыздар.
Нұркен ЖАНДӘУЛЕТҰЛЫ

БАСПАСӨЗ – 2018

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
Биылғы жылға жазылған оқыр
мандарымызға шынайы ризаш ы
лығымызды білдіре отырып, ұлт ба
сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу
жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз
келеді.
Газетіміздің негізгі тақырыбы
Тәуелсіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі
– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол
ғанымен, көтеріп жүрген мәселелері
Индекс

ҚАЗПОШТА

65367
15367
55367

ауқымды. Олардың ішінде әлеуметтік
жағдай, мәдениет, әдебиет, тарих және
басқа да рухани мәселелер бар.
Баспасөзге жазылу секілді маңызды
істі жұртшылықтың қолдау-көмегінсіз
жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха
ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің»
ел ішінде көптеп таралуына лайықты
үлес қосады деген сенім бар.
«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

Мерзімі
Қала
Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін
6 ай
1747,90
1859,70
12 ай
3495,80
3719,40
Мекемелер мен ұйымдар үшін
6 ай
3202,40
3314,20
12 ай
6404,80
6628,40
Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін
6 ай
1451,78
1563,58
12 ай
2903,56
3127,16

Az ba, kóp pe, adam balasy bir túrli maqtannan aman bolmaǵy
– qıyn is. Sol maqtan degen nárseniń men eki túrlisin baıqadym:
bireýiniń atyn úlkendik dep ataımyn, bireýin maqtanshaqtyq
deımin.
Úlkendik – adam ishinen ózin-ózi baǵaly esep qylmaq. Iаǵnı
nadan atanbastyǵyn, jeńil atanbastyǵyn, maqtanshaq atanbastyǵyn,
ádepsiz, arsyz, baılaýsyz, paıdasyz, suramshaq, ósekshi, ótirikshi,
aldamshy, keseldi – osyndaı jaramsyz qylyqtardan saqtanyp, sol
minezderdi boıyna qorlyq bilip, ózin ondaılardan zor eseptemek. Bul
minez – aqyldylardyń, arlylardyń, artyqtardyń minezi. Olar ózimdi
jaqsy demese, meıli bilsin, jaman degizbesem eken dep azaptanady.
Ekinshi, maqtanshaq degen bireýi: «demesin» demeıdi, «desin»
deıdi. Baı desin, batyr desin, qý desin, pysyq desin, árneshik ne
túrli bolsa da «desin» dep azaptanyp júrip, «demesińdi» umytyp
ketedi. Umytpaq túgil, áýeli is eken dep eskermeıdi. Mundaı
maqanshaqtardyń ózi úsh túrli bolady.
Bireýi jatqa maqtanarlyq maqtandy izdeıdi.
Ol – nadan, lákın nadan da bolsa adam.
Ekinshisi, óz eliniń ishinde maqtanarlyq maqtandy izdeıdi. Onyń
nadandyǵy tolyq, adamdyǵy ábden tolyq emes. Úshinshisi, óz úıine
kelip aıtpasa, ıakı aýylyna ǵana kelip aıtpasa, ózge kisi qostamaıtyn
maqtandy izdeıdi. Ol – nadannyń nadany lákın ózi adam emes.
Jatqa maqtalsam eken degen elim maqtasa eken deıdi. Elime
maqtalsam eken degen aǵaıynym maqtasa eken deıdi. Aǵaıynnyń
ishinde ózi maqtaý izdegen ózimdi ózim maqtap jetem deıdi.

МӘДЕНИ МҰРА

Бүгінгі санда:

СИРЕК ҚОЛЖАЗБА –
ҚҰНДЫ МҰРА
Қолжазба – ғасырлар мұрасы. Елдің сан ғасырлық рухани, саяси өмірінен,
мәдениеті мен тарихынан мол мағлұмат беретін асыл мұраларымыздың
құндылығы қашанда жоғары бағаланған. Өйткені сирек кездесетін қолжазбалар
мен алуан түрлі сирек басылымдардың түп нұсқалары – бағзы заманнан бүгінге
дейінгі тарихи ұзақ мерзімді қамтитын, әртүрлі тілдерде жазылған баға жетпес,
құнды жәдігерлердің бірі. Осы орайда ұзақ жылдар бойы кітапхананың жандануы жолында еселі еңбек еткен, Орталық ғылыми кітапхананың меңгерушісі
Қарлығаш ҚАЙМАҚБАЕВАМЕН әңгімелескен болатынбыз.
– Қарлығаш Ескендірқызы, әңгімемізді
Орталық ғылыми кітапх ан аның құрылу
тарихынан бастасақ...
– Кітапхананың тарихы 1932
жылы КСРО Ғылым академиясының
Алматыдағы қазақстандық базасының
алғашқы ғылыми бастауыш ұйымының
ашылуымен басталды. 1946 жылы Қазақ
КСР Ғылым Академиясы құрылып,
кітапхана «Орталық ғылыми кiтапхана»
дәрежесіне ие болды.
Кітапхана дамуының, ғылыми
деңгейінің маңызын анықтауда Қазақ
КСР Ғылым Академиясының тұңғыш
президенті Қаныш Сәтбаевтың орны
ерекше. Орталық ғылыми кітапхананың
қалыптасуын ың, дамуының негізгі
кезеңдері ғалым есімімен тығыз бай
ланысты. Сол жылдары ғылымизерттеу мекемелерінің тақырыптары
бойынша міндетті ақылы басылымдар,
атақты ғалым-академиктер В.Комаров,
А.Архангельский, Н.Курнаков,

Д .Зелен иннің жеке кiтапханалары,
Мәскеу, Ленинград, Рига, Львов, Таш
кенттің ірі кітапханаларының дублеттік
қорларынан кітаптар алына бастады. Со
нымен қатар академик Әлкей Марғұлан
б а с т а ғ а н ғ ы л ы м и э к с п е д и ц и я л а р
ұйымдастырылып, ел ішінен, басқа
республикалардан мұралар іздестірілді.
Жиналған құнды жазбалар Орталық
ғылыми кітапхана қорын ың маңызын
арттырды десек те болады.
Еліміздегі ірі кітапханалардың бірі
саналатын Орталық ғылыми кітапханада
6 миллионға жуық ғылыми басылым бар.
Кітапхана қоры ұлттық және шетелдік
басылымдар, диссертациялар, ғылыми
еңбектер, Қазақстан ғалымдарының жеке
кітапханаларының аса бай жиынтығынан
тұрады. Деректердің ауқымы өте үлкен:
түпнұсқа қолжазбалармен қатар заманауи
электронды ақпарат тасымалдаушылар
да бар.
– Орталық ғылыми кітапхананың

бөлімдері, оның ерекшеліктері жөнінде не
айтасыз?
– Орталық ғылыми кітапхананың
7 функционалды бөлімі бар. Олар:
кітапхана қорын жинақтап, есепке алу,
әдебиеттерді ғылыми өңдеп, каталог
ұйымдастыру, халықаралық кітап ал
масу бөлімі; ғылыми библиографиялық
бөлім; кітапхана қорын ұйымдастырып,
оқырмандарға қызм ет көрсету бөлімі;
ақпараттық ресурст армен қамтамасыз
ету, кітап қорын насихаттау бөлімі;
ғылыми-талдамалық, әдістемелік бөлім;
сирек кітаптар, қолжазбалар және ұлттық
әдебиет бөлімі; кітапхана технология
ларын автоматтандыру бөлімі.
Кітапхана қоры баспалардан, кітап
дүкендерінен сатып алынған кітаптар,
ғылыми-зерттеу институттардың,
жеке ғалымдардың еңбектері, мерзімді
басылымдарға жазылу арқылы, Ұлттық
Ғылым академиясының журналда
ры, Мемлекеттік тапсырыс бойынша
шыққан әдебиеттер, Халықаралық
кітап алмасу, Орталық ғылыми кітап
хананың көрсеткіштері, сандық фор
матқа көшірілген құжаттар арқылы
толықтырылады. Кітапхана 65 мем
лекеттің 455 мекемесімен кітап алма
сады.

Төл жазуымыздың
өзекті мәселелері
4-бет

Талдысай –
тұнған тарих
11-бет

(Жалғасы 5-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СӨЗТАНЫМ

Атырау театры –
Алматыда
12-бет
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НАҚТЫ ТАПСЫРМА БЕРДІ
Елбасы Н.Назарбаев Ұлттық банктің қызметі
туралы кеңес өткізді. Жиын барысында Ұлттық
банктің 2017 жылға арналған есебі тыңдалды және
елдің қаржы секторын дамыту жайы сөз болды.
Президент макроэкономикалық көрсеткіштердің
жақсарғанын және инфляцияның шекті деңгейде
екенін атап өтті. Сонымен қатар биылғы Жолдау
да және «Бес әлеуметтік бастамада» көрсетілген
қаржы секторының жүктемесін жеңілдету шара
ларына жеке тоқталды. Қазақстан Республиксы
Ұлттық банк төрағасы Д.Ақышев өткен жылы
банк қызметінің нарықтық бағаларды және банк
секторының жұмысын тұрақтандыруды қамтамасыз
етуге бағытталғанын жеткізді. Одан бөлек Д.Ақышев
теңгенің айырбас бағамына, оған ықпал ететін
сыртқы және ішкі факторларға қатысты түсіндірме
берді. Жиын соңында Елбасы Ұлттық банктің жұмы
сы жақсарғанын атап өтіп, нақты тапсырмалар берді.
***
Мемлекет басшысы Н.Назарбаев Корея Респуб
ликасының Сыртқы істер министрі Кан Гён Хвамен
кездесті. Кездесу барысында екі ел арасындағы саудаэкономикалық қарым-қатынастың даму перспекти
кавалары сөз болып, арадағы ынтымақтастықтың
өзекті мәселелері әңгіме арқауына айналды.
Корей Сыртқы істер министрі Кан Гён Хва
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевқа Корей мемлекетінің басшысы Мун Чже
Иннің ыстық ықыласын жеткізіп, ел басшысы екі
мемлекет арасындағы достық қатынасты нығайтуға
ниетті екенін айтты.
***
Елбасы Н.Назарбаев Ресей Федерациясының
Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы
сөйлесті. Әңгіме барысында өңірлік және халықара
лық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, соның ішінде
Сириядағы ахуал талқыланып, сондай-ақ екі елдің
арасындағы береке-бірлік, ынтымақтастық сөз болды.
***
Елбасы Н.Назарбаев ҚР Ұлттық Экономика
министрі Т.Сүлейменовті қабылдады.
Мемлекет басшысы «Барлық шаралар Қазақстан
экономикасын дамыту үшін жүзеге асырылуға тиіс.
Мемлекеттік бағдарламалардың, соның ішінде
«Бес әлеуметтік бастаманың» іске асырылу бары
сын зерттеу қажет. Ұлттық Экономика министрлігі
орталық және өңірлік деңгейдегі барлық мемлекеттік
органдардың қадамдарын айқындауы керек» деп,
бірқатар нақты тапсырмалар жүктеді.
Ұлттық Экономика министрі өз кезегінде
үстіміздегі жылдың алғашқы тоқсанында атқарылған
жұмыстары жайында баяндап, есеп берді.

ҮКІМЕТ

АҚПАРАТТЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫҢ
МАҢЫЗЫ ЗОР

АНА ТІЛІ

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

ЖАҢА ОҚУЛЫҚТАР – БІЛІМНІҢ
НАҒЫЗ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ
(Басы 1-бетте)

Олар: Дерек Джонстонның
«Филос офияның қысқаша тарихы:
Сократтан Дерридаға дейін», Энтони
Джон мен Патрик Кеннидің «Батыс
философиясының жаңа тарихы, Антика
философиясы» (4 томдық, І том) және
«Батыс философиясының жаңа тарихы,
Орта ғасыр» (4 томдық, ІІ том), Реми
Хесстің «Философияның таңдаулы
25 кітабы», Дэвид Бринкерхофтың
«Әлеуметтану негіздері», Джорди
Ритцердің «Әлеуметтану теориясы»,
Элиот Аронсонның «Көпке ұмтылған
жалғыз: әлеуметтік психологияға
кіріспе», Дуэйн П.Шульц пен Сидней
Еллен Шульцтің «Қазіргі психология
тарихы», Дэвид Майерстің «Әлеуметтік
психология», Грегори Мэнкью мен
Марк П.Тейлордың «Экономикс»,
Дональд Ф.Куратконың «Кәсіп керлік: теория, процесс, практика»,
Рикки В.Гриффиннің «Менеджмент»,
Карен Армстронгтің «Иудаизм,
Христиандық пен Исламдағы 4000
жылдық ізденіс: Құдайтану баяны»,
Виктория Фромкин, Роберт Родман,
Нина Хаймстің «Тіл біліміне кіріспе»,
Светлана Тер-Минасованың «Тіл және
мәдениетаралық коммуникация», Алан
Барнардтің «Антропология тарихы мен
теориясы», Клаус Швабтың «Төртінші
и н д у с т р и я л ы қ р е в о л ю ц и я » а т т ы
оқулықтары.
Елбасы Н.Назарбаев өз сөзінде
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты бағдарламалық мақала қазақ
станд ықтар тарапынан кең қолдауға
ие болғанын айтып, оның жекелеген
бағыттары бойынша атқарылған

жұмыстардың нәтижелеріне тоқталды.
«Барлық өңір «Туған жер», «Киелі
жерлерд ің географиясы» және «100
жаңа есім» жобаларына атсалысып
жатыр. Бір жыл ішінде меценаттар
қаражаты есебінен әлеуметтік инфра
құрыл ымды дамытуға ондаған мил
лиард теңге бөлінді. 700-ден астам
мәдениет ескерткіштері жөнделіп, қайта
қалпына келтірілді. Жүздеген ғылыми
экспедициялар ұйымдастырылды» деді
Президент.
Мемлекет басшысы «Рухани жаң
ғыру» бағдарламасы аясында жүзеге
асырылып жатқан «100 жаңа оқу
лық» жобасының бүкіл әлеуметтік-гу
манитарлық сала үшін маңызды екенін
айтып, оның бірқатар ерекшеліктерін
атап өтті. «Бүгінгі алғашқы зияткерлік
транш АҚШ, Ресей, Ұлыбритания,
Франция және Швейц ария сияқты
алдыңғы қатарлы елдерд ің ең үздік
ғылыми еңбектерін қамтиды. Бұл
кітаптармен танысуға мүмкіндік алған
жастарымыз көп емес» деді Нұрсұлтан
Назарбаев.
Мемлекет басшысы ұсынылған

ҚР Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында
үстіміздегі жылдың бірінші тоқсанындағы
әлеуметтік-экономикалық даму, республикалық
бюджеттің орындалуы қаралып, жол
картасының іске асырылуы және тұрғындардың
цифрлы сауаттылығын арттырып, мемлекеттік
қызметтерді көрсету жағдайы талқыланды.
Ақпарат және коммуникациялар министрі
Дәурен Абаев ақпараттық сауаттылықты арттыруға
баса мән беріліп отырғанын тілге тиек етіп, 2022
жылға дейін ақпараттық сауаттылық деңгейін
83%-ға жеткізу жоспарда тұрғанын жеткізді.
Министрдің айтуынша, тұрғындардың цифрлы
сауаттылығының деңгейі бүгінгі күні 77%, ал осы
жылдың аяғына дейін бұл көрсеткішті 78,5%-ға
көтеру көзделген.
Цифрлық сауаттылықты арттыруға бағытталған
ұсынымдар жасалып, оны оқытудың санаты мен
формасы белгіленген. Оқытудың негізгі төрт
бағдарламасы: базалық цифрлы, ақпараттық,
транзакциялық және электронды коммерциялық
дағдылар бойынша жүргізіледі.
Халықтың цифрлы сауаттылығын арттыруға
арналған екі бағытқа тоқталсақ, оның біріншісі
− орталық мемлекеттік органдар халық пен
кәсіби кадрларға жан-жақты білім береді. Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау, Денсаулық
сақтау, Білім және ғылым, Ауыл шаруашылығы
министрліктері жауапты мемлекеттік орган
ретінде қатысып, цифрлы сауаттылыққа байла
нысты қосымша білім беруге міндетті. Ұлттық
экономика министрлігінің «Бизнесті жүргізу» атты
кәсіпкерлерді оқыту жұмыстары бұған дәлел бола
алады. Бұл оқыту бағдарламасына цифрлы саланы
кірістіру о баста жоспарланғанын көрсетеді.
Екінші бағыт – тұрғындарды жергілікті
атқарушы органдар оқытады. Бұған қоса, 8
миллион азаматты мемлекеттік электронды
қызмет алуға және онлайн-сауда жүйесін иге
ру бойынша базалық білімге үйрету де алдағы
уақытта атқарылар істің бірі. Бұл «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы мен
«Қазпошта» АҚ базасында жүзеге асырылады.
Екінші бағыт аясында жергілікті атқарушы орган
дар Халыққа қызмет көрсету орталықтары және
Қазпоштамен байланыс жасай отырып, бірлесе
еңбек етеді.
Жиын барысында Ұлттық экономика министрі
Тимур Сүлейменов, Қаржы министрі Бақыт
Сұлтанов, Инвестициялар және даму министрі
Жеңіс Қасымбек, Энергетика бірінші вицеминистрі Махамбет Досмұхамбетов, Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина
Әбілқасымова атқарып отырған жұмыстары
жөнінде баяндама жасап, 2018 жылдың бірінші
тоқсанының нәтижесін сөз етті.
Үкімет басшысы әлеуметтік-экономикалық
даму көрсеткіштеріне баға беріп, Елбасының
Үкіметке сенім артып отырғанын, экономика
өсімін қамтамасыз ету бойынша нәтижелі жұмыс
атқарылуы тиіс екендігін атап өтіп, жұмыла іске
кірісуге шақырды.
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кітаптар қазақ тіліне түпнұсқадан
аударылғанын айрықша атап өтті.
Ал бүгінгі іс-шара рухани жаңғыру
бағдарламасының жаңа кезеңін
бастайтынын айтты. «Бұл – ауқымды
энциклопедиялық ізденіс арқылы
адамзат дамуының көкжиегіне жол
ашатын кезең. Бүгінде зияткерлік даму
үдерісінен туындаған тың серпіннің
арқасында рухани революция бастау
алып келеді» деді Президент.
Нұрсұлтан Назарбаев, сондай-ақ
қазіргі жағдайда әлемнің дамуы көбіне инженерлік ғылымның әлеуетімен
анықталатынына назар аударып,
озық технологияларды пайдаланудың
мақсаттарын ұғыну маңызды екендігін
тілге тиек етті. «Ғылыми таным –
заманауи ұлттың бәсекеге қабілетті
болуының басты шарты. Жаңа оқу
лықтар білімнің нағыз энциклопедия
сы болып саналады. Бүгінде оқу әдісі
ғана емес, сондай-ақ оның мазмұны
да маңызды. Осыған орай «Рухани
жаңғыру» бағдарламасы бес жылға
арналған жалпыұлттық білім беру ісін
жүзеге асыруға мүмкіндік береді» деді
Мемлекет басшысы.
Елбасы әлемдік тәжірибеде мұндай
кешенді бағдарламаның іске асырылуы
сирек кездесетінін атап өтті. «Жаңа
оқулықтар – эксклюзивті гуманитарлық
кітапхана. Бұл оқул ықт ар көпшілік
үшін кітап түрінде, электронды онлайн
нұсқасында және үздік лекторлардың
ашық дәрістерінің видеотекасы сияқты
үш форматта қолжетімді болмақ.
Кітаптар латын қарпінде басып шыға
рылғ аннан кейін, оларды шетелде
тұратын жастарымыз да оқи алатын
болады» деді Президент.
Нұрсұлтан Назарбаев жобаны іске
асыр удың арқасында Қазақстанда
аударма ісінің жаңа мәдениеті қа
лыптасқанын атап өтті. Бұдан бөлек,
Қазақстан Президенті еліміз бен қо

ғам ымыздың бәсекеге қабілеттіл іг ін
арттыру факторының маңыздыл ығы
жөнінде айтты. «Рухани жаңғыру» бағ
дарламасы жастарымыздың болашағы
үшін іске асырылуда. Осы орайда,
өскелең ұрпақтың оны жүзеге асы
руға белсенді түрде атсалысқаны аса
маңызды. Біз бүгін тәуелсіздік жыл
дары қалыптасқан ғылыми-кадр
лық әлеуетіміздің зор екеніне тағы
да көз жеткіздік» деді Мемлекет бас
шысы. Елбасы үштілділік қағидат ын
сақтаудың маңыздылығына тоқталып,
биыл бірнеше шетелдік оқулықты орыс
тіліне де аудару мәселесін қарастыруды
тапсырды.
Жиынды қорытындылай келе,
Елбасы Қазақстан Үкіметі мен Ұлттық
аударма бюросына бірқатар нақты
тапсырма берді. «Біріншіден, 2018
жылға жоспарланған 30 кітаптың
әрі қарай сапалы аударылуын және
басылып шығуын қамтамасыз ету
керек. Қаржыландыру уақтылы әрі
толық бөлінуге тиіс. Келесі жылы
аударылады деп жоспарланған оқу
лықтар өз уақытында іріктеліп, тал
даудан өткізілуі керек. Екіншіден,
бұл оқулықтарды білім беру үдерісіне
тиімді түрде енгізу – маңызды міндет
тердің бірі. Осы оқулықтар бойынша
оқытылатын пәндер жаңа оқу жылының
білім беру бағдарламаларына енгізілуі
қажет. Үшіншіден, ғылыми тәжірибеде
қолданылатын барл ық терминдерді
жүйелендіріп, гум анитарлық және
экономикалық лексиканың жаңа
түсіндірме сөздігін шығаруды
тапсырамын. Төртіншіден, оқулықтар
кәдімгі кітаптар сияқты басылып шығуы
керек. Сонымен қатар онлайн білім
беру ісін дамыту қажет. Қазір дамыған
елдерде виртуалды университеттер бар.
«Қазақстанның ашық университеті»
жан-жақты қолдау табуы керек. Ашық
лекциялар видеотекаларының және

ҒЫЛЫМ ТІЛІ ЖАҢА
ҰҒЫМДАРМЕН ТОЛЫҒАДЫ
Отандық авторлар жазған төл оқулықтар да жарық көріп жатуымен бірге, гуманитарлық,
қоғамдық ғылымдар саласындағы үздік 100 оқулықты аудару ісі қолға алынды. Олардың
алғашқы 18-нің тұсауы да кесілді. Осы оқулықтарды көпшілік қауым қазақ тілінде оқып,
алдағы жаңа оқу жылынан бастап бүкіл студенттер қауымы қажетіне жарата алады. Енді
«Бұл еңбектер бізге не береді, қажеттілігі неде?» деген мәселеге келсек, тіл ғылымы мен ұлт
тілінің мүддесі тұрғысынан қарағанда мына мәселелерді атап айтқан жөн деп санаймыз.
Біріншіден, қазақ тілінде білім алып
жатқан студент жастар мен ғылыми ізде
нушілер ең үздік оқулықтар арқылы әлемдік
ғылымның соңғы жетістіктерімен өз ана
тілінде танысу мүмкіндігіне ие болады. Енді
олар әлемнің жетекші университеттері мен
ғылыми орталықтары профессорларының,
аты жаһанға жайылған ғалымдардың еңбек
терін қазақша оқи алады. Яғни бұл оқулықтар
тілдер арасындағы бөгетті бұзып, ағылшын,
неміс, француз, испан, қытай, орыс және
басқа да тілдердегі озық білім мен ғылым
жетістіктерін қазақтілді қауымға тікелей
жеткізетін құрал болатындығымен құнды.
Екіншіден, бұл оқулықтар мемлекеттік
тілдің таным көкжиегін кеңейтіп, оны жаңа
ғылыми ақпараттармен байытады. Қазақтың
ғылым тілінің, оқулық тілінің дамуына, оны
оқитын, іздейтін оқырмандардың артуына
жол ашады. Ендеше, ондай әдебиеттерді
ұлт тіліне аудару қазақ тілін құнды ғылыми
ақпараты мол, ғылым тіліне айналдыруға
септігін тигізетін өте маңызды қадам.
Үшіншіден, сол ғылым тілі жаңа ұғым
дармен, ұлттық терминдер қорымыз өз
тілімізде жасалған ұтымды жаңа балама
лармен және өзге тілден қабылданған атау
лармен де толығады. Әр ғылым саласының
терминдер қоры – ғылыми ұғымд ард ың
қоймасы, қазыналы сарайы. Сол сарай
ды қазіргі заманғы ең жаңа әрі ғылыми
құндылығы жоғары ақпараттармен, солардың

атауларымен үнемі толықтырып отыру өте
маңызыды. Озық ғылым мен жаңа техно
логияны меңгеруге ұмтылған ізденімпаз адам
дар ғылыми ақпаратқа жұтаң тілге ешқашан
жүгінбейді. Бұл тұрғыдан қарағанда, жарық
көріп отырған аударма еңбектердің қазақ
тіліндегі құнды ғылыми ақпараттар қорын
байытары анық.
Төртіншіден, қоғамдық, гуманитарлық
ғылымдардың ғылыми атауларын тілара
лық біріздендіруге негіз қаланады. Мәселен,
ағылшын тіліндегі оқулықтарды қазақ тіліне
аудару арқылы қазақ-ағылшын және ағыл
шын-қазақ тілдері арасындағы терминдер
қолд анысы жүйеге түсіп, стандартталады.
Ағылшын тілінің аса мол ғылыми ақпарат
көзі екенін ескерсек, мұндай жұмыстың
атқарылуы біздің тіліміз үшін де өте қажет.
Терминологиядағы тіларалық бірізділікті,
оның ішінде, әлемге ең кең тараған ағылшын
тілімен арадағы бірізділікті орнықтыру –
қазақ терминологиясын, ғылым тілін жаңа
деңгейге көтеру бағытындағы маңызы зор іс.
Бесіншіден, ағылшын және өзге шет
тілдеріндегі оқулық әдебиеттерді араға делдал
тілді араластырмай өз ана тілімізге тікелей
аудару – уақыт оздырмай атқарылуға тиісті
жұмыс. Қазақтың әдеби тілінің, ғылым
тілінің бүгінге дейінгі даму тарихында біз
Батыс пен Шығыстың әдебиеті мен өнері,
ғылымы мен технологиясы дамыған елдердің
тілдерінен, яғни түпнұсқа тілден тікелей ауда

ру дәстүрі мен мәдениетін қалыптастыра ал
май келдік. Шет тілдерінен төте аударылған
осы оқулықтар аталған олқылықтың орнын
толтыруға септігін тигізетін дұрыс бастама,
игілікті іс деп санаймыз.
Ұсынылып отырған оқулықтарды
аудару барысында 3-4 мың термин мен
біздің тілімізде өте сирек қолданылатын
немесе осыған дейін мүлде қолданыс
таппаған ғалымдар мен жер-су атаулары
жинақталыпты. Ұлттық аударма бюросы осы
атауларды жеке басылым ретінде дайындап,
көпшілік қауымға, терминология комиссия
сына таныстырса деген ұсынысымыз бар.
Мұндай жұмыс терминологиямызды жүйелеу
мен тіларалық біріздендіруге, жаңа ұғымдар
мен терминдердің көпшілікке танылуына,
тілге тезірек сіңіп кетуіне де оң ықпал еді.
Бір жыл бұрын ғана құрылған «Ұлттық
аударма бюросы» мен жоғары оқу орын
дарының, ғылыми-зерттеу мекемелерінің
ғалымдары, авторлар ұжымы, бір жылдың
ішінде ауқымды жұмыс атқарды. Бүгін
жұртшылыққа ұсынылып, тұсауы кесіліп
жатқан оқулықтар атқарылған істің нақты
нәтижесі. Бұл игілікті іс алдағы уақытта
да жалғасын тауып, қазақ тіліндегі озық
оқулықтар мен ғылыми-көпшілік әдебиеттер
қорын толықтыра береді деген сенімдеміз.
Қазақ тілі жаңа білім, құнды ғылыми
ақпараттармен толығып, оның білім беру
мен ғылым саласындағы қолданыс аясы
кеңейе берсін десек, бұл жұмыс бірер жыл
мен ғана шектелмей, жалғасын таба беруге
тиіс.
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
филология ғылымының докторы,
профессор

солардың негізінде дайындалатын
оқулықтардың сапасын қадағалауға
ерекше назар аудару қажет. Бесіншіден,
«100 жаңа оқулық» жобасы ғылыми
аударма мектептерін дамыту ісінде
маңызды рөл атқарады. Сондықтан
аударма саласында тәжірибенің,
білімнің және кәсіби дағдының жүйелі
дамуын қамтамасыз ету керек» деді
Мемлекет басшысы.
Ұлттық аударма бюросының д и
ректоры Рауан Кенжеханұлы жоба жұ
мысына еліміздегі іргелі оқу о рын
дары, гуманитарлық бағыттағы ғы 
лыми-зерттеу орталықтарының м а
манд ары тартылғанын жеткізді. «А у
дарманы мейлінше сапалы шығару үшін
жұмысқа тәжірибелі аудармашылар мен
жоғары оқу орындарының ұстаздары
шақырылған. Ғылыми редакция жасауға
еліміздің белгілі ғалымдары, әдеби
редакц ияға қарымды қаламгерлер,
білікті редакторлар мен баспагерлер
тартылды. Қазір бұл жұмысқа 200
ге тарта маман қатысуда. Сондай-ақ
ғылыми аудармасы жолға қойылған
елдердің тәжірибесі мұқият зерттелді.
Іргелі аударма технологиясының бірі
дүниежүзінің 181 мыңнан аса аудар
машысы қолданатын арнайы тұғырнама
ұсынылды» деді ол.
Қазақстан Тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарындағы қиын-қыстау кезеңнің
өзінде талантты да талапты жас буынды
әлемнің алдыңғы қатарлы оқу орын
дарына жіберіп, олардың сапалы
білім алуына барлық жағдай жасағаны
белгілі. Бүгінде бұл жұмыстар бір ізге
түсіп, жүйелі сипат алды. Бұл еліміз
жастарының жоғары ғылыми стан
дарттарға сай білім алуы – Елбасының
басты назарында екенінің айғағы. Сол
игі істердің заңды жалғасы ретінде
Мемлекет басшысының тікелей
бастамасымен «Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасы жүзеге асырыл ып
отыр. Сондықтан жиынға қатысқан
ғалымдар мен ЖОО оқытушылары
бұл бастаманы ең алдымен Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың жастарға деген
ұдайы қамқорлығы мен қолдауының
жемісі деп бағалады.
Сонымен, мемлекеттік маңызы зор
ауқымды жобаның алғашқы нәтижелері
– әлеуметтік және гуманитарлық салада
жоғары бағаланатын және дүниежүзінің ең үздік жоғары оқу орын
дарында оқытылатын 18 оқулық өз
оқырманына жол тартты. Ғылым мен
білімді дамытып, әлемнің ең дамыған 30
мемлекетінің қатарына қосылу міндетін
алдыға қойып отырған еліміз үшін қазақ
тіліне аударылған жаңа оқулықтардың
маңызы зор. Ана тіліміздің кең қанат
жаюына және отандық ғылымның
өркендеуіне үлкен мүмкіндік беретін
жоба алдағы уақытта лайықты жалғасын
табады.
Дина ИМАМБАЕВА

СҰРАНЫСҚА ИЕ
ҚҰНДЫ ЕҢБЕКТЕР
Білімнің, ғылымның қайнар бұлағы қашанда кітапта
екені белгілі. Осы орайда «100 оқулық» бағдарламасы
бойынша жарыққа шығатын басылымдардың кітапхана
қызметкерлері үшін маңызы ерекше.
Бұл кітаптар әр саланы қамтитын болғандықтан,
оқырмандар өздеріне керекті мәліметтерді толық ала оты
рып, білім деңгейлерін толықтыра алады. Бұл жастарға
көрсетілген үлкен жанашырлық, елдің ертеңгі келешегі үшін
тындырылып жатқан игілікті іс деп білеміз.
Бұл ретте оқулықтардың аударма сапасымен қоса басып
шығарылуы да жоғары деңгейде болғанын қалар едік.
Себебі кітапханаға түсетін кітаптардың түптелуі нашар
болса, көп оқылған сайын парақтары шашылып, жарамсыз
болып қалады. Сондықтан оқулықтардың мазмұны мен
сыртқы ресімделуі сай келсе ғасырдан-ғасырға мұра болып
қалары сөзсіз. Бұл талаптар аталған кітаптардың барлық
оқырмандар үшін қолжетімді болуына септігін тигізеді.
Жалпы Елбасы Н.Назарбаевтың бастамасымен қолға
алынған «Рухани жаңғыру» бағдарламасының арқасында
руханият пен мәдениет саласында ауқымды жобалар
жүзеге асырылуда. Бұл шаралар кітапхана қызметіне де
тікелей қатысты. Бағдарлама бастау алғалы бері кітапха
наға келетін оқырмандар саны да арта түсті. Әсіресе
тарихи-мәдени мұраларымызға деген сұраныс ерекше
мән-маңызға ие болды. Осыған орай «Рухани жаңғыру»
бағдарламасына сәйкес дүниежүзі бойынша ғылыми жауһар
болып табылатын еңбектердің алғашқы легі ағылшын
тілінен тікелей қазақ тіліне аударылып, оқу орындарына,
кітапханаларға жол тартуы еліміздің рухани өміріндегі
жаңа белес деп білеміз. Мысалы, 100 оқулық тізіміндегі
Дж.Ритцердің «Әлеуметтану теориясы», Грегори Мэнькюдің
«Экономикс», Р
 икки Гриффиннің «Менеджмент», Карен
Армстронгтың «Құдайдың тарихы» және басқа кітаптар
оқырмандар арасында сұранысқа ие. Сондықтан бұл басы
лымдарды студенттер мен ғалымдар қызығып оқып, жаңа
білімдерді игеретініне күмәніміз жоқ.
Құттықыз ҚАСЫМБЕКОВА,
ҚР Ұлттық кітапхананың қызметкері
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ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДА

Астананың 20 жылдығы – ел өміріндегі
аса ірі тарихи оқиға, Қазақстан халқының
мерейлі мерекесі. Біз ғасырлар тоғысқанда
тәуелсіз жаңа мемлекет орнатып, байтақ
еліміздің дәл ортасынан бас қаламыз
– Астананы салдық. Бүгінде әлемдік
қауымдастық үшін Қазақстан мен Астана
атаулары егіз ұғымға айналып кетті. Бұл
ұғым қарыштап даму мен өрісті өркендеудің
өнегелі үлгісі ретінде орнықты. Осындайда
еліне, халқына деген мақтаныш сезімі бойды
кернейді. Қазақ халқы – ержүрек, достыққа
адал, бауырмал, қонақжай халық. Бізде
ынтымағы жарасқан көптеген ұлт өкілдері
тұрады. Қазақстан бүгінде дүниежүзінің
көптеген елдерімен достық байланыс
орнатқан, бүкіл әлем таныған елге айналды.

Суретті түсірген Ерлан Омаров

АРАЙЛЫ,
АЖАРЛЫ АСТАНА
«Елу жылда ел жаңа» дейді дана
халқымыз. Сарыарқа төсінен бой
көтерген Астана аз ғана уақыт ішінде
әлемде өзіндік келбеті бар әсем
қалаға айналды. Астана – сан түрлі
арман-қиялдарды жүзеге асырып,
сан-қилы тағдырларды тоғыстырып
жатқан керемет те, көркем қала.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Астанаасқақ абыройымыздың айғағы» де
гендей, Астана қаласының тіршіліктынысының қолайлы ортасын құру
және оны орнықты дамыту, эколо
гиялық қауіпсіздікті, табиғат пен мә
дени мұраларды сақтау мақсатында
жасалған қала құрылысының жобасы
ның іске асуы Елбасымыздың арқасы
екенін білуіміз керек.
Тарихы тереңде жатқан Қазақстан
ның бұрынғы астаналары туралы сөз
қозғайтын болсақ, үш мемлекеттің:
Батыс Түрік, Түргеш және Қарлұқ
қағандықтарының астанасы Суяб
қаласының іргесі V ғасырда қаланды.
Орталық Азиядағы аса ірі қалалардың
бірі – Баласағұн (Ақтөбе) – Батыс
Түрік қағандығының, Қарахан және
Қарақидан мемлекетінің бас қаласы
болды. Ең көне астаналардың бірі –
Тараздың атағы VI-VII ғасырлардың
өзінде Қытайдан Византияға
дейін тарады. Тараз грек ғұламасы
Птолемейдің картасына түсірілген. X
ғасырдан бастап Тараз Қарахан әулеті
өкілдерінің астанасы, көп уақыт бойы
экономикалық орталық, Ұлы Жібек
жолындағы жетекші сауда орны бол
ды. Жазба деректерде «Бірінші қала»
атанған даңқты Испиджаб (Сайрам)
7 ғасырдан белгілі. Күлтегін, Білге

қаған тас ескерткішінде Тарбанд деген
атпен жазылған Отырарды (Фараб)
араб ғалымы әл-Мақдиси (X ғасыр)
өте көне астана деп атайды. XIXXI ғасырларда Сыр өңіріндегі Жан
кент Оғыздар мемлекетінің, ал Ертіс
бойындағы Имақия қаласы Қимақ
мемлекетінің өркендеген астанасы
болды. Дешті Қыпшақтың астаналары
Орда Базар мен Женд, Ақ Орданың
бас қалалары Сауран мен Сығанақ
әлденеше қиратылып, қайта жан
данды. Рузбихан жазбаларында (XVI
ғасыр) Сығанақ саудасы өркендеген,
бау-бақшасы жайқалған, қазақтың бай
қаласы ретінде аталған.
Қазақ хандығының астанасы
Түркістан қаласының тарихи орны
ерекше. Түркістан Тәуке, Қайып,
Әбілқайыр, Семеке (Тәукеұлы),
Әбілмәмбет, Сейіт, Есім, Б олат,
А б ы л а й , Т о ғ а й х а н т ұ с ы н д а
қазақтардың айбынды астанасы бол
ды. Шаһар жалпы түркілік мәннен
ажыратылмады. Қожа Ахмет Ясауидің
есімі мен кесенесі оны Орталық
Азияның діни астанасы – екінші Мек
ке мәртеб есіне жеткізді. X ғасырда
әл-Фараби астананы «қайырымды
қала» деп атады. Ол «Асқан игілік
пен ең биік кемелділік дәрежесіне ең
алдымен жоғары дәрежелі дамыған
қоғамн ың қайырымды қаласы –
астанас ы жетеді» деп санады. ӘлФараби қайырымды қаланы мін-ақауы
аз, тұрғ ындары заңға ден қойған,
адамдарының пендешіліктерінен гөрі
рухани сипаты басым, әділеттілік
пен парасаттылық жайлаған бейбіт
қала етіп суреттейді. Көрші елдерден

Шыңғысхан империясының астанасы
Қарақорымның, Шағатай әулетінің
астанасы Алмалықтың (XIV ғасырда
Алмалық Моғолстанның астанасы
болды), Темір мемлекеті мен Шайбани
әулетінің астанасы Самарқанның Са
мани әулеті мен Бұхара хандығының
астанасы Бұхараның Алтын Орда аста
налары Батый салған Сарай, Берке хан
салдырған Сарай-Беркенің Қазақстан
тарихындағы орны ерекше. Сондайақ Сарайшық, Қазан, Бақшасарай,
Хиуа мен Үргеніш, Қоқан қалалары
қазақ шежіресінде терең із қалдырды.
XX ғасырдың басындағы қазақ зия
лылары астананы «кіндік қала» деп
атады. 1917-19 жылдары Алашорда
автономиясының астанасы Алаш
(Семейдің іргесіндегі) қаласы аталды.
Кеңес дәуіріндегі Қазақстан астана
лары Орынбор (1920-25), Қызылорда
(1925-29), Алматы (1929-97) болды.
1994 жылы соңғы екі ғасыр тари
хында қазақ халқы тұңғыш рет өз
мемлекетінің астанасы туралы дербес
шешім қабылдады. 1997 жылы 20
қазанда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев Ақмола қаласының (1998
жылдың 6 мамырынан – Астана
қаласы) Қазақстан Республикасының
жаңа тұрпатты бас қаласы болғанын
жариялады. Жаңа астананың халық
арал ық тұсаукесері 1998 жылғы 10
маусымда өтті.
Астана тарихы сонау 1830 жылдан
бастау алады. Ол кезде қала патша
әскерінің бекінісі болған. Ақмола
бекінісі деп аталған. 1863 жылы 16
шілд еден бастап Ақмола округтік
қала атанды. Қала халқы екі мыңдай

Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрінің
халыққа есеп беру кездесуі өткізілетіндігі туралы

ХАБАРЛАМА

2018 жылғы 16 мамыр күні сағат 11:00-де Қазақстан
Республикасы Ақпарат және коммуникациялар
министрінің халыққа есеп беру кездесуі өткізіледі.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы
5 ақпандағы №190 «Орталық атқарушы органдар
басшыларының, әкімдердің ұлттық жоғары оқу орын
дары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін
өткізу туралы» Жарлығына сәйкес Дәурен Әскербекұлы
Абаев министрлік қызметінің нәтижелері, елімізде іске
асырылған реформалар, әлеуметтік-экономикалық
даму, министрліктің стратегиялық жоспарының негізгі
көрсеткіштеріне қол жеткізілу туралы және министр
лікке қарасты салаларды дамытудың міндеттері бойын
ша хабардар етеді.

Өтетін орны: Астана қ. Д.Қонаев көшесі, 4, мекенжайы бойынша орналасқан «Қазмедиа орталығының»
киноконцерт залы.
Есеп беру кездесуіне қатысты сұрақтар мен ұсы
ныстар болған жағдайда 8(7172) 740725, 8 (7172)
740745 телефондары нөмірлеріне хабарласуға немесе
b.serikbaeva@mic.gov.kz, d.mukhamedzhan@mic.gov.kz
электронды пошталарына бағыттауға болады.
Сонымен қатар министрге сұрақтар мен ұсы
ныстарды «Ашық диалог» интернет порталы, министр
ліктің ресми интернет-ресурсы http://www.mic.gov.kz
арқылы Ақпарат және коммуникациялар министрінің
блогына немесе Call-орталыққа 8(7172) 740343 нөмірі
арқылы бағыттау мүмкіндігі бар.

ШАРА

Жас өнерпаздар сайысы
Жуырда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық кон
серваториясында ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы
Қорының қолдауымен X республикалық студенттік
пәндік олимпиада өтті.
Ұлттық музыкалық өнердің барлық түрлері қам
тылған олимпиадада «Халық әні, жыршылар» аталы
мы бойынша өткен сайыс Ақан сері Қорамсаұлының
175 жылдығына арналды. Аталған додада 12 студент өз
өнерлерін ортаға салды. Жас өнерпаздардың білімі мен
өнеріне Халық әні кафедрасының ұстаздары Еркін
Шүкіман, Ұлжан Байбосынова, Эльза Қарабалина
мен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
университетінің оқытушысы Гүлшат Тәкежанова
қазылық етті. Колледждер мен консерваторияның
дайындық курсының студенттері арасында өткен
кіші олимпиадаға қатысқан 39 білімгердің өнерін
бағалаған Амангелді Күзеубай, Рая Латифуллина,
Ғалым Мұхамедин, Ардақ Исатаева және Тілеулес

Құрманғалиев секілді өнер саңлақтары болашақ
әншілердің таланты мен талабына тәнті болды.
Халық әндері мен жыр-термелерді нақышына
келт іріп орындаған ұлттық консерваторияның
студентт ері Ғибадат Тұрғалиев бірінші, Айнаш
Забиханова мен Оңдаған Жәуке екінші, Жадыра
Құдайбергенова, Әділжан Аманжол және қыздар
университетінен келген Ақық Қаныбек үшінші
орынға ие болды. Кіші олимпиадада Д.Нұрпейісова
атындағы халықтық музыка колледжінің білімгері
Байбақты Ідірбай бірінші орыннан көрінсе, Қазақ
ұлттық өнер университеті жанынд ағы колледж
студенті Фархад Жәкіш екінші, консерваторияның
дайындық курсының студенті Қажыби Қостыбай
үшінші орынды иеленді.
Күнқожа ИСЛАМҚОЖАҰЛЫ,
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлтық
консерваториясының оқытушысы

адамды құрады. Дами келе, 1893 жылы
Ақмола қаласында қала халқы 6428
адамға жетті. Бұл елді мекен 3 шіркеу,
5 мектеп, 1 училище, 3 зауыты бар
уездік қала болған. 1960 жылы тың
игеру орталығына айналды. 1961 жылы
Ақмола деген атауы орысша Цели
ноград деп өзгертілді. Целиноград
облыс орталығы мәртебесін алды.
Еліміз тәуелсіздік алған соң, 1992
жылы қалаға қайтадан өзінің қазақша
атауы беріліп, Ақмола облысы атанды.
Ақмола облысы – еліміздің ірі астық
өңірі және ірі ауыл шаруашылық
машина жасау орталығы болды. Жер
қойнауы – алтын, уран, бокситтер,
сурьма, мыс, кварц құмдары, т.б. пай
далы қазба байлықтарға бай. 1999
жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен
«әлем қаласы» атағын алды.
Қазақстанның бас қаласы 2000
жылдан бастап астаналар мен ірі қала
лардың халықаралық ассамблеясының
мүшесі. Астана – Азияның солтүс
тігінде орналасқан елорда. Қаланың
атауы қазақ тілінен алынған. Қазақша
ол сөз елдің бас қаласы дегенді біл
діреді. Астана сөзі қазақ тіліне пар
сы тілінен ауысқан. Онда ол «киелі
орын», «босаға» деген мағыналарға
ие. Жаңа елорда Отанымыз үшін,
біздің сүйікті Қазақстанымыздың
жаңа болашағының жарқын да ізгі бе
ташары болып, қазіргі кезде әлемдік,
іскерлік байланыстың орталығына
айналып отыр. Елбасымыз айтқандай,
жана әлемдегі жаңа Қазақстанның
жаңа Астанасы әрі жас Астанасы
қайсымыздың болса көкірегімізде
арайлы рухты оятады. Ел астанасын
ауыстыру Астананың экономикалық
дамуына қуатты серпін берді. Қала
экономикасының қарқынды дамуы
көптеген инвесторлар үшін тартымды
болып отыр. Қала экономикасының
негізі – сауда, өнеркәсіп өндірісі,
көлік, байланыс және құрылыс са
лалары болып табылады. Шаһардың
өнеркәсіп өндірісі негізінен құрылыс
заттарын, азық-түлік өнімдерін шығару
мен машина жасау ісі төңірегіне
шоғырландырылған.

Астана Қазақстанда құрылыс
металл бұйымдарын, пайдалануға
дайын бетон және бетоннан жасалған
құрылыс заттарын шығару жөнінен
алдыңғы орынды иеленеді. Қаланың
ірі кәсіпорындары қатарында
Ц елиноград вагон жөндеу зауытын,
«Цесна-Астық» концернін, «ТұлпарТальго» ЖШС жолаушылар ваго
нын құрастыру зауытын, «Еврокоп
тер Казахстан инжиниринг» ЖШС
тікұшақ құрастыру зауытын айтуға
болады. Қала Қазақстандағы ірі бизнес
орталығының біріне айналды. Сондайақ елорда құрылыс ауқымы жөнінен
де елде көш бастап тұр. «Бәйтерек»
кешені жаңа елорданың басты сим
волына, оның өзіндік бойтұмарына
айналды. Өзге де бірегей сәулеткерлік
ғимараттар қатарында «Бейбітші
лік және келісім» сарайын, әлемдегі
ең биік шатыр үлгісіндегі ғимарат
– «Хан Шатыр» сауда-ойын-сауық
орталығын, теңізден алыс орналасқан
океанариум – «Думан» орталығын,
«Астана опера» мемлекеттік опера
және балет театрын, Орталық Азия
дағы ірі мешіт – «Әзірет Сұлтан»
мешітін, Әулие Үспен Богородица
кафедралдық соборын, Әулие М
 ария
Архиепархиясы рим-католиктік
кафедралдық соборын, «Бейт Ра
хель Хабад Любавич» синагогасын,
«Қазақстан» орталық концерт залын,
«Қазақ Елі» монументін, Қазіргі
заманғы өнер музейі мен Президенттік
мәдени орталық ғимараттарын атауға
болады. Жаңа спорттық нысан
дар арасында 30 мың көрерменге
арналған «Астана-Арена» жабық ста
дионы, 2011 жылы әлемде үздік деп
танылған, 10 мың орынға арналған
«Сарыарқа» бірегей велотрегі бар. Тағы
бір маңызды спорттық кешен – ең
жоғары халықаралық стандарттарға
сай келетін «Алау» мұз айдыны. Ас
тананың айналасында бірегей «жасыл
белдеу» жасалып, қала ұлан-ғайыр да
лалық өлкенің ортасындағы шұратқа
(оазис) айналып келеді.
Бүгінде Астана халықаралық
маңызы бар түрлі форумдар, конгрес
тер мен өзге де іс-шаралар өтетін
Еуразия кеңістігінің орталығына
айналды. Елордада Әлемдік және
дәст үрлі діндер көшбасшыларының
съездері, Астана экономикалық фору
мы және өзге де маңызды халықаралық
оқиғалар тұрақты түрде өтіп келеді.
Астанада ЕҚЫҰ-ның тарихи саммиті,
ШЫҰ мен ИЫҰ-ның мерейтойлық
саммиттері болып өтті. 2011 жылдың
басында республиканың елордасы
VII Қысқы Азия ойындарының қаты
сушылары мен қонақтарын қаб ыл
дады. «ЭКСПО – 2017» халықаралық
көрмесі өтті.
Елорданың өркендеуі – еліміздің
өркендеуінің белгісі. Ендеше бас
қаланың жаңадан қаланып жатқан
іргетасы берік болып, мерейі үнемі
асқақтай берсін дегім келеді.
Айнұр СӘРСЕНОВА,
№2 Ертіс жалпы орта білім беру
мектебінің директоры
Павлодар облысы
Ертіс ауданы

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

Болашаққа
қамқорлық – бүгіннен
М.Горький тілімен айтқанда «шығыстың Пушкині», заманымыздың ұлы ақыны
Мағжан Жұмабаев осыдан бір ғасырға жуық уақыт бұрын «...мен жастарға сенемін»
деп жыр жауһарын төккен еді. Бұл нені білдіреді. Бұл дәуіріміздің нар тұлғаларының
қай кезде болмасын, ел ертеңі жастар екенін күні ілгері біліп, соған үлкен үміт
артқанының, сенім білдіргенінің белгісі. Жасампаздық идеяның бұл түрі ел жадынан,
саясат санасынан өшкен емес.
Елбасының «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты аса маңызды
мақаласында бұл идея қайта түлеп сала
берді. Оған Елбасының бұқара халық
тың қамын, жастардың ертеңін ойлаған
көрегендігі нақты мысал бола алады.
Бес әлеуметтік бастама, әрі соны іске
асыру жолындағы Президенттің үндеуі
заманымыздың өзекті мәселелерін сөз
етті. Баспана жағдайы қай кезде болма
сын шешілуі қиын жауапты мәселелердің
бірі екені сөзсіз. Ал қазір осы қиындықты
іске асыру үшін «7-20-25», бағдарламасы
күн тәртібіне қойылды. Баспана алу
үшін несие төлемінің мерзімі 25 жылға,
үстемесі отбасылық бюджетттің мүм
кіндіктеріне қарай 7 пайызға дейін тө
мендетілді. Бұл белгілі бір жұмысы бар,
тұрақты айлық алатын қазақстандықтар
үшін үлкен жеңілдік екені белгілі. Демек,
мұның өзі алдағы жылдары өз нәтижесін
береді деуге болады.
Жастар тағдыры да назардан тыс
қалмады. Бұрын жастарға жыл сайын
54 мың грант бөлінетін. Енді оған тағы
20 мың грант бөлініп отыр. Оның 11
мыңы техникалық білім үрдісін іске
асыруға арналған. Заманауи техни
кал ық үрдіске үн қосу уақыт талабы.
Компьютер жөндеу шеберлері, теле
фон, радио саласының мамандары, сол

секілді жалпы техникалық сұранысқа
ие мамандықтарды көбейткен үстіне
көбейте беру керек. Студенттерді қи
найтын күрделі мәселелердің бірі
жатақхана екені сөзсіз. Енді бұл
мәселе де өз жүйесін тапты. Елбасы өз
Үндеуінде « 2022 жылдың соңына дейін
студенттерге арнап кемінде 75 мың жаңа
жатақхана салуды тапсырамын. Бұл
алдағы жылдарда өсе түсетін сұранысты
ескергеннің өзінде жатақхана тап
шылығын біржола шешеді» атап кө
ресетті. Бұның өзі жастардың алаңсыз
және сапалы білім алуына молы
нан жағдай жасайды. А уылдан оқу
іздеп келген жастар әуелі баспана
қиындығына тап болатын. Енді бұл
мәселенің оңынан шешілгені барша
мыз үшін үлкен қуаныш. Ұлы Абайдың
«Құдайдан қорық, пендеден ұял, балам
бала болсын десең оқыт, оқыт және
оқыт» деген қанатты қағидасы бар. Сол
секілді баланы оқытатын бірінші атаанасы болса, екіншіден әлеуметтік орта,
қоғам, мемлекет қамқорлығы болып та
былады. Осы мәселелердің өз шешімін
тапқаны күллі Алаш жұрты үшін үлкен
қуаныш, мың мәрте мақтаныш.
Дәнеш АХМЕТҰЛЫ,
жазушы

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН
ІСКЕ АСАДЫ
Еліміздегі «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламасының негізгі төрт бағытының бірі
ауылдық елді мекендерде интернетке кірудің
кең жолақты желісін енгізу арқылы жоғары
технологиялық цифрлық инфрақұрылымды
құру.
Осы бағдарлама аясында шалғайдағы елді
мекен тұрғындары жоғары сапалы қызметке қол
жеткізеді. Биылғы жылдың соңында бірқатар
өңірлерде цифрлы хабар тарату кезең-кезеңімен
іске аспақ. Алты айдан кейін Маңғыстау, ал
желтоқсанда Жамбыл мен Оңтүстік Қазақстан
облыстары цифрлы телевизияға көшірілмек.
Цифрлы жүйе халыққа облыс орталықтары
мен Астана және Алматы қалаларында 30 отан
дық телеарнаны, ал ауылдық елді мекендерде
15 телеарнаны абоненттік өтемақысыз, сапалы
деңгейде көруге мүмкіндік береді. Ал қалған
өңірлерде бұл жүйені енгізу жұмыстары 2020
жылдың соңына дейін кезең-кезеңімен жүзеге
аспақ. Бастысы, эфирдегі көрініс пен дыбыстың
тұнықтығы сақталып, шалғайдағы ауыл тұрғын
дары телеарна хабарларын жоғары сапада көре
алатыны қуантады.

ҚҰРМЕТ

САҢЛАҚ САЗГЕРДІҢ
МЕРЕЙТОЙЫ
Алматы қаласында П.Чайковский атындағы
музыкалық колледжінде белгілі композитор,
КСРО Халық артисі Құддыс Қожамияровтың
100 жылдығына арналған мерейтойлық кеш
өтті.
Шараға өнерсүйем қауым, оқытушылар
мен жас шәкірттер қатысты. Салтанатты кешті
құттықтау сөзімен ашқан колледж директоры
Біржан Хасанғалиев ұлы өнер иесінің еліміздің
мәдениетіндегі орнына, туындыларының мәнмаңызына тоқталып өтті. Соңында қалдырған
мұрасы халқымен бірге мәңгі жасай беретінін
тілге тиек етті. Оқу орнының ұстазы Наргиз
Айтбаева тұғырлы тұлғаның өмірі мен шығар
машылығы туралы баяндама жасады. Кеш
барысында өзге де азаматтар Қ.Қожамияров
жайында жылы естеліктерімен бөлісті. Шара
соңы композитор туындылары орындалған
концертке ұласты.

БАЙҚАУ

ЖІГІТ СҰЛТАНЫ

Алматы технологиялық университетінде
тұңғыш рет «Жігіт сұлтаны – 2018» байқауы
өтті.
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасы және Астана қаласының 20
жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған
іс-шараға университеттің 4 факультеті мен
Технология-экономикалық колледжінің сту
денттері арасынан 11 жігіт сайысқа түсті.
Жарыс қорытындысына сай, жүлделі ІІ
орынды инжиниринг және ақпараттық техно
логиялар факультетінің 3 курс студенті Дәулет
Жарылқасын еншілесе, І орыннан экономика
және бизнес факультетінің 1 курс студенті
Ғалымжан Өтепберген көрінді. Ал «Жігіт
сұлтаны – 2018» атағына тағам өндірістері
факультетінің 4 курс студенті Мағжан Қуатов
ие болды.

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ
ЖӘНЕ БАҚ»
Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді
дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс
комитетінің ұйымдастыруымен «Мемлекеттік
тіл және БАҚ» республикалық байқауы өтеді.
Аталған шара мемлекеттік тіл саясатын
бұқаралық ақпарат құралдарында насихат
тау, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту
мақсатында өткізілмек. Байқауға қатысушылар
«Үздік мақала», «Үздік телебағдарлама», «Үздік
радиобағдарлама», «Үздік сайт мақаласы» ата
лымдары бойынша сынға түседі.
Конкурсқа 2017 жылғы 10 маусым мен 2018
жылғы 1 маусым аралығында бұқаралық ақпарат
құралдарында жарық көрген материалдар,
соның ішінде радио және телебағдарламалар,
мемлекеттік тілдегі сайттардағы және мерзімдік
баспасөздегі мақалалар қабылданады. Мақала
жарияланған газет-журналдар, сайттардың
скриншоттары, бағдарламалардың DVD дискі
дегі жазбасы, мақалалардың «Word» фор
матындағы электрондық нұсқалары Тіл коми
тетіне жолдануы керек.
Сайыс қорытындысына сай жеңімпаздар
арнайы дипломдармен және бекітілген сыйлық
қорымен марапатталады.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ
Астанадағы Қазақстан Республикасы
Ұлттық академиялық кітапханасында
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты тарихи мақаласының
бір жылдығына орай «Рухани жаңғыру:
жаңа қазақ әліпбиі және мемлекеттік
бағдарламаның орындалу барысы»
туралы семинар-кеңес болып өтті. Оған
Президент әкімшілігінен, орталық
атқарушы органдардан, министрліктер
мен ұлттық компаниялардан, облыс
тардағы, өңірлердегі тілдерді дамыту
басқармаларынан өкілдер қатысты.
Семинар жұмысын жүргізуші ҚР
Мәдениет және спорт министрлігі
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси
жұмыс комитетінің төрағасы Қуат Бораш
қазақ әліпбиін латын графикасына
көшіруге байланысты мәселелер ортаға
салынатынын ескерткеннен кейін, ҚР
Мәдениет және спорт министрлігінің
жауапты хатшысы Серікқазы Уәлиев
қысқаша істің мән-жайын түсіндіріп,
жиналғандарға жұмыс барысында сәттілік
тіледі.

ТӨЛ ЖАЗУЫМЫЗДЫҢ
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Астанада тіл мамандары пікір алмасты

– Семинар тілімізді дамытудың өзекті
мәселесіне арналады. Елбасы айтқ андай,
«толыққанды тілсіз, толыққанды ұлт болу
мүмкін емес». Соны түйсініп, түсініп
отырсақ та, қазірше бұл мәселеге індете
кірісе алғанымыз жоқ. Оның бірқатар ішкі,
сыртқы себептері бар. Дегенмен, Елбасының
бастауымен қолға алынған рухани жаңғыру
бағдарламасы үлкен қозғаушы болып отыр.
Ең басты, ең маңызды бағыттардың бірі –
қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру,
– деді ол.
Жауапты хатшы 2025 жылға дейін латын
қарпіне көшудің жоспары бекітіліп, арнау
лы топтар мен комиссиялар жұмыс жасап
жатқанын жеткізді.
Бұдан кейін ҚР Мәдениет және спорт
министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдықсаяси жұмыс комитеті Ш.Шаяхметов атын
дағы тілдерді дамытудың республикалық
үйлестіру-әдістемелік орталығының басшы
сы Ербол Тілешов баяндама жасады.
– Бұл еңбек бүгінгі жаһандану кезеңінде
ұлттық болмысымызды сақтау және оны
бүгінгі дәуірлік қажеттіліктер кеңістігінде
дамыту мәселесін көтерді. Нұрсұлтан
Әбішұлы: «Біз жаңғыру жолында баба
лардан мирас болып, қанымызға сіңген,
бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі
қасиеттерді қайта түлетуіміз керек» деді. Осы
ізгі қасиеттердің қазынасы да, қозғаушы
күші де – тіліміз. Алдымызда бүгініміз бен
болашағымыз үшін тілімізді сақтау, заманауи
құралға айналдыру міндеті тұр. Сондықтан да
Елбасының: «Латынға көшудің терең логи
касы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық
ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ
ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру
процесінің ерекшеліктеріне байланысты»
деген пікірі жаңа әліпбиге көшудің мазмұнын
аша түседі, –деді Е. Тілешов.
Баяндама барысында ол, сонымен қатар
латын графикасындағы әліпбиге көшудің
бірнеше себептеріне тоқталды.
– Біріншіден, бізге кирилл әліпбиі саяси
себептермен енді. Салдарынан қазақтың төл
жазу емлесіне нұқсан келді. Негізі жетілген
әліпбилер көп дыбысты аз таңбамен береді.
Мысалы, ағылшын тілінде 45 дыбыс 26
таңбамен, француз тілінде 35 дыбыс 26
таңбамен белгіленеді. Ал кирилл әліпбиінде
қазақтың төл 28 дыбысы 42 таңбамен

берілген. Осының өзінен-ақ бұл әліпбидің
тіл табиғатына қайшы екені көрініп тұр. Ла
тын графикасындағы жаңа әліпби осындай
қажетсіздіктер мен ыңғайсыздықтардан арыл
тады. Екіншіден, әлемдегі түркі халықтарының
60 пайызы латын әліпбиіне көшкен. Түркі
тілдес халықтардың 7 дербес мемлекеті бар.
Олар – Әзербайжан, Кипр Түрік республи
касы, Өзбекстан, Түркия, Түркіменстан,
Қазақстан мен Қырғызстан. Осылардың
ішінде қазақтар мен қырғыздардан басқасы
латын әліпбиін қолданады. Үшіншіден,
халықаралық қауымдастықта латын таңбалы
әліпб иді қолданудың маңызы зор, – дей
келе, латын әліпбиіндегі басқа мемлекеттерді
айтпағанның өзінде Жапония, Қытай, тіпті
кирилл әліпбиіндегі Беларусь, Ресей, Украина
мемл екеттерінде латын әліпбиінің өзіндік
стандарттары қабылданып, бекітілгенін атап
өтті.
Бұдан соң Ербол Тілешов қазақ әліпбиін
латын графикасына көшірген кезде туын
дайтын бірқатар уақытша қиындықтарды
да ортаға салды. Айтуынша, алдымен жаңа
әліпбиге халықтың көз дағдысы мен қол
дағдысы үйренуге біраз уақыт керек бола
ды. Кирилл әліпбиіндегі әдебиеттерді жаңа
әліпбиге көшіру үшін де белгілі бір уақыт
қажет. Кейбіреулер латын әліпбиіне көшу
мемлекеттік тілді үйренуді қиындатады
дегенді айтады. Бірақ бұл әліпбиге бай
ланысты емес, ағылшын, қытай тілдерін,
басқа да елдердің тілдерін үйреніп жатқан
жастарымыздың тәжірибесі бұған дәлел.
Тіл маманы әрі қарай ойын латын
әліпбиіне көшу бағытында атқарылып жатқан
шаралармен түйіндеді. Бұл орайда ұлттық
комиссия бірнеше рет бас қосып, келелі
мәселелерді талқылағанын, орфографиялық,
әдістемелік, терминологиялық, сараптама
лық-ақпараттық жұмыс топтары бекітілген
жоспарға сәйкес қызмет атқарып жатқанын,
биыл жаңа әліпбидің ережелері дайын бо
латынын, сондай-ақ 2019-2020 жылдан
оқушылар жаңа әліпбимен оқи бастайты
нын жеткізді. «Осы орайда Ш.Шаяхметов
атындағы тілдерді дамытудың республикалық
үйлестіру-әдістемелік орталығына жаңаша
мәртебе беріліп, оның біліктілік деңгейі мен
әлеуеті күшейтілуде» деді.
Семинар жұмысы барысында болып
жатқан өзгерістерге байланысты ономас

Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша
Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген
Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

тика саласында қандай жұмыстар жүргізуі
керек деген мәселемен жиналғандар ал
дында Тілдерді дамыту және қоғамдық
саяси жұмыстар комитетінен Гүлмира
Мұғалқызы, Тілдерді дамыту және қоғамдық
саяси комитетінің тілдерді дамыту және
қолдану басқармасының басшысы Амангелді
Мұратұлы және басқа да тіл жанашырлары
бірқатар келелі мәселелерді ортаға салды.
Осы ретте өңірлерден келген өкілдердің
белсенділігін айта кеткен жөн. Бағдарлама
негізінде олардың жергілікті жерлерде
атқарып жатқан жұмыстары, проблемалары
мен ұсыныстары басқосудың мазмұн ажарын
аша түсті. Мәселен, Қарағанды қаласындағы
тілдерді дамыту басқармасының басшысы
Гүлнарайым Қаңтарбекованың «Тідерді да
мыту саласындағы жаңа бастамалар» тақыры
бындағы баяндамасы көпшіліктің назарын
өзіне аударды.
– Елбасының қазақ әліпбиін кезеңкезеңмен латын графикасына көшіру туралы
қойған міндеті тілдерді дамыту саласындағы
өзекті мәселелерге жаңа қырынан қарап,
жаңадан шешу жолдарын іздестіруді қажет
етеді. Оқытудағы бірізділік және нәтижелілік
күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі бо
лып қала бермек, – деді Г.Қаңтарбекова.
Баяндамада біраз түйткілді мәселелер
айтылды. Мысалы, өңірлерде оқытумен бар
болса орталықтар, жоқ болса оқыту курстары
айналысады. Барлығы бірдей тең жағдайда
емес. Орталықтардың отыратын орындары
айқындалған, материалдық-техникалық ба
засы бар, қажетті дүниемен жабдықталған.
Курстар орта мектептердің базасында,
сабақтан бос уақыттарда ұйымдастырылады.
Оқытушылардың дәрежесі де әртүрлі. Жыл
сайын оқыту бойынша мемлекеттік сатып
алу байқаулары жарияланады. Оған кім
қатыспайды? Петропавл, Астана қалаларынан
келеді. Тіпті биыл материалдық-техникалық
базасы, жекелеген ұстаздармен келісімдері
бар дүкендер де қатысып жатыр. Тендерді
жеңіп алса болды, нәтижесі қандай, ешкімді
толғандырмайды.
Қарағанды облысында жылына 2000-нан
астам адам қазақ тіліне, 1300-і ағылшын
тіліне оқытылады екен. Енді келесі жылдан
бастап бейімдеу курстары ашылмақ. Осы
орайда, бірінші кезекте 7 мыңнан астам
мемлекеттік қызметші, 60 мыңға жуық

мемлекеттік қызмет көрсететін мекемелер
қызметкерлері оқытылады.
– 2016 жылдан бері басқарманың тапсы
рысы бойынша Казтест жүйесіне негізделіп
«Сарыарқа-2» оқу кешені әзірленуде. Биыл
соңғы С1 деңгейі шығарылмақ. Оқулық был
тыр республика бойынша үздік оқулықтар
қатарына енгізіліп, министрлік тарапы
нан 5 мың дана болып таратылды. Осы
оқулықтың негізінде авторлық құқықтары
бар тұлғалармен бірлесіп, мемлекеттік – жеке
меншік әріптестік аясында бизнес бастама
ретінде оқыту курстарын ұйымдастыру жоба
сы енгізілді, – деді Гүлнарайым Хасенқызы.
Сәуір айынан бастап онлайн-қашықтықтан
мемлекеттік тілге оқыту курстары бастал
ды. Оқыту жұмысынан соң ісқағаздарды,
көрнекі ақпаратты латын графикасына
көшіру сияқты келелі мәселелер жүзеге
асырылмақ. Қазіргі кезеңде солардың
ауқымын анықтау, базасын қалыптастыру
жұмыстары жүргізілуде. Осы мәселеде
басқарма тапсырысына сәйкес арнайы кон
вертер әзірленіп, «www.krg.til» домені іске
қосылған. Осындай келелі істерді, мазмұнды
пікірлерді өзге де тіл жанашырлары, өзге де
өңірлердегі тіл басқармаларының басшылары
ортаға салды. Олардың қай-қайсысы да жыл
да қайталана беретін кемшіліктерді жоюға
батыл назар аудару керектігі, жергілікті тіл
басқармаларына дербестік беріп, күшейту
қажеттігі туралы тілектерін жеткізді.
Белгілі қоғам қайраткерлері Ғарифолла
Есім мен Оразкүл Асанғазықызының семи
нар барысында айтқандары да жиналғандарға
үлкен ой салды.
– Рухани жаңғыру деген не? Ол есте
болған, есептен шығып қалған құндылық
тарымызды қайта жаңғырту. Қазақ тілінің
латын әліпбиіне көшуі – бұл үлкен мәселе.
Баяғыда Мұхтар Әуезов «Осы біз орфогра
фияны дұрыс жасай алмай жүрміз» деген
екен. Сол кісі айтқандай, біз орыс тілінің
ықпалынан арылуымыз керек. Мәселе, тілдің
тәуелсіздігін алуда тұр. Сонда ағылшын тілі
де, орыс тілі де бізге донор бола алмайды.
Сол үшін бәріміз кірісіп жатырмыз. Тіл
үшін күреске тілшілерді ғана емес, фило
софтар мен мәдениеттанушыларды да тарту
керек. Бұл – халықтың ісі. Рас, маман деген
жақсы, бірақ кейде қарапайым адамдар да
ойланарлық дүниелерді айтып қалады. Сон
дай идеяларды да ұстап алу керек. Латынға
көшу процесі жүріп кетті. Енді мұқият іс
жүргізуіміз керек. Бұл – тарихи бетбұрыс, –
деді академик Ғарифолла Есім.
Ал Оразкүл Асанғазықызы баяндама
кезінде: «Егер латын әліпбиін кіргіземіз
десек ең алдымен жергілікті жерлерде
Тіл басқармаларын орнына қою керек.
П резидент әкімшілігінен, Үкіметтен осы
мәселеге назар аударуды сұраймын. Кезінде
қазақ тілі ұйымдары кез келген әкімнің
есігін теуіп кіретін. Қазір тіл басқармаларын
құрдық та оларды әлсіреттік. Қазір бір
ғана министрлікте тіл жөніндегі депар
тамент қалды. Қалғандарында жоқ. Не
министрліктер қазақша сөйлеп кетті ме?
Сондықтан латын әліпбиін енгізудегі ең үлкен
қадам – министрліктердегі департаменттерді
қайта құру керек, – деп өңірлерден келген тіл
жанашырларының ойын тап басты.
Кеңес барысында семинардың тұжырым
дам асы бекітілді. Бұл орайдағы негізгі
мақсат көпшілікті қазақ әліпбиін латын
графикасына көшіру бойынша, мемлекеттік
бағдарлама аясында атқарылып жатқан
жұмыс жоспарларымен таныстыру, насихат
тау болып табылады.
Елбасы «Қазақстан – 2020» Стратегия
сында «2025 жылдан бастап латын әліпбиіне
көшуге кірісу керектігін» мәлімдегені белгілі.
Сондықтан 2025 жылға қарай ісқағаздарын,
мерзімді баспасөзді, оқулықтарды жаңа
әліпбимен басып шығару межеленген. Соған
байланысты жұмыстар жоспарлы түрде
жүргізіледі. Семинарға қатысушылар осы
негізде туындайтын сұрақтарды, ұсыныстар
мен тұжырымдарды зерделеді.
Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Терминология жайы
толғандырады
Қазақ тілін дамыту үшін терминологияға ерекше
мән берілу керек деп есептеймін. Терминология
– тіл саласының кешенді мәселесі. Оның дұрыс
қалыптасуына көп нәрсе байланысты. Ең алдымен,
термин сөздердің аударылу сапасы маңызды рөл
атқарады.
Әлемде терминологияны қалыптастыруда екі
үрдіс бар екені белгілі. Ол – терминологияны халық
аралықтандыру, екіншісі – терминологияны ұлттық
негізде қалыптастыру. Қазақ тіліндегі терминдер
Кеңес уақытында бірінші бағытқа көбірек ойысып
кетті. Ұлттық бағытта терминжасамға оншалықты мән
берілмеді. Соның салдарынан терминологиямызда
ала-құлалық та болмай қалған жоқ. Сөздерді тікелей
аудару, кейбір терминдерді балама аудармасы бола тұра
аудармау тәрізді жағдайлар орын алды. «Көш жүре келе
түзеледі» демекші, ұлттық терминжасам бағытында
тәуелсіздік алған және одан кейінгі жылдары көп
шаруалар тындырылды. Терминологиялық сөздіктер
шығарылды, яғни қазақ терминологиясының бойына
қан жүгірді деуімізге толық негіз бар. Мұны жоққа
шығаруға болмайды. Бұл орайда ескеретін мәселе,
термин деген ұғым уақытпен бірге жаңарып, толығып,
дамып отыратынын ұмытпауымыз керек. Технология
қалай қарай өркендесе, жаңа терминдер де солай қарай
ойысады. Қазіргі таңда цифрлық, компьютерлік тех
нологиялар шарықтап даму үстінде. Күнделікті жаңа
сөздер қолданысқа еніп жатыр. Әрине, оның бәрі
көбіне-көп ағылшын тілінде. Осы тұрғыдан алғанда
терминологияны да тиісті қарқында дамыту мәселесі
туындайды. Өйткені уақыт күттірмейді. Жаңа ұғымдар
ене береді. Әр терминге жауапкершілікпен қарап,
халықаралық және ұлттық тұрғыдан аудару мәселелері
ескерілсе деген тілегім бар.
Тілеуберді АЗАМАТ
Павлодар облысы

Тіл қадірі
арта түссін десек...
Елімізде мемлекеттік тіліміздің қадірі жыл санап
артып келеді. Әрине, әлі де шешілмеген толғаулы
мәселелері бар. Дегенмен, бұрынғы жылдармен
салыстырғанда тіл аясын кеңейтуге қатысты көптеген
шаралардың атқарылып жатқанын байқау қиын емес.
Жуырда қазақ тіліне аударылған 18 жаңа оқулықтың
өзі неге тұрады. Өзге ұлт өкілдерінің де қазақ тіліне
деген бетбұрысы жақсы. Үйренуге ынта, талап білдіріп
жүргендер көп. Шынтуайтына келгенде, мемлекеттік
тілді Қазақстанның әрбір азаматы білуі тиіс. Әлемдік
тәжірибеге қарасақ, тілге мемлекеттік мәртебе берген
кез келген ел оның толыққанды дәрежеде қолданылуын
қамтамасыз етеді. Өйткені мемлекеттік тіл Әнұран,
Елтаңба, Туымыз секілді негізгі нышандарымыздың
бірі. Бұл орайда айтайын дегенім, мемлекеттік тілдің
жүзеге асырылуының негізі білім беру жүйесі арқылы
қалыптасуы керек. Егер балабақшалар дұрыс жолға
қойылса, бүкіл қазақ баласы қазақ балабақшасына ба
ратындай болса, қазақ мектептері сапалы оқулықтармен
қамтамасыз етілсе, тілдік жағдайымыз бүгінгіден
жақсара түсері анық. Тіл қадірі арта түссін десек, бұл
бағытта нақты іс-шараларды жүзеге асыруға тиіспіз.
Сонымен қатар тіл жайын ойлағанда, мына
мәселені де есте ұстауымыз керек. Мысалы, қазақ
тілінің өзге елдердегі жағдайы қандай екен? Шетелдегі
қандастарымыз өз тілін ұмытпауы үшін, оларды тиісті
оқу құралдарымен қамтамасыз ету үшін не жасалып
жатыр? Бәлкім, сол елдерде тіл оқыту орталықтарын
ашуымыз керек шығар. Мұндай жұмыстар қаншалықты
жолға қойылған? Басқа елдер өз азаматтарының тіл
үйренуіне, салт-дәстүрін ұмытпауларына ерекше көңіл
бөлетінін білеміз. Біз де сол деңгейден көрініп, дербес
мемлекет ретінде шетелдердегі отандастарымыздың
тіліне қамқорлық танытсақ, қанеки. Бұл үлкен әрі
кешенді мәселе деп ойлаймын.
Рүстем НҰРАЛИН
ҚОСТАНАЙ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Әлеммен
байланысқа дәнекер
Латын әліпбиін қолдану – әлемдік интеграция, ақпарат алу мүмкіндігіміздің артуы,
қазақ мәдениетінің дүниежүзінің әдебиетімен, мәдениетімен тезірек қауышуы. Түркі
елдерімен ортақ жазуымыз, ортақ ұлттық мәдениетіміз қалыптасады. Елбасымыз атап
өткендей: «Латын әрпі коммуникациялық кеңістікте басымдылыққа ие».
Латын әліпбиі мүмкіндігі шектеусіз жаңа
техниканың тілі. Әсіресе компьютердің
көптеген бағдарламаларында төл әріптері
бар қазақ әліпбиі оқылмайды. Оған се
беп кириллицаға көшу барысында тілдің
табиғатына, дыбысқа сай әріп, таңбаның
болмауынан, «Ә», «Ғ», «Ө» дыбыстары
сияқты төл дыбыстарымыздың таңбасы
ойлап табылған болатын деген пікірлер де
бар. Аталмыш дыбыстар латын әліпбиінде
бар. Бұл графика тіл заңдылығын бұзбайды.
Әлемге түсінікті әліпбиге көшу қазақ
тілінің өзіндік табиғатын, тазалығын,
ерекшелігін сақтауға ыңғайлы.
Бүгінгі таңда бүкіл әлем жаһандану
заманында өмір сүріп отыр. Еліміздің
тарихы – бірегей мүмкіндіктерді іске
асыру жылнамасы. Жалпы әлемдік елдер
мен бәсекеге түсуде елімізге керек басты
қарудың бірі – латын әліпбиіне негізделген
қазақ жазуы болса керек. Әлемдегі басқа
ұлттармен бәсекеге түсуде қазақ ұлтына
қажетті нәрсе әлемдік деңгейдегі білім. Ал

бұларға бастар қадам жақын уақытта латын
әліпбиіне көшуді қолға алу. Олай болса,
латын әліпбиіне көшсек, қазақ тілінің
буын үндестік заңы, дыбыс үндестік заңы,
ерін үндестік заңы бұзылудан сақталады.
Емлетануда қиындық туғызып жүрген,
қазақ сөздерінде ешқашан дыбыстал
майтын және болмайтын басы артық 16
әріптен арыламыз. Сөйлеу мәдениеті
жақсарып, орфоэпиялық нормалар
орфографиялық нормаларды ығыстыра
бастайды, соның негізінде зияткерлік
ұлт негізі қалыптасады, латын әліпбиін
меңгеру ақпараттық кеңіст ікке шығуды
жеңілдетеді, яғни ғаламтор жүйесін
халқымызға ана тілінде меңгеруге жол
ашады. Бұл – өз тарихымызды, рухани
азығымызды жаңғыртудың белгісі.
Айсұлу ТҰРАРОВА,
Тараз мемлекеттік педагогикалық
институтының доценті, филология
ғылымының кандидаты

OQYRMAN OIY

Álemmen
baılanysqa dáneker
Latyn álipbıin qoldaný – álemdik ıntegrasıa, aqparat alý múmkindigimizdiń artýy,
qazaq mádenıetiniń dúnıejúziniń ádebıetimen, mádenıetimen tezirek qaýyshýy.
Túrki elderimen ortaq jazýymyz, ortaq ulttyq mádenıetimiz qalyptasady. Elbasymyz
atap ótkendeı: «Latyn árpi kommýnıkasıalyq keńistikte basymdylyqqa ıe».

Latyn álipbıi múmkindigi shekteýsiz
jańa tehnıkanyń tili. Ásirese kompıýterdiń
kóptegen baǵdarlamalarynda tól áripteri
bar qazaq álipbıi oqylmaıdy. Oǵan
sebep kırıllısaǵa kóshý barysynda tildiń
tabıǵatyna, dybysqa saı árip, tańbanyń
bolmaýynan, «Á», «Ǵ», «О́ » dybystary
sıaqty tól dybystarymyzdyń tańbasy oılap
tabylǵan bolatyn degen pikirler de bar.
Atalmysh dybystar latyn álipbıinde bar. Bul
grafıka til zańdylyǵyn buzbaıdy. Álemge
túsinikti álipbıge kóshý qazaq tiliniń
ózindik tabıǵatyn, tazalyǵyn, ereksheligin
saqtaýǵa yńǵaıly.
Búgingi tańda búkil álem jahandaný
zamanynda ómir súrip otyr. Elimizdiń
tarıhy – biregeı múmkindikterdi iske
asyrý jylnamasy. Jalpy álemdik eldermen
básekege túsýde elimizge kerek basty
qarýdyń biri – latyn álipbıine negizdelgen
qazaq jazýy bolsa kerek. Álemdegi basqa
ulttarmen básekege túsýde qazaq ultyna
qajetti nárse álemdik deńgeıdegi bilim.

Al bularǵa bastar qadam jaqyn ýaqytta
latyn álipbıine kóshýdi qolǵa alý. Olaı
bolsa, latyn álipbıine kóshsek, qazaq
tiliniń býyn úndestik zańy, dybys úndestik
zańy, erin úndestik zańy buzylýdan
saqtalady.Emletanýda qıyndyq týǵyzyp
júrgen, qazaq sózderinde eshqashan
dybystalmaıtyn jáne bolmaıtyn basy
artyq 16 áripten arylamyz. Sóıleý
mádenıeti jaqsaryp, orfoepıalyq normalar
orfografıalyq normalardy yǵystyra
bastaıdy, sonyń negizinde zıatkerlik ult
negizi qalyptasady, latyn álipbıin meńgerý
aqparattyq keńistikke shyǵýdy jeńildetedi,
ıaǵnı ǵalamtor júıesin halqymyzǵa ana
tilinde meńgerýge jol ashady. Bul –
óz tarıhymyzdy, rýhanı azyǵymyzdy
jańǵyrtýdyń belgisi.
Aısulý TURAROVA,
Taraz memlekettik pedagogıkalyq
ınstıtýtynyń dosenti, fılologıa
ǵylymynyń kandıdaty
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ANA TILI
МӘДЕНИ МҰРА

(Басы 1-бетте)
Қазақстан ғылымының жетістіктері
шетелдерге «Ұлттық Ғылым академия
сының хабаршысы», «Ұлттық Ғылым
академиясының хабарлары», «Ұлттық
Ғылым академиясының баяндамасы»
арқылы насихатталуда.
Орталық ғылыми кітапхананың сирек
кітаптар мен қолжазбалар қоры Қазақ
КСР Ғылым академиясының президенті
Қаныш Сәтбаевтың бұйрығы бойынша
тарихи маңызы бар құнды халық мұрасын
жинақтап, сақтау мақсатымен 1959 жылы
22 қаңтарда құрылды. Бұл кезде кітапха
нада қазақ тіліндегі әдебиеттер, өткен
жылдар басылымдары, Қазақстанның
мерзімді басылымдары аз болды. Бөлім
ертеректегі ғылыми басылымдар мен
ұлттық әдебиетті жинақтап, оқырмандар
арасында насихаттау жұмыстарын жолға

зылған уақыты, жері, жазған адамның
аты-жөні белгісіз. Олар туралы ешқандай
дерек жоқ. Қолжазбаның аты да көрсе
тілмеген. Мазмұн-мәтініне қарап, «Хан
дар шежіресі» деп аталды. Қағазына, жазу
үлгілеріне, стиліне қарағанда бұл – XVIII
ғасырлардың туындысы деген болж ам
бар.
Сирек ғылыми басылымдар қата
рына жататын Л.Магницкийдің «Ариф
метика», Ф.Канкриннің «Тау-кен
және тұз өндірудің алғашқы іргетасы»,
Д.Аничковтың «Теориялық және прак
тикалық геометрия», Д.Скополидің
«Энтомология» еңбект ерін жатқызуға
болады. Сонымен қатар жазушылар
мен ғалымдардың көзі тір ісінде ба
сылып шыққан кітаптар қатарына
А.С.Пушкиннің «Руслан мен Людмила»
атты поэмасын, Н.И.Гнедич аударған
Гомердің «Илиадасын», Д.Менделеевтің

кітаптар – сол ақпаратты дәлелдейтін
дерекнама ғой. Адамдар бәрібір кітаптан
айрыла алмайды. Уақыт өткен сай
ын мүмкіншіліктер де арта түсуде.
Қазіргі таңда жаңа технологиялар
арқылы оқырмандарымыз Орталық
ғылыми кітапхананың қорларымен
электрондық каталог арқылы сырттай
танысып, басылымдарға тапсырыс бере
алады, цифрлық форматқа көшірілген
құжаттарды пайдалана алады.
Ендігі заман талабына сәйкес пайда
болған автоматтандыру бөлімі жайына
аз-кем тоқтала кетейін. Орталық ғылыми
кітапханада автоматтандырудың алғашқы
толқыны 1980 жылдары басталды. 2000
жылдардың басында бір маманымыз Мы
сыр еліндегі Александрия кітапханасына
барған сапарында цифрлық форматқа,
яғни электронды нұсқаға айналдырылған
кітаптар жөнінде мәлімет әкелген еді. Біз

СИРЕК ҚОЛЖАЗБА –
ҚҰНДЫ МҰРА
қою, ғылыми құнды сирек басылымдарды
сақтау үшін аса қажет еді. Қазіргі таңда
қор көлемі 300 мың данадан асады.
Сирек кітаптар мен қолжазбалардың
жалпы х ронологиясы: ХII, XVI-ХХ
ғасырлардағы (1940 жылға дейінгі) басы
лымдарды қамтиды. Олар елдің мәдени
мұрасы болып саналады. Сирек кітаптар
мен қолжазбалар қорына: XII, XVIIIXXI ғасырлардағы қолжазба құжаттар;
XVII-XXІ ғасырлардағы сирек ғылыми
басылымдар; X IX-ХХ ғасырлардағы
қазақ тіліндегі с ирек басылымдар мен
қолжазбалар; көне славян тіліндегі
кітаптар; орыс зерттеушілерінің
Қазақстан т уралы еңбектері; көркем
безендірілуі мен полиграфиялық орын
далуы жағынан бірегей кітаптар; XVI-XIX
ғасырлардағы шетелдік сирек басылым
дар; XVIII ғасырдан бүгінге дейінгі шығыс
тілдеріндегі басылымдар; сирек микро-,
фото-, ксерокөшірмелер; 1917 жылға
дейінгі орыс тіліндегі сирек журналдар;
ХХ ғасырдың 40-жылдарына дейінгі орыс
тіліндегі ғылыми әдебиет және т.б. кіреді.
Мәселен, кітапхана қорында Ыстан
бұл қаласында шамамен XX ғасырд ың
басында шыққан «Құран» кітабы бар.
Оны «Құранның» алғашқы бетінд егі
өрнектелген «Матбағ Османиа» деген жазу
айғақтайды. «Құран» шығыс қағазына,
араб жазуының насих үлгісінде жазылған.
«Құран» сүрелерінің жазуы анық, бірақ
өте ұсақ болғандықтан, оқылуы қиын.
Бастапқы және соңғы беттеріндегі
өрнектеліп жазылған жазулардан жы
лын, баспасын ажыратуға болады, бірақ
кітап өте кішкене болғандықтан, арнайы
лупалармен карау керек. Бұл «Құран
Кәрім» ХХ ғасырдың басында шыққан,
осы күнге жеткен өте сирек кездесетін
толық нұсқасы деуге болады.
«Хандар шежіресі» деп аталатын
қолж азба 1964 жылы кітапхана қыз
меткері Е.Байболов деген адамның аты
на келіп түскен. Қолжазбаны жолдау
шы С.Кулбасинов деген азамат мекентұрағын «РСФСР, Челябинский об
лысы, ст. Субутах, Магнитный Зерно
совх озының Южное отделен иесі» деп
көрсетіпті. Қолжазбаның ені – 45 см, ал
ұзындығы – 3 метр. Қолжазбаның жа

«Аналитикалық химия» туындысын,
М.Ломоносовтың «Орыс халқының
қысқаша шежіресін», Г.Гейнзиустың
неміс тілінен аударған «Кометалар
сипаттамасын», В.Севергиннің «Ре
сей мемлекетінің жер сипаттамасы
нан тәжірибе» атты туындыларын
топтастыруға болады.
Шет тілдеріндегі сирек кітаптарға
атақты неміс саяхатшысы, географ,
шығыстанушы, тарихшы, математик және
физик Адам Олеарияның «Московияға,
Московиядан Парсы еліне және қайта
оралу саяхатының баяндамасы» атақты
туындысын, нидерландық саяхатшы Ян
Стрюйстің «Путешествия в Московию,
Тартарию, Персию», өнер тарихшысы,
суреткер, суретші, Бавария мұражайының
директоры Яков Генрих Гефнердің «Орта
ғасыр христиан костюмдері», Бронислав
Залескийдің «Қырғыз даласының өмірі»
деген еңбектерін топтастыруға болады.
Осындай тарихтың көзі іспетті қазыналы
дүниелер еліміздің өткенінен мол ақпарат
береді.
– Кітапхана жұмысында заманауи
технологиялардың қолданысы қалай?
– Бүгінгі технологиялар дамыған
кезеңде кітапхана оқырмандары
да өзгерді. Көпшілігі ақпаратты
ғаламтордан алатын болды. Дегенмен,

мұны керемет жаңалық ретінде қабылдап,
осы бағыттағы жұмыстарға кірісіп кеттік.
Бүгінде 5000-нан астам құнды дерек,
мұралардың электронды нұсқасы дайын,
сайт арқылы оқып, білуге болады.
Соңғы кездері «кітап қорының
қажеті жоқ, электронды жүйеге көшу
керек» деген мәселелер де туындап жа
тыр. Уақыт өте келе бұл мәселе де өз
шешімін табады деп ойлаймын. Біз
дәстүрлі кітапхананы сақтай отырып,
электронды кітапхананы құрудамыз.
Яғни оқырмандар кітапхананың сай
ты арқылы үйінде отырып не әлемнің
қай түкпірінде жүрсе де, компьютер,
телефон арқылы кітаптардың электронды
нұсқасын еркін пайдалана алады. Осы
лайша, технологиялық мүмкіндіктерді
тиімді пайдалана отырып, оқырмандар
назарын кітапханаға бұра білдік. Яғни
бүгінгі таңда, кітапхана қорын әр адам
қалтасына салып жүр деуге болады.
Орталық ғылыми кітапхана – рес
публикадағы ғылыми-библиог рафия
лық қызмет көрсету орталығы. Ал
мұндағы бірнеше библиографиялық
сериялар зияткерлік меншік серти
фикатына ие. Қазақстан ғылымының
іргелі және қолданбалы зерттеулерін
библиографиялық ақпараттармен
қамтамасыз ету үшін Орталық ғылыми

кітапхана көптеген ғылым салала
ры бойынша өңірлік, проблемалықтақырыптық, ағымдағы және ретроспек
тивті библиографиялық көрсеткіштер
шығарады. Көрсеткіштерді кітап түрінде
ғана емес, электронды нұсқасын да дай
ындаймыз.
– Енді ғылыми кітапхананың оқыр
мандары туралы ой бөліссек. Сіздерге қай
саланың оқырмандары көбірек келеді?
– Қазір «Оқырмандар базасы» бойын
ша 51 мың адамнан астам оқырманымыз
бар. Оның 38 мыңнан астамы тұрақты
оқырман есебінде. Осы санның 37 пай
ызын ғылыми мамандар мен жоғары оқу
орындарының оқытушылары құрайды,
докторант, магистрант, студенттер 55
пайызын иеленсе, 8 пайызы – басқада
оқырмандар. Оқырмандардың 39%– жара
тылыстану ғылымдары, 43% – қоғамдықгуманитарлық ғылымдар, 13% – техника
ғылымдары, 3% – медицина, 2% – ауыл
шаруашылық саласының мамандары.
– Сирек қордың, қолжазбалардың
ғылыми айналымға түсуі жөнінде не айтар
едіңіз?
– Мемлекеттік бағдарламалар, ғы
лыми жобалар, ғылыми-зерттеу инс
титуттарының зерттеу тақырыптарына
байланысты сирек кездесетін кітаптар
мен қолжазбалардың ғылыми айналымға
түсуі жақсы деп айтуға болады.
– Елбасының «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты бағдарламасы бас
талғалы бері өз тарихын ұлттық қордың
кітаптарынан, тарихи құжаттарынан із
деушілер көбейіп келеді деуге негіз бар ма?
– Елбасының мақаласынан кейін
ғалымдар тарапынан тарих, әдебиет,
тіл, мәдениет жөніндегі мемлекеттік
бағдармалар, ғылыми жобалар бой
ынша сұраныс көбеюде. Яғни көне
мұралар арқылы кешегіні түгендеуге
деген талпыныс артып келеді. Әсіресе
биыл сирек қолжазбаларға деген сұраныс
көбейді. Осыған байланысты кітапхана
қорындағы сирек мұралардың, қолжаз
балардың тақырыптық, мазмұндалған
қөрсеткіштерін дайындап, ғылыми
айналымға енгіздік.
Кітапханада автордың баспа
дан шығарған өз кітаптарын алып
келген жағдайлар болады. Бізде қор
ларды қалыптастыратын комиссия бар.
Басылымдардың саласына, мазмұнына,
ғылымилығына қарап, шешім қабыл
дайды, мазмұндық, заңдық тұрғыдан
сараптап, қорға өткіземіз. Әрине, ғылыми
кітапхана болғандықтан, кез келген кітап
талғаусыз қабылдана бермейді.
– Арғы ғасырларды айтпаған күннің
өзінде, бергі 100 жылда қазақ халқы
төрт рет әліпби алмастырып отыр. Ла
тын әліпбиіне көшу науқанының кітап,
кітапхана үшін қандай тиімді жақтары бар
деп ойлайсыз?
– Қазіргі кезде технология қарқынды
дамып келеді. Сондықтан кітаптың ба
сылып шығуына кедергі жоқ. Әліпби
ауысуы қазақ халқының кітап оқуына,
кітапханалардың болашағына теріс әсерін
тигізеді деп ойламаймын. Кітапхана
қорымызда латын әрпімен шыққан ба
сылым көп, оқырмандар пайдаланып
келеді. Жақында Астанада өткен «Ру
хани жаңғыру –ұлт бағдары» атты кон
ференцияда көрме ұйымдастырдық.
Іс-шараға қатысқан ғалым, саясаткер,
мұғалім, оқушы, т.б. қатысушылар латын
жазуындағы әдебиетті емін-еркін оқи
алатынына көзіміз жетті.
– Әңгімеңізге рақмет!
Әңгімелескен
Әділет АХМЕТҰЛЫ,
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының қызметкері

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
Көкала – қоныс, қыстау. Маңғыстау ауданында
орналасқан. Атау көк (сын есім) және ала (зат есім)
сөздерінің бірігуінен жасалған. Ала сөзі «биіктік» немесе
«тау» мағыналарында қолданылады (Е.А.Керімбаев,
181). Мағынасы: «Көк руының таулы қонысы» немесе
«көк майсалы тау, биік төбе».
Көкалы – қауым. Түпқараған ауданында орналасқан.
Көгала топонимі Гөкалы деп аталатын ортағасырлық
оғыз-түркімен тайпасының атынан пайда болған. «Атау
көк этнонимімен байланысты, яғни гөкалы «көк елінің
адамдары» деген мағынаны береді. Көк этнонимі тура
лы бірнеше болжам бар: а) Оғыз ханның төртінші ұлы
Көктің атымен аталған; ә) А.Н.Кононовтың көрсетуі
бойынша, көк түркі географиялық терминологиясында
«шығыс, шығыстық» деген мән береді (С.Атаниязов,
1988, 52). Сонымен, атаудың мағынасы: «Көк руының
қауымы».
Көкбайтал – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан.
Атау көк (сын есім) және байтал (зат есім) сөздерінің
бірігуі арқылы жасалған. Қазақ топонимиясында жер
бедері мен оның төсеніш сипатын мал атауларымен
байланыстыру жиі кездесетін құбылыс. Атау жердің көк
сазды болып келуіне орай қойылған болу керек.
Көкбұлақ – бұлақ. Маңғыстау, Бейнеу, Түпқараған
аудандарында орналасқан. Атау көк (сын есім) және
бұлақ (зат есім) сөздерінің бірігуі арқылы жасалған.
Атау бұлақтың көзі шығып жатқан жердің көгерген
сазына байланысты қойылған.
Көккүмбет – көне кесене. Маңғыстау ауданында
орналасқан. Атау көк (сын есім) және күмбет (зат
есім) сөздерінің бірігуі арқылы жасалған. Күмбет –
араб тілінен енген «күмбез» деген сөз. Сонда атаудың
мағынасы: «көк тасты күмбез».

Көкқұдық – құдық, мүйіс. Қарақия ауданында
орналасқан. Атау көк (сын есім) және құдық (зат есім)
сөздерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «суы
мөлдір құдық».
Көкпекті – құдық, төбе. Бейнеу, Түпқараған аудан
дарында орналасқан. Көкпек – алабұта тұқымдасына
жататын біржылдық шөптесін немесе көпжылдық
бұташық өсімдік. Мағынасы: «көкпек қалың өскен
төбе», «көкпек қалың өскен төбеден қазылған құдық».
Көксай – жыра, құдық. Маңғыстау ауданында
орналасқан. Атау көк (сын есім) және сай (зат есім)
сөздерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «көк
майсалы, шөбі мол сайдан қазылған құдық».
Көксепкен – тау. Маңғыстау ауданында орналасқан.
Атау көк (сын есім) және сепкен (етістік) сөздерінің
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «егін, бау-бақша
егілген тау».
Көктам – мазар. Сам құмының солтүстік-батысында
орналасқан. Атау көк (сын есім) және там (зат есім)

сөздерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «алыс
тан көгеріп көрінетін, көк тасты там».
Көктас – қыстау, құдық. Қарақия ауданында
орналасқан. Атау көк (сын есім) және тас (зат есім)
сөздерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «көк
тасты жерден қазылған құдық».
Көктерек – шатқал. Мұнайлы ауданында орналасқан.
Атау көк (сын есім) және терек (зат есім) сөздерінің бірігуі
арқылы жасалған. Мағынасы: «терек өскен шатқал».
Көктөбе – Маңғыстау ауданындағы жер. Атау көк
(сын есім) және төбе (зат есім) сөздерінің бірігуі арқылы
жасалған. Мағынасы: «алыстан көгеріп көрінетін төбе
немесе биік төбе».
Көктөрткіл – тау. Маңғыстау ауданы, Қаратау
тауларымен Маңғыстау үстірті аралығындағы сайлыжыралы келген жазықта орналасқан. Мағынасы: «биік,
алыстан көгеріп көрінетін үсті тегіс төрт бұрышты тау»
немесе «көк сазды тау».
Көктіқұдық – құдық. Маңғыстау ауданында
орналасқан. Атау көкті (сын есім) және құдық (зат
есім) сөздерінің бірігуі арқылы жасалған. Атау құдық
маңы көк шөпті болып келуіне байланысты қойылған.
Көкшесу – бұлақ. Маңғыстау ауданы. Атау көкше
(сын есім) және құдық (зат есім) сөздерінің бірігуі
арқылы жасалған. Мағынасы: «биіктен ағып жатқан
бұлақ» немесе «мөлдір су».
Көкшөп – алқап. Қарақия ауданында орналасқан.
Атау көк (сын есім) және шөп (зат есім) сөздерінің
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «көк шөпті алқап».
«Маңғыстау облысының топонимиясы»
кітабы бойынша дайындаған
Абылайхан ЖҰМАШЕВ

БІЛІМ

Жас ғалымдар бас қосты
Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университетінде жас
ғалымдардың қатысуымен «Smart
Nation.kz» атты ғылыми марафон
өтті. Оқу орнының қабырғасында
тұңғыш рет ұйымдастырылып
отырған жиынға шетелдік және
отандық жоғары оқу орындарының
студенттері, магистранттары мен
докторанттары қатысты.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани жаң
ғыру» атты бағдарламалық мақаласы
аясында еліміздегі ізденушілердің
шығармашылық қабілетін шыңдау
үшін өткізілген іс-шараның басты
мақсаты – жас ғалымдардың жасам
паздық әлеуетін дамыту, оларды зама
науи ғылымның маңызды мәселелерін
шешуге белсенді түрде тарту, ғылымипедагогикалық білім беру кеңістігін да
мыту. Сонымен қатар ізденушілердің
өзара байланыс орнатуына, тәжірибе
алмасуына ықпал жасау.
Ғылыми марафон жұмысы «Фило

лог иялық ғылымдар және әлемнің
ұлттық бейнесі», «Еліміздегі және
әлемдегі педагогика және психоло
гия: қазіргі теория және тәжірибе»,
«Қазақ қоғамының санасын жаңғырту
үдерісіндегі әлеуметтік-гуманитарлық
білім», «Жаратылыстану ғылымдары:
инновациялық технологиялар мен
идеялар», «Цифрлық Қазақстан:
физика-математика ғылымдарының
жаңа серпілісі» және «Жаһандық
әлемд егі қазақстандық мәдениет»
секциялары бойынша жүргізілді.
Аталған секцияларға барлығы 175
ғылыми жұмыс келіп түскен.
Шара аясында арнайы стендтік
баяндамалар мен жас инноватор
лар көрмесі ұйымдастырылды.
Марафонға келіп түскен материал
дар негізінде арнайы жинақ шығару
көзделіп отыр. Бұл өз кезегінде
ізденуші жастар мен ғалымдарға
маңызды теориялық және әдістемелік
көмекші құрал болмақ.
Жандар АСАН

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА
Кез келген халықтың ұлттық тілінде басқа тілге аударылмайтын, тек сол
тілге ғана тән ерекше сөздер болатыны белгілі. Ол сөздер аударғанның өзінде
қиыншылық туғызып, мағынасын жеткізу үшін ұзақ сипаттап түсіндіруді
қажет етеді. Бұл, ең алдымен, ұлттық-тарихи, мәдени ерекшеліктерге байланысты пайда болған этнографиялық атауларға қатысты. Олар – сол елдегі
халықтың тарихы, мәдениеті, қарым-қатынасы және т.б. түрлі жағдайларда
сөздің атаулы мағынасы үшін негіз болатын сөздер.

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДІК
алты тілде шығарылды

Қазақ тілі де сондай ұлттық
ерекшелігі мол сөздерге бай тілдердің
бірі. Осы уақытқа дейін аударма
саласындағы мамандардың, жалпы
тілтанушы ғалымдардың арасында
көп талқыға салынып келе жатқан
мәселенің бірі де осы болатын.
Көпшілік қолданысындағы сөздіктерде
түрлі аудармасы берілсе де көңілден
шықпай, әлі де бір қайнауы ішінде
сияқты көрінетін ұлттық атау-сөздерді
аударуға кез келген маманның тісі бата
бермейтіні де бар. Қазақстан Педаго
гика ғылымдары академиясы әзірлеген
«Қазақ этнографиясының қысқаша
6 тілді сөздігі» осы бағыттағы сүбелі
еңбектердің бірі дер едік.
Асқарбек Құсайынов, Әлімхан
Жүнісбек және Мирболат Жақыпов
секілді академик, ғалымдар құрас
тырған бұл сөздікте ұлттық бет-бей
немізді танытатын, басқа ешбір елде
қайталанбайтын 1100-ден аса бірегей
танымдық атаулар жинастырылып,
олардың қысқаша түсініктемелері
орыс, ағылшын, түрік, қытай және араб
тілдеріне аударылып берілген. Акаде
мик А.Құсайыновтың айтуынша, бұл
сөздікті жасау идеясы қазақ тілінің 30
томдық салалық сөздігін жасаған кезде
туған. Әсіресе сол кезде ғалымдар тамақ
өнеркәсібі саласына қатысты сөздерді
аударған кезде қиналғандарын айтады.
Сондықтан «Осы уақытқа дейін жарық
көрген түсіндірме, аймақтық, термино
лог иялық, этнографиялық, екі тілді,
тағы басқа да көптеген сөздіктерді
зерделей отырып, қазақтың ұлттық
салт-дәстүр ұстанымдары, тұрмыстіршілік үлгілері, киім киісі, үй-жай
мен мал-мүлік иелігі, той-думан
өткізуі, ойын-сауық ұйымдастыруы,
кәсіби құрал-саймандары тәрізді басқа
ұлттарда кездесе бермейтін ұлттық
ерекшеліктерін білдіретін 1100-ден
аса атау (термин) сөздерді жинасты
рып, алты тілді (қазақша, орысша,
ағылшынша, түрікше, қытайша, араб
ша) қысқаша этнографиялық сөздік
дайындадық» дейді Қазақстан Педа
гогика ғылымдары академиясының
президенті, «Қазақ этнографиясының
6 тілді қысқаша сөздігі» кітабының ав
торы Асқарбек Құсайынов.
Сөздікте салт-дәстүр, тұрмыстіршілік, киім үлгілері, құрал-сай
мандар, үй жиһаздары, той-думан
кезіндегі әдет-ғұрыптар, тағы да басқа
халықтық қалыптағы сөздер мен атау
лар жинақталған. Кітап отбасы, салтдәстүр, дәм-тұз, төрт түлік, киім-кешек,
ойын-думан, т.б. бөлімдерге бөлінген.
Бұлардың әрқайсысында төл атаула
рымыз бір сөзбен немесе қысқаша бір
сөйлеммен тиісті тілге аударылған. Мы
салы, Алдаркөсе, Асан қайғы, Атымтай
жомарт, Аяз би, Жерұйық, Жирен

ше, Қорқыт ата, Қыдыр ата, Шық
бермес Шығайбай, Тәңірі, Тоныкөк,
Сұрқылтай деген фольклорлық бей
нелерге, ою-өрнектің ботакөз,
жақтама, зере, ирексу, қарғатұяқ,
қармақ, қойтұяқ, қосмүйіз, құсқанат,
құсмойын, құстаңдай, құстұмсық, мүйіз
ою, түйетабан деп аталатын түрлеріне
анықтама берілген.
Жалпы қазаққа ғана тән туыстық
атаулардың мол екені белгілі, сөздікті
құрастырушылар бұл жағына мұқият
қарағаны байқалады. Мысалы, атаәже сөздерімен қатар баба, қария,
кейуана, абыз, ақсақал, қарасақал,
көне көз, бәйбіше сияқты атауларға
да түсінік беріліпті. Ақсақалдың жасы
келген қадірлі адам екені, абыздың
дана, ақылды деген ұғымды білдіретіні
келтірілген. Жеті ата, құда-жегжат,
ағайын-туыс атаулары да назардан
тыс қалмаған. Және де бұл атау
лар басқа тілге аударылмайтын
болғандықтан, сол тілдегі транскрип
циясымен берілген екен. Дәм-тұзға
қатысты бауырсақ, шелпек, ірімшік,
малта, талқан, т.б. сөздер де сол қалпы
жазылған. Әсіресе ұлттық сусындары
мыз бен дәм-тұз атаулары барынша
қамтылған және саумал, дөнен қымыз,
бесті қымыз, т.б. ас-тағам түрлерінің
дайындалу ерекшелігіне қарай түсінік
берілген. Кітаптағы қазақ халқының
салт-дәстүріндегі ешкімге ұқсамайтын
қонақ асы, бастаңғы, шашу, сыбаға,
сауға, сарқыт, т.с.с. сияқты сөздердің
бір ғана сөйлеммен берілген түсінігі
шетелдіктерге ұғынықты болары сөзсіз.
Жалпы осындай этнографиялық
сөздіктерді өзінің көне де бай тари
хы бар, төлтума ерекшелікке ие ел
ғана жасай алады екен. Бұл жағынан
қазақ халқының тарихи, мәдени,
тұрмыстық мол мұрасы мақтануға
лайық. Ұлтымыздың тіл байлығын
да, тарихи-мәдени қазынасын да паш
ететін алты тілдегі этнографиялық
сөздіктегі ұлттық бояуы қанық ұғымсөздер соның айғағы.
Дина ИМАМБАЕВА
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Өлкетану жұмыстары
жанданбақ
Ақмола облысында «Рухани жаңғыру» бағдарла
масының аясында өлкетану жұмыстары қайта
жандана бастады.
Өңірдің бірнеше ауданында күні бүгінге
дейін тарихи-өлкетану музейі жоқ болатын. Осы
олқылықтың орнын толтыру мақс атында биыл
музейлерді көбейту жұмыстары қолға алын
ды. Болашақта мұражайларды оқуш ылар мен
ғалымдардың басын тоғыстыратын ғылым мен
білімнің ордасына айналдыру көзделіп отыр.
Облыстық мәдениет басқармасының басшысы
Сәуле Бөрібаева: «Біз бірінші кезекте ғимараттар
таптық. Енді оларды жабдықтауымыз керек. Әзірге
экспонаттар қоғамдық музейлерде тұр. Алғашқы
нысандар биыл біртіндеп ашыла бастайды. Осы
лайша келешекте олардың қатары көбейе береді.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы біздің жұмысқа
осындай серпін берді» дейді. Сала мамандарының
айтуынша, өлкетану және археология жұмыстарына
соңғы кездері балалард ың қызығушылығы арта
түскен. Сондықтан жақында Көкшетау мемлекеттік
университетінің жанынан өлкетану орталығы ашы
лыпты. Бұл жерде мектеп оқушылары ғалымдармен
сұхбаттасып, олардың жұмыстарымен танысып,
археологиялық қазбаларды тамашалай алады.

Тұрмыс-тіршілігімізден
сыр шертеді
Жапониядағы Қазақстан елшілігінің ұйымдас
тыруымен Токиода Қазақ елінің мәдениәлеуметтік өмірінен сыр шертетін көрме өтіп
жатыр.
Токионың орталық кітапханасында қазақ
әдебиеті, Нұрсұлтан Назарбаевтың кітаптары мен
еліміздің қалыптасу жолына арналған басылым
дармен танысуға болады. Жалпы оқырмандардың
назарына 200-ден аса оқулық ұсынылды.
Көрме үйлестірушісі Наоми Уэда: «Бізге берілген
бағалы кітаптар мен деректер үшін Қазақстанның
ұлттық академиялық кітапханасына алғыс ай
тамын. Сондай-ақ осы көрмені ұйымдастыруға
көмек берген Қазақстан елшілігіне де көп
рақмет. Бұл шара екі елдің арасындағы достық
қатынасты одан әрі нығайтатынына үміттімін»
десе, Х
 икару Каваками: «Маған фотокөрме өте
ұнады. Қазақстанның табиғаты керемет: тауы да,
кең байтақ даласы мен көлдері де бар. Астана да
үлкен әсер қалдырды. Заманауи ғимараттарын
көріп, қаланың әсем көрінісін елестетесің. Мен
Қазақстанда ұлттық дәстүр мен мәдениеттің қазіргі
заманмен жақсы үйлескенін байқадым» деп, ендігі
арманы Қазақстанды бір көру екенін жеткізді.

Ғасырлардан жалғасып келе жатқан қазақтың күй өнері өзінің бай табиғатымен, сыршылдық
үнімен, дауылпаз, күрескерлік рухымен, қайталанбас нәзік болмысымен, ұрпақтан ұрпаққа
жалғасар өнегесімен, адамның ой-санасын, жан-жүрегін баурап алатын сиқырлы ғажап
сазымен ерекшеленетіні сөзсіз. Кең байтақ даламыздағы күйшілік мектептердің қалыптасып
дамуы көбіне көп сол күйді әспеттеп, заңғар биікке көтере білген тұлғалардың есімдерімен
тікелей байланысты. Құрманғазы, Дәулеткерей, Абыл, Мәмен, Қазанғап, Дина, Тәттімбет, Сүгір
және т.б. күйші композиторлардың шығармашылық дәстүрлері бүгінде жеке дара мектептерге
айналып, өріс алып отыр. Осындай абыз да аңыз тұлғаларды аузымызға алғанда Баламайсан
есімді күйшіні айналып өте алмасымыз анық. Қасиетті Нарын құмында дүниеге келген
Баламайсан Құрманғазының батасын алып, сол атыраптағы күй дәстүрінде өз қолтаңбасын
қалдырған өнерпаз. Баламайсанның атақты «Баламайсан» күйі халықтың жадында сақталып
қалған.

Күйі көркем
Шәміл

Бұл орайда айтпағымыз, кешегі ұлылардың
мектебін жалғап, оны өзінен кейінгі замандарға
жеткізу әр дәуір, әр ғасыр өнерпаздарының
алдындағы жазылмаған заң сияқты. Сол Баламайсан
күйші өмірге келген топырақтан бармағынан бал
тамған талай дауылпаз күйшілердің түлеп ұшқаны
анық. Ондай тұлғаны бүгінгі з аманнан, яғни
қазіргі уақыттан іздейтін болсақ ол белгілі күйшікомпозитор Шәміл Әбілтай дер едік.
Шәміл Әбілтайдың есімі өнерсүйер қауымға
жастайынан-ақ белгілі бола бастаған. Себебі ол
қос ішекті домбыраның қоңыр үнімен тербеліп,
сиқырлы сазына елтіп өскен. Баламайсан табаны
ның ізі қалған қасиетті топырақтан рухани нәр
алып, үлкен өнерге қадам басқан. Баламайсан
қайтыс болғаннан кейін 43 жылдан соң дүние есігін
ашқан бала Шәміл өз құралыптастарынан ойының
ұшқырлығымен, зеректігімен, құймақұлақтығымен
ерекшеленген. Туған атасы Әбілтай да, әкесі
Бисенғали да сол аймаққа белгілі домбырашы
лар болған. Әкесі Бисенғали әулеттегі күйшілік
дәстүрді берік ұстанып, бота тірсек, бозбала
Шәмілге қалақтай домбыра жасатып беріп, атабаба өнеріне баулыған.
Өзі бұл туралы былай деп еске алады: «Әкемнің
Көшәлі, Серкебай, Қамеш деген күйші достары
болды. Біздің үйге қонаққа келгенде кезекпенкезек күй тартып отыратын. Олар Баламайсанның
көзін көргендер ғой. Сөз арасында Әбілтай атамды
еске алып: «Шіркін-ай, күй тартсаң Әбілтайдай
тарт» деп тамсанып отырушы еді. Өз басым атамды
көрген жоқпын. Мықты домбырашы болғанын
әкемн ен және оның достарынан естіп білдім.
Осындай сөздердің барлығын жастай кезімнен
зердеме тоқып, көңіліме түйдім. Бір естіген күйімді
сол сәтте жаттап, қайта орындап беретінмін» дейді
Шәкең.
Шәміл Әбілтайдың күйшілік өнердегі алғашқы

қадамдары осылай басталады. Уақыт өте келе да
рыны да, таланты да шыңдала береді. Сонау 1962
жылы Гурьев (қазіргі Атырау) облыстық көркем
өнерпаздар байқауына қатысып, күй анасы Дина
Нұрпейісованың «Бұлбұлын» тыңдаған жұрт бала
Шәмілдің шымыр қағыстарына, пернелердің
бойымен жүйткіген балаң саусақтарына қайран
қалысады. Содан не керек, Динаның «Бұлбұлын»
бұлбұлша сайратқан Шәміл сол байқаудың бас
жүлдесіне ие болады. Халықтың ыстық ықыласы
мен қошеметіне бөленеді. Қазылар алқасының
төрағасы, белгілі композитор Сейілхан Құсайынов
өзі басқаратын Атырау музыка училищесіне емти
ханс ыз-ақ қабылдайды. «Бейсеке, осы балаң
Әбілтай атасы сияқты күйші болады» деген дос
тарының әкесіне айтқан болжамдары шындыққа
айналады.
Әрі қарай Шәкеңді алдынан үлкен өнер жолы
тосады. Алматыға жол тартады. Өзі айтпақшы,
консерваторияға дайын күйші болып келеді. Бірінші
курстың есеп беру концертінде Құрманғазының
«Жігерін» шебер орындап, консерваторияның рек
торы, сол кезде атағы дүркіреп тұрған композитор
Құдыс Қожамияровтың «Вы, молодой человек,
феномен в музыке» деген бағасын алады. Әйгілі
өнерпаздан мұндай жылы сөз есту бозбала жа
стан енді асқан Шәмілдің бойына қанат бітіріп,
шабытына шабыт қосады. Шәкең өз өміріндегі
бұл оқиғаны үнемі ілтипатпен еске алып жүреді.
Бір әңгімесінде: «Құдыс Қожамияровтың сол сөзі
маған берген батасы сияқты болып, даңқымды
асырып, Шәміл етті. «Күй сардары» атандырды.
Кейін Құдыс Қожамияровқа арнап «Құдыс» деген
күй шығардым. Құрметімді күй тілімен жеткізгім
келді» дегені бар.
Қазақтың белгілі ақыны Меңдекеш
Сатыбалдиев Шәміл Әбілтайға арнаған өлеңінде:
Аңсаумен күткен ардағымысың,

Атыраудағы бар үйдің?
Әлде, сен жастық дәуренімісің,
Жантілеуден қалған Қалидің?
Жалғанда мынау, бабалар,
Бауырын не үшін сыздатқан,
Мен соны қалқам, Шәмілжан,
Сен бебеулеткен «Баламайсаннан» танимын! –
деп жырлаған екен.
Консерваторияда оқып жүрген шағында Шәкең
атақты Қали Жантілеуов, Құбыш Мұхитовтардан
дәріс алу бақытына ие болады. Қалидің өз қолынан
Құрманғазының «Жігер» және «Ақбай» күйлерін
үйренеді. Жылдар сырғып өте береді. Күйші
Шәмілдің есімі республикаға лезде тарайды. Содан
не керек, Мәскеуде ұлы Абайдың 125 жылдығына
арналған салтанатты кеш өтіп, операдан Амангелді
Сембин, күйден Шәміл Әбілтай дүйім жұртты
таңғалдырып, өнер көрсетіп қайтады.
Күйшінің шығармашылығына қазақ өнерінің
аймаңдай дарабоздары Рүстембек Омаров, Нұрғиса
Тілендиевтердің назары түседі. Шәмілдің дара та
лантын, композиторлық қарым-қабілетін аңғарған
Нұрғиса Атабайұлы: «Сен композиторлық бөлімге
неге түспейсің?» деген ұсынысын айтады. Ал
Рүстембек Омаров болса, жас күйшінің дом
быра тартқан шеберлігіне разы болып, үлкен
сахнада өнер көрсеткен бір кеште маңдайынан
сүйіп, батасын береді. Ал қара сөздің хас шебері
Әбіш Кекілбайұлы атақты «Күй» повесін Шәміл
Әбілтайдың орындауындағы «Абыл» күйін тыңдап
отырып жазған екен деседі.
Шәміл Әбілтайдың шығармашылығына
қазақтың көрнекті ақыны, мемлекет және қоғам
қайраткері Кәкімбек Салықовтың, академик
Зейнолла Қабдоловтың ықыласы ерекше ауа
ды. Зейнолла Қабдолов оның орындаушылық
шеберлігін Американың атақты пианисті Ван
Клиберенге теңесе, Кәкімбек Салықовпен ара

АТАДӘСТҮР

да әдемі шығармашылық байланыс орнайды.
Кәкімбек ағамыз бірде: «Шәміл, сен қазақтың күй
абызы Құрманғазы жерінің талантты перзентісің.
«Күй ата» деген өлең жаздым. Соған, даңқты
бабаның құдіретті күйлері құлаққа құйылып
тұратындай еңселі ән шығар!» деп телефон соғады.
Сөйтіп, ақын мен композитордың үндестігінен
«Күй ата» атты ән өмірге келеді.
Халқымыздың ақиық ақыны Мұқағали
Мақатаев та дара күйшінің өнеріне тәнті болып:
«Шәмілжан, бүгін қазақ радиосынан боздаттың-ау!
Домбыра қағысыңнан есіміңді айтпай-ақ танимын.
Өзгешесің ғой, шіркін, аман жүр, айналайын!» деп
қанаттандырған екен.
Иә, Шәміл Әбілтайдың қазақтың күй өнерін
дегі орны ерекше. Күйші қолына домбырасын
алған сәттен бастап шанағынан небір сиқырлы
әуендер төгіле жөнеледі. « Алуан-алуан жүйрік
бар, әліне қарай шабатын» демекші, домбырашы
лардың барлығы дерлік күйді бірдей әсерлі жеткізе
бермейді. Себебі күйдің өзі адамнан жан тазалығын
талап етеді. Күйдің қиындығы сонда, шанақтан
шыққан дыбыс орындаушының барша болмысын
тыңдарман алдына жайып салады. Шәкеңнің дом
бырасынан төгілген бұлақтай мөлдір күйлерінде
адамның жүрегін баурап алатын тылсым қасиет бар
ма дерсіз. Өйткені перне басысы, қағыстарының
шымырлығы, домбыра ішектерін әдемі өрнекпен
иіріп әкетуі, шанақтан әуелеген саздың адам
жүрегіне соншалықты жылы тиіп, ерекше әсер
сыйлауы – бәрі де күйшінің дара болмысын
айшықтай түскендей. Шәкеңді көргенде кешегі
сал-серілердің дәл көзін көргендей әсерде бола
тынымыз сондықтан шығар. «Бір өзі – бір театр»
деген сөзді Шәміл ағамызға қатысты қолдансақ,
әбден жарасымды. Әңгіменің майын тамыз ып
айтады, артынан бебеулетіп күйін тартады, шарық
татып әнін шырқайды. Осыдан кейін кешегі өткен
сал-серілердің алтын тұяқ жалғасы демей көріңіз.
Шәміл ағамыздың өнердегі жолы тақтайдай
тегіс болды деуге келмес. Жолын көлденең
жапқан көреалмаушылық пен қиянат та жасал
ды, бірақ оның бәрі артта қалды. Ең бастысы,
Шәмілді Шәміл еткен оның тынымсыз еңбегі,
ізденімпаздығы, өнерге деген адалдығы, ән мен
күйге деген ықыласы. Күйшінің домбырасынан
туған «Жібек жолы», «Бекет Ата», «Қазақстан –
Нұрсұлтан», «Құдыс», сондай-ақ ән-толғаулары
«Аңсау», «Күй ата», «Құрманғазы мекені», «Қара
өлең», «Төрт қақпалы Түркістан» және тағы басқа
ғажайып туындылары бүгінде халқымыздың руха
ни қазынасына айналып үлгерді.
Біз бұл мақаламызда Қазақстанның Еңбек
сіңірген қайраткері, Қарағанды облысы Ұлытау
ауданының Құрметті азаматы Шәкеңнің өнердегі
барлық биік асулары мен жарқын белестерін тізіп
шығуды мақсат етпедік. Оны күйшінің өнерін баға
лайтын жұртшылық, тыңдарман қауым онсыз да
жақсы біледі. Бір сөзбен айтқанда, Шәміл Әбілтай
дың шығармашылығы қаншалықты мазмұнды әрі
терең болса, соншалықты қазыналы әрі көркем.
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
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Отпандағы отшырақ немесе «Бірлік оты»
Биылғы наурыз айының басында
Семейдегі Абай музейінің директоры
Болат Жүнісбекұлы: «Асеке, Маңғыстауда
13-14 наурызда «Амал» немесе «Көрісу»
деп аталатын айтулы мереке өтпекші.
Соған қатысып қайтуға – ел танып, жер
көріп келуге қарсы емессіз бе?» дегенінде,
ұсынысты бірден қабыл алғам. Төменде
сол сапардан алған әсерлерімді қағаз бетіне
түсіріп, назарларыңызға ұсынып отырмын.
...Әне-міне дегенше облыс орталығы –
Ақтау қаласы төбе көрсетті. Бізді қарсы алған
облыстық мәдениет басқармасы басшысының
орынбасары Гүлнар Жаңабайқызы: «Мереке
қаладан 140 шақырым жердегі Отпан тауында
өтеді, жолға шығамыз қазір. Тарихы терең Амал
мерекесі келешекте республикалық деңгейде
өтсе, кеңінен насихатталса деген арман, мақсат
біздікі. Сіздерді шақырған жайымыз да сол»
деп мерекенің маңызын айшықтап, біздің
сапарымыздың мән-жайын баяндап өтті.
Қонақтарды бірін әуежайдан, бірін
теміржол бекетінен күтіп алған жергілікті
мәдениет қызметкері Нұрдәулет деген аза
мат: «Сіздер республикамыздың әр киелі
мекенінен арнайы шақырылған «шырақшы»
қонақсыздар» деп жарқын жүзбен амандасып
жатыр. Әсет Пазылов (Павлодар, МәшһүрЖүсіп мұражайының өкілі), Үсен Бегалиев
(Қызылорда облысы, «Қорқыт Ата» музейінің
өкілі), Ислам Мырзабекұлы (Ақтөбе облысы,
«Ақмешіт» кесенесінің өкілі), Асан Мырзабеков
(Түркістан, «Әзірет-Сұлтан» музейінің өкілі),
Бақтияр Қожахметов (Қарағанды облысы,
«Ұлытау» музейінің өкілі), Жанұзақ Ғизатов
(Атырау облысы, «Хан ордалы Сарайшық»
музейінің өкілі) және мен (Семей, Абай
музейінің өкілі) – міне осы жеті қонақ –
шырақшы топты құрап, жұбымыз жазылмай
бірге жүріп-тұрдық. Алматылық ғалым Ислам
Жеменей бізге сегізінші болып қосылды.
Ақтаудан шығып, Каспий теңізімен қатарлас
жолда жүйткіп келеміз. Жаңадан бой көтерген
а уыл-кенттер көз қуантады. Қошқар Ата,
Шақпақ Ата, Жамбаул сияқты көне зиратқорымдар жол бойы кездесіп отырды. Бұл жақта
үйреншікті кірпішің жоқ, құрылыстың көнесі де,
жаңасы да ақ тастан қаланған.
Сонымен, 50 шақырымдай ұзағанда тас
жол кілт бұрылды. Түбектің тереңіне – тауқыраттарға қарай. Ауыл, мекендер сиреп, есесіне
келіннің сәлем салғаны сияқты иіліп-көтерілген
мұнай сорғыш қондырғылар жиіледі. Әр тұстанақ жайылған маңқиған түйе, үйірлі жылқыны
көріп қаласың. Біз бара жатқан аумақты географ

ғалымның бірі «Кратер елі» деген екен. Десе
дегендей, Каспий жағалауынан аулақтағанда
ғажайыпқа тап бола бастадық. Ана жер, мына
жерде сопайған тау қалдығы, теңкиген тасбақа
тастар, ол ол ма, анадайда Ай ландшафты сияқты
қуысты, үңгірлі, түрлі-түсті жарқабақ қабырға
қалқаяды. Қабат-қабат жардың қалыптасуы –
Жер Ана тарихының кітабы есепті. Ашық аспан
астындағы музей десе де орынды. Бір сөзбен айт
қанда, Маңғыстау түбегі осыдан миллион жылдар
бұрын теңіз табаны болғанының куәсі көп-ақ.
Айтылған көріністерді тамашалап келе жатқан
үнсіздікті жол басшымыз Нұрдәулет бұзды. «Әне,
қараңыздар, Отпан тауы. Әлі 40 шақырымдай
болса да Адай Ата кесенесі де көріне бастады»
деп ол біздің назарымызды өзіне аударып алды.
Иә, тау-қыраттардың ең биік шыңына (400 метр
биіктікте) салынған аппақ асқақ кесене-кешен
көзге іліне бастады.
Отпан тауына көп адам жиналды. Әсіресе
Ақтөбе, Астана мен Алматыдан ат арылтып жет
кен қонақтар қалың. Соның бірі, егде жастағы
адамның: «Отпанға келмей, тәу етпей жүре
берсем ше, онда киеден мақұрым, сыбағадан
құр қалғандай жаным жай таппай қиналам.
Жылда келмеуге лажым қайсы?!» деп ағынан
жарылғанын естіп қалдым.
Бесін шамасында біз, шырақшы топ, «Қара
шаңырақ» музейінің залына дөңгелек үстелге
шақырылдық. Кемі екі сағатқа созылған мәжіліс
дөңгелек үстелден гөрі ғылыми конференцияға
пара-пар өтті.
Алдымен сөз алған профессор Ислам
Жеменей Арал-Каспийдің аймақтық этносаяси
тарихы мен салт-дәстүрін әдемі пәлсапалық
ойларымен өріп жеткізді. Келесі сөз алған
Қарашаңырақ музейінің шырақшысы, этнограф
Отыншы Көшбайұлы деген ақсақал аймақтық

салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарға, оның ішінде Амал
мерекесінің ерекшелігіне тоқталды. Бұл жуанның
жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін уақыты. Оның
әу бастан қазаққа ортақ құндылық болғанына
дәлел-дәйектерін алға тартты. Каспий-Арал
арасы ауқымды аумақ. Қазақ халқы оны Үстірт
(көтеріңкі жазық) және Астырт (астыңғы, яғни
ойпаң аумақ) деп екі бөлек атаған. Бұл жөнінде
дөңгелек үстелге қатысып отырған Шахмардан
Есенов атындағы университеттің Ақмарал
Отарова, Орынгүл Дүйсенова секілді және басқа
да ғалымдары ізденістерін баян етіп, ойларын
ортаға салды.
Бірақ осы мерекенің түп-тамыры қандай?
Яғни оның пайда болу уақыты қайсы? Осы
мәселенің басын ашып алу маңызды. Сөз алып,
Шәкәрімге сілтеме жасай отырып, Амал мерекесі
– VI ғасырда Көк Түріктердің Алтай қойнауы
Ергенеқонды бұзып-жарып шыққан оқиғадан
бастау алады деп дәйектедім. Шыңғысханға
дейін де, онан соң да атам қазақ наурыз айының
басын дербес ел болған күн – «Ұлыстың ұлы
күні» деп тойлап келген. Мұны әйгілі Рашид
ад-дин де, Абай мен Шәкәрім де өз еңбектерінде
атап көрсетеді. Мысалы Шәкәрім баласы Ахатқа
айтқан әңгімесінде: «Ұлыс күні қазан толса, ол
жылы ақ мол болар, ұлы кісіден бата алса, сонда
олжалы жол болар» деген тіпті ескі мақал» дейді.
Ой-пікірімді ««Ұлыстың ұлы күні құтты бол
сын!» дегенді қазақтан өзге халық айта ма, мен
білсем, айтпайды. Демек, Амал мерекесінің 1,5
мыңжылдық тарихы бар» деп тәмамдадым.
Кешкілік. Отпан тауы басы. Адай Ата кесенесі
қасындағы арнайы қондырғыда «Бірлік отын»
жағу рәсімі өтпекші.
Көп ұзамай облыс әкімі Ералы Тоғжанов
та келіп жетті. Әкім көтерілген әйгілі Үш би
монументі жанына шырақшы топ бізді де атап-

атап шақырды. Өңір басшысы жиналғандарды
Амал мерекесімен құттықтады.
Құттықтау сөз тыңдалған соң қолына
отшырақ ұстаған Е.Тоғжанов бас болып, біз
соңынан еріп, біздің соңымыздан шамасы 500дей үлкенді-кішілі қауым тау басына беттедік.
Ақыры жеттік-ау. 400 метр биіктікте алып
Шырақ алауласын! Көптің қуанышында шек
жоқ, құшақ жаю, төс түйістіру...
Ертесіне Отпанға, Амал мерекесіне қайыра
аттандық. Түс әлетінде жеткенбіз. Ду-думан
көрігі қыза түскен. Сахнада аудан өнерпаздары
бірінен кейін бірі шығып, концерт қойып жатыр.
Бәрі де емен-жарқын, ұлттық киім киген, қолына
бүркіт ұстаған, бес қаруын асынған жастар көп.
Бұл жақта ән мен терме қатар қадірлі. Ұланасыр той өз мәресіне жеткен мезет – марапат
тау шарасы басталып, сыйлы қонақтар тойды
атқарған Құнанорыс ата ұрпақтарымен бірге
сахнаға көтерілдік. Иығымызға шапан жауып,
бөрік кидік. Салтанатты жиынды Маңғыстау
облысы әкімінің орынбасары М.Сқақов ашты,
ол тебірене ой толғап, баршаға береке, сәттілік
тіледі. Онан соң осы елдің сөзін ұстаған Өмірзақ
Озғанбай, Сабыр Адай, Ислам Жеменей сияқты
шешендері мен саңлақтары жұртты ұйытты.
Тәртіп бойынша «Аялы ағаш – саялы» де
ген көшет отырғызу шарасы өтуі керек екен.
Арғы беттегі қия жолмен таудың басы, Адай Ата
кесенесіне жеттік. Даярланған он бес көшетті
отырғыздық. Кесене шырақшысы Жомарт
сәулетші әрі ақын Сайын Назарбектің інісі, 199395 жылдары Абай-Шәкәрім кесенесін, Бөрілідегі
Омархан-Нұржамал мазарын тұрғызған
азаматтың бірі екен. Маңғыстаудағы екі күн де
өте шықты. Алғаш көргенде қыр адамын Каспий
өзгеше әсерге бөлейді, бір жағынан, орасан
көк толқынды құдірет жалмап қоятындай үрей
сезімін туғызса, екінші жағынан, өзіне магнитше
тартып, көз тоймай сүйсініп, қарай бергің келеді.
Алғаш көруім түс әлеті болған соң ба, көкшіл
түске боялған теңіз айдыны ақшыл жар қабақпен
шағылыса астасқан суреттен «ақшулан» деген сөз
тіліме орала берді.
Қоштасу дастарқанына Мәшһүр-Жүсіптің
немересі Әсет Пазылов батасын берді. Бірімізді
теміржол вокзалына, енді бірімізді әуежайға
жеткізіп жатқан Нұрдәулет бастаған қызжігіттермен қимай қоштастық.
Қош бол, қарт Каспий, қанатыңды жая бер,
жас қала Ақтау!
Асан ОМАРОВ,
Абайдың «Жидебай-Бөрілі»
қорық музейінің шырақшысы
СЕМЕЙ

Сәуiр бұлтындағы
суреттер
Айнала кезiп аспаннан тұрақ таба алмай,
Сәуiрдiң желi сауда iстеп жүрген сараңдай.
Алатауға әкеп телегей бұлтты тоғытты,
Адамнан безiп, аспанға қашқан Аралдай.
Бұлт болып кеткен көп марқұм бiр сәт аялдап,
Жабырқап жүрген жанымнан жұмбақ жай аңдап,
Шақырады көкке: «Нең қалды ендi жерде,– деп.–
Кiмiң бар сонша қимайтын артқа алаңдап?».
Заңғарға шығып зар-мұңын айтып зарыққан,
Бу болып ұшып төбемнен таныс ғарыптар,
Мен ғана бiлер бiр тiлмен сөйлеп күңiренiп,
Бiр менi ғана айнала шарлап қалықтар.
Әнекей әкем. Аспанда басқа жол қалмай,
Тұра қап тоқтап: «Балам-ау, балам сормаңдай!
Күдерiңдi үзсең жақыннан, жаттан түгелдей,
Не керек бәрi, қасыма кел» деп тұрғандай.
Көтермей басын ордалы ой мен наладан,
Еңсесiн басып мен жайлы қайғы қамаған,
Мұңайып отыр, ошаққа сүйеп маңдайын,
Өмiрiнiң көбi өксумен өткен жан анам.
Көре алмай менi көкшулан бұлтты көшкiннен,
Мұңайып отыр, үстiнде камзол ескiрген.
«Анамды жерге бiр сәтке түсiр, түсiр» деп,
Құлындай қазiр шыңғырсам, ей, бұлт, естiр ме ең?
Қауышып жатса, аспанды керуен көш басып,
Бiреулер мәңгi жатады екен қоштасып.
Ойнақтап келiп от шашып бiр бұлт өткенде,
Күл болып кеттi күлiмдеп тұрған қос ғашық.
Бұзуға хал жоқ бұлыңғыр өмiр қабағын,
Үнемдеп ұрттап шамалы-ақ қалған шарабын.
Түңiле қарап түбi жоқ мына тасқынға,
Кешегi жiгiт өзiм де кетiп барамын.
Өмiрдiң сынын өткерген жоқпын бекерге,
Асықпай жүрсем бiр күнi әлi-ақ жетем деп,
Арманның бәрi ақ қаншық бұлттай сонау бiр
Адастырып менi, келмеске кеткен екен де!
Мырзан КЕНЖЕБАЙ
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ғасырдың 80-жылдарының
соңы – ұлт руханиятында
бетбұрысты кезең саналған,
жаңа бағыттар айқындалған,
соны серпінді даму үдерістері
байқалған бедерлі белес,
сәулелі сәттер-тұғын. Оның
бастысы әрі бірегейі – Алаштың
қайраткер-қаламгерлерінің
есімдері халқына қайта оралып,
шығармашылық мұралары
қалың көпшілікке жеткен-ді.
Содан бері отыз жылға уақыт
өтті. Алуан арнада, түрлі
бағытта іргелі ізденістер
жасалды. Зерттеу мен
зерделеулерден тұратын
көптеген кітаптар жазылды.
Жинақтар құрастырылды.
Таңдамалы шығармалар мен
көптомдықтар да жарық
көрді. Алаш арыстарының
ұлт азаттығы мен тәуелсіздігі
жолындағы жанкешті
әрекеттері, білім-ғылым
ісіндегі ерен еңбектері
орта және жоғары мектеп
бағдарламаларына енді.
Оқулық, қосымша құрал,
хрестоматиялардан орын
алды. Көркемөнер салалары
бойынша да рухани сапарларын
жалғастырды. Негізінен,
алыс-жақын білді, қалың
жұртшылыққа жетті.

ішкі бөліктерде ортақ байланыс, бірлік бар.
Бірін-бірі байытатын тұстар, терең мәнді тал
дау, өзіндік өзгешеліктер де кездеседі.
«Қазақ әдебиеттануының бастау көздері»
– қазақ сөз өнерінің тарихы мен оның көр
некті өкілдері мен басты туындыларындағы
ғибратты ғұмырдың өрнекті өрістерін, кемел
ой мен көркем сөздің қасиеті мен құдіретті
тұстарын, адам еңбегі мен ақыл-парасат си
паттарын, т.б. алуан ізденіс, терең таным,
жан-жақты талдаулардың өзекті арнасын
құрайды.
Алаштың қайраткер-қаламг ерл ер інің
әдебиеттану бағытындағы еңбек-мұра

Кітаптың басым бөлігі мен маңызды
тұстарын – XX ғасыр басындағы қазақ
әдебиеттануына өлш еусіз үлес қосқан
қаламгер-қайраткерлер, ақын-аудармашы,
ұстаз-ғалымдар құрайд ы (Ә.Бөкейхан,
С . С ә д у а қ а с ұ л ы , А . Б а йт ұ р с ы нұ л ы ,
Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы, М.Жұмабай,
Қ.Кемеңгерұлы, Х.Досмұхамедұлы,
С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Қ.Жұбанов,
М.Әуезов, т.б. ). Автор алашшыл-ұлтшыл
қаз ақ зиялыларының өмірі мен кезеңіне,
шығ армашылық мұраларына, ең негізгісі
елдік мұрат жолындағы ізденіс-еңбектеріне,
көзқарас-мұраттарына жіті назар аударады.
Басты еңбектеріндегі ұлттық бағытарналарға, мәдени-рухани салаларға, діниимандылық қырларына, танымдық Һәм
тәлімдік мәніне көп көңіл бөледі.
«Асыл сөздің теориясы» үш бөлімнен
тұрады Бастапқы тұстан-ақ байқалатыны,
кітаптың құрылым-жүйесі мен мазмұнтабиғатынан ортақ мұраттар, жаңашылдық
пен сабақтастық, талдау мен саралау
сипаттарының мол екені айқын аңғарылады.
Автор қайсыбір бөлімде де қазақ әдебиеті
мен тарихын, оның теориясы мен сынын
қатар қарастырады. Әлемдік әдеби үдеріспен
байланыстыратын сәттері де көптеп
кездеседі. Айталық, алғашқы бөлімге енген
– «Ф.М.Достоевскийдің соңғы романы»,
«Натурализм және ХХ ғасырдың көркемдік
құндылығы», «Бүгінгі постмодернизм»,
«О критическом реализме» сынды мақала
ларда әлем әдебиетінің теориялық қисын
дары – Ф.М.Достоевский, А.С.Пушкин,

АСЫЛ СӨЗДІҢ
сырлы сипаттары

Осы орайда, әдебиеттанушы-ғалым Айгүл
Ісмақованың бұған дейінгі кезеңдерде –
«Казахская художественная проза. Поэтика,
жанр, стиль», «Возвращение П леяды»,
«Тәуелсіздік және Алаш ғылымы», «Қазақ
әдебиеттануындағы тәуелсіздік идеяс ы»,
т.б. зерттеу еңбектерімен бірге қазіргі
әдеби үдерістің бағыт-бағдары хақында
көптеген мақалалардың авторы ретінде әдеби
жұртшылыққа кеңінен таныстығын ескерсек,
Алаш мұратын айқындау ісіндегі көзқарас,
қадамдарын құптауға әбден болады. Әсіресе
Алаш мұраты мен мұрасын – ХХ ғасыр
басындағы қазақ әдебиеті тарихымен, таны
мал тұлғалардың мұрасымен, әдеби үдерістің
бағыт-бағдарларымен байланыс-бірлікте
қарастыруы, кеше-бүгінді сабақтастықта сөз
етуі, ортақ мұраттарды қозғауы мәнді, қажетті
еңбек болып табылады.
Бұл бағыт, арналар жекелеген қаламгер,
зерттеушілер тарапынан да жүйелі түрде жүр
гізіліп, қалың көпшіліктің ықылас-ілтипат
тарына ие болып келеді. Осы реттен келгенде,
әдебиеттанушының «Алаш әдебиеттануы»,
«Асыл сөздің теориясы» атты кітаптары
ізденіс арналары айқын, қолтаңба мен көзқа
рас мұраттары бедерлі, тақырыптық табиғаты
мен мазмұн-құрылымы келісті де көркем
құрылған, зерттеу бағыты мен баяндау жүйесі
жағынан бірін-бірі толықтыратын, қайсыбір
тұстарда әдеби-ғылыми саралау-салыстыру,
танып-талдау сипаттары тұрғысынан өзіндік
өзгешеліктері, белгі- ерекшеліктері бар елеулі
еңбектер қатарына жатады.
Ақиқатын айтсақ, кітап тақырыптары
мазмұн байлығын ғана аңғартып қоймайды,
сонымен бірге құрылым-жүйесін, кемел
де өзекті мәселелерді, ең негізгісі ұлттық
әдебиеттану мен теориялық қисындарға
қатысты аса ауқымды жайттарды алысжақын елдер тәжірибесімен, жаңа бағыт,
соны сипаттарға толы ізденіс арналары мен
көзқарастар жүйесі негізінде зерттеу мен
зерделеу мұраттарына айналдыруы – бүгінгі
әдеби үдеріс пен әдебиеттану ғылымының
өзекті тұстарын жан-жақты айқындайды.
«Алаш әдебиеттануы» – қазақ әдебиетінің
тарихын, оның ішінде ұлттық әдебиеттанудың
арғы-бергі кезеңдерін жиырмасыншы
ғасырдың басындағы әдебиеттану әлемімен
байланыстырған, қоғамдық-әлеуметтік ахуал
мен танымал тұлғалардың өмірі мен кезеңін,
шығармашылық мұраларын жаңа уақыт
талаптары тұрғысынан танып, таразылауға
арналған. Әсіресе ХХ ғасырдың басындағы
Алаш мұрасы мен мирасы, оның көрнекті
өкілдерінің өмірі мен кезеңі, қоғамдық
һәм әлеуметтік істері, ұлт руханиятындағы
орын-үлестері, тарих пен танымға қатысты
ізденіс-мұраттары, білім-ғылым жүйесіндегі
көзқарастары мен алуан тақырыптағы
еңбектері, ең бастысы, халық азаттығы мен
тәуелсіздік жолындағы игілікті де ізгілікті
қадамдары, елдік мұрат-мүддеге адалдығы,
ұлт пен ұрпақ, ел-жерге жанашырлығы
мен жауапкершілігі, тұрақтылығы мен
табандылықтары, т.б. алуан мысал-дерек,
зерттеу-зерделеу, тану-талдау тұрғысынан
кең көлемде қарастырылады. Әлемдік
әдебиет пен ТМД халықтары сөз өнеріндегі
басты бағыт-арналарды, әдеби байланыс
пен дамуға қатысты үдерістерді ұлттық
әдебиеттану төңірегінде қарастырып, са
лыстыра салғастыруы, тиісті тұстарда тілге
тиек етуі де мейлінше мәнді әрі дәлелді де
қонымды шығып отырады.
«Алаш әдебиеттануы» екі көлемді тарау
дан тұрады. Әр тарауда бірнеше бөліктер бар.
Оның соңында пайдаланған әдебиеттер қоса
беріліп отырады. Маңыздысы: әр тарау мен

лары мен оның кеңес кезіндегі әдебиетке
әсер-ықпалы кеңінен көрсетіледі. Қазақ
әдебиеттануының бастапқы тұсында тұрған –
Әбу Насыр әл-Фарабидің әр алуан бағыттағы
еңбектері («Ғылымдар энциклопедиясы»,
«Ғылымдарды классификациялау», «Арис
тотель еңбектеріне түсініктеме», «Өлең
кітабы», «Поэтика және поэтикалық ойлау»,
т.б. ) XX ғасыр басында Алаш зиялыларының,
оның ішінде – А.Байтұрсынұлының «Әдебиет
танытқыш» кітабы арқылы кеңінен дамы
тылғаны жүйелі сөз етіледі. Кітап авторы
әл-Фараби мен А.Байтұрсынұлына дейінгі
кезең ерекшеліктерін, басты еңбектеріндегі
ортақ байланысты, асыл сөздің арналы
салаларын, көркемдік құндылықтарды кеңі
нен көрсетеді. Ұлттық сөз өнерінің бастау
көздері мен әуелгі түп-тамырлары көне
кезеңдерде жатқанын, әсіресе Көк түріктер
әлемі мен Сақтардың қаһармандық да
стандары, Ғұндардың батырлық жырлары,
әл-Фарабиден – Абайға ұласқан сабақтастық
сырлары кеңінен көрсетіледі. Ұлт тарихы мен
тағылымына мән беріледі. Кеше мен бүгін
байланысы, тәуелсіздік табиғаты жан-жақты
ашылады. Ортақ мұраттар, өзекті мәселелер
қозғалады.
Кітап авторы қазақ әдебиеттануы
ның арғы-бергі кезеңдерін төмендегіш е
жүйелейді: «Ежелгі дәуір әдебиетінен бастап,
XX ғасыр басына дейінгі мерзім арасы қазақ
әдебиеттануының бастауы болып табылады.
Екінші кезең – қазақ әдебиеттану
ғылымының кәсіби қалыптасу кезеңі – 19051930 жылдар аралығы.
1926 жылы А.Байтұрсынұлының «Әдебиет
танытқышы» жарық көрді. Бұл – қазақ
әдебиеттануының қалыптасқанын нақты
дәлелдейтін ғылыми дерек.
1926-1956 жылдар Кеңес кезіндегі қазақ
әдебиеттануының қалыптасуы.
1957-1990 жылдар Кеңес кезіндегі қазақ
әдебиеттануының дамуы.
1991 жылдан бері тәуелсіздік кезеңінің
әдебиеттануы орын алуда». Ұлт руханияты,
әдеби үдеріс, көркемдік мұраттар назарға
алынады.
«Алаш әдебиеттануы» еңбегінің екінші
бөлігінде («XX ғасыр басындағы қазақ
әдебиеттануының кәсіби қалыптасу кезеңі
(1905-1930)» – ұлттық әдебиеттану тарихы,
қазақ сөз өнерінің теориясы, БАҚ жүйесі,
кітап шығару ісі, оқу-ағарту жұмыстары, тарих
пен таным, тіл мен дін, т.б. кең орын беріледі.
Абайтанудың бел-белестері, А.Байтұрсын
ұлының «Әліпбиі», «Әдебиет танытқыш»
еңбегіндегі теориялық қисындары, қазақ
зиялыларының асыл сөз туралы ойлары мен
толғамдары да тиісінше сөз етіледі. ХХ ғасыр
басындағы қоғамдық жағдай, дүбірлі дәуірдің
қилы кезеңдері, азаттық жолындағы ұлт
зиялыларының көзқарас, қимылдары алуан
мысал-деректер негізінде беріледі. Бүгінгі
бағыттары, даму үрдістері айқындалады.
Кітап авторы XX ғасыр басында қазақ
әдебиеттануының келелі мәселелерін сол
кезеңдегі қоғамдық-әлеуметтік ахуалмен,
мәдени-рухани өмірдегі өзгерістермен,
жекелеген қайраткер-қаламгерлердің
(Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы,
М.Жұмабай, Ж.Аймауытұ лы, М.Әуезов,
Р.Мәрсеков, Ә.Диваев, М.Ж.Көпеев,
С.Торайғыров, С.Сейфуллин, т.б. ) өмірі мен
шығармашылығы, ұлттық мұрат пен руха
ният ісіндегі жанашырлығы мен жанкешті
әрекеттері арқылы көрсетеді. Басты ең
бектері, негізгі ізденіс, көзқарастары елепекшеліп, оның кеше-бүгінмен байланысына,
ұлттық-тарихи сипаттарына, әдеби-мәдени
Һәм рухани маңызына мән беріледі.

Л.Н.Толстой еңбектерімен, жанр жүйесі мен
көркемдік талаптар тұрғысынан сөз етіледі.
Әсіресе Ф.М.Достоевский шығармашылығы,
оның ішінде – «Ағайынды Карамазовтар»
романы адам мұраты мен рухани-имандылық
мәселелері қатар қарастырылады. Ал
«Натурализм және ХХ ғасырдың көркемдік
құндылығы» атты материалда адам әлемінің
руханият ісіндегі көріністері қарастырылады.
Натурализмнің әдеби стильге жататын –
әдебиеттану мен фрейдистік көзқарастарға
қатысы бары көрсетіледі. Натурализм
п оэтикасы постмодернистік туындылар
мен байланысты баяндалады. ХХ ғасырдың
көркем құндылығы адамзаттың рухани қоры
тұрғысынан еске алынады.
Руханият әлеміндегі жаңалық-жетістік
тер, өзгеше көзқарас пен қолтаңбалар, асқақ
рух пен соны пафосқа құрылған туындылар
табиғаты ұлттық мұрат тұрғысынан, әді
летті іс пен өмірге құштарлық жағынан
қараст ырылып, адамзаттық ізгіліктерге,
мәдени-рухани құндылықтарға зор маңыз
беріледі. Асыл сөз сипаты, оның өміршеңдігі
адамзаттық құндылықтарға негізделуімен,
адам мен оның еңбегін көркем де шынайы
суреттеуімен, өмірлік тәжірибелерді, ұлттық
мұрат-мүддені арқау етуімен мәнді екендігі
де әр алуан талдау, саралауларға негіз етіледі.
Асылы, ағым-әдістер табиғатын әр алуан
қырынан ашып, ұлттық сөз өнерінің та
рихына, танымал туындылар тағылымына
маңыз береді. Жанрлар жүйесіне, көркемдікстильдік ізденістерге ден қояды. Ұлттық
құндылықтарға, рухани арналарға, көркемдік
құбылыстарға, тіл-стиль мәніне назар ауда
рады.
Кітапқа енген «Әдеби сынның теориялық
мәселелері», «Бүгінгі дүниежүзілік әдебиет
тану ғылымының мәселелері», «Бүгінгі ком
паративистика: жаһандану – интертекст –
мәдениеттер диалогы» сынды мақалалар топ
тамасында қазіргі кезеңдегі әдебиеттанудың
өзекті жайттары қарастырылады. Басты
бағыттарға, зерттеу жүйесіне мән беріледі.
Тақырыптық ерекшеліктер, көркемдікстильдік ізденістер жіті сараланады.
Бұдан басқа, «Қазақ әдебиеттану ғылы
мының тарихы» (2 том) атты іргелі еңбектер
дің жалпы редакциясын басқарып, көпші
лікке ұсынуы – А.Ісмақованың әдебиет
зерттеушісі ретіндегі сүбелі үлесінің бірі.
Біздіңше, әдебиетші-ғалым А. Ісмақова
ның «Алаш әдебиеттануы», «Асыл сөздің
теориясы» атты еңбектері – іргелі ізденіс
пен жаңа көзқарастарға негізделуімен, зерт
теу мен зерделеу ісінде, талдау мен саралау
бағыттарындағы өзіндік баяндау, талдау
мәнері қалың көпшіліктің назарын аудар
тады. Ең маңыздысы, ХХ ғасыр басындағы
Алаштың қайраткер-қаламгерлерінің өмірі
мен шығармашылықтарын кең көлемде
қарастыруымен де елеулі еңбектер қатарына
жатады. Бұдан басқа, Асыл сөз арналарын
зерттеп-зерделеген тұстарда, Алаш мұрасын
қазіргі әдеби үдеріспен сабақтастықта
қарастырғанда, дәстүр мен жаңашылдық
мәселесін, әдебиеттің халықаралық байла
нысын, тәуелсіздік тұсындағы әдебиеттің
ақтаңдақ беттерін жаңа талаптар биігінде
танып-талдап, саралап-салыстырғанда
жаңашыл бағыт, тың көзқарас, ғылымитеориялық ұстаным айқын аңғарылады.
Асыл сөздің сырлы сипаттары мен ағысты
арналары осыған келіп саяды. Қос кітаптың
құндылығы мен рухани байлығы да осында.
Рақымжан ТҰРЫСБЕК,
филология ғылымының
докторы, профессор

ЖИЫН
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласы аясында ҚР Мемлекеттік
орталық музейінде «ІІІ Арғынбаев оқулары.
Қазіргі заман этнография ғылымы және
оның қоғамдық жаңғырудағы рөлі»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция өтті. Ізгі шараны Мем
лекеттік орталық музейі әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың тарих факультеті
мен Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтымен бірлесіп өткізді.
Жиынды ҚР Мемлекеттік орталық
музейінің директоры, профессор Нұрсан
Әлімбай ашып, Халел Арғынбаевтың
ғылымға сіңірген еңбегіне баса назар
аударды.

Арғынбаев оқуларының тағылымы
Еліміздің этнологтары мен антро
пологтары бірлесе жұмыс жасауы үшін
қауымдастық құру жөнінде ұсыныс
айтылды. Нәтижесінде этнологтар, эт
ноархеологтар, мәдениеттанушылар,
өнертанушылар, тарихшылар мен
гуманитарлық ғылым саласының
мамандары қатысқан жиында «Қазақ
стан этнологтары мен антрополог
тарының республикалық қауымдасты
ғы» құрылды. Қауымдастық жетекші
лігіне әл-Фараби атындағы ҚазҰУдің тарих, археология және этнология
факульт етінің профессоры, т арих
ғылымының докторы А манжол
Қалыш сайланды.
Түркиядан арнайы келген ғалым,
Ыстанбұл қаласындағы Йедитепе
университетінің профессоры Ариф
Аджалоғлы б аяндама жасап, түркі
әлеміндегі этнографияның ерекше
ліктеріне тоқталды.
Этнолог, профессор, тарих ғылы
мының докторы Серік Әжіғали қазақ
этнографиясы ғылымының тарихы
тереңде жатқандығын тілге тиек етіп,
ұстазы Халел Арғынбаевтың нағыз
қамқор тәлімгер болғандығын атап
өтті. «Мен Халекеңмен көп аралас
тым. Қасында жүріп, білім алдым,
тәжірибе жинадық. Менің өзім ол
кісі туралы 15-тей мақала жазып, ол
дүниелер әр жылдары баспасөзде
жарияланды. Ассоциация жұмысына
сәттілік тілеймін» дей келе, ол соңғы
уақытта «қазақ этнография мектебі»
деген ұғым пайда болғанын, оның
негізі ҚР Ұлттық ғылым академиясы
мен Тарих және этнология инс

титутында қалыптасқанын әрі сол
мект ептің жетекшісінің бірі Халел
Арғынбаев болғанын сөзіне арқау
етті. Ж иында тарих ғылымының
д окторлары Меруерт Әбусейітова,
Талас О
 марбеков, Берекет Кәрібаев,
Жамбыл Артықбаев және т.б. сөз
сөйлеп, этнография ғылымының та
рихы жөнінде ой өрбітті.
Конференция жұмысы отандық
этнология ғылымының тари
хы; қазіргі Қазақстан этнология
ғылымының өзекті мәселелері;
этнология және оған байланыс
ты ғылымдар: тарих, археология,
көркемөнер, фольклортану және
т.б.; музей және Қазақстандағы му
зей үрдісі; этнографияның және
аралас пәндердің методологиясы,
әдістері атты тақырыптар бойынша
секциялық жұмысқа ұласты.
«Х.Арғынбаев және қазақ эт
нографиясы» атты көрме жиынға
қатысушылардың қызығушылығын
туғызды. Ғалымның кезінде
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтында қызм ет
істегендігінен көзі қарақты оқырман
хабардар. Сол кезде, 1973 жылы 30-ға
жуық құнды жәдігерді Орталық мұра
жайға табыстаған екен.
Көрмеге экспедиция барысында
Х.Арғынбаевтың қолымен жиналған
заттар және ғалымның жеке затта
ры, құжаттары қойылғ ан. Көрме
сөресінен «Абай шығармаларындағы
этнографиялық сипаттамалар хақын
да», «Жетісу өңірінің халқы» қол
жазбалары, «Қазақ отбасы», «Қазақ

халқының қолөнері» атты еңбектері
және т.б. орын тепкен. Жағлан, кебе
же, жержастық, кесеп қап, көнек,
ер, сеңсең тон, алаша секілді халқы
мызд ың тұрмыстық заттарын да
кездестіресіз.
Жиын барысында қауымдастық
т ө р а ғ а с ы А . Қ а л ы ш т ы ә ң г і м е г е
тартқан едік. «Біз Кеңес өкіметі
кезінде, тоталитарлық заманда өмір
сүрдік. Ол кезде этнографиядан кан
дидаттық, докторл ық диссертаци
яны елімізде қорғай алмадық. Мен
де кандидаттық диссертац ияымды
Мәскеуге барып, қорғауға мәжбүр
болдым. Қазір жақсылық көп. ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде осы салаға арналған
ғылыми кеңес бар. Мен сол ғылыми
кеңестің ғалым-хатшысымын. Бұл
тақырып әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ, Л.Гумилев атындағы Еура
зия ұлттық университеті, Е.Букетов
атындағы Қарағанды мемлек етт ік
университеті, Қожа Ахмет Ясауи
атындағы халықаралық қазақ-түрік
университеті, т.б. жоғары оқу орын
дарында арнайы оқытылып жатыр.
Диссертация қорғаймын, білімімді
жетілдіремін деген жастарға елімізде
барлық мүмкіндік бар» деді ол.
Сонымен қатар басқосуда бес
томдық «Қазақтың этнографиялық
категориялар, ұғымдар мен
атауларының дәстүрлі жүйесі» атты
ғылыми энциклопедиясының таны
стырылымы болды.
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

Еліктеудің де жөні бар
Әр дәуірдің өзіне сай келбеті мен бедері болады. Қоғамдағы өзгерістер
мен игі қадамдар жастар тәрбиесіне елеулі өзгерістер енгізіп, олардың ойсанасы мен таным деңгейіне тікелей әсер етеді. Қоғамның қозғаушы күші –
жастар десек, осы жастарымыздың бойындағы білім мен тәрбие, қоғамдағы
жаңашылдық өзгерістер әрқайсымызды да ойландырмай қоймайды.
Өткен ғасырларда да, бүгінгі күні
де ұрпақ тәрбиесі назардан тыс қалған
емес. Бүгінде дендеп дамып жатқан
технологиялардың әсерінен жас ұрпақ
қана емес, егде жастағы адамдардың
да таным деңгейі мен көзқарастары
өзгерген. Бізді толғантатыны – осы
өзгерістер жастарға өзіндік оң және
кері әсерлерін тигізетіні. Осы ретте
жастардың таным деңгейі мен ойөрісіне әсер ететін негізгі факторларға
тоқталып өтейік. Қанша мойында
масақ та жастанып жатып, бас көтер
мей кітап оқып жүрген жастардан
гөрі ғаламтордың ғаламаттарын құр
жібермейтін, таңнан кешке дейін бұл
әлемнің емес, виртуалды әлемнің
тыныс-тршілігіне құмарлары көп.
Тіпті өмірінің бір бөлшегіне айналдыр
ғандар да жоқ емес.
Жалпы ұрпақ тәрбиесінде отбасы
тәрбиесі ғана емес, көше тәрбиесінің
әсері мен ықпалы көп. Ал күнделікті
өзгеріске ұшырап, жаңаша бір
екпінмен дендеп жатқан мына заман
да тепе-теңдікті сақтап қала алмай
тын кейіптеміз. Себебі қай жағынан
алсақ та көшедегілерге қарап, көш
түзеген заманға айналдық. Бес саусақ
бірдей емес. Көпке топырақ шашу
дан аулақпыз. Дейтұрғанмен, бүгінгі
жас ұрпақтың ұлттық құндылықтар,
рухани азықпен сусындауы бәсең
болмыспен өсіп келе жатқаны ащы
шындық. Ол қанша айтылып жатса
да, сол сарынмен жалғасып келе жа
тыр. Ал Елбасының бағдарламалық
мақаласын: «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» деген тақырыпта
қойғанын ескерсек, бұл әлі де айты
лып, қолға алып, пісіру керек өзекті
мәселе екенін және оған бейжай
қарамауымыз керектігін тағы бір
айқындап тұр.
Батырлар жыры, дастандармен
сусындаудың орнына шетелдік фильм
дермен, созылған сериалдардағы
азғындық оқиғалардың жалғасын сары
ла күтіп тұрып көрумен тәрбиеленуде.
ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры,
техника жетіліп, жаңа технология
дамыған уақыт. Мектеп жасына

толмаған балалардан бастап компью
тер арқылы атыс-шабыс, адам өлтіру,
қирату ойындарын ойнайды. Қазір
адам түсінбейтін өлеңдер көбейіп кетті,
неғұрлым түсініксіз қылып жазсаң,
соғұрлым керемет болып саналатын
сияқтысың. Мұқағали өлеңдеріндегі
қарапайымдылық, Қадыр ақындағы
тапқырлық сынды нәрселер азайып
бара жатыр. Еліктеу көп. Батысқа
еліктеп, оларды таңғалдыра алмай
мыз. Құлаққап киіп, мазасыз му
зыка тыңдап, телефон шырмауы
нан шыға алмай жүрген жастардың
ғаламдық деңгейде пайымдап, ертеңгі
болашағын елестету, басқа елдерде не
болып жатыр, ақсаған тұсымыз қайсы
деп, бір сәтке ойлануға мүмкіндіктері
бола тұра мойынұсынбайтыны ашын
тады.
Тағы бір салмақты мәселе –
ақпараттар аламаны. Жаңа қоғамдық
формацияда ақпараттың әсері
көп. Қарусыз соғыс – ақпараттық
майданның жүріп жатқанын анық
көріп отырмыз. Ақпарат кеңістігінде
орын алып жатқан жаңалықтар легі
көбіне жастарды қызықтырады.
Соларды жетелейді. Ақты ақ, қараны
қара деп ажыратуда бүгінгі жастардың
танымы жеткілікті. Ұрпақ тәрбиесіне
елеулі әсер ететін телефон арқылы
келетін ақпараттар отбасындағы
тәрбиенің алдын орап отыр. Барлығы
дерлік қисынсыз дүниелер деп айтуға
келмес, бірақ бұрынғы ата-бабала
рымыз тайға таңба басқандай ажы
ратып кеткен өсиеттерін телефоннан
көргенде көздері енді ашылғандай
күйде қалатынына қайран қаласың.
Тәрбие негізі отбасында қаланады.
Сондықтан осының бәрі жанұяда
дәріптеліп, рухани сусындататын
құндылықтардың өз кезегінде,
өз деңгейінде орындалмағанның
с а л д а р ы . Ұ л т т ы қ н а қ ы ш п е н
болмыстың тек наурыз мейрамында
ғана лебі есіп, оның өзінде белгілі
мекемелерде ғана белгісі көрінеді.
Себебі күнделікті интернеттен түрлі
үлгідегі киімдер мен әшекейлер,
ыдыс-аяқтар мен жабдықтардың

түр-түрін көреді. Д
 емек, бұрынғы
құндылықтарға аса қызыға қоймайды.
Осының бәрі жаңа қоғамдық форма
цияның әсері. Әлеуметтік-эконо
микалық даму барысында саясиидеолог иялық, мәдени тұрғыдан
жаңар уына сай жас ұрпаққа руха
ни тәрбие беру үкіметіміздің жаңа
стратегиялық бағдарламасының
басым бағыттарының бірі болып
саналады. Еліміздің географиялық
орналасуы мен ұлттық-этникалық
ерекшелігіне орай халықтық дәстүрге
негізделген бабалар рухына сай
тәрбие жүйесін құру қажеттілігі кезек
күттірмейтін мәселе.
Айту басқа да, оны жолға қою
бір басқа. Ұрпақ тәрбиесінде рухани
құндылықтарды сіңіруде атқарылып
жатқан шаралар тек есеп беру
мақсатында ғана емес, оның ажырамас
бір бөлшегіндей болу керек. Рас, бұл
ретте біз ақын-жазушыларымыздың
м ерейтойлары, тарихи оқиғаларға
арналған жиындар сынды шара
ларды ғана айта а ламыз. Осы ретте
телефонға телмірген жастарды рухани
сусындатудың жолы қандай д еген
са уал туындайды. Бұл мәселенің
бір қыры ғана екені сөзсіз. Жаңа
қоғамдағы технологиялардың
ғажайыптарынан жастар қол үзгісі
келмейтіндей. Десек те, таяқтың екі
ұшы болатындай жаңа қоғамның
да өз тиімді тұстары бар. Бұрынғы
ата-бабаларымыздың армандаған
айшылық алыс жерлерден жылдам
хабар алғызған телефон арқылы
көптеген істер атқарылып, жұмысты
оңтайландыру үшін баршамыз да
осы телефон мен ғаламторға тәуелді
боп қалатынымыз рас. Еліміздің жа
стары әлемдік жарыстар мен дүбірлі
додаларға қатысып, жеңістерге жетуі
жаңа қоғамның жетістіктері. Ендеше
қоғамдық формацияның өзгешелігі
бүгінгі ұрпақ тәрбиесінде өзіндік
әсерін қалдыратыны заңды құбылыс.
Ал біздің міндет – ата-бабамыздан
жалғасып келе жатқан ұлттық және
рухани құндылықтарымыз бен өзіндік
бет-бейнемізді, болмысымызды сақтай
отырып, жаһандануға жұтылмай,
керісінше өз ұлттық нақышымызды
жоғалтпау маңызды.
Толқын ЕСӘЛІҚЫЗЫ,
философия ғылымының докторы
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АНА ТІЛІ
КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Қазақ тіл біліміндегі көрнекті ғалым,
профессор, Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясының
корреспондент-мүшесі, Жаратылыстану
ғылым академиясының, сондай-ақ
Жоғары мектеп ғылым академиясының
академигі Сейілбек Мұхамеджарұлы
Исаевтың еліміздің ғылымы мен білім
беру жүйесінде атқарған ауқымды
істері мен ғылымға қосқан үлесі
жөнінде әлі талай айтылары хақ.
Қазіргі А.Байтұрсынұлы атындағы тіл
білімі институтынан бастау алған өмір
жолы 1968 жылдан өмірінің соңына
дейін Қазақ мемлекеттік Қыздар
педагогикалық институтында (қазір
университет) жалғасын тапты. Бұл оқу
орнындағы еңбек жолын қатардағы
оқытушылықтан бастаған Сейілбек
Мұхамеджарұлы кафедра меңгерушісі,
факультет деканы қызметтерін
абыроймен атқарып, институт ректоры
дәрежесіне дейін көтерілуі ғылым мен
білім жолында жүрген талайларға үлгіөнеге дер едім.

Зерделі ғалым

С о нд ық т а н да а с а с е зімт ал, с ире к
лингвистикалық түйсік иесі ретінде қазақ
тіл ғылымының дамуына айырықша үлес
қосқан оның зор ұйымдастырушылық
қабілеті, еліміздің білім беру жүйесіндегі,
соның ішінде қазақ қыздарының парасат
мектебіне айналған Қазақ мемлекеттік
Қыздар педагогикалық университетінде
болған оң өзгерістерге ықпал еткенін атап
өткен ләзім.
Профессордың университетті басқарған
жылдары Кеңес өкіметінің ыдырап, еліміз
Тәуелсіздікке енді қол жеткізген алғашқы он
жылдығына тұспа-тұс келді. Жағдай қандай
күрделі болмасын, одан шығу үшін мықты
басқарушылық тәртіп қажет болды. Ол, ең
алдымен, үлкен ғалым ретінде институттың
ғылыми, инновациялық, халықаралық,
ғылыми-әдістемелік қызметтеріне айрықша
серпін берді. Сол кездің өзінде институттың
ұстаз ғалымдары 24 тақырыпты қамтитын,
ауқымды, түрлі ғылыми көкейкесті
мәселелерді шешуге арналған зерттеу
жұмыстарын жүргізсе, оның ішінде 13
тақырып Қазақ КСР-нің басқа да ғылымизерттеу институттарының бағдарламасына
сәйкес болды.
Ректорлық қызметке келгенде алғашқы
қолға алған маңызды шаралардың бірі –
бұрын-соңды институт тарихында болмаған
аспирантура ашу ісі. Ол қазіргідей Аста
на арқ ы лы шеші леті н мәселе емес еді,
о л ү ш і н 199 0 ж ы л ы Мә скеу г е б а ры п,
үлкен еңбекпен ашылды. А лғашқыда бес
мамандық бойынша ашылған аспиранту
ра мамандықтарының саны тоқсаныншы
жылдардың аяғында жиырмаға жуықтады.
Ғалым мұнымен тынбай, институт тари
хында тағы да алғаш рет 1993 жылдан ба
стап төрт мамандық бойынша кандидаттық
дисертация қорғау кеңесін ашты. Білікті
ғы лым док торларын ж ина ды. Сол 1990

жылдары Қыздар институтындағы қазақ
тілі кафедрасы тіл ғылымы бойынша ғылым
докторының саны көп респ ублика дағы
бірден бір к афед ра бол д ы. Профессор
С.Исаевтың дәрісін тыңдауға Алматыдағы
өзге іргелі оқу орындарының студенттері
келетін. Ал шетелдерден – Канада, Үндістан,
Корея мемлекеттеріндегі университеттер
мен келісімшарт жасалып, бірнеше студент
сол елдерде білім алса, Қытай, Швейца
рия мемлекеттерінен қазақ, орыс тілдерін
үйренуге біздің институтты таңдайтын.
Білім беру орындарының басты миссия
сы – сапалы маман даярлау екенін баспасөз
беттерінде де, әртүрлі дәрежедегі алқалы
жиындарда да баса айтатын: « ...Бүгінгі жас
маман мамандық саласында бірыңғай үш
міндетті атқара алатын болуы керек; ол
зерттеуші ғалым, яғни мамандық саласының
ғылыми негіздерін білетін, қажет болған
жағдайда оның жекелеген мәселелері жөнінде
ғылыми-зерттеу жұмыстарын да жүргізе ала
тын, соның негізінде әртүрлі ақпараттарды
талдап, орын орнына пайдаланатын болуы
керек. Сөйтіп, ол басқарушы, менеджер,
теориялық білімін кез келген жағдайда
іс жүзіне асыра алатын маман болуы ке
рек. Міне, осындай талаптарға сай маман
ғана бүгінгі құбылмалы өмірде өз орнын
лайықты таба алады». Бұл жолдардан ғалым
басшының нәтижеге бағдарланған біліммен
қатар, бүгінгі уақытқа сай, бәсекеге қабілетті,
креативті, зерделі тұлға қалыптастыру жолын
ұйымдастыруға деген құлшынысы айқын
байқалады.
Білікті басшы сапалы маман даярлаудың
кілті – мемлекеттік стандартта екеніне
мән беріп, оған сындарлы талдау жасайды:
«...Мамандыққа байланысты мемлекеттік
стандарттың өзінде оның мәні неде деген
басты сауал айқындалмай қалған сияқты.
Ол сол жасалған, бекітілген мемлекеттік

стандарттың мазмұнынан, пән сандары мен
бөлінген сағаттарынан байқалады. Мысалы,
әрбір оқу жылына орта есеппен 1700-1800
сағат белгіленген. Әрбір оқу жылы қысқы,
жазғы демалыстарды, сынақ-емтихан сессия
ларын есептемегенде 37-38 аптадан тұрады.
Сонда әрбір аптаға 45-46 сағат, кейде тіпті
51 сағатқа дейін жоспарланады екен. Осын
дай өте тығыз және көп сағаттық жүктеме
шәкірттерге сапалы теориялық білім алуға,
ол білімдерін практикалық тәжірибеде
қиналмай қолдана алуға мүмкіндік бере
ме? Екіншіден, мемлекеттік стандартқа әлі
де болса басы артық пәндердің орын алуы,
салмақты да салиқалы талдау, таңдаудың
нәтижесі емес деген ой келеді» дейді бір
мақаласында. Бұдан 20 жыл бұрынғы про
фессор көтерген бұл мәселе күні бүгінге дейін
өзектілігін жойған жоқ.
Ғалым институтта бар мамандықтардың
сапалық өсуіне жағдай жасап қана қойған
жоқ, бірқатар жаңа мамандықтар ашып, жаңа
оқу пәндерін енгізуге қол жеткізді. Олар:
еңбек және қазақтың декоративтік өнері,
қазақтың ұлттық билері, әлеуметтік-ұлттық
психология, шет тілдерін меңгерген аудар
машы-референт, биология және фермерлік
шаруашылық негіздері, әлеуметтік-мәдени
сервис және туризм мен іскерлік байланыс,
құжаттану және құжат ісін жүргізуші, т.б.
Мұның бәрі айтуға жеңіл болғанымен, көп
қажыр-қайратты талап ететін іргелі істер
еді. Ғалымның оқулық сапасына қатысты
пікірлері де бір төбе. Жоғарыдағы мақалада
оқулық сапасына байланысты: «Білімнің
сапалылығы, ең алдымен, оқулыққа байла
нысты, жасыратыны жоқ, олардың көпшілігі
ескірген, бүгінгі күн талабына сай емес. Сыр
ты өзгергенмен ішкі мәні, мазмұны үлкен
өзгеріске түспеген, қазақстандық сипатқа
әлі толық ие бола алмай отыр. Сондықтан
да ұстаздардың өзінің білімін жай жетілдіріп

қана қоймай, жаңа жағдайларға байланыс
ты өтпелі кезеңдегі қайшылықтар мен
күрделілігі сарапқа салынып, соны талдап,
шәкірттердің теориялық білімін тереңдете,
практикалық дағдыларын ұштай білетін
білімдарлық деңгейін өрістете түсу қажет
болып отыр» деген жанайқайы министрлік
тарапынан қолдау тауып, кейіннен «Оқулық»
орталығының ашылғанын жақсы білеміз.
Өзі де оқулық жазу ісімен айналысып,
республикалық конкурста ғалым ұсынған
оқулық жеңімпаз болып танылған.
Білім беру жүйесіндегі ақп араттық
технологияның қанш ал ықты маңызды
екеніне мән берген Сейілбек Мұхамеджарұлы
оқу процесін қазіргі информациялық техно
логиясыз, компьютерлік білімсіз жүргізу
мүмкін емес екенін, қоғам дамуының бүгінгі
кезеңінде жоғары оқу орындарында оқутәрбие жұмысын информатикаландыру проб
лемалары білім беру мазмұнын жаңартып,
жаңғыртудың белсенді бір құрамды бөлігі
болып отырғанын үнемі айтып, жазып жүрді.
Ірі ғалым, іскер басшы болумен бірге
табиғаты нәзік, өнерге құштар жан еді.
Сондықтан да университетке басшылық
жасаған жылдары «Ұлар» этнографиялық
ансамблі дүниеге келіп, «Өнер – жастан»
атты музыкалық клуб пен «Қыз Жібек»
эстетикалық клубы жұмыс істеді. «Абай»,
«Біржан – Сара», «Қыз Жібек» операла
рымен қоса басқа ұлттардың классикалық
інжу-маржандарын да сахнаға шығарды.
Ұрпақтар сабақтастығы деген осы болар,
қыздарды ұлттық дәстүр мен төл дүниетаным
аясында тәрбиелеу және оларға озық за
манауи құндылықтарды кіріктіру арқылы
ұлтжанды, парасатты, ұлттық салт-дәстүр
мен мәдениетті дәріптейтін «Қыз Жібек»
клубы ашылып, жұмыс істеп келеді.Бұл да
болса ғалым идеяларының нәтижесі.Білім
беру ісінде ұлттық құндылықтардың маңызы
жөнінде: «Біз кейде математиканы өзгертудің
не қажеті бар, оны ұлттандырамын деу
күлкіге қалдырады, математика қазаққа да,
орысқа да, кәріске де бірдей деп жатамыз.
Әрине, жоғары математика заңдылықтары
бірдей шығар, бірақ бәрібір дүниеге көзқарас
ұлттық тұрғыда өрбуі керек. Себебі өз халқын
сүйе алмаған ұрпақ өзге елді құрметтей
алмайды» деген ғалым қазақстандық білім
беру жүйесінде ұлттық тәрбиенің қоса
берілу қажеттігін үнемі насихаттап жүрді.
Бұл Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласында айтылған ұлттық код, тарихи
тәжірибе мен ұлттық дәстүрлер, замана сы
нынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді та
бысты жаңғырту мәселелерімен сәйкес келіп
тұрғанын аңғару қиын емес.
«Халқымыздың тамаша дәстүрлерін, әдетғұрыптарын ана білмесе, оны сәбиіне үйретіп,
қанына сіңірмесе, халқымыздың тірлігі де,
бірлігі де болып келген өрелі дәстүрлерін
жас ұрпақ қалай ұстанбақшы?» деген оймен
барлық мамандыққа «Халықтық педагоги
ка», «Қазақ халқының салт-саналары мен
әдет-ғұрыптары» деген пәндер енгізіп, әр
жатақханада ұлттық ою-өрнектермен өрнек
теліп, жабдықталған «Ақ босаға», «Ақ отау»
атты арнайы бөлмелер жабдықтау ұлтын
сүйген үлкен жүректің ауыл қыздарына
жасаған жақсылығының бір парасы ғана.
Тыныштық ЕРМЕКОВА,
Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық
университетінің профессоры

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
Болашақ – білімді жастардың қолында. Алматы қаласындағы Махатма Ганди атындағы №92
мамандандырылған мектеп-лицейдегі ерекше жиын барысында бұған тағы бір көзіміз жетті.
Мектептің қамқоршылық кеңесінің кеңейтілген отырысы оқушылардың жобалық зерттеу
жұмыстарын таныстырудан басталды. Ғарыш технологиясы, химия-биология өнеркәсібі
және ІТ бағытында білім беретін мектепте ұлттық құндылықтарды дәріптеуге де ерекше мән
беріледі екен.

Өнерлі өрге жүзер
Елбасы Н.Назарбаев «Рухани жаңғыру»
бағдарламасында табысты ел болудың басты
кілті білімде екенін айтқан болатын. Осы
орайда лицей директоры Ерұлан Жиенбаевтың
айтуынша, ұстаздар өздерінің педагогтік
әзірлемелері негізінде «Ұлттық инновациялық
мектеп моделін» құру мақсатында жұмыс
істеуде. Білім мен тәрбие беруде инновациялық
тәсілді қолдану білім беру үдерісімен қатар
оқушылардың танымдық қабілеттерін
дамытуға баса назар аударуды білдіреді. Оқу
орны әзірлеген «Метатаным педагогикасы»
оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігін
негізге ала отырып, оларды жан-жақты да
мытуды көздейді. Бұл жаңа мазмұндағы білім
беру тұжырымдамасына да сәйкес келеді.
Жаңа тәсілді жүзеге асыру барысында мек
теп мұғалімдері 12 авторлық куәлікке қол
жеткізгенінің өзі бұл ізденістердің болашағы бар
екенін көрсетеді.
Оқушылардың бойындағы шығармашылық
қабілеті мен әлеуетін барынша ашуды мақсат
тұтқан «Метатаным педагогикасы» қазірдің
өзінде жемісін беріп отыр. Бұл мектеп білім
беретін бағыттағы ғарыш, биотехнологиялар,
ақпараттық технология және басқа салалардағы
ізденістерден көрініс тапқан. Мәселен, химия
пәнінің зертханасында оқушылар қонақ
тарға судың химиялық құрамын 18 көрсеткіш
бойынша талдап берді. Оның ішінде судың
кермектілігі, иондар мен металдар құрамы және
т.б. денсаулық үшін маңызды көрсеткіштер
бар. Сонымен, оқушылар жасаған Алматы
қаласының барлық ауданындағы су құрамы
талдамасына сәйкес, ең кермек және хлорид

ионы көп су Наурызбай ауданының құбыр
суында болса, ең сапалы су Медеу ауданын
да екен. Ал дүкендерде сатылатын құтыдағы
сулардың құрамы нормаға сәйкес болып
шықты. Айта кетерлігі, зертханадағы аспаптар
«Азия су» компаниясының демеушілігімен
сатып алынған.
Сондай-ақ қонақтар қашықтықтан бас
қарылатын обсерватория, радиобайланыс
(мектептің өз радиостанциясы бар), биология
зертханасы, шахмат үйірмесі, әуемодельдеу
және т.б. жобалармен танысты. Жуырда
н аурыз айындағы демалыс кезінде жоғары
сынып оқушылары Оңтүстік Қазақстан об
лысына саяхат жасап қайтқан екен. Сапар ба
рысында Арыстанбаб және Қожа Ахмет Ясауи
кесенесімен толығырақ танысып шыққан бала
лар мектепке оралған соң осы ескерткіштердің
3D моделін жасауға кірісіпті. Оқушылар
жасаған 3Dүлгілер арқылы кез келген адам
ескерткіштердің құрылысымен, тарихымен
таныса алады. Және бұл жобалар еліміздің
тарихи-мәдени мұрасын сақтау саласында да
қолданыс табуы мүмкін.
Қонақтарды жылқы сүтінен балмұздақ
жас аған оқушылар таңғалдырды. Аппақ
халат пен баскиім киген 6 сыныптың оқушы
қыздары жаңа сауылған саумалды арнайы
аппаратқа салып, крио әдісімен көз алдымыз
да балмұздақ жасап шығарды. Жылқы сүтінің
емдік қасиеттерімен таныстырып, әсіресе, ба
лалар үшін пайдалы екенін де айтып өтті. «Сау
малды әдетте кішкентай балалар ішпейді. Ал
балмұздақта оның барлық қасиеттері сақталады.
Сондықтан ол өте пайдалы» дейді кішкентай

№16 (1430)
19 – 25 сәуір
2018 жыл

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ
ШЫҒЫС КАВКАЗ

Мемлекет басшысы сайланды
Әзербайжан халқы Мем
лекет басшысын таңдады.
Елдің Орталық сайлау
комиссияс ын ың төрағасы
Мазахир Панахов сайлау
кез інде ешқандай заңбұзу
шылық тіркелмегенін, дауыс
беруге 3 миллион 900 мыңнан
астам адам қатысқанын атап
өтті.
Төрағаның айтуынша, да уыс берушілердің
86,3 пайызы И.Әлиевті қолдағ ан. Президент
сайлауына барлығы 900-ге жуық халықаралық
бақылаушы қатысқан. Өз кезегінде олар да да
уыс беру республиканың заңнамасына сәйкес
өткендігін айтуда.
Түркі кеңесінің өкілі Ержан Исакұлов:
«Барлық учаскелерде сайлау бірқалыпты өтті.
Сайлау комисс ияс ының мүшелері жұмысты
тиянақты атқарды. Әзерб айжан халқы өте
белсенді түрде қатысып, өз таңдауларын жасады.
Дауыс берушілердің 80 пайыздан астамы қазіргі
президент Ильхам Әлиевті таңдады» дейді,
Сайлаудың ерекшелігі – Мемлекет басшы
сы бұрынғыдай бес жылға емес, жеті жылға
сайланған. Бұл 2016 жылы Конституцияға
енгізілген өзгерістердің нәтижесі.

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

Саммит өтті
Перу астанасы Лимада Америкалар саммиті өтті.
Екі күндік жиынға Америка елдерінің басшылары
қатысып, АҚШ пен латын америкалық мемлекет
тер арасындағы қарым-қатынас, жемқорлықпен
күрес және Венесуэладағы ахуалды талқылады.
Саммиттің өтуіне «Америка мемлекеттері ұйымы»
бастамашы болды.
Эквадор президенті Ленин Мореноның
сегізінші Америкалық саммитке келуінен кетуі тез
болды. Оның халықаралық жиыннан кетуіне бұған
дейін елінде ұрланған журналистер мәйітінің
табылғаны туралы ақпарат себеп болды. Тілшілер
наурыз айының соңында Эквадор мен Колумбия
шекарасында жоғалып кеткен еді.
Бұған дейін саммитке АҚШ президенті До
нальд Трамп та келмейтінін хабарлады. Ақ
үй әкімшілігі бұл қадамды Сирияға қатысты
жағдайды реттеу қажеттілігімен түсіндірген.

ТАЯУ ШЫҒЫС

Тексеріс жүргізілуде
Химиялық қаруға тыйым
салу ұйымының мамандары
Сирияның Дума қаласында
тексеру жұмыстарын бастады.
Ал Ресейдің Біріккен
Ұлттар Ұйымы жанындағы
тұрақты өкілі Василий Не
бензя Сирияға қатысты
шиеленіскен мәселені
дипломатиялық жолмен
шешпесе соғысқа әкелуі мүмкін деп алаңдаулы.
Ресейдің БҰҰ жанындағы тұрақты өкілі Василий
Небензя: «АҚШ пен оның одақтастары тәуелсіз
елдің билігіне қарсы әскери операция бастау тура
лы райынан қайтады деген үміттеміз. Бұл егемен
елге ашықтан-ашық сес көрсету. Сирияда біздің
әскеріміз бар. Оларды жергілікті биліктің өтініші
бойынша кіргізгенбіз. Сондықтан жағдай мәз
емес» дейді.
Қазір Ресейдің әскери полициясы Сирияның
Дума қаласына кірді. Олар лаңкестерден азат
етілген шаһардың тыныштығын күзетіп,
қауіпсіздігін қадағ аламақ. Думада химиялық
қару қолданылды деген ақпарат тарағаннан
кейін «Джейш аль-Ислам» лаңкестері қаладан
кетуге келісім берген еді. Қазірде Шығыс Гу
тадан олардың соңғы адамдары шығып жатыр.
Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша,
аймақтағы жағдай тұрақталған.

ЖОРЫҚ

Таяу Шығысқа аттанды

ғалымдар. Алдағы уақытта бұл өнертабыс
кеңінен қолданыс табады деген үміттеміз.
Бұдан кейін Кеңес қатысушылары робот тех
никасы бөлімінде көкпар, теңге алу, арқан тар
тыс сияқты қазақтың ұлттық ойындарына куә
болды. Жаңа технологиялар дәуірінде ұлттық
ойындарды осындай түрде де жаңғыртуға бо
лады екен.
Лицей оқушыларының таланты мен талабы
на тәнті болған қонақтар олардың болашақтағы
ғылым жолына табыс тілеп, «Қамқоршылық
кеңесінің» кеңейтілген отырысын бастап кетті.
Кеңес мүшелері мектеп-лицей ұжымының
ізденістерін қолдап, өз ұсыныс-пікірлерін
білдірді. Өз кезегінде Қорғаныс және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігіне қарасты Аэроғарыш
комитетінің төрағасы Еркін Шаймағамбетов
комитеттің лицей жобаларына қолдау
көрсететінін жеткізді. Ал В.Фесенков атындағы
Астрофизика институты директорының
міндетін атқарушы Асылхан Бибосынов мектеплицей оқушыларының ғарыш саласы бойынша
жобаларына қызығушылықтарын одан ары
арттыру мақсатында «Қазақстандағы ғарыштық
ғылыми зерттеулер мен технологиялардың да
муы» атты қонақкәде дәрісін оқып берді.

Мектеп оқушыларының жетістіктері мен алға
қойған міндеттері ауыз толтырып айтарлықтай.
Мәселен, бүгінгі күні олар әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ базасында әзірленіп жатқан «Әл-Фараби
– 2» наножер серігін ұшыру жобасына қатысуда,
лицей қабырғасында ұлттық спорттық робот
техникасы бойынша республикалық жарыс
өткізу жоспарлануда. Лицейдің 3D дизайнерлері
Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени
мұрасы нысандарының цифрлық форматтағы
жобасын құруға кіріскен. Сондай-ақ олар Ал
маты қаласы маңайындағы бұлақ көздерінің су
құрамын зерттеу жұмыстарымен айналысуда.
Мектепте оқушылардың телестудиясы жұмыс
істейді. Олар «Бастау» атты алты сериялы мек
теп сериалының бір сериясын, 3 деректі фильм
түсіріп үлгерді. Мұның барлығы оқушылардың
шығармашылық қабілеттерін дамыту, ғылымитанымд ық бағдар беру, кәсіпке бағыттау
мақсатында жүзеге асырылуда. Бала кезінен
алдына нақты мақсат қоя білген, өзінің қолынан
не келетініне көзі жеткен жас ұландардың
болашақта бұдан да зор жетістіктерге жетері
сөзсіз.
Дина ИМАМБАЕВА

АҚШ-тың «Гарри Трумэн»
соққы беруші әскери-теңіз
тобы Норфолктағы базасы
нан шығып, Таяу Шығысқа
аттанды. Ұшақ тасығыш кеме
бастаған құрамда бірнеше
эскадралық мина тасушы бар.
Оған Германия әскеритеңіз күштерінің күзет ке
мелері де қосылуы мүмкін.
Құрама Штаттардың әскери-теңіз күштері басшы
лығының мәлімдеуінше, бұл әрекет жоспарлы
жорық. Кемелер Үнді мұхиты мен Парсы шы
ғанағы және Жерорта теңізіндегі 5-ші және 6-шы
флоттардың әрекет ету аумағын бақылауда ұстамақ.
Бірақ айта кететін жайт, бұл соққы беруші
топтың Таяу Шығысқа аттандырылуы Сириядағы
жағдайдың шиеленісуімен тұспа-тұс келіп тұр.
Себебі бұған дейін президент Дональд Трамп Дума
қаласында химиялық қару қолданды деген айып
пен Сирия үкіметінің әскеріне соққы беретінін
мәлімдеген болатын.
Әзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты ба
сылымдардың еңбек ұжымдары белгілі журналист Рысбек
Сәрсенбайұлына інісі
РЫМБЕКТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.
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АНА ТІЛІ

ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА
Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ
(Соңы. Басы өткен санда)

Ж

анша олардың біразын
бұрыннан білетін, кей
бірімен енді білісіп, пікір
алмасты. Юстиция саласындағы биік
ресми мәртебесі мен көпшілікке
баспасөз арқылы мәлім көзқарасы оны
ұлттық қозғалыс жетекшісі деңгейіне
бірден және дау-дамайсыз көтерді.
Уақытша комитет облыс қазақтары
съезін дайындайтын ұйымдастыру бю
росын құрды. Саясат істеріндегі жаңа
әріптестері Жаншаны сол бюроның
басына сайлады. Ол алда атқарылмақ
істерді Петроградтағы орталық
мұсылман бюросынан келген жалпы
нұсқаулар мен ұсыныстардың негізінде
тез нобайлады. Бюро мүшелеріне
үйездерде жиналыс өткізіп, мәселені
талқылау және облыстық съезге деле
гаттар сайлау науқанын жүргізу хақында
міндеттер бөлді. Жалпы басшылық
жасауды өз қарауына қалдыра тұрып,
әр атқарылмақ жұмыс жайында түрлі
ақыл-кеңесін беріп отырды. Сосын
съезге ұсынылатын басты құжатты –
облыстың қазақтар өмір сүріп жатқан
Жайық сыртындағы бөлігін басқару
ережесін жасады. Құрылтайға үйездер
мен болыстардан келгендер тура мына
күлліресейлік жалпымұсылман съезіне
шартараптан жиналған делегаттар
санындай еді. Оралдағы цирк үйіне
сегіз жүзден аса өкіл сыйды. Солардың
алдында уақытша қазақ комитетінің
төрағасы Ғұбайдолла Әлібеков
қысқаша құттықтау сөз сөйлеп,
съезді ашты. Сосын құрылтайдың
төрағалығына «осы күндері демалысы
на орай ел ішінде жүрген Том округтік
соты прокурорының орынбасары
Жаһаншаһ Досмұхамедовты» сайлау
жөнінде делегаттарға ұсыныс айтты.
Жұрт ду етіп, ұсынысты бір ауыздан
қолдады. Сәуірдің он тоғызы күні
талтүсте ашылған Орал қазақтарының
құрылтайы төрт күн бойы жұмыс істеді.
Делегаттар елдің басқарылу жүйесі
жөнінде федеративтік демократиялық
республиканы қолдады. Қазақтарға
міндетті түрде кең көлемде ұлттықаумақтық автономия берілу керек
деген қағидаға дауыс берді. Жанша
бас болып, заңнамалық сипатпен
дәйектеп жасаған Орал облысының
Жайық сырты бөлігін басқару ережесін
бір ауыздан қабылдады. Барлық күн
тәртібіне шығарылған соғыс, сыртқы
саясат, жер-су, оқу-ағарту мәселелеріне
қатысты ұлттық мүддеге жауап бере
алатын бекем шешімдер қабылданды.
Жаһаншаһты бас етіп, атқарушы орган
– қазақ комитеті құрылды. Сол жиында
ол бір топ үзеңгілестерімен бірге осы
бүкілресейлік мұсылман съезіне
делегаттыққа сайланды. Яғни енді ол
бұл жерде – Мәскеу құрылтайында –
Орал қазақтарының ой-пікірін арқа
тұтып, облыстық съезде қорытқан
көзқарастарын қорғауға тиіс еді.
Сондықтан да Жанша мұсылман
съезінде жарыссөз басталысымен,
алғашқылардың бірі болып, мінбеге
шықты. Империя заңнамасына жетік
заң қызметкері әм ұлт қайраткері
білігімен қазақ жерінің отарлану та
рихын шолды. Империяның ұлы
дала тіршілігіне қатысты заңдарын
сыни тұрғыда қарастырды. Қазақтың
мемлекеттілік белгілерін түгел жоюға
бағытталған пәрмендерді, жер-суды
бөлшектеп, түрлі әкімшілік бірліктерге
қарату, халықты өзінің атамекенінен
қилы жолмен ығыстыру әрекеттерін
делегаттар алдына айқара ашып
тастады.
– Түркі халықтары ішіндегі ең
саны көп қалың көшпенді қазаққа
мүлдем адам айтқысыз озбырлық жасап
отырған ескі үкімет жойылған тұста,
оның орнына келген жаңа мемлекеттік
құрылым көне жолмен жүріп кететіндей
болмауын ойлау керек, – деп, ол про
курор сабырымен ортаға салмақты
ой тастады. – Шынайы демокра
тия орнатады екенбіз, демек, кешегі
отарлық дәуірде езілген халықтардың
тарихи құқықтары қалпына келтірілуі
қажет екеніне дау тудырмаған жөн.
Қазақ халқы өз жерінде тұтастанып
отыр, ол тек империялық басқару
жүйесіне күштінің құқымен зорлап
кіргізілгендіктен ғана бөлшектеніп
қалған және тиісінше, дамуы кенжеле
ген. Жаңа ахуалда оның аумақтық авто
номия алуы – тарихи қажеттілік болып
отыр. Жерлік, территориялық өзін-өзі
басқару құқығын жүзеге асыра отырып,
қазақ елі федеративті, парламенттік,
демократиялық Ресей құрамына кіруге
әзір болады...
Қазақ халқының өз жер-суымен
автономия құруы тарихи тұрғыда
әділеттілік болмағын дәлелдей
сөйлеген Жанша Досмұхамедов
съезд е салиқалы баяндама жасаған
Мәмедәмин Расулзадені қолдайты
нын, оның өте маңызды баяндама
сына құптаушылық білдіретінін бар
дауыспен жария етті. Бұрынғы им
перияның шартарабында өз тари
хи атамекендерінде тіршілік кешіп
жатқан жалпы саны отыз милл ион
мұсылман қазіргі кезде – отарл ау
шының құрсауы қаусаған, сөйтіп,

отарлық қамыттан азаттық алған
тұста – өз елдік сипаттарын жаңғыруға
тиіс. Сол себепті Жаһаншаһ бүкіл
халықтар өкілдерін МұхаммедӘминнің ұсынысына – жұрттардың
ғасырлар бойы тұншыққан арманда
рына жауап бере алатын мемлекеттік
түр ретінде ұсынған жобасына дауыс
беруге барша құрылтайға қатыс у
шыларды шақырады! Басқалар да осы
рухта сөйледі. Үзілісте оны Өтеміс
өткір де дәйекті сөзімен құттықтады.
Петроградтағы белді журналистердің
бірі, өзінің он шақты жылдан
бергі жақсы дос-жолдасы С лава
П реображенскиймен т аныстырды.

Мұхаммед-Әмин

Дұрысы дұрыс-ау, бірақ тап осы
дұрыстықты қорғап шығу оңай шаруа
емес болатын. Жанша Досмұхамедовке
дейін Ахмед Цаликовтың баяндамасын
дамыта сөйлеген Ғаяз Исхақов тағы да
мінберге көтерілді. Таусыла сөйледі. Өз
көзқарасын дәлелдей түсті. Қайткенде
Ресейдің біртұтас, унитарлық мемле
кет болуы маңызды дегенді шегеледі.
Ал ұлттық бірлестіктер тек мәдени
автономия түрінде ғана дамуды қолға
алса, өздеріне пайдалы болмақ, осы
ны, өкініштісі, біздің түркі тектес
бауырлардың біразы ұқпай тұр деді.
Құдды Жаншаны нысанаға алғандай
болды. Ресейдің федерациялық жүйеде

Шәмси Асадуллаев

қазақ халқының мұсылман болуына
араларындағы орысша оқып, орыс
тәрбиесін алғандар көп кедергі жасап
жүр... – Мінбер жақтауына қолын
тіреп тұрып, өз баяндамасындағы
тұжырымын дәйектеп тұрған ш
 ешен
қазақ әріптестеріне өкпесін одан
әрі жайып салып жатты. – Олар осы
уақытқа дейін қазақтарды татарларға
жолатпауға тырысуда, – деді ол, –
түсініңіздер, олар қандастарын та
тарда едәуір жақсы дамыған ілімбілімге жуытқылары келмейді! Тіпті
татар молдаларының қазақ арасы
на барып жұмыс істеуіне де кедергі
келтірмек боп әуреге түсуде! –
 Шешен

Сәлімгерей Жантөрин

кер әм жазушы Ғаяз. Тек унитаризм,
бөлінбес біртұтас Ресей ғана қазақты
да, күллі мұсылман халықтарын да
құрдымға кетуден құтқара алады дегені
– оның құлай сенген ойы. Сондықтан
қазақтың да, түркістандықтардың да,
кавказдықтардың да мәселені терең
байыптамай, жалаң ұрандатуын қош
тауға болмайды...
Қайратты шашын кері бір қайырып
тастап, мінбеге Жаһаншаһ қайта
шықты. Ол залға қасқая қарап тұрып,
хұрметлі Ғаяз Исхақов әпенді айтып
тұрған келеңсіздерге қазақ тек қана ав
тономия алу арқылы тоқтау сала алады
дегенді нығыздай айтты.

Әлимардан Топчибашев

ЖАЛАУГЕР

Ахмед Цаликов

ЖАҺАНШАҺ
ТАРИХИ МИНИАТЮРА

Олар ашық-жарқын көңілмен емінеркін пікірлесіп тұрды. Сол кезде
Жаншаның жанына серіктерімен
Бақытжан сұлтан Қаратаев та келді.
Сәлімгерей сұлтан Жантөрин, Серәлі
Лапин, Әлимардан Топчибашев бәрі
жастардың саяси беттерін аға ұрпақ
ретінде қадағалап отырғандықтан,
ризашылықтарын білдіруге арнайы
бұрылған екен. Орын алып тұрған
ойжарыс ауқымын шолысты. Сосын:
– Шындап келгенде, кешегі
біртұтас империя ішінде автономиялық
құрылымдар тууына үкімет жол бере
қоймайды ғой деп ойлаймын, – деді
қарт күрескер Бақытжан Қаратаев,
– бірақ мәселе жұрттың өз пікірін
айқындауында...
– Неге олай ойлайсыз? – деді Серәлі
Лапин наразы үнмен. – Революция
заңы түбегейлі өзгеріске құрылады емес
пе?..
– Нақты шындық, алайда түбегейлі
өзгеріске – біз әңгіме еткендей нұсқаға
– жол бермеу жағында. – Қаратаев
қысық көзін сығырайтып, сөзін ой
лана сабақтады. – Биліктегілер қай
заманнан орыс мемлекеті ішінде се
паратизм туып кете ме деп қорқады,
ал ұлттық автономия құруға мүмкіндік
беру – соған тікелей жол салатын
шара. Үкімет өкілін тыңдадыңдар емес
пе?! Кадет партиясының құттықтауын
Қазақ халқының өз
жер-суымен автономия
құруы тарихи тұрғыда
әділеттілік болмағын
дәлелдей сөйлеген
Жанша Досмұхамедов
съезде салиқалы
баяндама жасаған
Мәмедәмин Расулзадені
қолдайтынын, оның өте
маңызды баяндамасына құптаушылық біл
діретінін бар дауыспен
жария етті.
жеткізген князьдің сөзіне мән беріп
көріңдерші! Оның да лебізі үкімет өкілі
сөзіне ұқсас. Оған таңғалатын ештеңе
жоқ, билікке жеткеннен кейін кадет
көсемдері үкіметтік бағытпен санасуға
мәжбүр болды. Қазір олар үкіметтегі
өзге серіктерімен бірге Ресейді біртұтас
және бөлінбейтін республика деп жа
риялау амалын қарастырып жатыр...
– Қарастырсын, мейлі, бірақ
мұсылман қауымы өзіне қолайлы
мемлекеттік құрылым түрін айқындап,
естіртіп айтқаны жөн, – деді байырғы
автономияшы Сәлімгерей Жантөрин.
– Және мұндайда жастардың өздерін
танытқандары, кешегі Исмаил-бей,
Рашид қази секілді жаңа тұрпатты
күрескерлер болып келе жатқандарын
көрсеткендері бек абзал.
– Бағдар дұрыс, осыған көптің көзін
жеткізуіміз керек, – деп, Әлимардан
Топчибашев Жаншаны ақырын
қарынан қақты.

Бақытжан Қаратаев жерлестер ортасында

құрылуын қалап, автономия аламыз
деп отырғандар, қызығы, Ғаяздың
ойынша, соншалықты жеткілікті
дами қоймаған халықтардың өкілдері
көрінеді. Ресейдің біртұтас болуы
маңызды деп шегелей түсті ол. Ұлттық
бірлестіктердің мәдени автономия
алуы жеткілікті, солай даму ұлттар үшін
пайдалы, мұны түркі тектес б
 ауырлар
ұқпай тұр деді. Федерациялық жүйе
құрылуын қалап, автономия аламыз
дегендер – дамуы кенже халықтардың
өкілдері деді тағы да. Сосын Аяз
қазақтардың, түркістандықтар мен
кавказдықтардың «жаппай надан
болуы» себепті олардың болашағына
сенбейтінін ашықтан ашық жария
етті. Қазақтардың бірлі-жарым көзі
ашықтарының осы құрылтайда ав
тономия аламыз деуі сол жолдың
халқына қолайлы және дұрыс болары
кәміл дегенді білдірмейді, керісінше,
автономия алса – олардың халқы
бұрынғыдан да бетер сорлайды деді.
– Өйткені патша уақытындағы
ақсүйектер билікті қайтадан қолдарына
шоғырландырады, – деп дәйектеп
жатты ол пікірін. – Хан тұқымдары,
қарадан шыққан өзге де бас адамдар
қайтадан атқа қонады. Сөйтіп, қазаққа
күні кеше патша әкімшілігі жүргізген
зорлықты енді өздері жасайды. Оларды
ондай озбыр қылықтан имандылық
ұстаған болар еді, бірақ олар шын
мәнінде мұсылман да емес, – деп,
И схаки сөзін күрсіне сабақтады. –
Олар өздерінің дінсіздігімен қоймай,
мұсылманшылық қазақ арасына
тарап кетпесін деген пиғылмен, өз
қандастарын діннен айыру үшін жан
таласуда. Олардың қатарында осын
да сөйлегендер де, жиынға келме
гендер де бар. Ашығын айту керек,

қазақтардың ішінде нақты кімді
кінәлайтынын ашып айтпады, бірақ
сол аты теріс қазақ оқығандарының
зиянды әрекеттерін тізбелей берді.
– Олардың есіл-дерті өз халқын та
мырынан ажырату, – деп төндіре
түсті ол, – олар қазақтарды орыстың
ғылымы мен біліміне, мәдениетіне,
өнеріне, тіліне үйір қылуға тырысып
жүр. Олар баяғы Ыбырай Алтынсарин
іспетті миссионерлік жолды қуаттайды.
Қазақтың мұсылман болып қалғанынан
гөрі, жаппай шоқынуына оң көзбен
қарайтындай сыңайлы.
«Татар ақылманы әм беделді саяси
күрескері Әбдірашид қазиды осынау
татар жазушысы әрі саясаткері Ғаяз
мырза да сыйлайды, ал сол Рашид қази
Ибрагимов, бірақ қазақ Алтынсарин
жайында бұлай ойламайды ғой. Ол
Алтынсаринді миссионер деп емес,
ағартушы деп атаған» деді іштей Өтеміс
өзіне өзі. Алайда оның Аяз мырза
Исқақи ағасы мынаған сенімді – жал
пы түркі-бұратананы, әсіресе серкелері
қатерлі жолға бастап бара жатқан
қазақ халқының бетін бері бұрып, бір
мұсылман туы астына жиғанда ғана
көздеген мақсатқа жетуге болады.
– Түбі бір түркі-мұсылман халқы
мына күрделі өмірде бірге болуымыз
керек, қазақтардың сол тағдырлы
бірліктен бөлінеміз деуі өзіне зиян,
жарамайды. – Шешен қазақтарды
сақтандыра сөйлегендей болды. – Түркі
туы астынан бөліну қазаққа тезірек
орыстану қаупін төндіреді.
Аяздың ойынша, мұны Өтеміс
айқын ұғып тұр, автономия алу –
өзгелерден бөлінумен парапар. Иә,
автономия алып федерацияға кіру
дегеніңіз қате, ол қазақтың ұлттық
мүддесіне жауап бермейді дейді саясат

– Ал егер Ресей бұрынғысынша
біртұтас та бөлінбес мемлекет болып
тұрса, қазақтың атамекеніндегі жерсуды орталық билік түрлі желеумен
кесіп алуды жалғастыра береді, –
деп сабақтады Жанша сөзін, – бұған
ұлы даланың отарлану тарихынан
хабардар кімде-кім шәк келтірмес
деп ойлаймын... – Сәл тыныстап,
залға ойлана қарады. Жұрттың ынтыға
тыңдап отырғанын байқады. Сосын
ақырын үнмен былай деп қосты: –
Мырзалар, Ғаяз мырза шошындырып
тұрған орыстанудың көкесі сонда бо
лады. Естеріңізде болсын, қазақтар
– Ресейдің шегінде өмір сүріп жатқан
түркі халықтарының ең саны көбі...
Соның өзі тілі мен ділінен айрылудың
алдында тұр. Ал өктем де билеуші ұлтқа
сіңісіп, жұтылып кету қаупі қазақ түгіл,
аз ұлттардың қай-қайсысына да төнгелі
қаш-шан! Сондай қатерден қазіргі
ахуалда империядағы отар жұрттарды
тек автономия алу мүмкіндігін пайда
лану ғана құтқара алады.
Ол ойын осылай бір тұжырып
тастады да, қазақ тыныс-тіршілігіндегі
дәстүрлі экономика мен оны дамы
тудағы кедергілер жайында әсерлі
әңгімеледі. Қазаққа кезінде империя
қилы әдіспен жойған елдігін жаң
ғырту қажет деп мәлімдеді ол тағы
да. Оған қазір қолайлы сәт туғанын
айтты. Елдігін жаңғырту арқылы қазақ
тарихтағы өз орнын ала алады, өзіне
жасалған тарихи қиянатты жойып,
әділет орнатады. Мұны тек саяси
қайраткер ғана емес, үлкен жазушы,
халқының ұлттық мүддесін тереңнен
ойлай алатын Ғаяз Исқақи мырза анық
білуге тиіс. Сөйте тұра оның кешеге
дейін баршамызды өктем озбырлық
көрсетуімен, аяусыз қанауымен
ренжітіп келген унитарлық мемлекетті
тағы да жаңғыртуды қолдайт ыны
қалай? Бүгінгі азаттыққа қол жеткен
ахуалда, болашақ мемлекеттік құрылым
жолын таңдау сәті туғанда да, оның
тап сол бұрынғы біртұтас империяны
басқаша атаумен сақтау жағында
тұруы Жаһаншаһ Досмұхамедовке
бек түсініксіз. М
 ойындасын Ғаяз
мырза, барша унитаристер де бір
сәт қолдарын жүректеріне қойып
ой жүгіртсін: күні кешеге дейін отар
болып езіліп келген әр түркі жұрты
енді мойнындағы бұрынғы қамытты
сыпырып тастап, өзімен өзі болуды
аңсайды. Қай-қайсысының да күмәнсіз
сенетіні – өз ошағын қорғау арқылы, өз
елдігін қалпына келтіру арқылы басқа
қарындас халықтармен тең дәрежеде
қол ұстаса алады. Өз шаңырағының
түтінін түзу шығару арқылы ортақ
имандылық, адамгершілік мұраттарға
жете алады...
Қызына сөйлеп, жаңа Россияның
федерациялық сипатта құрылуына
дауыс беруге шақырған федералист
Жаншаны қолдаушылар көбейді.
Жалпы мұсылман қозғалысының әр
кезгі мақсаттарын жаңғырта отырып,
бүгінгі таңдағы міндетті туындатқан

Әлимарданның сөзі, баяндамашы
Мұхаммед-Әминнің өзі ұсынған
негізгі қағидаларын қайтадан, басқа
қырынан дәйектеуі, Жағыфардың
Қырым тарихын тереңнен қозғап,
унитарлы, отаршыл да озбыр, біртұтас
мемлекет құрамында қырымлы жұрты
көрген масқаралықтарды тізбелеуі
ешкімді жайбарақат қалдырмады.
Не керек, федерациялық құрылым
жағындағылар анық басымдық көрсете
бастады. Сонда унитаристер серкесі
ретінде Ахмед мен Ғаяз мінбеге кезеккезек, қайта-қайта ұмтылды. Олар
ендігі бір ретте Ресей мұсылм анда
рының бірлесуі керектігін айтты.
– Патша тақтан кетіп, империя
дағдарыста тұрғанда, мұсылмандар
үшін батыс пен шығыс мәдениетін
қоса сіңіруге қолайлы дәуір туды, –
деді бірі.
– Мұсылмандардың бірлікке
қол жеткізуінің маңызы зор, – деді
екіншісі.
Қай-қайсысына да мәлім, Ахмед
мұны орталықтағы саяси партиялардың
жұмыстарына араласып жүргендіктен
мүлдем анық біледі, бүгінде орыс
адамдары көп партияға бөлініп алған.
Олардың ортақ мақсаттарын бірлесіп
айқындаулары да, өзара тіл табысу
лары да қиын. Себебі бағдарлары сан
түрлі. Осыны жадтарында мықтап
ұстасын жалпымұсылман съезінің
делегаттары... Ахмедтің пайымын
Ғаяз үстемеледі. Ол да орыс адамдары
алауыз болып сан партияға бөлініп
тұрғанда, исі мұсылманның бір болуы
маңызды екенін баса айтты.
– Біздің баршамызға бұрынғыдан
да жақындасып, тұтасуға тырысу ке
рек. – деді ол. – Сонда ғана орыстың
заң шығ аратын мекемесінде бүкіл
мұсылман мүддесін ұтымды қорғауға
болады...
Бүкіл мұсылман мүддесі... Өтеміс
аға деп құрметтейтін татар қаламгері
және мұсылман қозғалысының
беделді қайраткері Ғаяз Исхаки қазақ
оқығандарын сынауын енді осындай
ұранға ұластырды. Өз ұсынысының
дұрыстығын дәлелдеу жолында ол
қазақ қарындастарына сенбестік
көрсетуін жасырмай айтқаны өз ал
дына, енді басқа бір үгітке көшкендей.
Бәрібір астарында қазақтың
федерацияшылдығына қарсылығы
көзге ұрып тұр. Обалы нешік, Орын
бордан келген делегат, баспагер
және мерзімдік басылым редакторы
Мұхаммед-Фатых Каримов мырза
жарыссөзге шығып, қазақ пайдасына
біраз сөз айтқан. Сондай-ақ лауазым
ды заңгер Жаһаншаһ Досмұхамедов те
мінберге бірнеше рет шығып, қалай
дәлелді сөйледі. Бәлкім, сондықтан да
Ғаяз мәселеге енді басқаша қырынан
келген шығар. Әйтсе де...
Өтеміс күрсінді. Ғаяз мырзаның
ой-пікірлері бас қауашағы ішінде небір
сумаңдаған ой толқындарын туғызған.
Өкініштісі, бүкіл мұсылман мүддесі
түгіл, бүтін қазақ мүддесі хақында қазақ
оқығандары ой біріктіре алмағанына
куә ғой Өтеміс. Олардың іс-әрекеттері
осынау татар саяси қайраткері әм
қаламгері Аяз Исхақовтың назары
на ілікпей қалмаған да... Бірақ бұл
сонша дабыралататын нәрсе ме еді...
Өтеміс іштей Ғаяз Исхақов ағасына
өкпеледі. Артынша ойға қалды. Қанша
өкпелегенмен, оның айыптауларының
жаны да бар екені анық... Зиялылар
ішіндегі өзі білетін, қазақ азаттық
қозғалысының көпшілік мойындаған
қос серкесінің – Бақытжан Қаратаев
пен Әлихан Бөкейхановтың – жұлдызы
жараспауы көпке аян еді, соның жайы
на Өтеміс қинала ой жүгіртті...
...Өтеміс санасында атойлаған
естеліктерді сейілтіп, Асадуллаев Үйінде
өтіп жатқан мұсылман съезіне оралды.
Мұнда, міне, қазақ қайраткерлерінің
кемшілігін ашып айтқан шешенге
тойтарыс берген жас күш көрінді.
Жаһанша Досмұхамедов. Жанша. Ол
өзінің заманауи көзқарасымен талайдан
озық екенін танытты. Оны күлліресей
мұсылмандарының құрылтайы мойын
дап отыр...
Съезд барша Ресей мұсылмандары
одағының атқару комитетін (Ико
мус, исполнительный комитет со
юза мусульман России) жасақтады.
Құрылтай Жаншаны мұсылман атқару
комитетінің мүшесі, одан, атком
төрағасының орынбасары лауазымы
на сайлады. Бұл жайтқа Өтеміс қатты
қуанды. Іс-әрекеттегі, көзқарастағы
қайшылықтарымен өкпелетіп тұрған
қос серкенің кемшілігін жөндейтін,
оларды ортақ парыз арнасында табыс
тыратын тұлға табылды деп қуанды.
Бүкіл мұсылман әлемі құрылтайында
жарқ етіп көзге түсіп, ерекше беделге
ие болған тұлға. Жанша Досмұхамедов.
Ертең Икомус жаңа құрамымен
П итерге аттанады. Сонда тұрып
тұрақты қызмет атқаруға барады.
Яғни Өтемістің Жаншамен көбірек
пікірлесуге мүмкіндігі болады. Демек,
көңілді қобалжытқан мәселені әлі та
лай мәрте бірге талқылайды. Олар бар
ша мүдделі азаматтармен бірлесіп, сөз
жоқ, пайдалы ой қорытады. Қолайлы
шешімге келеді. Елім деген ерлер үшін
алда небір саяси мүмкіндіктер ашылып
тұр емес пе...
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ОЙТОЛҒАМ

Бауыржан ЖАҚЫП,
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы
төрағасының орынбасары,
ҚР ҰҒА-ның корреспондент-мүшесі,
филология ғылымының докторы,
профессор

А

уыз әдебиетінің асыл
маржандарынан бастау
алған қазақ поэзиясының
көш керуені жаңа
ғасырға қадам басты.
Қоңыраулатқан
қазақ жыры – бүкіл
халқымыздың байлығы.
Десек те, сол қара
өлеңге рух бітіретін,
өткірлік дарытатын, тың
көркемдік құралдармен
безендіретін, астатөк асқақ сезіммен
қуаттандыратын
ақындарымыз бар.
Солардың бірі – Ілияс
Жансүгіров атындағы
сыйлықтың лауреаты
Рафаэль Ниязбек.
Қазақ мемлекеттік
университетін бітіргеннен
кейін Қазақ радиосында,
«Жұлдыз» журналында,
«Жазушы» баспасында
қызмет істеген Рафаэль
ақынның «Келер күндер»,
«Қаратау мен Алатау»,
«Темірқазық»,«Жер
жанары», «Биіктей бер,
тауларым», «Тамұқ отына
жанбаған», «Шешендер»,
«Күркіреп өткен
күндерім», «Қан қасап»,
«Махамбет майданы»,
«Айбозым менің»,
«Кемеңгер», «Қағанат», т.б.
бірнеше жыр кітаптары,
«Отағасы», «Қаңтар»,
«Жауатар», «Қызыл үй»,
«Тас құдай» прозалық
кітаптары оқырман
жүрегіне әр жылдары жол
тартты.

Ақын мен оның өлеңін бөліп қарауға
болмайды. Рафаэль де өмірде қандай
ақкөңіл, батыл, шындықты бетке ай
татын болса, оның жырларынан да
сол қасиеттер көрініс табады. Ерте
ректе жазған «Сексеуіл және Қазақ»
өлеңіндегі:
Қазақ деген сексеуіл емес пе, айтшы,
Сындыратын өзімен өзін ұрып,
– деген тармақтың өзінде бүкіл
қазақ халқының тағдыры жатыр.
Шындығында да төзімділік, беріктік,
шыдамдылық жағынан қазақ мінезінде
сексеуіл табиғаты бар секілді. Дәл осы
екі жолды оқығанда сонау 1937-нің
ойранындағы бір қазақты бір қазаққа
айдап салған тарих сабақтары да елес
беріп өтеді. Бұл туралы ақын:
Сексеуілдей өзімен өзін соғып,
Алдап соқты аяр жау бұл қазақты, –
деп толғанады.
Ақын, ең алдымен, өзі өмір сүріп
отырған заманның, қоғамның пер
зенті. Сондықтан да болар, Рафаэль
шығармаларында біздің бүгінгі өмірі
міздің көптеген мәселелері қозғалады,
үлкен қоғамдық жайттар шешімін тауып
жатады. Қаламгер өзінің жүрекжарды
сөздерімен көпшілік көкейіндегі ойды
сарқа айтады. Айтқанда да тайсалмай,
именбей, тосырқамай, батыл айтады.
Ел тіршілігіне нарықтық экономи
ка бек орнықты. Табиғатынан саудасаттықты намыс көретін қарапайым
қазақ халқы да базарға бой үйретті.
Бірақ ақын жүрегі сол базардың ұлт
санасына тигізген кейбір келеңсіз
әсерлерін сынға алады.
Сатылады көкөніс, шөп-шалам да,
Ақыл-ойың, жалының, от-санаң да.
Сатыласың өзің де қамыңды ойлап,
Сатылмасқа өзіңнің жоқ шамаң да, –
деп қынжылады «Қара базар» де
ген өлеңінде. Тағы бір өлеңінде осы
тақырыпқа қайырыла оралып:
Ұмытқандай жұрт әнін,
Қорқыныштан дір етіп.
Бес жыл жазған кітабың –
Қысқа қоныш бір етік, – деп сөз
құнының, рухани байлықтың арзандап
бара жатқанына жан дүниесімен қарсы
шығады.
«Жетім бұрыш» деген өлеңде әлі де
үйсіз-күйсіз жүрген қаракөздер екеніне
ел тұтқасын ұстаған азаматтардың
н азарын аудартады, қалың көптің
атынан сөз алады.
Жетім бұрыш –
бұлтты аспан тұнжыраған,
Жетім боп та егіліп шын жылаған.
Соған барғын –
сая таппай елінен, пана таппай
Көргің келсе қазақты құжынаған,
– деп бүгінгі қоғамның басты бір проб
лемасын алға тартады.
Қазіргі замандағы бүкіл ғаламшарды
тітіркендірг ен экологиялық апаттың
зардаптары да ақын жүрегін ауыртады.
Әсіресе қазақ даласындағы ядролық
сынақтардың зардабын тартқан ел
қасіретін жырға айналдырады. Бұл ке
лешекте залалды әрекетке жол бермеуге
үндеу түрінде көрініс табады.
Тоздырған ба намыстың
туын жыртып,
Туын жыртып,
көк орман нуын құртып...

Тірлігінде у ішкен
Жатыр Абай
Өлген соң да атомның уын жұтып, –
деген өткір ойлар соның айғағы іспеттес.
Рафаэльдің көтеріңкі көңіл-күймен,
жүректен төгіліп түскен өлеңдері оқыр
ман жанына да қанат бітіреді, серпіл
теді, сергітеді, желпіндіреді, желіктіреді.
«Көкшеден ескен көктемдер» өлеңіндегі:
Құлан жалды құдам жайсаң –
бір көктем,
Құлын мінез құдағиым – бір көктем.
Құда бала құлдыраған – бір көктем,

басын қатерге тігіп сөйлейді... мүмкін
бұл егемендік алып, еңсе көтерген
елінің арқасы шығар, кім біледі. Әйтсе
де ақында мінез болмаса, бұлай ағынан
жарылып ашық айту қайда?!
Рафаэль, бірақ ер-дастанында
жауынгер ел – шешенді туын желбіретіп
жырлағанмен ұлы орыс халқына тіл
тигізіп жазғырмайды. Қайта аға жұрттың
мұңын жоқтап, шешен халқымен бірге
азап, қасірет шегіп пұшайман халге
ұшырағанын ашына суреттеген. Ш
 ешен
сарбаздары ажал құшса, олардың да
боздақтары қыршынынан қиылып
жатқанын нанымды сипаттаған... Бұл
дастан шешен халқының шындық
шежіресіне қосылған үлкен үлес!» деп
жоғары баға беріпті.
Шын мәнінде, жүректен шыққан
жыр ғана жүрекке жетеді. Дәл осы
«Шешендер» дастанында Рафаэль
ақынның бүкіл қаламгерлік қуаты,
асқақ сезімі мен кең ауқымды ақылпарасаты, шеберлік иірімдері мен
көркемдік қабілет-қарымы барын
ша мол көрініс тапқан. Бұл сонысы
мен де қазақ эпикалық поэзиясының
өзгеге ұқсамайтын өзіндік бір үлгісі
ретінде ұлттық жырымыздың тарихы
нан орын алатын кең тынысты поэма
екендігін айтуымыз керек. Бұл поэма
туралы күні кеше арамыздан атта
нып кеткен, қазақтың біртуар ақыны
Есенбай Дүйсенбайұлы: «Ақиқат
алыстаған заманда өмір сүріп отырмыз.
Жағымпаздық пен жалғандық, өтірік
мақтау өріс алды. Рафаэльдің бүкіл
шығармашылығын бір сөзбен «Рух
қашып кеткен заманда» «Рух шақыру

еңбекқорлығының, қамшы салдырмай
тын ақындық талантының көрінісі.
Ақын қаламынан кейінгі кезде
туып, оқырман жүрегіне жол тартқан
«Кемеңгер» өлең-романы туралы сөз
бөлек. Бұл жинақта аса ірі мемле
кет және қоғам қайраткері, ғұлама
ғалым, академик, үш дүркін Еңбек Ері
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың жыр
мен бейнесі сомдалған.
Рафаэльдің бұл кейінгі жыр кітабы
қазақ халқының біртуар тұлғалы аза
маты Димаш Ахметұлына көрсетілген
ел құрметіндей әсер етті бізге. Ақын
сол елдің ойын жүрегінен өткізіп, жыр
шумақтарына шебер айналдыра білген.
Ақын қаламынан кейінгі кезде
туып, оқырман жүрегіне жол тартып
отырған «Нұрлы таң» атты Елбасы
жайлы өлең-дастан кітабы туралы сөз
бөлек. Бұл жинақта Қазақстанның
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың жырмен бейнесі сом
далған.
Барлығы жетпіс өлеңнен құралған
б і р т ұ т а с б ұ л е ң б е к т і П р е з и д е н т
Н.Ә.Назарбаев туралы жазылған
портреттік поэма деуге толық негіз бар.
Тұңғыш Президентіміз алғаш ант
бергенде, құлап бара жатқан Көк
туымызды шалт қимылдап Елбасының
ұстап қалғаны күні бүгінгідей елдің көз
алдында. Сол сәтте қазақтың көзіне
жас үйірілгені де анық. Шын мәнінде
Елбасы құлап бара жатқан Көк байрақты
ғана емес, шаңырағы шайқалып бара
жатқан мемлекетімізді, елдігімізді,
тәуелсіздігімізді ұстап қалғандай әсерде
болғанбыз. Міне, осы бір естен кетпес,

АҚ СЕМСЕР
ақын

Құдашам да құшақ ашқан –
бір көктем.
Саңлақтанған Сарыарқам да –
бір көктем,
Қара бура Бурабайым – бір көктем.
Қаз мойынды қазанаттарым –
бір көктем,
Асыл ойлы азаматтарым – бір көктем.
Ақын туған аналарым – бір көктем,
Арман қуған балаларым – бір
көктем... – деген құйылып түскен жол
дардан көкт емд ей шуақты да нұрлы
қазақ пейілі көрінеді. Осындағы «бір
көктем» сөзін ің қайталанып отыруы,
өлеңнің ішкі қуатын арттыра түсіп, оның
поэтикалық тұтастығына гармониялық
үйлесім бітіреді.
Күйім менің –
Диірменнің
асты да – тас,
үсті де – тас,
Тартылғанда жаншылмай кім шы
дады?
Қу тамақтың ырзығы – тылсым әні,
Арасынан аппақ боп ұн шығады,
– деп келетін «Диірмен» өлеңі ерек
ше пішінмен жазылған, әрі тосын ой,
соны түйінге құрылған. Небәрі екі-ақ
шумақтан тұратын осы өлеңде өмір фи
лософиясы жатыр. Нан табуға ұмтылып,
жанкештілікпен өзін заман қыспағында
құрбан ететін көп адамның тағдыры
туралы толғаныс бұл.
«Ақ боз үйді өзіме қайтар енді» деген
жырында ақын ғұмырбаянының белгісіз
парақтары ұлттық дәстүрге адалдықпен
қабыса ашылады.
Жанарында жарқылдап
жұлдызды арман,
Жаратылған жан еді шың, құздардан.
Аштық жылы ауғанда...
Бір киіз үй
Алып келген жан әкем қырғыздардан.
Жас шағында от кешкен,
жалын кешкен,
Жан әкемнің сұм соғыс
бағын кескен.
Қала бергем шырқырап киіз үйде,
Қырқасына көк мұнар сағым көшкен.
Керегесін –
қанатын өрге керіп,
Дулығалы кеудесін желге беріп,
Алты қанат киіз үй тұрушы еді,
Құндыз бөрік секілді дөңгеленіп.
...Жанарыңның сөнгенде оты кетіп,
Керегесін жақтың ба отын етіп?
Жақын болып дүние туыстықтан
Туырлығын кестің бе тоқым етіп? –
деп қара өлеңмен әдемі нақышталған
ойлар бірде ұлдың өзі көрмеген әкесіне
сағынышының көз жасы боп төгілсе,
бірде қазақтың киелі киіз үйіне, атадәстүріне, баба салтына адалдықтың
нұры болып құйылады.
Р.Ниязбек поэзиясындағы шоқтығы
биік шығармасы – оның аты шулы
«Шешендер» поэмасы. 1996 жылы
«Жібек жолы» баспасынан шыққан бұл
кітабының алғы сөзінде Қазақстанның
Халық Қаһарманы Қасым Қайсенов:
«Рафаэль ақын ер-дастанын жазу
үстінде өзі де еңіреген ерге айналып кет
кендей көрінеді. Қандай ой айтпасын,
жасқанбай батыл суреттейді. Жұмыр
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Алматы технологиялық университетінің түлектері «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты ІІ форум өткізді. Аталған форумға университеттің әр жылдардағы
түлектері – қазіргі өндірістік компаниялардың басшылары, мемлекеттік
органдар өкілдері, жеке кәсіпкерлер, қоғам қайраткерлері қатысты.
Түлектер форумын өткізудің негізгі
идеясы – университет пен түлектер
арасындағы байланысты нығайтып,
АТУ түлектері қауымдастығымен
бірлесе еңбек етуге, университет
құндылықтары мен имиджін қолдау,
кәсіпқойлар мен энтузиастар қоғам
даст ығын құру, бірлескен жобалар
жасау.
Іс-шараны Алматы технология
лық университетінің бірінші про
ректоры Б.Нұрахметов құттықтау
сөзбен ашты. «Біз түлектерімізбен
мақтанамыз. Осы жылдар ішінде
университет елу мыңнан астам
білікті маман дайындады. Олар
еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек
етіп, ел экономикасын дамытуға үлес
қосуда. Университеттің еліміздің ең
мықты бес техникалық жоғары оқу
орнының қатарында саналуы біздің
жетістігіміз» деп жиналғ андарға
алғыс білдірді.
Жиын барысында қатысушылар

АТУ түлектерінің қауымдастығы
мен Қамқоршылық Кеңесінің бас
тамасымен құрылған «Эндаумент
АТУ» корпоративтік қорының жұ
мысымен танысты. Қордың қаржы ре
сурстары талантты жастарды, ғылыми
зерттеулерді, әлеуметтік жағ ынан
осал топтарды қолдау және басқа да
маңызды мақсаттарға жұмсалады.
Форум аясында «Өз жолыңды
таңда!» атты Түлектер жәрмеңкесі
өтті. Жыл сайын өтетін жәрмеңке –
университет пен жұмыс берушілер
арасындағы ынтымақтастық қарымқатынастың жемісі. Мұнда қалалық
Жұмыспен қамту орталығының
мамандары арнайы келіп, бос жұмыс
орындарымен таныстырып, студент
терге «Жұмыспен қамту жол картасы
– 2020» мемлекеттік бағдарламасы
ұсынған мүмкіндіктер туралы кеңінен
мәлімет берді.
Б.МҰРАТҚЫЗЫ

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА
Құрылыс мекемесінің алдына жұмысшылар күнде таңертең жиналады. Көктем.
Ауадан дымқыл иіс сезіледі. Кешке қарай мұз боп қатқан көлшіктер сәске түске
қарай күн сәулесімен ери бастады. Тау етегіндегі қар аралдары күн сайын
кішірейіп барады. Алыстан қарағанда қанатын сермеп ұшып бара жатқан
құстарға ұқсайды. Жиналған жұмысшылардың ішінде қаржыдан қиналып,
автобусқа төлейтін жолақыны көршілерінен қарыз алып келгендер де бар.

АШУ мен АҚЫЛ
дастаны» дер едім. «Шешендер» даста
нына келсем, Ресей мен Шешенстан
арасында соғыс басталған тұста бүкіл
журналистер мен ақын-жазушылар
әділ сөзін айтуға батылы жетпей, үнсіз
қалғанда, Рафаэльдің үлкен дастан
жазып, атойлап шығуы ерлікпен тең.
Махамбеттің туғанына 200 жыл толу ме
рейтойына 200 өлең арнау деген тарихта
болмаған оқиға» деп жазыпты.
Дастанның құрылымы мен «Ер
Шәміл жыры», «Қасапхана», «Босқын
дар әні», «Қарт сарбаздың соңғы сөзі»,
«Қарт Кавказ жүрегі», «Өлімге бас
тіккен ерлер биі» сияқты бас-аяғы
жұп-жұмыр өзгеше рухта жазылған
жырлар шоғырының өзі көп нәрсені
аңғартқандай.
«Генералға хат» – «Генералдан хат»,
«Ресей солдаты» – «Ресей ананың
жан азабы», «Табыт үні» - «Халық үні»
сияқты психологиялық параллелизм
ге құрылған, контрасты бояуларға
суарылған топтамалар да поэманың
әлеуметтік серпінін байыта түседі.
Осы тұста қазіргі қазақ әдебиетінде
салиқалы да салмақты пікірлерімен
аға буын өкілдерінің атынан сөз
алып жүрген көрнекті жазушы Марал
Ысқақбай ағамыздың ақын туралы
мына бір ақжарма пікірі ойға оралады:
«...Алғашқы балаң жырларымен-ақ
оқырман құлағын елең еткізген ол үн
нығая келе, ешкімге ұқсамайтын өзіндік
өрлігімен даралана берген. Сондықтан
да ол қазақ топырағындағы көп
ақынның бірі ретінде елеусіз қалмай,
біреулердің айызын қандыра еріксіз бас
шұлғытатын, енді біреулердің жүйкесін
түтетіндей мінезді өлеңдерін бұрқырата
жариялап келеді. Оның ақындық қуаты,
әсіресе соңғы он жыл бедерінде күрт өсті.
Әуелден жалғандыққа, әділетсіздікке
жаны қас ақын о
 рыс-шешен соғысы
тұсында тек осы тақырыпқа арнап тұтас
бір кітап жазды. Өзге әріптестері бір
өлең немесе бір мақала арнай алмай
жүргенде, осынша өлең тасқынын
лақылдата төгуі – ең алдымен оның
шын мәніндегі үлкен азаматтық
тұлғасын белгілесе, екіншіден, т алант
қарымының дәрежесін де айқын
танытса керек. Бес-он өлеңнен тұратын
тізбекті (цикл) жырлар әркімнің-ақ
қаламынан туа берер, бірақ дәл осынша
мол, әрі бірінен-бірі өткен жігерлі де
көркем шығармалардың тууы ерекше
жайт».
Махамбет бабамыздың поэтикалық
портретін жасап, 200 жылдық мерей
тойына 200 өлең жазып, «Махамбет
майданы» атты тұтас кітап шығарды.
Қазақ елінің тәуелсіздігінің көшін
бастаған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
туралы «Айбозым менің» циклды жырдастанын жазуы да Рафаэль Ниязбектің

қайталанбас сәтті ақын:
Тумен бірге қазақтың
Асыл ерсіз,
Асқақ туын құлатпай ұстап қалған, –
деп айшықты жыр жолдарына айналды
рыпты. «Ант» атты өлеңде құрақтардың
тамырына нәр беріп, бұлақт ардың
бітелген көзін ашып, жүрегіне ғасыр
лардың салмағы, иығына туған елдің
ауыртпалығы түсіп жүрген Елбасының
жанкешті еңбегі дәл көрініс тапқан.
Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар
Әубәкіровтің заңғар көкке жол са
луы да, Бауыржан Момышұлының
Кеңес Одағының батыры атануы
да, ақынның пәтер алуы да, Қасым
Қайсеновтың тұрғынжайға қол жеткізуі
де, құдіретті күй туғызған Нұрғисаның
көзі тірісінде Халық Қаһарманы ата
нуы да, Күлтегіннің көк тасының ел
төріне орнауы да Елбасының ақылы
мен парасатының арқасы екендігі ерек
ше публицистикалық көркем пафоспен
нанымды айшықталады.
Әсіресе жер бетінің картасынан
Астананың орын алуы – П
 резидент
Н.Ә.Назарбаевтың алысты болжаған
сара саясатының көрінісі екендігі
«Ақорда», «Бәйтерек», «Ұлы ақын»,
«Мөр», «Жеті кереметтің бірі»,
«Нұрсұлтан қаласы», «Есіл өзені»,
т.б. бірнеше өлең-жырға өзек болады.
Соның біріндегі:
Артық емес айбынды Астананы,
Атаса да Нұрсұлтанның қаласы деп,
– деген жыр жолдары ақынның ғана
емес, бүкіл қазақ елінің көкейіндегі
асыл сәуле екендігін дәл бүгін айтуымыз
керек. Бұл тәуелсіздіктің тұғырындағы
елдің сөзі, бұл жалтақтамай тек алға
жүзетін толқындардың дауысы.
Замананың қазіргі сазын тамыршыдай
тап басқандығымен де ақын бақытты.
Оның үні сонысымен де ерекше күшқуатқа ие. Бұл кітап – бүгінгі өміріміздің
өзін тарихқа айналдырғандығымен де
құнды, бағалы.
Сонау бір жылдары Рафаэль ақын
қатты сырқаттанып жүргенінде:
Алпысқа жетсем не арман,
Жол тоздырған тұяқтай.
Алпысқа жетсем не арман,
Қол создырған қияқтай, –
деп армандапты.
Сол ақ самалдай аңқылдаған ақын
ағамыздың жетпіс беске сергек жеткеніне
қуанамыз. Ақын армандай жүріп, жыр
арғымағынан бір күн де түспепті. Бүгін
де, ертең де ел мұрасына айналатын жыр
қазынасын жинақтай жүріпті. Өршіл
рухқа суарылған, батырлық пен ерлік
жырларының, арнау мен толғаулардың
сан-сан толқындарын туғызыпты.
Онда қазақтың сары даласының сәруар
мақамдары бар. Ал дала қазынасы
сарқылмақ емес!

Жарты жыл бойы еңбекақысыз
жүру кімге оңай тисін. Темір қақпа
жабық. Олар сатырлатып қаққанда,
ар жағынан талтаңдай басып күзетші
келді. Қолында рация:
– Бастық қайда? – дейді жұмыс
шылар.
– Жоқ, білмеймін, – дейді күзетші.
– Кеңсе жабық.
– Неге білмейсің? – деді Қабен.
– Қой Қабен, тыныштал, – деді
Тоқтархан. Ол осылардың ішіндегі
ең сабырлы да үлкені. Былтыр жазда
арыз жазып, қол жинап жүріп, үш
айлық еңбекақыларын алғызған. Оның
айтқанын көпшілік тыңдайды, заңды
тәуір білетіндері де – сол.
– Жігіттер құр айғайдан түк шық
пайды, оданда адвокатпен кеңес іп,
сотқа берейік. Ал жұмысты басқа жер
ден іздейік, – деді Тоқтархан.
– Бұның дұрыс, – деді Саттай
қолдап.
– Айтпақшы Айтан көрінбей жүр
ғой, – деді топ ішінен біреу.
– Ол менен бес мың теңге қарыз
алып еді.
– Менен де қарыз алған, – деді топ
ішінен тағы біреулер.
– Менен он мың теңге қарыз алған,
өзі қашып жүрген жоқ па? – деді Қабен
сол баяғы қызуқандылыққа басып.
– Тыныштал, Қабен, – деді тағы да
Тоқтархан.
– Қарыз алып-алып, үйінде
тығылып жатқан шығар, – деді Саттай.
– Менде бір ұсыныс бар, – деді топ
ішінен біреу.
– Қандай ұсыныс?
– Ол кімнен қарыз алды, солар
бірігіп, үйіне барайық.
– Дұрыс айтасың.
– Онда кеттік. Жұмысшылар
ж иылып автобус аялдамасына бар
ды. Төртінші саяжай біршама алыста.
Күн көтеріліп, жыли бастады. Жер
бусанып жатыр. Бұл жұмысшылардың
көбі ауылдағы бос сенделістен қашып
қалаға келгендер. Айтанның үйін Қабен
білетін. Топты сол бастап жүр. Ашу
лы. Тар көшелі саяжайдың балшығы
тілерсектен келеді. Абалаған иттердің
дауысы естіледі. Кейбіреулері бұл
әрекеттеріне өкініп-ақ келеді. Бұлар
балшық кеше жүріп, бір жұпыны үйге
келді. Аула іші таза. Жалпы Айтан
жұмысқа жақсы, еңб екқор. Сөзінде
тұратын жігіт болатын. Тоқтархан оның
осынша жұрттан қарыз алып, бер
мей қашқалақтап жүргеніне таңырқап
қалған. Өз басы, тіпті бұл жерге кел
мес еді. Тек Қабен бірдеңе бүлдіріп
жүрмесін деп қана жанына еріп келген.
Аулаға кірген соң Тоқтархан топты
бастап ішкі есікті ашты. Бөлме іші ала

көлеңке. Төсек үстінде қарт ана жатыр.
Ауыра ма екен, орнынан әрең тұрды.
– Жоғары шығыңдар, – деді үлкен
кісі. Бәрі келіп, жерге жайылған
алашаға тізе бүгісті. Қабен бірдеме дей
беріп еді, Тоқтархан қолымен белгі
беріп, басып тастады.
– Апа, сіздің көңіліңізді сұрауға
келіп едік, – деді Тоқтархан. Жігіттер
Тоқтарханның тапқырлығына
таңырқап қалды.
– Рақмет, қарақтарым! – деп көзіне
жас алды. – Бұл үйге тірі адамның басын
сұқпағанына талай уақыт болды. Менің
шарасыз жағдайым – мынау. Айтанның
қиналып жүргенін білем. Өзі жұмыссыз.
Бар табысымыз – менің зейнетақым.
Бірақ ол неменеге жетеді. Ақшаң жоқ
болса, дәрігерлер қарамайды екен. 
Ана көзіне жас алды.
– Апа, жағдайыңызды түсініп
отырмыз. Көмек жасар едік, бірақ біз
істеп жүрген құрылыс мекемесі ақша
мызды бермей, сандалып жүрміз, – деді
Тоқтархан.
– Қарақтарым, балам қашан да
сіздерді мақтайды да отырады, – дей
бергенше есік ашылып, Айтан кіріп
келді. Өзі қарыз алған жігіттерді көріп,
жүрегі зырқ ете түсті. Тіпті тұтыға аман
дасты. Аяғына біреу зіл темір байлап
қойғандай, орнынан қозғала алар емес.
– Қарағым Айтан, сенің шешең
науқастанып қалғанын естіп,
құрылыстағы әріптес жігіттер көңіл
сұрауға келді, – деді Тоқтархан. Бұл
сөзге Айтанның таңырқап қалғаны сон
ша, қолындағы апасына алып келген
дәрісін түсіріп ала жаздады.
– Қарағым, жолдастарың менің
көңілімді сұрауға келген екен, шай қой,
дәм татып кетсін, – деді кейуана.
– Шай ішіп отыруға уақыт жоқ, апа!
Рұқсат етсеңіз, біз қайтайық.
– Қарақтарым, қуыс үйден құр
шықпа деген, болмағанда нан ауыз тиіп
кетіңдер!
– Рақмет апа!
Олар сыртқа шыққ анда күн қыза
бастаған. Құстардың сайраған дауысы
естіледі. Жігіттерді шығарып салуға
Айтан да шықты.
– Ал, Айтан, жұмыс табылып жат
са, саған да хабар береміз. Апаңның
тезірек сауығуына тілектеспіз. Сен бізге
ештеңе қарыз емессің, – деді Тоқтархан
сөзін нығарлай естіртіп. Айтан жігіттер
үйінен ұзап, бұрылыстан айналып кет
кенше соңынан қарап тұрды. Ең алда
рында жүрген Қабен жанындағыларға
қолын сермей, қызбалана сөйлеп бара
жатты. Айтанның көзіне жас үйірілді.
Бұл толқыныстың әсері ме екен?..
Жеңісхан КЕНЕСАРИН

АНА ТІЛІ

АТАМЕКЕН

Өмірде талай қызық бар
Еуропа халқы дүниежү
зінд егі ең «кәрі» халық екен.
Қазірд ің өзінде Еуропа елде
рінде тұратын адамдардың 9,8
пай ызынан астамының жасы
65-тен асқан.
Мамандардың е себі бойын
ша алдағы уақытта бұл жас
тағылар барлық халық санынан
13,1 пайызға жетеді.
Үндістан ғибадатханаларының біріндегі мұнара
мен күмбез алтынмен жабылған. Оған кеткен ал
тынның жалпы салмағы 800 келі екен.
Ең ауыр ақшаны шведтер пайдаланған. 1559 жылы
олар шығарған металл ақшалардың әрқайсысы 17,5
келі салмақ тартқан.
Машинистканың саусақтары күн сайын 20
километрлік аралыққа «жүгіреді».

топырақтан аршылған жерлерде – қола
дәуірінің, ғалымдар Андрон мәдениеті
деп атау берген кезеңнің ғажайып
белгілері. Біздің дәуірімізге дейінгі
екінші мыңжылдықтың орта кезеңінде
осы жерде металл балқытылған. Ме
таллургия өндірісінің бастау алған жері
бұл. Үңірейіп пештердің орны тұр.
Тіпті кен сақтайтын орындарға дейін
сол қалпында. Олардың сырты жалпақ

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

Талдысай – тұнған тарих

Ә.Марғұлан атындағы археология
институтының бас ғылыми қызметкері,
тарих ғылымының кандидаты Жолдас
бек Құрманқұлов бастаған экспедиция
Талдысайдан қола дәуірінің қонысын
тауып, жүйелі зерттеу жұмысын
жүргізіп келеді.
Ерте темір дәуірі немесе сақтар, яки
алғашқы көшпелі малшылар уақытына
дәлел бір ескерткіш бар. Ол «мұртты»
қорған немесе оба. Маңында тастан
үйілген қорғаншалар кездеседі.
Орта ғасырға қатысты – бұл Басқа
мыр қаласы. Сондай-ақ керуеншілерді,
керуен жолын бақылайтын – Қарауыл
мұнара. Ол тастан үйіліп жасалған.
Осыдан ширек ғасыр бұрын, күз
айының басы болса керек. Жезқазғанға
келген белгілі археолог ғалым, бүкіл
ғұмырын археологияға арнап келе
жатқан Ж.Құрманқұлов мені осы
Талдысайға ертіп әкеліп, асықпай ара
латқаны бар. Жаңағы үңгірді, Қарауыл
төбені, Басқамыр қаласының орнын
сонда көрсеткен. Өзен жағас ынд а
керамика қалдықтары көп кездеседі.
Жарқабақтағы көгілдірлеу күл түсін
де байқап қалған. «Бұл жерде қола
дәуірінің қонысы бар. Міндетті түрде
зертт ейтін боламыз» деп айтқан еді
сонда.
Жәкең сөзінде тұрған екен. Біраз
қазба жұмыстары жүріпті. Кейін оны
мен бірге Талдысайда болғанда бұған
анық көз жетті.
Жердің бетіне өте жақын. Бір
метрге жетпейтін жерлер бар. Беті

тастармен қоршалған. Сол күйінде –
мызғымаған қалпы. Бұл жерден әзірге
төрт пештің орны табылған.
– Мүлде жердің бетіне таяу жа
тыр ғой. Мұның сыры неде? – деп
таңданысымызды білдірдім.
– Негізі, бабаларымыз Орталық
Қазақстан аймағын Сарыарқа деп
жайдан-жай айта салмаған. Бұл төңірек
қазақтың өзге жерлерінен биігірек.
Белгілердің жер бетіне жақындығы
осыдан болса керек, – деді сапарласым.
Бұдан әрі археолог ғалыммен
арадағы әңгіме былайша өрбіп кетті.
– Жәке, қоныстың қола дәуірінікі
екенін алғашқыда қалай білдіңіздер?
– Археологияны әзілдеп «Сынған
ыдыстардың ғылымы» дейді. Әзіл бол
са да осы сөздің астарында шындық
бар. Маңайдан керамика, мал, құс
сүйектері кездесті. Жезді өзенінің ар
насы 90-шы жылдары өзгере бастаған.
Бұрынғы арна бойнында тал өсіп,
бекітіліп қалған да су өсімдігі жоқ жер
мен аққан. Қазір мұнда су жоқ. Жардан
күл топырақ көрініп тұр. Осының өзі
көп жайдан хабар береді.
Бір айта кететін нәрсе, қола дәуі
рінде осы жерде өмір сүрген адамдар
металл өндіруді жетік меңгерген. 19751985 жылдары Атасу аталатын жерде
қазба жұмысымен айналысып жүріп
металлургия институтының маманда
рын арнайы шақырдым. Олар да қола
дәуіріндегі кен балқыту ісіне таңданыс
білдірді. Адамдардың шеберлігіне
тәнті болды. Тотыққан кенді күйдіріп,

оның ішіндегі күкіртті газды шығару
жолдарын да білген. Түтін жүретін
долдары баспаналарын жылыту үшін
пайдаланған.
Жаңағы Атасуда жүргенде көңілге
түйгенім, кенді 100-150 шақырым жер
ден қашықсынбай тасыған. Сірә, кені
бар жер тіршілік етуге қолайсыздау
болған. Ал Атасуда ағаш бар, су бар.
Табылған тас, сүйек болсын бәрі
де пайдаланылған. Керексіз қалмаған.
Адамдар тек мыс балқытумен шектел
меген. Мыстан, қоладан зат жасаған.
Өйткені зат құйылған қалыптар табыл
ды. Әшекей бұйымдар көбіне мыстан
дайындалған. Мыстың түрі әдемі әрі
жұмсақ. Июге ыңғайлы. Ал пышақ,
балта, ұңғы секілді заттар берік болу
үшін қоладан әзірленген. Қола қатты,
алайда балқуы жеңіл.
Бұл жерден төрт түліктің бәрінің
сүйегі кездесті. Адамдар түлкі, қасқыр,
киік, құлан аулаған. Бірлі-жарым
еліктің, маралдың сүйегі ұшырасты.
Дуадақ секілді кішкене құстардың да
сүйегі табылды. Олардың бәрі мұқият
зерттелетін болады.
– Бір сұрақтың реті келіп тұрғаны.
Ерсілеу болса да қоялық. Өзі ол адам
дарды біздің ықылым замандағы тегіміз
деуге бола ма екен?
– Меніңше, солай деп атасақ еш
сөкеттігі жоқ. Оқулықтарға солай деп
енгізіп те жатырмыз. Кешегі кеңес уа
қытында көп нәрсе айтылмады ғой.
Түбіміздің түркі екендігі де ауызға
алынбады.
Олармен бір байланысымыздың
болғанына табылған керамика сынық
тары дәлел. Солардағы таңбалар біз
дің алаша, текеметтеріміздегі оюөрнег імізге келіңкірейді. Күлді олар
қастерлеген, текке далаға шашпаған.
Қажетсіз болса көміп тастап отырған.
Мүмкін бұл сол уақыттағы сенімнің
әсері. Олар күнге, отқа, суға табынған
ғой. Қазақтар күні бүгінге дейін «Күлді
көшеге төкпе, күлді баспа, жаман бо
лады» демей ме? Бұл ырым-тыйымның
қола дәуірінен бастау алмағанына кім
кепіл?
Қазақтардың тағы бір қасиеті –
туған жерді пір тұтқан. Тіпті қиын
з аман болып, басқа жаққа қоныс
аударса да түбінде туған жерге табан
тіреуге тырысқан. Бір ғажабы, қола
дәуіріне қатысты қоныстардың үстінде
қазақ ауылдары орын теуіп отырғанын

аңғаруға болады. Баспаналарында да
ұқсастық бар. Есікті орналастыру,
терезені жоғарыдан қалдыру баяғы
қазақтың жеркепесін еске түсіреді.
Жалпы қола дәуірі адамзат тари
хында ерекше белес болған. Револю
циял ық кезең деуге келеді. Өйткені
бұған дейін адамдар табиғаттың дайын
өнімдерін пайдаланды. Аң аулады,
өсімдік жинады. Енді-енді қолға мал
үйрете бастады. Сүйектен көп құралдар
жасалған. Әшекей бұйымдар жасау
үшін маралдың, бұланның, бұғының
мүйіздерін жаратқан. Атқа мінген.
Аттың ауыздығын, сулығын көп рет
те маралдың мүйізінен жасаған. Сол
уақытта егін еге бастаған.
– Мыс балқытқанын айтып жатыр
мыз. Негізі, Орталық Қазақстан метал
лургиясының көне дәуірдегі басты
орталығы болғандығы көзге ұрып тұр.
– Иә, солай. Бірінші орталығы
Жезқазған болса, екіншісі Ақадыр
ауданындағы Ақмая, Атасу, Мыржық,
Ақ Мұстафа аталатын қоныстар. Саяқ
– үшінші орталық. Онда да көне дәуір
қоныстары толып жатыр. Оған әлі жете
қойған жоқпыз. Бұйырса барамыз.
Төртінші орталық – Өспен айналасы.
– Тағы да Талдысай жөнінде. Бұл
жерде қазба жұмыстарымен кімдер
шұғылдануда? Алдағы мақсат қандай?
– Кешегі демалыс уақытында
Жезқазған университетінің отыз
шақты студенті көмектесті. Қазір біздің
институттың А.Ермолаева, С.Берденов,
Ә.Манапова секілді ж ауапты қыз
метк ерлері, жезқазғандық маман
дар Л.Сембинова, Г.Жолашарова,
бол ашағынан мол үміт күттіретін
Д.Байтілеу, Ә.Ержанова іспетті жастар
атсалысуда. Осы жерде қаржылай көмек
жасап отырған Қарағанды облысы
ның әкімшілігіне, оның мәдениет
басқармасына шынайы ризашылығым
ды білдіре кеткім келеді.
– Бұл жерде итальяндық азамат
тарды да кездестірдік. Олар қандай
мақсатпен жүр?
– Олар біздің әріптестеріміз.
Италиядағы Болонья университетінің
о қ ы т у ш ы с ы М а у р и ц и о К а т а н ь и
бастаған екі студент. Италияда Қазақ
станның, Орта Азияның көне мә
дениеті туралы үлкен кітап шықты.
Сол кітап арқылы біздегі археология
жайымен танысқан. Бұлардың бір тобы
Түрікменстан мен Өзбекстанда жүр.

Бұл жігіттермен біз болашақта
да байланыс жасап тұрғымыз келеді.
Бұрын археологияға қатысты шет
елдерде не тындырылып жатқанынан
онша хабарымыз жоқ еді. Арадағы
байланыс озық істерден хабардар бо
луымыз үшін керек.
Қазақтардың қандай халық екенін,
мәдениеті қандай екендігін көп елдер
әлі терең біле бермейді. Осы үшін
де осындай жігіттермен байланыс
қажет. Қазақстанға қатысты деректер
итальян, ағылшын... тағы басқа да тіл
дерде жарық көріп жатса елге мерей
емес пе?
Бұлар келгенде байқағанымыз, бұл
елде зерттеуге байланысты технология
жақсы дамыған екен. Соларды пайда
лану ойымызда бар. Бұл шет елдік ма
мандармен бірлесе жүргізілетін шаруа
ның басы ғана. Болашақта арнайы бағ
дарламалармен жұмыс істеу ойда бар.
Талдысайға келсек, негізгі мақсат
– бірнеше дәуірлердің куәгері болып
отырған ескерткіш – белгілердің басын
қосып, ауқымды бір мұражай ұйымдас
тырс ақ па деп едік. Оған туристерді
алып келуге болар еді. Сөйтіп, мұражай
бір жағынан қаржы табудың көзіне
де айналар еді. Жалпы біздің елде
туризмді дамыту, оған айрықша көңіл
бөлу ісі де кемшін түсіп жатыр.
Ендігі көздеп отырған ойымыз
төмендегідей. Қоныстың дәл іргесін
дегі Жезді өзені жыл сайын арна
сын өзгертіп отыр. Сөйтіп, ерте дәуір
қонысы орын тепкен жерді кеміріп
келеді. Сондықтан да ең болмаса
қонысты тексеруге үлгеріп қалсақ
дейміз. Ең бастысы, өзеннің бұрынғы
арнасын ашып, мына жерді бекітіп
тастау керек. Әйтпесе, ғажайып дүние
су астында қалғалы тұр.
...Ұлытаудың Талдысайы тарихқа
тұнып тұр. Бұл жайында жоғарыда
айтылды. Кезінде бұл жердің үлкен
жолдың бойындағы ірі орталық
болғандығына қолдағы жәдігерлер куә.
Түбінде Талдысайды өзіміз, сондай-ақ
жан-жақтан туристер келіп, тамаша
лайтын тарихи-мәдени орын жасауға
толық мүмкіндік бар. Сол үшін де
адамдардың келіп-кетуіне ыңғайлы
республикалық мәні бар күре жолдың
дәл іргесіндегі осы жер мемлекет
қамқорлығында болуға әбден лайық.
Нұрперзент ДОМБАЙ

КӨРМЕ

Сырға толы «Көктем әуені»
Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер музейінде
Қазақстан заманауи қолданбалы өнерінің «Көктем әуені»
атты көрмесі ашылды. Көрмеге музей қорындағы сәндікқолданбалы өнердің танымал шеберлерінің 100-ден астам
туындысы қойылды. Бұлар – гобелендер, теріден жасалған
картиналар, киіз паннолар, витраждар, қыш, фарфордан
жасалған сәндік мүсіндер, кесте, күміс пен мельхиордан
жасалған әшекей бұйымдар.
Қазақстан гобеленінің тарихы 1930 жылдардан ба
стау алады. Сол уақыттарда «Кілемші» артелінің жаны
нан гобелен дайындайтын шеберхана ашылған болатын.
Эскиздерді жасауға белгілі қазақстандық суретшілер
Ә.Қастеев, Ә.Ысмайылов, Н.Цивчинский, Г.Исмайлова ат
салысты. Жұмысқа қазақ қолөнерін жақсы меңгерген шебер
лер қатысты. Ал 1970 жылдары гобеленнің ұлттық мектебінің
жаңа тынысы ашылды. Оның негізін салушы – ұлттық
дәстүрді жаңашыл идеялармен үйлестіру арқылы өзіндік
және қайталанбас авторлық стилін қалыптастырған дарынды
суретші Құрасбек Тыныбеков (1947-1980 жж.) болатын.
Қазақстан гобеленінің дамуына Б.Зәуірбекова, А.Иханова,
К.Жұбаниязова, Әлібай және Сәуле Бапановтар, Р.Базарбаева,
М.Мұқанов және т.б. суретшілер зор үлес қосты. Олар өз
туындыларында ежелгі көшпелі мәдениет тарихына ден
қояды, Қазақстан табиғатының ерекшелігі мен сұлулығын

ҚҰРАҚ КӨРПЕ
ЕҢ...ЕҢ...

Ұлытаудың қай жері де
тарихқа бай. Дегенмен де, аудан
орталығынан алпыс шақырымдай жерде
орналасқан Талдысай аталатын жердің орны тіптен
бөлек. Адамзат осы уақытқа шейін бірнеше дәуірді бастан
кешкен ғой. Сол дәуірге қатысты орындарды, белгілерді
басқа жерден іздеп басты қатырмай-ақ, бір-ақ жерден – осы
Талдысайдан табуға болады.
Көне тас дәуіріне қатысты белгі ретінде осы маңдағы үңгірді
айтуға болар еді. Әрине, нақты тоқтамға келуге ертерек
шығар. Алайда негіз бар. Үңгірдің аумағы көлемді әрі
терең. Кезінде ерте замандағы адамдарға пана да
болған секілді. Өзен төменіректе. Сондықтан
да үңгірді су басып кете алмайды.

Неолит (жаңа тас дәуірі) пен
э неолит (алғашқы металл өңдеу кезеңі)
дәуірлеріне байланысты екі қоныс бар.
Біреуі Жезді өзенінің жағасында. Амал
нешік, ол жер сумен шайылып жатыр.
Ал бұл арадан алыс емес Сарбұлақта
алғашқы рет мыс балқытылған. Қола
дәуіріне келетін болсақ, осы материал
да бұған жан-жақты тоқталмақпыз.
1996 жылдан бері республикамыздағы
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суреттейді, өз замандастарының тыныс-тіршілігін баяндайды.
Қазіргі таңда көптеген суретшілер киіздің жаңа декоративтік
мүмкіндігін аша отырып, осы материалмен өнімді жұмыс
істеуде. Мәселен, С.Бапанованың «Күн» атты жұмысы көне
түркі мифологиясы негізінде жасалып, терең философиялық
мазмұнға құрылған. Киіздің бірден көзге түсетін ақ және қара

Сөйлете білсең,
Ән салады.
Ұқпасаң тілін,
Мұң шағады.
(Мандолина)
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ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ
Досқа босқа қарама,
Босқа досқа бара ма?
Дос та босқа қала ма?..
Дәметкіштің тамағы іскіш,
Дәметкішке тамақ ішкіз.

ХАЛЫҚНАМА

Әлем халқының саны қанша?
Жиырма бірінші ғасырда
дүниежүзі халқы шапшаң кө
бейіп, қалалардың сипаты
ның өзі өзгерді. Халқы онша
көп емес, тыныш қалалардың
орнына алып қалалар шықты.
Ығы-жығы тығыздық,
атмосфераның ластануы,
у-шу, көшелердегі қым-қуыт,
машиналардың иіс-газдары
алуан түрлі ауруларға шалдықтырып, асқындырады.
Кейбір психиатрлардың пайымдауынша, бұларға
келіп қаралушылардың 81 пайызы «үлкен қалалар
дың синдромы» дегенге шалдыққан, мұның
негізгі белгілері адамның еңсесі түсуі, психикалық
орнықсыздық, соқтықпа ұрыншақтық. Ауасы
әбден ластанған ірі қалаларда әрбір бесінші кеселауру айналадағы ортаның ластануынан болады,
онкологиялық және жүрек-тамыр ауруларының 15
пайызы да осыған байланысты.
Жалпы қазір әлем халқы жылдам қарқынмен
өсуде. Мәселен, 2011 жылдың күзінде әлем халқы
7 миллиард болса, биылғы жылдың наурызында
жұмыр планетаның тұрғындары 7,6 миллиардтан
асып түсті. Жақын арада, 4-5 жылдан кейін 8
миллиардқа да жетпекші.

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Кітап мұқабасы
Біздің алдымызда кітап жатыр. Ең алдымен оның
мұқабасы көзімізге түседі. Оның қатты да, жұмсақ та
болуы мүмкін. Жұмсақ мұқаба жай қағаздан жасалады.
Ежелгі кезде мұқабалар сыртына алтын жалатқан
сафиян былғарыдан жасалады екен.
Өте құнды кітаптардың мұқабасы металл тиекше
лермен бекітіліпті. Кейбіреуінің бұрыш-бұрышы
беріктік үшін әлгіндей металл тақташалармен көмке
ріліпті. Осы заманғы кітаптарда кейде мұқабаның
сыртына сурет салынып, шығарманың, автордың
аты-жөні жазылған қағазқап кигізіледі, ол суперқап
деп аталады. Енді кітапты ашып көрейік. Сол жақта
– мұқабаның ішкі жағы, оң жақта – кітаптың бірінші
беті. Бір-бірмен жалғасып тұтас жатқан осы екі парақ
форзац аталады. Дәл осындай форзац кітаптың аяқ
жағында да болады. Оған сурет салынуы да мүмкін,
сурет салынбай бос жатуы да ықтимал. Тағы да бір
бетті ашып көрейік. Сол жағында – фронтиспис, оң
қол жағында – титул. Бұл не деген сөз? Фронтиспис
– кітаптың ең басты мазмұнын ашатын сурет.
Оның орнына кейде жазушының өз портреті берілуі
мүмкін. Ал титулге кітаптың аты, қай баспада
басылғаны көрсетіледі.

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ

түсті қарама-қарсылығы монументалдық композицияға тыл
сым сипат береді.
Ал «Құшкөн» техникасының авторлары Ж.Үмбетов пен
А.Иханованың теріден жасаған бедерлі картиналары ерекше
назар аудартады. Суретшілердің шығармашылығында әдемі
түстік гаммада шешімін тапқан пейзаж маңызды орын алады.
Моңғолияда туып-өскен суретші Зейнелхан М
 ұхамеджанның
картиналары кестені жаңаша синтездеуімен және түстік
реңктердің нәзік шешім табуымен көзге түседі. Бұл ұлттық
колориті жағынан ғажайып жұмыстар ине мен түсті жіптердің
көмегімен емес, графикалық техникада орындалған.
1970 жылдарда қазақстандық зергерлік өнерді И.Брякин,
Ғ.Жалмұханов, Л.Игошин және т.б. шеберлердің күміс пен
мельхиордан жасалған зергерлік жинақтары жаңа эстетикалық
мазмұнда толықтырды. Бұл үрдіс кейіннен металлмен жұмыс
істейтін суретшілер М.Әлімбаев, Ө.Қаратаев, Н.Бектұрсынов
жалғастырған ұлттық дәстүрден өз өрнегін тапты. Шығарма
шылығы қазақ халқының ежелгі мәдени мұрасымен байланыс
тапқан суретшілер ежелгі космология, киелі таңбалар, руна
жазулары, қазақтың ру таңбалары тақырыбына ден қойған.
«Көктем әуені» көрмесін Ә.Қастеев атындағы өнер музейінің
сәндік-қолданбалы өнер орталығы ұйымдастырды. Көрме
мамыр айының 20-на дейін ашық.
Дана ХАЛЫҚ

Жарық шығаратын саңырауқұлақ
Ағаштардың шіріген бөлі
гінің жарық шығаратынын
Аристотель де ескерткен. Ал
Плиний мұндай қасиет кейбір
ағаштардың бұтақтарында өсе
тін саңырауқұлақтарда да бар
екенін айтқан.
Сондай өзгеше саңыр ау
құлақтардың бір түрі Бра
зилияда өседі. Сол паль
мал ардың біріне жабысып тұрып, құбылм алы
жасыл сәуле шығарумен ерекшеленеді. Кейб ір
субтропиктік елдердің тұрғындары жарық шы
ғаратын саңырауқұлақтарды түнде жолдарға жарық
беру үшін пайдаланады. Ал әйелдер болса, оны
нұр төгетін әсемдік үшін шаштарына қоса өріп
алады. Австралия мен Калимантанда ақ түсті сәуле
шығаратын саңырауқұлақтарды жергілікті тұрғындар
үйлеріне жарық беру үшін пайдаланады. Әсіресе сол
сәуле шашатын саңырауқұлақтар өсіп тұрған ағаштар
тым әсем-ақ.
Әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

Талаптыға нұр жауар

Еліміздегі байырғы
театрлардың бірі, 80
жылдық тарихы бар Махамбет
атындағы Атырау облыстық академиялық
қазақ драма театры Алматыға гастрольдік
сапармен келді. Академиялық атақ алғаннан
кейінгі алғашқы өнер сапарын Алматыдан бастаған
театр гастролінің салтанатты ашылу рәсімі М.Әуезов
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында
өтті. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы және Астананың 20
жылдығы аясында өтетін бұл сапар барысында алматылық
көрермендерге Иран-Ғайыптың «Сүйінбай» атты драмалық
эпосы, Шыңғыс Айтматовтың «Мәңгүрт», «Бетпе-бет»,
Рахымжан Отарбаевтың «Бас» атты драмалары, Есенжол
Домбаевтың «Келін» атты мұңды комедиясы және Редьярд
Киплингтің кішкентай көрермендерге арналған
«Маугли» ертегісі ұсынылмақ. Осыған орай театрдың
бас режиссері, Қазақстан Театр қайраткерлері
одағының мүшесі Мұқанғали ТОМАНОВПЕН
бірегей өнер ордасының кешегісі мен
бүгіні жайында әңгімелескен
едік.

Елбасының «Бес әлеуметтік баста
масында» жастарға білім грантта
рын көбейту, жатақханалар салу
мәселелері айтылғаны белгілі.
Жастарға қамқорлық – еліміздің
болашағына деген қамқорлық. Олай
болса, жастардың сапалы білім алуы,
жатақханадан мұқтаждық көрмеуі,
әлеуметтік мәселелерінің оң шешім
табуы – бәрі-бәрі маңызды рөл
атқарады.

АТЫРАУ ТЕАТРЫ –
АЛМАТЫДА
– Қазақ театр өнерінде өзіндік орны
бар Махамбет театрының академиялық
мәртебеге ие болуымен құттықтаймыз.
Осы орайда театр туралы қысқаша айтып
берсеңіз.
– 1938 жылы негізі қаланып, 1969
жылы Махамбет Өтемісұлының есімі
берілген Атырау облыстық театры
елім ізд ің маңдайалды театрларының
бірі екені белгілі. Өнер ошағы кезінде
батыс өңірдегі Ақтөбе, Орал, Аты
рау қалаларындағы музыкалық-драма
отаул ар ы негізінде құрылған. Алғаш
шым ылд ығы М.Әуезовтің «Түнгі са
рын» қойылымымен ашылып, кейін
ұлы жазуш ының «Абай», «Қарагөз»,
«Қарақыпшақ Қобыланды», «ЕңлікКебек», «Айман-Шолпан» және т.б.
класс икал ық туындылар театр ре
пертуарының өзегін құрады.
Театрдың іргетасын қалаған
Қ.Төлеков, Қ.Доғалақов, Ж.Манапова,
З . С ү л е й м е н о в а , Ы . И м а нқ ұ л о в ,
Ш . З ұ л қ а ш е в с и я қ т ы а ғ а б у ы н
өкілдерінің ерен еңбегімен көркемдігі
жоғары тың дүниелер қойылып, кәсіби
өнер ұжымы қалыптасты. Әр кезеңде
театрымызда Ж.Шанин, Ш.Гатаулин,
А.Есенбаев, М.Қамбаров, А.Тоқпанов,
Қ.Жетпісбаев, Мен Дон-Ук режиссер
лік қызмет атқарды. Соңғы жылдары
да театр үлкен белестерге жетті. Шет
елдерге гастрольдік сапарларға ша
қыртулар алды. Өткен жылы 25-ші
рет өткен республикалық театр фес
тивалінде бірінші орынға ие болды.
Міне, осындай үлкен еңбектің ар
қасында өнер ордасы шарықтап дамып
бүгінгі академиялық мәртебесіне жетіп
отыр.
– Репертуар – театрдың айнасы дейміз.

Ендеше алматылық көрермендерге қандай
қойылымдар ұсынылмақ?
– Театр репертуарында классикалық
және қазіргі заманғы көптеген туын
дылар бар. Қазіргі таңда академиялық
атағына сай репертуарды байыту жағы
қолға алынуда. «Абай» сияқты дәстүрлі
қойылымдармен қатар эксперименттік
бағыттағы заманауи қойылымдар да
сахналанбақ. Яғни театрдың биік мәрте
бесіне қарай жауапкершілік те күшейе
түскенін сезінеміз.
Алматылық көрерменге ұсыныла
тын дүниелеріміз де қомақты. ИранҒайыптың «Сүйінбай» атты драмалық
эпосы (режиссері Мұрат Ахманов) қазақ
айтыс өнерінің бір діңгегі – Сүйінбай
Аронұлының ғибратты ғұмырынан бір
үзік сыр шертеді. Қойылымда басты
рольді Нұрбек Съезхан деген актеріміз
сомдайды.
Театр репертуарындағы Шыңғыс
Айтматовтың әйгілі «Найман Ана» аңызы
желісі бойынша сахналанған «Мәңгүрт»
драмасы (режиссері Гүлназ Қамысбаева)
бүгінгі замандағы мәңгүрттерді де аяусыз
сынайды. Ал белгілі жазушы Е
 сенжол
Домбаевтың «Келін» атты мұңды
комедиясының желісі ұрпақ тәрбиесіне
жауапты келіндердің өмірдегі орны
төңірегінде өрбиді. Қойылымда үш ұрпақ
өкілдері – соғысқа кеткен күйеуінің
отын өшірмей, соңына дейін шаңырағын
сақтаған келін мен қазіргі келіндерді
көруге болады. Спектакльде үлкен келінді
Динара Дәлібаева, ортаншы келінді
Нұршат Аралбай және кіші келінді Гүлнұр
Қайырлиева сомдайды. Көрермендерді
бір мұңайтып, бір күлдіретін шығарма
жастарға терең ой салады. Бүгінгі қоғам
дағы кемшіліктерді қозғайды. Қыз

тағдыры – отбасы тағдыры, қала берді
бүкіл елдің ортақ мәселесі екендігін
айғақтайды.
Шыңғыс Айтматовтың «Бетпебет» драмасының да (режиссері Мұқан
Томанов) тағылымы терең екені күмәнсіз.
Өмір туралы ойландыратын бұл қойылым
Ұлы Отан соғысы кезіндегі оқиға туралы
баяндайды. Рахымжан Отарбаевтың руха
ни құндылығы терең «Бас» атты драмасы
(режиссері Жанат Телтаев) бүкіл өмірін
елге, халқына арнаған жаужүрек ақын
Махамбет батырдың тағдырлы тұлғасын
арқау еткен.
Сондай-ақ Редьярд Киплингтің
«Маугли» ертегісі табиғат пен адамзаттың
жақындығын баяндай отырып, балаларды
батылдыққа баулитын тағылымды шы
ғарманың бірі. Қойылым бүгінгі заман
ның өзекті мәселелерін де қамтып өтеді.
– Кезінде көрермен театрға Қалибек
Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов сияқты
өнер саңлақтарының ойынын тамашалау
үшін арнайы барады екен. Қазір мыса
лы М.Әуезов атындағы театрға Асанәлі
Әшімовті көру үшін баратындар бар. Олай
болса Махамбет театрының көрермен
көзайымына айналған актерлері туралы
айта кетсеңіз.
– Заман өзгерген соң адамның та
нымы да, талғамы да өзгеретіні хақ.
Қазіргі көрерменнің көзқарасы мен
талап-тілегі мүлде басқа. Жалпы көрер
мен атаулы театрға рухани нәр алу үшін,
биік өнерді көру үшін келеді ғой. Атырау
облыстық театрында да шебер актерлар
жеткілікті. Бақытжан Өтеғалиев, Айгерім
Қабдешева, Мырзабек Макулов және
басқа да танылып келе жатқан талант
ты актерларымыз бар. «Сүйінбай» атты
қойылымда қырғыз жырауы Қатағанды

ойнаған Асхат Мұсағалиев осы ролі үшін
биылғы «Сахнагер-2018» Ұлттық театр
жүлдесінің «Үміт» аталымында жеңімпаз
атанғаны да біз үшін мақтаныш.
– Руханият ордасы ретінде театр өз
көрермендеріне қандай дүниелерді ұсынуы
керек деп ойлайсыз?
– Меніңше, заман қалай өзгерсе де
адами құндылықтар ешқашан жойыл
майды. Өзге елдер өнер мен мәдениет
саласында тек өз құндылықтарын
дәріптеуге баса мән беріп отырғанда,
біз де өз халқымызға керек дүниелерді
ғана ұлықтауға тиіспіз. Мысалы қазір
«Қыз Жібек» секілді классикалық қойы
лымдарды жаңғыртып, заман талабына
сай деңгейде ұсыну керек. Сол сияқты
шетелдік қойылымдарды да өзімізге
лайықтап, ұлттық мүдде тұрғысынан
қарауға басымдық берілсе деймін.
– Режиссер ретінде спектакль қойған
кезде басты ұстанымыңыз қандай?
– Мен әрбір қойылымда адамның
сыртқы келбетінен бұрын жанына
үңілуге, ішкі жан дүниесін ашуға баса
мән беремін. Көпшілік адамдар қазір өз
өмірінде не болып жатқанын ешкімге,
тіпті жақындарына да білдірмейді. Міне,
мен соны ашып көрсетуге тырысамын.
Бұл ретте ұзын-сонар монологтар емес,
эмоция, пластикалық шешімдер арқылы
ішкі көңіл-күйді жеткізу маңызды.
Жалпы театр деген синтездік өнер ғой,
сондықтан біздің қойылымдарда ән мен
күй, би, сезім, барлығы қатар жүреді.
Гастрольдік сапардың басты мақсаты
– академиялық атақ алған Махамбет
театрының өнерін таныстыру, көрсету
болғандықтан көрермен көңілінен шығуға
барымызды саламыз. Алматылық зиялы
қауымның ой-пікірі біз үшін маңызды.
Бүгінгі күні өнер ошағы өз тарихын
дағы жаңа белеске көтеріліп отыр. Те
атр деген үнемі өзгеріп, дамып оты
ратын құбылыс тәрізді, сондықтан
нағыз шығармашылық ізденістер мен
жетістіктер алда дегім келеді.
– Әңгімеңізге рақмет.
Әңгімелескен
Дина ИМАМБАЕВА

ШАРА

«Абай ауылындағы» наурыз-думан
М.Горький атындағы мәдениет және
демалыс саябағында «Әз Наурыз
– Абай ауылында» тақырыбымен
Наурыз мерекесі өтті.
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетiнiң
ұйымдастыруымен шара аясында
он бес киiз үй тігіліп, «Абай ау ылы»
ұлттық мерекені көпшілікпен бірге
тойлады. Мереке кезінде Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру»
бағдарламасына орай, бүгінгі ұрпақты
ұлттық құндылықтарға, отаншылдыққа,
патриотизмге тәрбиелеу мақсатында
қазақтың салт-дәстүрі мен әдетғұрыптарын, халықтардың достығы
мен ынтымақтастығын, татулығы
мен бірлігін насихаттауға бағытталған
театрландырылған көріністер, әр алуан
қойылымдар көрсетіліп, мазмұны терең
мәдени-рухани іс-шаралар өткізілді.
Наурыз думанына Алматы қалалық
әкімдігі мен Медеу ауданы басшылығы
және жоғары оқу орындарының өкілдері
қатысты. Аталмыш шара кезінде сөз
сөйлеген Абай атындағы ҚазҰПУ ректо

ры, профессор Т.Балықбаев көпшілікті
Наурыз мерекесімен құттықтады.
– Жоғары бiлiмнiң бастауы
болған Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетi биылғы
Наурызды ерекше көңіл-күймен қарсы

алып отыр. Биыл университеттің
құрылғанына 90 жыл болады. Ең
үлкен жетiстiк ретiнде бiздiң универ
ситет 2017 жылы әлемнiң үздiк 500
университеттерiнiң қатарына және QS
World University Ranking рейтингiсiне
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Абылайхан ЖҰМАШЕВ – Тіл мәселелері және этнография
Дина ИМАМБАЕВА – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат
«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның
аймақтардағы өкiлдiктерi:
Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

А

материалдың жариялану
ақысы төленген

енгенiн мақтанышпен айтамыз, – деген
университет ректоры оқу орнындағы
атқарылып жатқан игілікті іс-шараларды
да атап өттi.
Мерекеде жағалай тiгiлген
«С.Асфендияров ауылы», «С.Сейфуллин
ауылы», «О.Жәутiков ауылы», «Шоқан
ауылы» киiз үйлерін аралап, қазақтың
кең даласындағы көшпелi өмiрдiң сәнсалтанаты берекелi болғанына тағы көз
жеткiздiк. Шара барысында қазақтың
ұлттық салт-дәстүрлері ғұрыпталып,
Наурыз думанының көрігі қыза түсті.
Салтанатты шара соңында мини-фут
болдан жолдастық турнир өтіп, дәстүрлi
әншiлер мен «Ақ әжелер» ансамблi
ұлттық мерекенiң көрігін қыздырды.
Түтiнi будақтап, алыста қалған ауылды
еске түсiретiн қазан-ошақта пiскен ас
пен бауырсақтан, наурыз көжеден дәм
татқан Абай ауылының қонақтары мен
алтыбақан теуiп, ұлттық ойын түрлерiнен
жарыстарды тамашалаған балалар тама
ша мерекелiк шаттық пен көңiл-күйге
бөлендi.
Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Бұл орайда айтайын дегенім, елі
мізде өзінің білім-білігімен, қарымқабілетімен көзге түсіп жүрген жастар
аз емес. Жуырда Алматы қаласындағы
Шет тілдері және іскерлік карьера
университеті ұйымдастырған кездесу
ге барып қайтып, осындай ой түйдім.
Кездесуге менімен бірге «Қарекет»
бағдарламасының продюсері Әлия
Құдайбергенова қатысқан болатын.
Заман талабына сай қызмет істейтін

Нәзира БАЙЫРБЕК

ҚЫЗЫЛ КІТАП
Келес кесіртке (Серый варан –
Varanus griseusm) – бауырымен
жорғалаушылар тобына жататын, елімізде кездесетін 26 түрлі
кесірткенің арасындағы ең ірісі.
Денесінің ұзындығы 40-57 см, ал
құйрығының ұзындығы 90-100 см.
Құйрығының түбі жұмырланып,
ұшына қарай екі бүйірінен қысыңқы
болып келеді. Салмағы 3-3,5 келі.

КЕЛЕС
КЕСІРТКЕ
Қазақстандағы Сырдария өзенінің
алқабындағы Қызылқұм шөлінде,
Сырдарияның оң жағалауындағы Бел
тауда және Арал теңізінің маңындағы
құмды шөлдерде кездесетін ірі кесірткені
жергілікті тұрғындар сыртқы терісінің
түсіне байланысты «алабажақ кесіртке»
деп атайды. Себебі бұл ерекше тіршілік
иесінің денесінде көлденеңінен орналас
қан қоңырқай қара қошқыл ірі жолақтары
айқын байқалады. Олар құмды жо
таларда, сазды шөлейтті алқаптарда
және ескі өзен аңғарларындағы сайжыраларда тіршілік етеді. Көбіне
үлкен құмтышқанның індер ін пай
даланады. Тасбақаның, құстардың
жұмыртқаларымен, балапандармен, ұсақ
кесірткелермен, қосаяқтармен, тоқал
тістермен, саршұнақтармен, жәндік
терм ен қоректенеді. Күндіз белсенді
тіршілік етеді. Қорегін аулау кезінде ұзын
мойнын созып, баяу қозғалып, үнемі ай
наласын бағдарлайды.
Еліміздің оңтүстік өңіріндегі Қызыл
құм шөлінде кездесетін ең ірі кесірткенің
атауы бұқаралық ақпарат құралдарында
және ғылыми еңбектерде бірде «кесел
кесіртке», бірде «келес кесіртке» деп жа
зылып жүргендігін анық байқауға бола
ды. Оны Қызылорда өңірінің тұрғындары
«алабажақ кесіртке» деп те атайтынын
жоғарыда атап өттік. Бұл атаулардың
қайсысы дұрыс екендігін, жергілікті
тұрғындардың пікірін білу мақсатымен
осы мақаланы жазуды жөн көрдік.
Келес кесірткесінің тұлғасы арқасы
нан құрсағына қарай сәл ғана жалпи
ған. Терісінің сыртын қаптаған ұсақ
көпбұрышты қабыршақтарының пішіні
біркелкі. Басы жалпақтанып тұмсығы
үшкірленіп келген. Мойны ұзын,
алға қарай созылған тұмсығы айқын
байқалады. Танау тесіктері көлденең
саңылау пішінді болып көзіне жақын ор
наласады. Ал басқа кесірткелердің танау
тесіктері тұмсығының ұшында болады.
Ересектерінің жон арқасындағы сарғышқоңырқай түсті ұсақ қабыршақтары құм
түстес әрі тіршілік ететін табиғи орта
жағдайына бейімделген.
Келес кесірткелер іннің терең түбіне
кіріп алып, оның аузын топырақпен
бітейді де қыс мезгілінде қалың ұйқыға
кетеді. Ол қыстаған інінен наурыздың
екінші жартысында немесе сәуірдің ба
сында ғана шығады. Оны алғаш көрген
адам ірілігіне және сыртқы түрінің
оғаш тұрпайылығына қарап, бірденақ бойын үрей мен қорқыныш билеп,
оған жиіркенішті сезіммен жақтырмай
қарайт ынд ығын айтпай-ақ түсінуге
болады.
Алабажақ кесірткенің ірілігіне байла
нысты «шөлді алқаптың қолтырауыны»
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университеттің өзіне тән ерекшелігі бар
екенін байқадық. Ректоры Сабри Хизметли
мен журналистика факультетінің деканы
Махаббат Ахметқызы оқу орнындағы
атқарылып жатқан іс-шаралар жөнінде
әңгімелеп берді. Журналистика маман
дығында тәлім алып жүрген жастар үшін
теле-радио студиясы ашылған екен.
Студенттермен кездесуіміз сол студияда
өтті. Шараға қатысқан әрбір жастың
бойынан білім алуға деген талпыныста
ры жоғары екенін байқадық. Қойған
сауалдары да өзектілігімен, тереңдігімен
ерекшеленеді. Бұл сөзсіз сондай қалып
тасқан ортаның әсерінен деп білуіміз
керек. Сонымен қатар факультет деканы
М.Ахметқызының жетекшілік етуімен
бір жыл бұрын «Жалын» атты жастар
театры құрылған екен. Кездесуден соң
осы театрдың қойылымын тамашалап,
жақсы әсер алдық.
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деп те атайды. Жергілікті тұрғындар ара
сында бұл кесірткені көрген адам ауруға
шалдығуы мүмкін деген ешбір шындыққа
жанаспайтын жаңсақ пікірлерде айты
лып жүр. Осындай теріс пікір оның «ке
сел кесіртке» деп аталуына себеп болған.
Ертеректе Түркістан өлкесін зерттеген
көрнекті орыс ғалымы А.П.Федченко
1871 жылы Сыр бойындағы Қызылқұм
шөлін зерттеу сапарында бұл өңірде
кездесетін ірі кесірткені жергілікті
тұрғындар «келес кесіртке» деп
атайтындығын жазған. Өйткені Сырда
рия өзенінің бір саласы Келес өзенінің
атауымен байланысты «келес кесіртке»
деп аталуы шындыққа жанасады.
К елес кесірткесінің терісі өте берік
әрі бағалы. Терісінен сәнді бұйымдар,
аяқ киім әзірленетін болғандықтан,
адам «алабажақ кесірткені» көп аулап,
санын азайтып жіберген. Ресми деректер
бойынша Орта Азия мен Қазақстанда
30-жылдары жылына 20 мыңдай кесіртке
ауланған. Сонымен қатар Мырзашөл
алқабын игеру, көптеп мал жаю және
оның тіршілік ететін табиғи орта
жағдайларының өзгеруі, т.б. келеңсіз
жағдайлардың әсерлерінен келес
кесірткенің саны күрт азайып кеткен.
Тек соңғы жылдары Қызылорда об
лысы Шиелі ауданының аумағына жас
кесірткенің адасып келгендігі туралы
хабар баспа беттерінде жарық көрді.
Бұл жағдай олардың санының біршама
көбейгендігін аңғартады.
2015 жылы Қазақстан мен Ресейдің
зоолог ғалымдары бірлесіп Қызылқұм
өңіріне арнайы екі апталық э кспедиция
ұйымдастырып, оның санының әлі де
болса аз екендігін анықтап, бұл алқапта
шұғыл түрде табиғи қорық ұйымдастыру
үшін Үкіметке ұсыныс жасауды ұйғарды.
Тіпті соңғы 20 жыл ішінде келес
кесірткенің Қазақстан аумағындағы
саны, таралуы жөнінде бірде-бір арнайы
зерттеу жұмыстары жүргізілмеген.
Сонымен қатар зерттеу жұмыстары бары
сында бұл кесірткенің оңтүстік өңірдегі
санының көбейіп, солтүстік шекарасын
да санының әлі де аз екендігі анықталды
және жергілікті тұрғындар арасында үгітнасихат жұмыстарын кеңінен жүргізу
қажет екендігін аңғартты.
Келес кесіртке Халықаралық
Табиғ ат Қорғау Одағының Орта Азия
республикаларының және Қазақстанның
Қызыл кітабына (2010 ж.) тіркелген.
Олардың шөлді алқаптың құрамдас
бір ғажап туындысы екендігін де
ұмытпағанымыз жөн.
Төлеужан ӘБІШЕВА,
Қазақ мемлекеттік Қыздар
педагогика университетінің доценті
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редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
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