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АГРОТЕХНОЛОГИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 
ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІ

Қызығы мол естен кетпес мега жоба
Мамыр айында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінде «STUDENTS talent MMXI» мега жобасының қоры-
тынды кезеңі өтті. Жобаның мəн-мазмұны, пішіні бірер жыл бұрын Ре-
сейде дүрілдеп өткен «Минута славы» атты бағдарламасына ұқсас. 
Бірақ, одан басты ерекшелігі – дарынды өнерпаздарды студент 
жастардың қатарынан іздеу. Басты жүлдеге 100 мың теңге тігілді.  
Аталмыш жобаның іріктеу кезеңі 28 сəуір күні болып, облысымыздың 

түкпір-түкпірінен келген дарынды өнер иелері таланттарын ортаға 
салып, бақтарын сынаған болатын. Əн шырқап, би билеген, мəнерлеп 
өлең оқыған, рэп, əзіл-сықақ айтқан, музыкалық аспаптарда ойнаған, 
тіпті фокус көрсеткен қыз-жігіттер көп болған еді. Алайда, іріктеу 
кезеңінде болған 67 қатысушының арасынан тек ең мықтылары ысы-
лып шығып, 16-сы ғана жобаның финалына ілікті. 
Көрермендердің айтуынша, «STUDENTS talent MMXI» жобасының 

қорытынды кезеңі ұмытылмастай ерекше, қызығы мол болып өтті. 
16 қатысушының əрбіреуіне С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың 
телевизиялық орталығы арнайы бейнеролик дайындап, соның 
арқасында залда отырған көрермен жобаның əр қатысушысы жайлы 
ақпарат ала алды. Мега жобаға тек өнер саласында оқып жүргендер 
ғана емес, информатика, физика, математика, агротехнология сала-
сында білім нəрін сусындап жүргендер де қатысып, өз дарындары-
мен отырған халықты тəнті етті. Бидің түр-түрі биленді, əн шырқалды, 
мəнерлеп өлең оқылды, квн көрсеткен жігіттер əзіл-сықақтармен 
қызықтырып, тіпті свето шоу қойылып, фокустар көрсетілді. 
Қатысушылардың əрбіреуі бірінен бірі асқан дарынды болып шығып,  
əділ қазылар алқасын шешуші кезеңде тығырыққа тіреді.

«Студенттік талант» мега жобасын қорытындылай келе, өзінің 
ерекше əуенімен халықтың жүрегіне жол тапқан «Виа-магнит» рок 
тобының жігіттері бас жүлде – 100 мың теңгені жеңіп алды. Екінші 
орын Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан 
үзінді оқып, əртістік өнерінің биік шыңынан көріне білген Екібастұз 
қаласының тұрғыны Зарина Ташуеваға беріліп, Цеснабанктың арнайы 
сыйлығы электронды кітап «bookreader» тағайындалды. Үшінші орын-
да «Əлия» əнін айтып, залда отырған көрермендерді өзінің тамаша 
даусымен таңқалдырған  Ерболат Аралбаев. «Zodiak» интернет клу-
бы Ерболатқа интернет қолданыстары үшін бес мың теңге көлемінде 
арнайы сертификат сыйлады.   
Сондай-ақ, арнайы сыйлықтар да болды. Мəселен, «Имидж» 

сұлулық салонының арнайы сертификаты «Джэм» тобына, «S-Club» 
демалыс орнының ақшалай сертификаттары Салтанат Дүйсеноваға, 
«Виа-магнит» тобына берілді. Қатысқандардың барлығына көңіл 
бөлініп, ешкім сыйлықсыз қалған жоқ. 16 қатысушыға сертификаттар, 
«Pathford», «Jet» фирмаларынан арнайы сыйлықтар таратылды. 
Жобаның басты ұйымдастырушысы ПМУ студенттік кəсіподақ 

ұйымының төрағасы Досмұхаммед Сапабековтың айтуынша, кон-
церттен жиналған ақша балалар үйіне тапсырылады екен. Бұл жоба 
алдағы уақытта да  дəстүрлі жалғасын таппақ.   

С. НЫСАНБЕКОВА.

«Ақ еркенің» еркелері«Ақ еркенің» еркелері
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ҮЛКЕНГЕ ҮЛКЕНГЕ 
ҚҰРМЕТҚҰРМЕТ
Ұлы жеңіске қол жеткізгенімізге 66 жыл. Осынша-

ма  уақытты артқа қалдырып еркіндіктің əлемінде, 
бейбіт елдің ұрпағы атанғанға не жетсін. Əйтсе де 
өзегіңді өртеп кетер өкініштің бірі  уақыт жылжып 
өткен сайын қазыналы қарттарымыз, осы жеңіс 
үшін жастығы мен бүкіл ғұмырын құрбан еткен ар-
дагер батырларымыздың күн санап азайып бара 
жатқандығында. Бірақ қатары сиреп бара жатқан 
ержүрек батыр ата-аналарымызға деген құрмет 
ешқашанда суымақ емес. Міне, соның бір дəлелі 
қара шаңырағымыздың ұйымдастыруымен 
болған тамаша кеш. Кешке келген қазыналы 
қарттар концерттен кейін студент клубына 
ат басын бұрды. Бұл жандарға қанша құрмет 
көрсетілсе де аз болмасы анық. Сол құрметтің 
бірі  қыз-жігіттер қарттарды есік алдынан күтіп 
алып гүл шоқтарын ұсынғаны.

«Ешкім де, ештеңе «Ешкім де, ештеңе 
де ұмытылмайды»де ұмытылмайды»
Бүгінгі таңда тоқтаусыз сырғыған заманда Отан соғысына 

қатысып, елін, жерін жаудан қорғаған батырлар рухына тағзым 
етіп, бас ию – бүгінгі ұрпақ борышы болып табылады. Соғыс 
отын тұтандырған фашизмді жеңіп, жеңіс туының желбірегеніне 
биыл 65 жыл толды. Осы сұрапыл соғысқа қатысқан майдан-
гер ата-апаларымыздың, тыл еңбеккерлерінің ерлігі бүгінгі 
күні барлық жұртқа аян жəне де үлгі-өнеге қылып, сый-
құрмет көрсетудеміз. Осындай, жылдағы игі дəстүр бойын-
ша С.Торайғыров атындағы ПМУ-да ұлы мейрам – Ұлы жеңіс 
күніне арналған мерекелік шара өтті. Бұл шараға сұрапыл 
соғыстың куəгерлері мен тыл еңбеккерлері қатысты. Мереке 
барысында  э.ғ.д., профессор,С. Торайғыров атындағы ПМУ-
дың ректоры Е.Арын жүрек жарды ыстық лебізін білдіріп, 
ақшалай сыйлықтар табыс етілді. «Қиын – қыстау кезеңде 
қажырлы еңбек еткен батырлардың еңбектері бүгінгі ұрпаққа 
мол өнеге, бүгінгі жас ұрпақ Отан үшін от кешкен ерлердің ісін 
мақтан етіп, мəңгілік естеріңде сақтайды жəне де біздің олар-
ға қашан да алғысымыз шексіз» – деп өз сөзін аяқтады уни-
верситет басшысы. Ұлы мереке – Ұлы жеңіс күніне арналған 
мерекелік шарада студенттік филармонияның жұлдыздары 
əн айтып, би билеп өз өнерлерін жиналған қауымға паш етті.  
Əскери патриоттық əндер орындалған кезде залда отырған 
ардагерлеріміз бен тыл еңбеккерлерінің көздеріне жас толып, 
барлық өмірлері көз алдынан бір зымырап өткендей боды. 
Бұл игі шараның жалғасын соңғы екі жылда С.Торайғыров 

атындағы ПМУ-дың ректоры Е.Арынның бастамасымен жəне 
«Қазақстан электролиз зауыты» акционерлік қоғамының 
вице-президенті, «Құрмет» орденінің иегері Жұмабек 
Жүкенұлы Камзиннің жəне Потатин атындағы Павлодар 
облыстық тарихи өлкетану мұражайының директоры Гүлнəр 
Баркенқызы Нұрахметованың қолдауымен Павлодар об-
лысында құрылған «Майдан жолы» іздеу тобының сарбаз-
дары, Ленинград облысының аймағында жүргізіліп жатқан 
«Естелік вахтасы» атты халықаралық іздеу экспедициясында 
белсенділік танытып, қатынасып жүрген «Майдан жолы» іздеу 
тобының сарбаздарына арналды. «Биылғы «Майдан жолы» 
іздеу тобының сарбаздары «Жауын сияқты күңіреніп өткен» 
сол бір сұрапыл соғыс жылдарында ерлікпен шайқасқан 
М.Мəметова, А.Молдағұлова, А.Баймолдин, П.Дубовой жəне 
де көптеген қазақстандықтар қаза болған Псковск облысына 
аттанады жəне оларға ақ жол» – деді облыстық мəслихат де-
путаты, тұңғыш «Қазақстан электролиз зауыты» акционерлік 
қоғамының вице-президенті, «Құрмет» орденінің иегері 
Қамзин Жұмабек Жүкенұлы.
Ұлы Жеңіс пен сіздердің сол қиын-қыстау кезіндегі қажырлы 

еңбектеріңізсіз бүгінгі адамзаттың жарқын келешегін еле-
стету қиын. Ұлы Отан соғысы майданында сіздер танытқан 
ерлік пен қайсарлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Осы игі 
шараның жалғасы студенттік клубта жалғасты.

Н. ИСАБЕКОВА.

5 мамыр күні С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде Ғылыми Департаменттің 
ұйымдастыруымен Абай атындағы Қазақ Ұлттық пе-
дагогикалық университетінің Мемлекеттік тіл кафе дра-
сының меңгерушісі, филология ғылымдарының док-
торы, профессор Қасым Балқия Қасымқызының ғылыми 
еңбектерінің тұсаукесер кеші өтті. Балқия Қасымқызының 
«Күрделі аталым жасалымы: когнитивті-дискурстық 
ұстаным», «Қазақ тілінің теориялық жəне қолданбалы 
аспектілері», «Ой – қазына» атты зерттеу кітаптары жарық 
көрді. Тұсаукесер рəсімін филология ғылымдарының док-
торы, профессор Тұрышев Айтмұхамед Қасымбайұлы 
жүргізіп, кешті құттықтау сөзбен ашты. Бұл ізгі шара-
да көпшілік кітаппен танысып, ой-пікірлерін білдіріп, 
құттықтау тілектерін айтып жатты. 
Өз тарапымыздан Балқия Қасымқызын осынау 

жетістіктерімен құттықтаймыз! Алдағы уақытта да 
шығармашылық табыс, шалқар шабыт пен жасын жігер 
тілейміз!  

С. НЫСАНБЕКОВА.

Ағымдағы жылдың мамыр айының 18-19 жұлдызында І. Жансүгіров  атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Қазақстан Ре-спубликасы тəуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ» атты  халықаралық ғылыми – тəжірибелік конференция болып өтті. 
Ғылыми шараның салтанатты ашылуын-да сөз сөйлеген  І. Жансүгіров  атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ректоры, з.ғ.д.,профессор Ə.Е.Бектұрғанов сөз сөйлеп конференцияға қатысушыларға сəттілік тіледі.Аталмыш конференцияның пленарлық мəжілісінде Өзбекстан, Ресей Федерация-

сы, Қырғызстан Республикасы, Италиядан келген қонақтар мен республиканың түкпір – түкпірінен жиналған баяндамашылар өз баяндамаларымен таныстырып, ой бөлісті. Ғылыми шара өту барысында  университет қабырғасында əр түрлі бағыттарда 8 секция жұмыс істеді. Ғылым орнында тұрмай, жыл са-нап емес, күн санап, бағасы артып, шарықтап, дамып келе жатқаны бəрімізге белгілі. Осы ретте қоғамда болып жатқан өзгерістер, өзекті мəселелердің барлығы ғалымдар, жас ғалымдар мен зерттеушілердің əр бағыттағы секция жұмысында талқыланып, өз мəресіне жетті.
Н. ИСАБЕКОВА.

Дəстүрге айналған шаралардың бірі 
университетімізде жыл сайын өткізіліп келе 
жатқан  шет тілдерде «Қазақстан жəне əлем 
тілдері» атты ғылыми тəжірибелік конферен-
ция биыл да өз ұстанымын жаңғырта түсті. 
Өткен жылдан бері «Білім жəне ғылым тілдік 
кедергілерсіз» деген атпен өтіп келе жатқан 
халықаралық ғылыми-практикалық конферен-
циясына еліміздің білім беру мекемелерінің 
студент жастары мен ғалымдары қатысқан 
аталмыш шараға Германия елінен Gerwin 
Maaq, Қазақстан жəне АҚШ мемлекеттерінің 
вонлонтиорлық қызметкері Christophen 
M. Thomes арнайы келген.
Конференцияның пленарлық отырысын-

да бірінші сөз алған қара шаңырағымыздың 
ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Р.Қадысова 
ашты. Роза Жұмабайқызы үш тілде баяндама 
жасап шет тілін білу бүгінгі таңдағы заман та-
лабы екенін тілге тиек етті. Сондай-ақ фило-
логия ғылымының кандидаты Сауле Бейсем-
баева (Қарағанды), филология ғылымының 
докторы, профессор Балқия Қасым (Алматы) 
сынды ғалымдар өз баяндамаларын жаса-
са конференцияға  оқу   ордамыздың барлық 
студенттері мен профессорлық – оқыту 
құрамдары қатысты. Конференция соңында 
Б.Қасымның жаңа кітаптарының тұсау кесері 
сияқты тамаша шарамен жалғасын тапты.

Қ.ХАШЫМҚЫЗЫ.

Қазақ салты бойынша университетіміздің рек-
торы Ерлан Мұхтарұлы əуелгі сөзді алып қарт-
тарымызға өзінің перзенттік алғысын білдір ді. 
Кең жайылған дастархан басына жиналған ар-
дагерлерге көрсетілген құрметтер тек онымен 
шектеліп қалмады. Əннен шашу шашылып, ақ 
тілектер дастархан басында ақтарылды. Сондай-
ақ кешке арнайы шақырылған қонақтарда сөз 
алып өздерінің жадында қалған сұрапыл сол 
жылдардағы естелік сырларымен бөлісіп, соғыс 
жылдарында шырқалған əндерді дастархан ба-
сында шырқады.  

Қ.ХАШЫМҚЫЗЫ.

ҒЫЛЫМИ ҒЫЛЫМИ 
ЕҢБЕКТЕР ТАҒЫ ЕҢБЕКТЕР ТАҒЫ 
ҮШ КІТАППЕН ҮШ КІТАППЕН 
ТОЛЫҚТЫТОЛЫҚТЫ

БІЛІМ  ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ БІЛІМ  ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
ТІЛДІК КЕДЕРГІЛЕРСІЗТІЛДІК КЕДЕРГІЛЕРСІЗ

МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ: МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ: 
ӨТКЕНІ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІӨТКЕНІ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ
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3Факультет тынысы

– Тоқтар Кəрібайұлы, факультеттің 
құрылған жылы, тарихына қысқаша 
тоқтала кетсеңіз...

- С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті көп профильді 
университет ретінде аймақтың 
агроөндірістік комплексіне мамандар-
ды дайындауды 2000 жылдан бастаған 
болатын. 2003 жылы «Генетика жəне 
биотехнология» кафедрасы ғана ашыл-
ды. Мен кафедра меңгерушісі болдым. 
Ауыл шаруашылығы маманы болғаннан 
кейін, мында келген соң, өз саламды да-
мытып, жылжыта бастадым. 2009 жылы 
университет ректоры Ерлан Арынның 
бұйрығымен тоғызыншы факультет – 
Агротехнология факультеті құрылды. 
2010 жылы факультетте «Биотехноло-
гия», «Агротехнология», «Зоотехноло-
гия, генетика жəне селекция» сынды үш 
кафедра жұмыс істеді. 
Бүгінгі таңда факультетімізде 5 

мамандық бойынша 458 студент оқиды. 
Олардың 348 – күндізгі бөлімде: Зоо-
техния – 121, Агрономия – 54, Орман 
шаруашылығы ісі – 51, Биотехнология – 
42, Тамақ өнімдерінің технологиясы - 80, 
сырттай оқуда - 104, кешкіде – 6 студент 
оқиды. Екі жылдың ішінде 458 студент 
жақсы көрсеткіш деп ойлаймын.

- Факультетте қай маман түрлерін 
даярлайсыздар? 

- Факультеттің «Зоотехния», «Агро-
номия», «Орман шаруашылығы ісі» 
атты үш мамандық ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіреді. Зоотехниктер мал 
өнімдерін, агрономдар өсімдік, орман-
шылар орманды жетілдіріп, өсіреді. 
Содан кейін ол өнімдерді өңдеу ке-
рек қой. Ол үшін «Биотехнология» 
жəне «Тамақ өнімдерінің технология-
сы» деген екі мамандық бар. Сонда 
біздің факультет ауыл шаруашылық 
өнімдерін өндіру жəне өндеуді 
үйретеді. Ауылшаруашылық өнімдерін 
өндіру жəне өндеу – Елбасының 
Қазақстан бағдарламасындағы қазіргі 
бағыттарының бірі. 

- Оқытушылар құрамы қандай?
- Оқытушылар құрамы сапалық 

жағынан жоғары. Ғылыми атағы бар 
ұстаздар факультет бойынша – 70 пай-
ыз. 3 ғылым докторы, 15 ғылым канди-
даты, 3 тəжірибелі ғалым, профессор-
лар: Бексейітов Т.К., Альмишев У.Х., 
Мұстафаев Б.А. 
Факультет ғалымдары агроөнер кəсіп-

тік кешенді ғылыми қамсыздандыру-
мен айналысады. Ірі қара малдың 
эмбриондерін трансплантациялау 
мен асыл тұқымды мал жасау; картоп 
тұ қымдарын микроклональді кө бей-

ту тəсілімен сауықтыру; ауыл шаруа-
шылығы қалдықтарын утилизациялау 
жəне биогумусты алу; инвентаризация 
жəне дəрілік шөптердің қорын анықтау, 
жануарлардың селекциясы; тамақ 
өнеркəсібіне арналған техниканың 
тəжірибелі жаңа үлгілерін өндеу; ет, 
сүт, балық шикізаттары негізіндегі 
тамақ өнімдерінің технологиясын өндеу 
жəне жетілдіру сияқты бағыттарда 
жұмыстарын атқарып келеді.

- Студенттердің сапалы білім алу-
ына қандай жағдайлар жасалып жа-
тыр?

- Біздің факультеттің дамып келе 
жатқаны ауыл шаруашылығының кө те-
ріліп, дамып келе жатқанының айғағы. 
Президент болсын, үкімет болсын 
ауыл шаруашылығының дамуына көп 
кө ңіл, көп қаржы бөліп жатыр. Біздің 
университет те студенттеріміздің са-
палы білім алуына көп назар бөлуде. 
Мақ са тымыз – бəсекеге қабілетті ма-
ман даярлау. Материалдық база «жану-
арлар биотехнологиясы», «өсімдіктер 
биотехноло гиясы», «ас өнімдерінің био-
технологиясы», «зоотехнология жə не
се лекция», «өсімдік зерттеу ғы лы мы»,
«егін шаруашылығы», «қал дық тар-
ды утилизациялау биотехнология-
сы» сияқты лабораторияларымен 
жабдықталған. Сонымен қа тар, сту-
дент теріміз аптасына екі рет Красно-
армейка ауылындағы Павлодар ауыл 
шаруа шылық ғылыми зерттеу институ-
тына барып, тəжірибелер, зертханалық 
жұмыстар жасайды. Оған арнайы 
тəжірибелік егістіктер бар. Өздері 
барлық жұмыспен тікелей айналысып, 
өз көзімен көріп, пайдалы, 
құнды тəжірибе жинай-
ды.

- Студенттер прак-
тиканы қайдан өте ді?

- Біз ауыл шаруа-
шы лықтарымен ты ғыз 
байланыстамыз. Сту-
денттерімізді прак тикаға 
облысымыздағы шаруа шы-
лықтарға, мысалы «Побе-
да» ЖШС, «Галицкая» ЖШС, 
«Рубиком» ЖШС, «Сүт» АҚ, 
сонымен қатар, басқа да 
қалаларға ірі асыл тұқымды 
мал шаруашылықтарына 
жі бе ріп отырамыз. Мə-
селен, Қостанайда «Қазақ 
тұлпары» ат заводы, Астана-
да Республикалық асылдан-
дыру орталығы «Асыл түлік», 
Өскемендегі «Құс» фабрика-
сы.

- Оқу бітіргендердің жұмыспен 
қамтылуы қалай?

- Жұмыспен қамтылуы 100 пайыз бол-
маса да, жақсы, орташа деңгейде деуге 
болады. Бізде оқыған балалар облыста 
өз орындарын тауып жатыр. Мəселен, 
Жанғазинов Т. – Успен ауданының 
ауылшаруашылығы бөлімінің бас ма-
маны, Пиотровский Ю.А. – «Рубиком» 
ЖШС бас зоотехнигі, Куликов О. – «Ру-
биком» ЖШС селекционері, Меле-
хов Д.А. – «Победа» ЖШС зоотехнигі, 
Фоменко А. – «Золотой теленок» ЖШС 
технологы. 

- Жастар «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы бойынша ауылға 
барып, жалақының төмендігіне 
көңілдері толмай жатады. Осы 
жөнінде сіздің пікіріңіз...

- «Жалақы төмен, жағдай жасалмай-
ды» деген бос сөз ғой. Егер жақсы ма-
ман болып, қожайынына пайда тигізіп, 
еңбектенсе, ол неге төлемейді, ол 
міндетті түрде төлейді. Өзіңді көрсет-
сең, екі-үш есе көбейтеді жалақыны. 
Ал егер пайдаң жоқ болып, жұмысы 
жүрмей жатса, несінен төлейді. Жұмыс 
істеп, өзіңді көрсету керек. Бəрі əркімнің 
өз қолында деп ойлаймын.  

- Факультеттің бүгінгі күнге дейінгі 
жетістіктері?

- Алматы қаласында өткен Рес-
публикалық студенттер арасындағы 
олимпиадада 2009 жылы «орман 
шаруашылығы ісі», «зоотехния» 
мамандықтарының топтары ІІ орын, 
2011 жылы наурыз айында «зоотех-
ния» тобы ІІ орын, 

«Тамақ өнімдерінің технологиясы» 
тобы ІІІ орын жеңіп алды. Сонымен 
қатар, 2010 жылы «Биотехнология» 
мамандығының студенті Панкова Ан-
желла ҚР Тұңғыш Президенті қорының 
ұйымдастыруымен өткен сайыста «Сүт 
тағамдарының жаңа түрлерін ұсыну» 
тақырыбындағы ғылыми жұмысымен І 
орын, алтын медальды жеңіп алды. 

- Алдағы уақытта қандай жос-
парларыңыз бар? 

- Біз факультет болғалы бірінші 
рет өзіміз ниет білдіріп, өзіміздің ба-
стауымызбен 14-15 қазанда «Ауыл 
шаруашылығында ғылым мен өндірстің 
интеграциясы» атты халықаралық 
ғылыми практикалық конферен-
ция өткіземіз деп жоспарлап жатыр-
мыз. Университет жоспарына енгізіп, 
соған дайындалудамыз. Аталмыш 
конференцияға Германия, Монғолия, 
Ресейдің белгілі ғалымдары, біздің 
əріптестеріміз келеді.  
Сонымен қатар, «Қазақстан-гер-

мандық эмбрионалды транспланто-
логия ғылыми орталығы» атты лабо-
ратория ашылмақшы. Биыл қаңтар 
айында профессор Мағаш Аятханұлы 
екеуіміз Германияға іссапармен барған 
болатынбыз. Берлиндегі Мемлекеттік 
Гумбольд университетіне, Бавария-
да «Бавария малды асылдандыру 
бірлестігіне» барып, шетелдік əріп-
тестерімізбен кездесіп, бірігіп жұмыс 
істеуге шарт жасасқан болатынбыз. 
Оны қара шаңырағымыздың ректоры 

Ерлан Арын көріп, универси-
тет бағдарламасының «20 ең 
ірі жобасына» енгізіп қойыпты. 
«Қазақстан-германдық эм-
брионалды трансплантология 
ғы лыми орталығы» деп мега 
жоба ретінде кіріп тұр. Соны-
мен бірге, үш жаңа лабора-
тория ашпақшымыз: 1) тамақ 
өнімдерінің экспертизасы; 2) 
тамақ өнімдерінің технологи-
ясы, 3) қолданбалы биология. 
Ең бастысы, университеттің 
бағдарламасына ендік, сол 
бағытта жұмыс істеп ке-
леміз. 
Алдағы жоспарлар тізі-

мінде факультет буклетін 
жасау да бар. Ол буклет-
те факультетіміз жайлы 
барлық ақпарат болады. 

- Əңгімеңізге рахмет, 
жемісті еңбек тілеймін! 

Сұхбаттасқан: 
С.НЫСАНБЕКОВА.

Мақсатымыз – бәсекеге 
қабілетті маман даярлау

Бексейітов Тоқтар Кәрібайұлы – еліміздің ауыл шаруашылығы саласына еңбегі сіңген азаматтардың Бексейітов Тоқтар Кәрібайұлы – еліміздің ауыл шаруашылығы саласына еңбегі сіңген азаматтардың 
бірі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор. Қазірде С.Торайғыров атындағы Пав-бірі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор. Қазірде С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің Агротехнология факультетінің деканы. Қазақ ғылымы мен лодар мемлекеттік университетінің Агротехнология факультетінің деканы. Қазақ ғылымы мен 
біліміне қосқан үлесі бағаланып, биыл Республика бойынша «жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» біліміне қосқан үлесі бағаланып, биыл Республика бойынша «жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантының иегері атанды. Тоқтар Кәрібайұлы басқаратын факультет өзінің қысқа мемлекеттік грантының иегері атанды. Тоқтар Кәрібайұлы басқаратын факультет өзінің қысқа 
тарихына қарамастан, зор табыстарға қол жеткізіп отыр. Осы орайда біз Тоқтар ағамен аталмыш тарихына қарамастан, зор табыстарға қол жеткізіп отыр. Осы орайда біз Тоқтар ағамен аталмыш 
факультеттің тарихы, тыныс-тіршілігі жайында сұхбаттасқан едік.     факультеттің тарихы, тыныс-тіршілігі жайында сұхбаттасқан едік.     
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Один из таких корифеев в казахстан-

ской науке – наш земляк, академик На-
циональной Академии Казахстана РК, 
лауреат Государственной премии в об-
ласти науки и техники Гахип Уалиевич 
Уалиев. Как и всех мальчишек, родив-
шихся в суровые военные годы, детство 
его не баловало. Он родился буквально 
через несколько месяцев начала самой 
кровопролитной в истории человечества 
войны. Но у сельской ребятни, которая 
в отличие от городской растет в непо-
средственной близости с природой,  о 
детстве, каким бы скудным оно не было, 
остаются яркие воспоминания. Да и аулы 
в те годы жили одной большой семьей, 
переживая сообща трудности и радости. 
Так жили и в ауле Енбекши, что лежит в 
самом сердце Железинского района, в 
северной части Павлодарской области. И 
хотя климат в этих краях суровый, а зимы 
долгие, природа железинской земли впе-
чатляет своей живописностью: ковыль-
ные степи перемежаются белопенными 
березовыми колками, а в пойме Иртыша 
в начале лета благоухает разнотравье.  
Когда молодой Гахип более пяти десят-
ка лет назад решил поступать на один 
из сильнейших факультетов столичного 
вуза, многие аульчане пытались переубе-
дить юношу. Но парень из павлодарской 
глубинки не только поступил, но и стал 
одним из лучших студентов механико-
математического факультета Казахского 
государственного университета.

УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА…
Жизненный путь каждого из нас во  

многом предопределяется встречами с 
людьми, которые могут кардинально по-
влиять на него. Я считаю, что одной из 
таких самых значимых в жизни встреч 
для Г.У.Уалиева стало знакомство с Умир-
беком Арислановичем.Джолдасбековым, 
ректором Казахского государственного 
университета им.С.М.Кирова. Мне по-
счастливилось быть студентом, затем на-
чинать свою научно-преподавательскую 
деятельность в КазГУ в период руковод-
ства вузом У.Р.Джолдасбековым. Выдаю-
щийся ученый, основоположник школы 
механики роботов, теории механизмов 
и машин в Казахстане, крупный органи-
затор науки и образования республики, 
академик после декабрьских событий 
был подвергнут настоящей травле, по-
нижен с должности ректора до заведую-
щего кафедрой, затем и просто завлаба. 
Но справедливость восторжествовала, и 
в начале 90-х он возглавил, а затем стал 
почетным директором Института меха-
ники и машиноведения Национальной 
академии наук Республики Казахстан. 
В 1994-1995 годах У.А. Джолдасбеков  - 
председатель комитета по науке, образо-
ванию и новым технологиям Верховного 
Совета Республики Казахстан, а с 1995 
года – президент Инженерной академии, 
депутат Мажилиса парламента Казахста-
на. В марте этого года к 80-летию рано 
ушедшего из жизни ученого, видного об-
щественного и государственного деяте-
ля Республики, в Алматы на территории 
КазНУ им. аль-Фараби, который за  16 лет 
своего руководства он вывел в число луч-
ших университетов Союза, был установ-
лен гранитный памятник, который вышел 
из-под резца  признанного скульптора 
страны Кадырхана Какимова. 
Я развернуто остановился на уникаль-

ной личности У.А. Джолдасбекова неслу-
чайно. Академиком, автором почти 400 
научных работ, среди которых 14 моно-
графий, 24 учебных пособия, 102 изобре-
тения СССР и 10 зарубежных патентов, 
было подготовлено 25 докторов наук и 
более 120 кандидатов наук, в том числе 
и из зарубежных стран. Но первым уче-
ником этого выдающегося ученого на на-

учной стезе посчастливилось стать герою 
нашего очерка - Гахипу Уалиевичу Уалие-
ву. Их – ректора ведущего вуза страны и 
начинающего ученого – в те годы разде-
ляли десятилетняя разница в возрасте и 
социальный статус, но годы и чины для 
настоящих ученых, увлеченных общно-
стью научных интересов, не играют боль-
шой роли. В этом их отличие от ученых-
временщиков. Сейчас по истечении лет я 
вижу, как много передал наставник начи-
нающему в те годы ученому, и не только 
в научном плане. В своем выступлении 
на открытии Первого Международного 
Джолдасбековского симпозиума, про-
ходившего в марте этого года в Алматы, 
министр образования и науки Республики 
Казахстан Б.Жумагулов отмечая заслуги 
своего наставника и старшего товарища 
У.А. Джолдасбекова перед Отечеством и 
наукой, остановился на его высоких нрав-
ственных качества: « …он имел огромный 
моральный авторитет, его слова никогда 
не расходились с делом, он обладал глу-
бинным умением находить дорогу к душе 
окружающих его людей. Он был для меня 
старшим товарищем и наставником, ря-
дом с которым в течение четверти века 
я проходил школу жизни. И то, как мы 
помним и чтим наших учителей и предше-
ственников, есть пример для следующего 
поколения. В этом – глубинная связь вре-
мен. И об этом мы с вами должны помнить 
всегда». 
Ученый широкого круга интересов 

У.А.Джолдасбеков постоянно ориентиро-
вал своих учеников на новые поиски, осо-
бо обращая внимание на создание уни-
версальных методов исследования и их 
использование для решения прикладных 
задач - в этом преуспели и его ученики. 
Доброта, простота общения, подкупаю-
щая искренность, стремление передать 
свои знания без остатка притягивала к 
нему молодых преподавателей, аспиран-
тов, студентов, присущая Джолдасбекову 
отличает и его любимых учеников, одним 
из которых стал Гахип-ага. 
В 1972 г. под руководством академика 

У.А.Джолдасбекова он защищает канди-
датскую, уже позднее, в 1986 году - док-
торскую диссертацию по специальности 
«Теория механизмов машин и автомати-
ческих линий». Возвращаясь к глубин-
ной связи времен: Умирбек Арисланович 
Джолдасбеков, всемирно признанный 
специалист в области теории механизмов 
и машин, лауреат многих международных 
премий, ученик основоположника совет-
ской научной школы по механике машин 
академика АН СССР И.И.Артоболевского, 
передал своим ученикам, в том числе 
Г.У.Уалиеву, фундаментальнейшие знания 
в той области знаний, которые позднее 
вывели их на мощную научную орбиту. 
Академик учил своих учеников придержи-
ваться в образовательном процессе глав-
ного принципа университетского образо-
вания – единства науки и образования. 
Но не будем забегать вперед, нарушая 
хронологию событий.

ОТ МАТЕМАТИКА-ПРОГРАММИСТА 
ДО ПРОРЕКТОРА ПО НАУКЕ

Итак, после успешного окончания уни-
верситета будущий ученый в 1965-67 гг. 
проходит стажировку в лаборатории ко-
лебаний машин Института машиноведе-
ния АН СССР под руководством акаде-
мика К.В.Фролова. С 1970 года Гахип-ага 
начинает работать на родном    механико-
математическом факультете и прохо-
дит за два десятка лет трудовой путь от 
математика-программиста до проректора 
по научной работе ведущего вуза респу-
блики.  Его становлению как большого 
ученого связано в большой степени с 
деятельностью на кафедре прикладной 
механики, которой он руководил в тече-
ние 10 лет, возглавив позднее и один из 
старейших факультетов вуза – факуль-
тет механики и прикладной математики. 

Эти годы насыщены событиями, которые 
отражают всесоюзное признание учено-
го на научном Олимпе. За цикл научно-
исследовательских и проектных работ 
Г.У.Уалиеву в 1982году присуждено зва-
ние лауреата Государственной премии 
в области науки и техники. За успешные 
совместные научно-практические работы 
с предприятиями п/я А-3698, п/я А-3425 
(Новосибирск, Москва) ученому была 
вручена Почетная грамота Министерства 
машиностроения СССР (1985г.).  
Кафедра «Механики», с деятельностью 

которой прочно связана деятельность 
академика Г.Уалиева, начиная с самых 
первых его шагов в вузе как ученого и пре-
подавателя, заслуживает особых слов.  
Одна из старейших кафедр КазНУ им. аль-
Фараби, она была создана  еще в 1935 году 
как кафедра теоретической механики. Бо-
лее сорока лет ею руководил орденоно-
сец, профессор И.Д.Молюков, ставший 
затем деканом физико-математического 
факультета, проректором по научной 
работе университета. Видный след в ка-
захстанской науке оставил и следующий 
заведующий кафедрой В.А.Сапа, тоже ор-
деноносец. Его работы были широко из-
вестны и признаны ведущими мировыми 
специалистами в этой области. Ветеран 
войны В.А.Сапа был  в 1986 одним из не-
многих, кто открыто выступил в защиту 
ректора университета и своего коллегу 
У.А.Джолдасбекова во время гонений по-
сле Декабрьских событий. К слову, под-
готовка специалистов-механиков на ка-
федре  наибольшего расцвета достигла 
в семидесятые-восьмидесятые годы про-
шлого века в период руководства вузом 
именно У.А.Джолдасбековым.
Надо отметить, что открытие  вслед 

за МГУ второй в СССР университетской 
кафедры в КазГУ по прикладной меха-
нике и научно-исследовательских ла-
бораторий по механики машин явилось 
значительным этапом в создании науч-
ной школы механики машин в Казахста-
не. Еще ранее, в 1970 году, при кафедре 
теоретической механики были созданы 
научно-исследовательские лаборатории 
механики машин и математического мо-
делирования. Кафедра прикладной меха-
ники с приданием ей вышеназванных ла-
бораторий была организована в1973 году 
на базе кафедры теоретической механи-
ки. На кафедре и в лаборатории были на-
чаты широкомасштабные исследования 
по теории механизмов высоких классов, 
динамике ткацких машин и роторных си-
стем, роботам и манипуляторам. Таким 
образом, было положено начало казах-
станской научной школы по механике ма-
шин.  Опять забегая вперед, отмечу, что в 
1997 г. кафедры теоретической механики 
и прикладной механики также были объе-
динены в одну кафедру теоретической и 
прикладной механики, и до 1999 года ею 
заведовал Гахип Уалиевич Уалиев.

ВКЛАД УЧЕНОГО В НАУКУ
Г. Уалиев является одним из ведущих 

ученых СНГ в области математического 
моделирования механических систем, 
аналитической механики, динамики ме-
ханизмов и машин. Его научные интере-
сы многогранны и относятся к различным 
областям механики машин и аналити-
ческой механики. С его именем связано 
становление и развитие важнейших на-
учных направлений: разработки методов 
построения глобальных и локальных 
математических моделей механических 
систем и динамики механизмов пере-
менной структуры с упругими звеньями и 
связями. Он внес значительный вклад в 
развитие наиболее сложной задачи меха-
ники – динамики машин. Полученные им 
результаты широко известны за рубежом. 
Им получены научные результаты, имею-
щие важные теоретическое и практиче-
ское значения. 
Имя академика Уалиева пользуется 

бесспорным авторитетом в научной сре-
де. В 1992 году Гахип-ага был назначен 
заместителем председателя Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) Респу-
блики Казахстан. С 2002 г. по 2008г. он 
работает директором Института меха-
ники и машиноведения им. академика 
У.А.Джолдасбекова МОН РК. Ученым и 
крупным организатором науки опублико-
вано более 200 научных работ, в том чис-
ле  учебники,  монографии, учебные посо-
бия и  учебно-методические разработки. 
Он является автором более 15 патентов 
Италии, ФРГ, Швейцарии, Казахстана 
и изобретений СССР. Под его научным 
руководством защищено более 10 док-
торских и 20 кандидатских диссертаций. 
В 1989 году был Гахип-ага был избран 
членом-корреспондентом Национальной 
академии наук РК, в 1994г. академиком 
Инженерной академии РК, в 2001г. ака-
демиком Академии высшей школы РК, в 
2004г. избран академиком НАН РК. 
Академик принимал активное уча-

стие в подготовке научных и научно-
педагогических кадров в Республике, 
награжден знаками «Отличник высшей 
школы СССР» (1985г.), «Отличник обра-
зования Республики Казахстан», (2000г.). 
Почетными грамотами Министерств выс-
шего и среднего специального образо-
вания СССР и КазССР. Председатель 
Национального комитета по теоретиче-
ской и прикладной механике, член бюро 
Международной федерации по ТММ, 
председатель объединенного диссерта-
ционного совета по защите докторских 
диссертаций, член Национального коми-
тета по теоретической и прикладной ме-
ханике Российской Федерации – титулов 
и званий ученого трудно перечесть. 
К слову, в Национальный российский 

комитет, учрежденный еще в 1956 году, в 
разные годы входили такие крупнейшие  
ученые-механики Союза, как академи-
ки И.И. Артоболевский, Н.Н. Боголюбов, 
В.В. Болотин, А.А. Дородницын, Я.Б. Зель-
дович, А.Ю. Ишлинский, М.В. Келдыш, 
П.Я. Кочина, М.А. Лаврентьев и другие. 
Включение в него  казахстанского ученого 
– признание его исключительных заслуг в 
развитии этой научной сферы. И в этом 
факте можно тоже усмотреть глубинную 
связь времен: академик Джолдасбеков, 
сам окончивший МГУ им.М.В.Ломоносова, 
одним из первых в Казахстане заговорил 
об интеграции науки, образования и про-
изводства. Его ученик, а ныне сам кори-
фей казахстанской науки Г. Уалиев развил 
и приумножил дело Учителя, не снижая 
высокую планку, заданную им. 
Традиция поддерживать связи с веду-

щими учеными мира и тесно сотрудничать 
с ними продолжается на кафедре и сегод-
ня. Она сотрудничает с Гейдельбергским 
университетом, университетом Нагойя, 
Веймарской архитектурно-строительной 
высшей школой (Германия), научным 
центром Лэнгли НАСА США и Пекинским 
университетом (проблемы пульсирующей 
детонации), а также с рядом ведущих рос-
сийских научно-образовательных цен-
тров. 
Река жизни стремительно течет впе-

ред, меняя порою русло, но неизменен 
ее курс – так и развитие науки. Его не по-
вернуть вспять. Неизменны только  тра-
диции, заложенные предшественниками. 
Сама жизнь академика Уалиева – при-
мер стойкости, колоссальной силы воли, 
неутомимой энергии – поучительна для 
новых поколений казахстанских ученых. 
Как крупного ученого, большого патриота 
своей страны, человека энциклопедиче-
ских знаний и отзывчивого сердца. Для 
нас же, павлодарцев, его имя особо доро-
го. Ведь здесь, на нашей земле, прошли 
годы детства и юности 

Е. АРЫН,
ректор ПГУ им.С.Торайгырова,

доктор экономических наук, 
профессор

ГЛУБИННАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Развитие науки самым непосредственным образом связано с ее корифеями. Имена выдающихся ученых становятся Развитие науки самым непосредственным образом связано с ее корифеями. Имена выдающихся ученых становятся 
эпохальными. Эпохе Келдыша в российской науке равновелика эпоха Сатпаева в отечественной, когда на небосклоне эпохальными. Эпохе Келдыша в российской науке равновелика эпоха Сатпаева в отечественной, когда на небосклоне 
казахстанской науки засияли имена Бекмаханова, Ауэзова, Шокина, Маргулана и других основоположников различных на-казахстанской науки засияли имена Бекмаханова, Ауэзова, Шокина, Маргулана и других основоположников различных на-
учных сфер.  учных сфер.  
Эстафету первопроходцев отечественной науки подхватили те, кто в 70-90-е прошлого века составил костяк на-Эстафету первопроходцев отечественной науки подхватили те, кто в 70-90-е прошлого века составил костяк на-
учной элиты Казахстана. Для нас, ученых независимого Казахстана, они стали связующим звеном с сатпаевской эпохой. учной элиты Казахстана. Для нас, ученых независимого Казахстана, они стали связующим звеном с сатпаевской эпохой. 
Благодаря их неутомимой деятельности в казахстанской науке живы и продолжают развиваться традиции преемствен-Благодаря их неутомимой деятельности в казахстанской науке живы и продолжают развиваться традиции преемствен-
ности. У наших наставников, детей военного времени, был сильный внутренний стержень, который, как правило, фор-ности. У наших наставников, детей военного времени, был сильный внутренний стержень, который, как правило, фор-
мируется в сложнейших жизненных ситуациях. Из далеких сел и аулов юноши и девушки, которых назовут поколением мируется в сложнейших жизненных ситуациях. Из далеких сел и аулов юноши и девушки, которых назовут поколением 
шестидесятников, рвались в большие города, выдерживали экзамены наравне со столичной молодежью,  претерпевали шестидесятников, рвались в большие города, выдерживали экзамены наравне со столичной молодежью,  претерпевали 
житейские трудности, жадно впитывая в себя новые знания. В истории казахстанской науки немало больших ученых, ко-житейские трудности, жадно впитывая в себя новые знания. В истории казахстанской науки немало больших ученых, ко-
торые, приехав на учебу из отдаленных сел, прошли тернистый путь до признанных корифеев в своей области знаний.торые, приехав на учебу из отдаленных сел, прошли тернистый путь до признанных корифеев в своей области знаний.
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К ЧЕМУ НАМ 
«КОПАТЬСЯ «КОПАТЬСЯ 

В ПРОШЛОМ»?В ПРОШЛОМ»?
Что скрывать, в нашем 

современном обществе 
есть немало людей, кото-
рых раздражает само упо-
минание о драматическом 
периоде 20-40-х годов 20 
века. «Ну, что же вы все 
копаетесь в прошлом?» 
- отмахиваются они от 
разговоров на эту тему. 
Недавно побывавший у 
нас в гостях известный 
казахстанский журналист 
Нурторе Жусип по этому 
поводу отметил: «Историю 
пересмотреть никому пока 
не удается. История есть 
история. Нам нужно учить-
ся у истории. Не допускать 

тех ошибок, не допускать повто-
рения пуска кровавых ма-
шины репрессий». 
Трудно избежать эмоций, 

когда перед тобою запечат-
ленные на бумаге воспоми-
нания очевидцев, которых 
становится с каждым годом 
меньше. Но, отринув эмоции, 
ответим, что же волнует нас 
во всем этом сегодня? С каки-
ми целями и почему именно в 
Казахстане сталинское пра-
вительство проводило этот 
чудовищный эксперимент? Ка-
кими концепциями режим обо-
сновывал свои шаги? И к каким 
результатам, текущим и долго-
временным, привела сталин-
ская политика в республике?  
Советуем просмотреть нашим 
читателям статью в Интерне-
те упомянутого Алексея Икон-
никова («Континент»), который 
проделал большую аналитиче-
скую работу на основе Архива 
Президента Республики Казах-
стан. «Сталинские репрессии 
тридцатых годов в Казахстане 
имели колоссальные масштабы 
и далеко идущие социально-
экономические последствия. 
Плохо это или хорошо, но они 
оказали огромное влияние на 
последующую эволюцию куль-
турных, ментальных, этниче-
ских, ценностных особенностей 
казахстанского социума» - отме-
чает упомянутый автор. Значит, 
чтобы яснее понять состояние 
и векторы развития нынешнего 
казахстанского общества, нам 
все-таки надо «копаться в про-
шлом».

«ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ»«ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ»
Мы не претендуем на автор-

ство представляемого вниманию 
читателей материала, потому  
позволили себе ссылку на мате-
риалы различных авторов. Лик-
видация зажиточных хозяйств, 
которые были системообразую-
щим звеном в экономическом 
воспроизводстве аула, пишет 
Алексей Иконников, привела к 
неуправляемому хаосу в тради-
ционной структуре как кочевого, 
так и оседлого крестьянского хо-
зяйства. Вместо консолидации 
середнячества и роста благосо-
стояния власть получила паупе-
ризацию, люмпенизацию насе-
ления и быстрое экономическое 
обнищание аула. Причем нельзя 

сказать, что это было незаплани-
рованной ошибкой. Напротив, с 
ликвидации экономического ло-
комотива – зажиточных хозяйств 
началось целенаправленное 
силовое разрушение традици-
онных отношений. Между тем 
откровенно деструктивная на-
правленность госполитики в от-
ношении скотоводства – основы 
казахстанской экономики стано-
вилась очевидной. Например, 
в целях достижения «ударных» 
показателей по заготовке шер-
сти во многих районах власти 
заставляли чабанов стричь скот 
среди суровой зимы, итогом чего 
становилась массовая гибель 
животных. Продразверстка по 
хлебозаготовкам распростра-
нялась на не сеющие пшеницу 
животноводческие хозяйства. В 
страхе сесть в тюрьму за «сабо-
таж» их жители 

были вынуж-
дены обменивать свой скот на 
зерно и сдавать его в счет заго-
товок. По сути, государство отби-
рало у селян все. Потребление 
продуктов стало стремительно 
падать. Итогом полного изъятия 
продовольствия стал страшный 
«голощекинский» голод, унес-
ший жизни, по разным оценкам, 
от 2,2 до 2,7 млн. казахов. 
Параллельно шли массовые 

репрессии. Архив сообщает, что 
в 1928–1930 годах за саботаж и 
срыв заготовок были осуждены 
34 121 селянин, расстреляно – 
277. Только в 1929–1933 годах 
«тройки» ПП ОГПУ приговори-
ли по этим статьям к расстре-
лу 3386 человек и заключили 
в лагеря 13 151. Особенный 
цинизм на фоне голода имел 
печально знаменитый закон 
1932 года об охране социа-
листической собственности 
и соответствующая статья 
УК, по которым только за 
1932 год в Казахстане было 
осуждено 33 345 человек. В 
условиях массового голода, 
когда люди ели даже кошек 
и лягушек, «высшую меру» 
можно было получить за 
горсть зерна. Как известно, 
значительную долю осужденных 
за подобные «преступления» 
составили дети и подростки. Ма-
шина власти не щадила даже их, 
самых беззащитных.
Начало 30-х годов становит-

ся периодом структурного фор-
мирования огромной империи 
ГУЛАГ в Казахстане – разверты-
вания на территории нынешних 
Карагандинской, Кустанайской, 
Семипалатинской и других об-
ластей сотен концентрационных 
лагерей для заключенных со 
всего Союза. Итак, происшед-
шая в 20-40-е годы прошлого 
года  трагедия казахского на-
рода не была «борьбой с ино-
родцами» и рецидивами им-
перских настроений, как хотят 
представить некоторые ученые. 
Все намного страшней и подлей. 
Налицо –  циничный, расчетли-
вый геноцид целого народа, «за-
чистка территории», выражаясь 
языком современной прессы, 
для претворения масштабной 
индустриализации.
А. Иконников, опираясь на 

данные архива Президента, под-
тверждает это: «Только с начала 
1930-го до середины 1931 года 
из Казахстана откочевало 281 
230 крестьянских хозяйств – все-
го, по самым скромным оценкам, 
1 млн. 130 тыс. человек. Вопрос 
о численности жертв голода и 
карательных акций до сих пор 
остается открытым. Только от 
голода и связанных с ним бо-
лезней, а также беспрецедентно 
высокого уровня 

с м е р т н о -
сти в начале 30-х годов казах-
ский этнос потерял 2 млн. 200 
тыс. человек, что трудно назвать 
случайностью».
Поражает циничная последо-

вательность власти. Шаг пер-
вый – сломать традиционный 
уклад, чтобы получить чистую 
территорию. Второй шаг – завез-
ти дармовых рабочих и вперед - 
саженьими шагами - к индустри-
ализации. «Сельское хозяйство 
некогда процветавшего Казах-
стана было уничтожено. После 
голода 1933 года его фактически 

пришлось воз-

рождать с нуля. 
В течение первой пятилетки 
(1928–1932) удельный вес респу-
блики в производстве зерна по 
СССР упал с 9 до 3 процентов. 
Поголовье КРС6 млн. 509 голов 

в 1928 году сократилось до 965 
тыс. в 1932-м. Из конского по-
головья в 3 млн. 516 тыс. голов 
(1928 г.) было вырезано и пало 3 
млн. 200 тыс. До самого начала 
Великой Отечественной войны 
восстановить даже половину 
уровня 1928 года животновод-
ству Казахстана не удалось. 
Размещение в республике 

огромного числа лагерей, кото-
рые концентрировались преиму-
щественно в зоне больших про-
мышленных строек (например, 
Караганда, Экибастуз) было не 
случайным. Стране требовался 
уголь и металл. Дармовой труд 
сотен тысяч заключенных на со-
оружении промышленных гиган-
тов Караганды и других будущих 
индустриальных центров был 
удачным решением этой задачи. 
массовые репрессии стали эф-
фективной частью политики ин-
дустриализации, так как позво-
лили в рекордно короткие сроки 
осуществить колоссальные 
промышленные проекты. «Как 
экономический субъект ГУЛАГ 
был одним из самых эффектив-
ных проектов ХХ века, – пишет 
об этом Н. Абдыкаримов. – Труд 
огромных масс заключенных 
позволил ресурсами ГУЛАГа за 
каких-нибудь пять-шесть лет 
сделать то, на что при цивили-
зованных экономических мето-
дах потребовались бы десяти-
летия».
И еще одна неправда. Казах-

ский народ не шел безропотно 
на заклание, как стадо бара-
нов. Массовые протестные на-
строения вылились в 372 вос-
стания, в которых в 1929–1931 
годах участвовало более 80 
тысяч человек. За участие в 
крупных восстаниях и вол-
нениях в 1923-1931 гг. только 
органами ОГПУ осуждено 
5551 человек, из которых 883 
расстреляно.

Я – ВРАГ ВРАГОВ Я – ВРАГ ВРАГОВ 
МОЕГО НАРОДА…МОЕГО НАРОДА…

Тиранам всех времен 
известно одно правило – 
чтобы превратить народ 
в безропотную толпу, не-
обходимо его обезглавить, 

истребив наиболее достойных 
его сыновей. 30-40-е годы отме-
чены тотальным уничтожением 
цвета казахской интеллигенции. 
В маховик репрессий попали 
общественные деятели, ученые, 
писатели, поэты, акыны, деяте-
ли культуры, искусства, образо-
вания. Ильяс Жансугуров, Беим-
бет Майлин, Магжан Жумабаев, 
Халел Досмухамедов, Арап Ами-
ров... По обвинению в «фашиз-
ме» арестовали М. Гатауллина, 
А. Асылбекова, С. Нурпеисова, 
К. Сарымулдаева, У. Кулумбето-
ва, Г. Тогжанова, Т. Рыскулова, 
Н. Нурмакова, А. Букейханова, 
С. Ходжанова и многих других 

в и д н ы х 

представителей ин-
теллигенции. Сейчас, спустя 
многие десятилетия, вызыва-
ет гордость то достоинство, с 

которым наша национальная 
интеллигенция держалась со 
сталинскими приспешниками.  
Приведем лишь один пример. В 
августе 1937 г. судили руководи-
телей Каркаралинского округа. 
Среди обвиняемых был Мансур 
Гатауллин, которому предоста-
вили последнее слово. Он пока-
зал рукой на своих товарищей, 
сидящих на скамье подсудимых: 
«Это не враги народа. Враг я. 
Меня и судите. Одного. Но я тоже 
не враг народа, а враг врагов 
народа. А стал я этим врагом в 
1932 г., когда приехал по коман-
дировке в Кентский район. Выхо-
жу из машины - никого и ничего 
вокруг, одна длинная база для 
скота стоит. Открываю дверь, 
а там трупы. Все огромное по-
мещение - в штабелях трупов. 
У некоторых людей глаза еще 
открыты, но видно: с минуты на 
минуты умрут. Я вышел обратно. 
А на улице крики. Безумные рас-
трепанные женщины с ножами 
набросились на шофера, пыта-
ются его зарезать. Я выстрелил 
в воздух, они разбежались. При-
гляделся, а неподалеку очаг, 
большой казан на огне. Варится 
что-то. Приоткрыл крышку, - а 
там, булькающей воде, то ножка 
мелькнет, то ручка, то детская 
пятка... Вот тогда я и стал врагом 
врагов моего народа»... 
Власть, лишая общество его 

элиты, стремилась построить 
нравственно-идеологическую 
альтернативу вековому культур-
но-нравственному наследию. Фе-
тиш «советского счастья», якобы 
пришедшего на смену буржуазно-
националистическим пере-
житкам прошлого, должен был 
заменить в сознании новых по-
колений исконное, то, что со-
ставляло сущность народной 
(как национальной, так и надна-
циональной) самоидентифика-
ции. В долговременной перспек-
тиве это вело к формированию 
новой «расы», именуемой гомо 
советикус.
К сожалению, до сих пор труд-

но найти добротное исследо-
вание по истории героической 
«Алаш Орды». Незаслуженно 
забытыми оказываются многие 
славные фамилии, в том чис-
ле, к примеру, первые наркомы 
Казахской АССР - люди, стро-
ившие в начале прошлого века 
молодое государство. Сегод-
ня мало кто знает, например, о 
Биляле Сулееве, наркоме про-
свещения Каракалпакии. А ведь 
стараниями Биляла Сулеева в 
Семиречье создавались первые 
школы, был открыт учительский 
институт в Семипалатинске. 
Благодаря другому семиреченцу 
- Ильясу Джансунгурову - подни-
малась и развивалась казахская 
литература. Оба выпускника 
школы Мамании в Капале были 
репрессированы и расстреляны. 
И сегодня, несмотря на их по-
смертную реабилитацию, о них 
знают преступно мало, хотя 
эти люди внесли большой 
вклад в народное просвеще-
ние.
Мы помним, но все же наша 

историческая память, навер-
ное, должна быть более дея-
тельной. В отечественной исто-
рии нет даты более высокой в 
своей скорби, более пронзи-
тельной по своему эмоциональ-
ному накалу, чем 31 мая. Погиб-
шим от репрессий и замученным 
голодом наши почести не нужны. 
Эта память нужна больше нам, 
ныне живущим. Только пережив 
потрясение, катарсис от сопри-
косновения с прошлым  – когда 
в горле ком от прочитанного – 
наши дети поймут настоящую 
цену Независимости Казахста-
на, вырастут патриотами своей 
страны.
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Говоря о драматической эпохе сталинского геноцида, истори-

ографы часто сравнивают Казахстан с «полигоном», где систе-

ма провела гигантский социальный эксперимент. Хотя несколько 

и цинично, тем не менее объективно очень близко к этому одно 

из поздних советских определений Казахстана как «лаборатории 

дружбы народов». Мало кто в поздние советские времена заду-

мывался о цене, заплаченной несколькими поколениями за этот 

«лабораторный», действительно уникальный, социоментальный 

креатив. Цена страшная. И потому, конечно, трудно говорить обо 

всем происходившем в те годы без эмоций. Сталинский период в 

Казахстане – это не только политические репрессии конца трид-

цатых, уничтожившие его интеллектуальную элиту, не только 

Степлаг и Карлаг, через которые прошли миллионы заключенных 

и ссыльных. Это и жесточайшая коллективизация, разрушившая 

традиционный многовековой уклад жизни казахского народа. и «го-

лощекинский» голод, и насильственное переселение ряда этносов 

из центральных районов СССР. В широком смысле этот экспери-

мент, вобравший в себя миллионы человеческих трагедий, можно 

рассматривать как пример полномасштабной искусственной ре-

структуризации общества, предпринятой тоталитарным режи-

мом на отдельно взятой национальной территории. 
Алексей Иконников

Экономическая подоплека репрессий очевидна. СССР 30-х го-

дов ХХ века был огромной страной с неравномерной, в основном 

низкой плотностью населения и преимущественно аграрной 

экономической ориентацией. Последнее напрямую относится к 

Казахстану: это была одна из самых малонаселенных окраин с 

обширными пространствами, хорошими климатическими усло-

виями, богатыми природными ресурсами. Экономическая перео-

риентация цивилизованными методами потребовала бы очень 

много времени, а внешнеполитическая обстановка была для это-

го крайне неблагоприятной. Цель «догнать и перегнать», быстро 

создать сильную индустрию и мощный военно-промышленный 

комплекс была жизненно важна для Сталина. Репрессии позволи-

ли без больших затрат перебрасывать огромные людские массы 

в малонаселенные районы, подобные Казахстану, и использовать 

дармовой труд на масштабных проектах.
Алексей Иконников

ЧЕМУ НАМК ЧЕМУ НАМ сказать что это было незаплани

Последняя точка в майском выпуске универси-Последняя точка в майском выпуске универси-
тетской газеты ставится 31 мая – дате, для всех тетской газеты ставится 31 мая – дате, для всех 
нас, работающих в этом печатном органе и, наде-нас, работающих в этом печатном органе и, наде-
емся, наших читателей, знаменательной. В этот емся, наших читателей, знаменательной. В этот 
день мы светлой памятью почитаем тех, кто пали день мы светлой памятью почитаем тех, кто пали 
жертвами политических репрессий.  А это не только жертвами политических репрессий.  А это не только 
расстрелянные и замученные в лагерях наши сооте-расстрелянные и замученные в лагерях наши сооте-
чественники. От голода и связанных с ним эпидемий, чественники. От голода и связанных с ним эпидемий, 
а также постоянно высокого уровня естественной а также постоянно высокого уровня естественной 
смертности казахский народ потерял в 20-40-е смертности казахский народ потерял в 20-40-е 
годы прошлого столетия 2 млн. 200 тыс. человек, годы прошлого столетия 2 млн. 200 тыс. человек, 
т.е. около половины всего своего состава. Это День т.е. около половины всего своего состава. Это День 
памяти и тех, кто погиб от голодомора, кто от-памяти и тех, кто погиб от голодомора, кто от-
кочевал на чужбину – разве они не стали жертвами кочевал на чужбину – разве они не стали жертвами 
чудовищной политики? Миллионы невинных людей, чудовищной политики? Миллионы невинных людей, 
по которым тогда прозвенел колокол. по которым тогда прозвенел колокол. 



№ 4 (126) 
сəуір, қоян жылы 2011

6КонференцияКонференция

Нұртөре ЖүсіпНұртөре Жүсіп
республикалық «Айқын республикалық «Айқын 
газетінің бас редакторы»:газетінің бас редакторы»:

«Қазақ баспасөзі – қазаққа «Қазақ баспасөзі – қазаққа 
жанашыр баспасөз …»жанашыр баспасөз …»
Мемлекеттік тілде сөйлемейтін 

кімдер? Өкінішке, мемлекеттік 
қызметшілер. Мəселе шешетін 
де солар. Мемлекеттік тілде 
мəселе қоятын азаматтар қатары 
алдағы уақытта көбеймесе, азай-
майды. Сондықтан қазақ тілін 
меңгеру ісінде біздің мемлекеттік 
қызметшілер Президентімізден 
үлгі алуы тиіс. «Майын тамы-
зып сөйлемесе де, қазақ тілінде 
түсінісу үшін тілді үйренулеріне 
болады ғой» деп Елбасы Ассам-
блея сессиясында айтты да.
Тілге қатысты көп сөзден 

гөрі айкын да нақты істер ке-
рек. Қазақстанда тілді дамыту 
үшін, барлық жағдай жасалған. 
Ендігінің бəрі өзімізге байланы-
сты. Ал қазақ тілінің болашағына 
күмəнмен, күдікпен қарайтын 
пессимистерге айтарым: осыған 
дейін жойылмаған қазақ тілі өз 
елі, өз Мемлекеті барда ешқашан 
жойылмайды. 
Күн тəртібіндегі мəселеге 

тікелей қатысты болмаса да, осы 
мəртебелі жиынды пайдаланып, 
өзім маңызды деп есептеген бір 
жəйтке тоқтала кетейін. Аты-жөні 
дұрыс толтырылмаған қазақтар-
ды қате қазақ десек, бола ма?  
Бар ма бізде ондайлар?!.  Қаптап 
жүр. Қате қазақтардың қайда 
тұратынын іздеудің қажеті жоқ: 
елдің ең басты ресми екі газетінде 
жарияланған Мемлекеттік білім 
гранты иелерінің ресми тізіміне 
көз салсаңыз болды. Бұл мəселе 
жөнінде қанша күйзеліп, қанша 
қынжылса да, ештеңе жасай ал-
май, дымы құрып отырғандар да 
табылады. Солардың көбісі елдің 
сауатын ашатын мұғалімдер. 
Қатені түзететін, түзетуге 
тиісті ұстаздар санаты дəл осы 
мəселеге келгенде ештеңе  істей 
алмай отыр. Грант иелерінің аты-
жөндеріне қараңызшы: Гульназ, 
Гульнара,  Гульден, Гульжайна,  
Гульшат, Бақытгуль, Мейрам-
гуль... Осы да жетер. Тоқтайық. 
Ойланайық. 
Осындай аты-жөндері қате 

толтырылған балалар биыл да 
мектеп бітіреді. Аттестат алады. 
Төлқұжат алады. Оқуға түседі. 
Студент болады. Ертең диплом 
алады.  Балалы-шағалы бола-
ды...Олардың бəрі қате жазатын 
болады…

Бір кеткен қате осылай өріп 
кете береді.
Қате неден?
Метірке деген бар. Адамға 

туғанда берілетін түпқұжат. Аты-
жөндері қате-қате толтырылғанға 
жоғарыда аты аталған, сондай-
ақ аты аталмаған талай баланың 
түк те кінəсі жоқ! Түпқұжатқа 
қалай жазылды, сол заң. Оны 
ешкім түзете алмайды. 
Газетті алып қарағандар қате 

аты-жөндерді көргенде редак-
торлар, корректорлар қайда 
қарап отыр деуі мүмкін. 
Қарапайым ата-ана, мек-

теп мұғалімдері ай қарай ма 
деп аң-таң болуы да ғажап 
емес. Рас, мектеп мұғалімдері 
жыл сайын мектепке келетін 
баланың тізімін алады. Сабақ 
береді. Дəптер тексереді. Жыл-
ды қорытады. Осының бəрінде 
сынып журналдарының бетінде 
қате өріп жүреді. Фамилияда, 
атында, əкесінің атында «мяг-
кий знак» толып жүр. Мұғалім 
соның қате екенін көреді. Біледі. 
Бірақ түзете алмайды. Түзетуге 
қақы жоқ. Өйткені, метіркеде 
солай. Метірке – түпқұжат. 
Түпқұжатқа түскен жазу – заң. 
Соның негізінде кейін төлқұжат 
толтырылады. Аты-жөні қате-
қате бала тест тапсырады. Тізім 
шығады. Қатені газет корректор-
лары түгілі бас редакторы да 
түзете алмайды. Көріп отырсыз 
қате екенін. Білесіз қате екенін. 
Бірақ бір əріпті түзетуге қақыңыз 
жоқ. Сонда не болды?
Мұны реттеуге, түзетуге, 

түзетуге болмай ма? 
Əлде осы күйі бəрі кете бере 

ме?
Қате қазақ дегенге шамдана-

тындар да шығуы мүмкін. 
Қазақтың қазақ екені қайдан 

білінеді? Əрине, төлқұжатынан. 
Төлқұжаттың негізі – түпқұжат. 
Тəуелсіз ел болдық деп 
тақиямызды төбеге қанша 
атқанымызбен, аты-жөнімізді 
дұрыс, сауатты жазып алмайын-
ша, біздің қазақ болуымыздың 
өзі əлі қиын сияқты. 
Шалағайық неден шығып 

отыр?
Тіл туралы заңның былқыл-

дақтығынан. Орыс тілі ресми 
тіл ретінде мемлекеттік тілмен 
қатар қолданылады деу арқылы 
осындай ала-құлалық, шимай-
шатпақ өрескел қателерге жол 
ашылып отыр. 
Түпқұжатты да, төлқұжатты 

да қазақша толтыруға бола ма? 
Болады. Ендеше не кедергі? Іс 
қағаздарын мемлекеттік тілде 
жүргізуге көшкен Қазақстанның 
бақандай бес облысында да 
негізінен түпқұжат та, төлқұжат 
та орысша толтырылады. 
Азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімдерінде кімдер отыр? Олар 
неге мемлекеттік тіл туралы Кон-
ституция талабын орындамай-
ды? 
Ең басты мəселе – Қазақстан 

азаматтарының туу туралы 
куəлігін қалай толтыруда болып 
отыр. Біз өз мемлекетімізді, оның 
Конституциясын сыйлайтын бол-
сақ, ең алдымен осы түпқұжат 
толтыруды МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ-
ДЕ жүргізуіміз керек! Ағылшын 

тіліндегі нұсқасы қатар болса, 
жақын жəне жырақ шет елдерге 
шығуда қиындық тумайды. 
Сонда жоғарыдағыдай 

қателерге тосқауыл қойылады.  
Қате деген Қазақстан азамат-

тарына қаншалықты зиян екенін 
ойлап қараңызшы: Бір əріп басқа 
– адам басқа. Хат-хабар алма-
су, ақша аударымдарын жасау, 
төлемақы, өтемақы, жəрдемақы, 
зейнетақы, жалақы, қаламақы 
алу сияқты талай мəселеде қате 
алдан шығады. Өзіңді-өзің құжат 
жүзінде дəлелдеумен дал болып 
жүргенің. Анықтама алу керек. 
Анда бару керек, мында бару 
керек. Студенттердің жеке есеп 
карточкасын ашуы, стипендия 
алуы, мүгедектердің жəрдемақы 
алуы, зейнеткерлердің зейне та -
қы алуы оңайға түспейді. Əр құжа-
ты əр түрлі толтырылған азамат-
тар да бар. Мүлік мəселесінде, 
нотариат жұмыстарында – өтініш, 
сенімхат, аманат мəселелерінде 
бір қате əріп əр түрлі дауға жол 
ашуы да мүмкін. Бір əріптің 
қате жазылуының кесірінен күні 
ертең талай азамат өзіне тиесілі 
зейнетақыдан қағылмасына кім 
кепіл?
Қате қайдан шығады? 

Компьютерлердің көбінде қазақ 
қаріптері жоқ. Бары ашылмайды. 
Соның салдарынан құжаттарды 
орысша толтыра салу жиілеп 
отыр. Бұл бір. 
Екіншіден, əр қазақ өз 

құжатын салауатты толтыру 
ісіне жауапкершілікпен қарап 
отырған жоқ. Түпқұжат жəне 
төлқұжат толтырғанда оның 
мемлекеттік тілде рəсімделуін 
екінің бірі талап ете бермейді. 
Бұл ұлттық мəселе. Ұлт ретінде 
өзімізді өзіміз сыйламасақ, бізді 
кім сыйлайды? Аты-жөні қате 
толтырылған басқа ұлт өкілін 
кездестірдіңіз бе?

16 жасқа толғанда берілетін 
төлқұжат 25-те бір, 45-те бір 
қайта ауыстырылады. Кеткен 
қателерді сонда түзетуге болар 
деп көңіл жұбатуға тағы болмай-
ды. Өйткені, бір құжатты түзету 
үшін қанша жерге сандалу ке-
рек. Қанша есікті ашу, қанша 
табалдырықты тоздыру керек. 
Қаншама анықтама жинау қажет. 
Осының бəрі азаматтардың 
ығырын шығаратын болғасын, 
олар бəріне қолын бір-ақ 
сілтейді.
Сондықтан бірінші кезекте 

Үкімет, оның Əділет министрлігі 
бұл мəселеге назар аударуы, 
сөйтіп орын алып отырған 
олқылықты жоюдың нақты шара-
сын қолға алуы қажет деп білеміз. 
Қазақтілді БАҚ осы мəселеге 
ерекше назар аударып, барлық 
жерде бірдей бірлесе үн қатып, 
мəселені бірлесіп көтерсе дегім 
келеді. Қазақ елінің Тəуелсіздігін 
жылма-жыл қате қазақсыз қарсы 
алайық. Ел боламыз десек, ең 
əуелі өзімізді өзіміз сыйлайық. 
Ол үшін аты-жөнімізді дұрыстап 
жазуды қолға алайық. Бұл кез 
келген азаматтың намысына сын 
нəрсе. Өз намысымызды өзіміз 
қолдан бермейік! 

  Біздің ұлттық БАҚ ақпарат 
нарығында үлкен қыспақтың 
арасында қалып отыр. Өзге 

тілдегі ақпарат нөпіріне біз төтеп 
бере алмай отырмыз. Мұның түп 
негізінде Мемлекеттік тіліміздің 
толық, өз мəнінде, өз күшінде 
айналысқа түспей жатқаны жа-
тыр.
Бізге қуатты, күшті, бəсекеге 

қабілетті мемлекеттік тіл қажет. 
Бізге сауатты ұрпақ қажет.  
Осы ретте Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мəртебелі 
мінберін пайдаланып, бірнеше 
ұсыныс жасаған едім, соны тағы 
айтқым келеді:  

1. Қазір жаңа технологиялар за-
маны. Кез келген адам өз үйін, өз 
қаласын, қажетті координаттар-
ды, басқа да деректерді интернет 
арқылы алуға аса қолайлы GPS /
global posіtіon system/ жүйесін 
іске қосу қажет.

2. Бүгінде қазақ латын код 
парағын алды, бірақ ол жаппай 
қолданысқа қосылған жоқ. Соны 
Қазақстандағы əрбір компьютер-
ге кіргізу керек. Орфографиялық 
көмекшілер, мысалы MS Word 
мəтіндік редакторы қателерді 
автоматты түрде жөндейтін бо-
лады. Қате деген толып жатыр. 
Көше атаулары, кісі есімдері, 
бильбордт тар мен жарнамалар-
да өрес кел қателерге дейін то-
лып жүр. Одан құтылудың бірден 
бір жолы осы орфографиялық 
көмекшілерді компьютерге енгізу. 
Сонда тілді толық меңгермеген 
адам болса да, қате жазбай-
ды. Компьютердің өзі ондай 
қателердің кетуіне жол бермейді.
Қазір жастарымыздың қолы-

нан «сотка» түспейді. Осы-
ның да бізде бірнеше атауы 
бар. «Ұялы», «омарталы», 
«мобильді», «қалталы» «қал-
та фон» деп атайды. Осыны да 
бір ізге келтіру керек. Сосын 
қазақ тіліндегі sms-ақпараттар, 
электронды пошта хабарлары 
бір біреудің телфонында не ком-
пьютерде ашылса, енді бірінде 
ашылмайды. Мəжіліс депутаты 
Тəңірберген Алдоңғаров та осы 
мəселені жақында Парламентте 
көтерді. Ол еліміздегі мобильді 
телефон операторларына қазақ 
тілін енгізуді ұсынды. Мұндай 
жүйе бүгінде тек «Samsung» те-
лефондарында ғана бар. Егер 
осындай жүйені жаппай енгізетін 
болсақ, онда   жер шарының кез 
келген түкпіріне жіберуге, шет 
елдерде оқып жатқан Қазақстан 

балаларымен тікелей байланыс 
орнатуға мүмкіндік туады.

3. Негізі қалай болғанда да 
еліміздің ертеңі үшін АВС-net 
/ эй-би-си нет/ негізіндегі қазақ 
əліпбиін ІT-технологиялар сала-
сына тездетіп енгізген дұрыс. Ол 
электрондық карта, электрондық 
банкинг, электрондық коммер-
ция, e-maіl, SMS жазбаларды 
реттеп, дауыс тану, роботтық 
технологиялар мен жасанды ин-
теллект мəселелерін жедел ше-
шуге мүмкіндік береді. Осындай 
əліпби мемлекеттік тілде білім 
беретін мектептердің беделін 
көтеріп, өзге ұлт өкілдерінің ба-
лаларына кең жол ашады. Бұл 
ұлтаралық қатынасты, іргесі 
берік достықты бекітудің осы 
заманғы бірден-бір озық əдісі 
болмақ.
Қазіргі кезде «қазақ журналис-

тикасының деңгейі төмен, сапа 
жоқ» деген əңгіме ара-тұра айты-
лып қалады.  Мұндай сөздерді мен 
де естіп жүрмін. Бұл əңгімені айта-
тындар кімдер? Негізінен, журна-
листикадан қашық жүрген адам-
дар. Ал, журналистиканың отымен 
кіріп, күлімен шығып жүрген жан-
дар қазақ журналистикасының 
бағасын да, қоғамда алатын ор-
нын да жақсы біледі. Қазақ журна-
листикасы – таза ұлттық журнали-
стика. Ұлттық журналистиканың 
өз ерекшеліктері болады. Ұлттық 
журналистика ең алдымен 
мемлекетшілдікті жақтайды. 
Қазақстанның тəуелсіздігі 
қазақ тілінде шығатын газет-
журналдардың бəрінің негізгі 
құндылығы десем, артық бол-
мас. Тіпті, оппозициялық деп 
ат қойылып, айдар тағылған 
баспасөз билікті, биліктің 
кейбір олқы тұстарын ашық 
сынап, жазып келе жатса да, 
еліміздің тəуелсіздігін ашық 
күстəналағанын көрген емеспін. 
Демек, қазақтілді журналистика 
мемлекетті құраушы халықтың, 
яғни, қазақ ұлтының сөзін сөйлеп 
келе жатыр. Қазақтілді журна-
листика – жауыққан, өшіккен, 
қатыгез журналистика емес, ол 
сұрқия сөз айтпайды. Ұлттық жур-
налистика – ұстамды журналисти-
ка. Ең басты ерекшелік осы. Бұл, 
əрине, əлдекімдерге ұнамауы 
мүмкін. Əсіресе, қазақтілді 
журналистиканың белең алып, 
күш алып, қайраттанып келе 
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жатқаны базбір жандарға шаншу-
дай қадалуы ғажап емес. 
Сондықтан да, жоғарыдағыдай 

басы артық сөзді бұрқ еткізеді 
де қызығына қарап отырады. 
Мемлекеттік тіліміздің өркен 
жаюымен бірге қазақ журнали-
стикасы да қанатын кеңге жая 
береді. Бұл анық нəрсе. Қазір 
Қазақстан халқының 75 пайызы 
мемлекеттік тілді біледі, түсінеді. 
Енді қазақ тілін қолданатындар 
қатары арта түсетін болады. 
Осы орайда, қазақ газеттері еш 
қалғымауы тиіс. Ақпараттық 
бəсекеде алдыңғы саптан 
көрінуге ұмтылуымыз керек.
Қазақ баспасөзі – қазаққа жа-

нашыр баспасөз. Қазақтың тари-
хы мен мəдениеті, ұлтымыздың 
құндылықтары бүгінгі қазақ 
баспасөзінде кем жазылып 
жатқан жоқ. Қазақ басылым-
дары ұлт, жер, тіл, дін, діл 
мəселелеріне келгенде айрықша 
айбарлы. Бұл сөзіме нақты дəлел 
келтіруіме болады.  
Естеріңізде болса, осыдан 

бір-екі жыл бұрын «Дайджест» 
атты басылым шықты. Онда 
қазақ тіліндегі газеттерде жазы-
лып жатқан мақалалар орысша 
аударылып басылды. «Дайд-
жест» газеті аз уақыт ішінде 
қалың қазақстандықтарға та-
нымал болды. Неге? Өйткені, 
осы газет бетіндегі аударма 
мақалалар өте қызықты еді. 
Қазақтілді журналистердің мə-
селе көтерудегі өткірлігін орыс-
тілді журналистердің өздері 
мойындады. Тіпті, «Қазақстанға 
оппозицияның қажеті жоқ екен 
ғой, қазақтілді газеттер сол 
оппозицияның орнын басқан 
сияқты» деген пікірлер де естіле 
бастады. Соның салдары ма, кім 
білсін, «Дайджест» газеті ақыры 
жабылып қалды. Сондықтан, 
қазақ журналистері айтарын ай-
тып, жазарын жазып келеді деуге 
болады.
Қазіргі таңда журналистер 

шетінен білімді, көздері ашық, 
көкірегі ояу. Бір емес, бірнеше 
тілді білетін журналистер шоғы-
ры өсіп келеді. Интернетті 
тиімді пайдаланады, осы за-
манғы ақпарат алу құралдарын 
жетік меңгерген. Алайда, біздің 
қазақ журналистерінің са ла-
лық мамандануы əлі де олқы 
соғып жатыр. Мəселен, құқық 
тақырыбын тереңдете жазған 
Нури Муфтахтың ізбасар іні-
қарындастары қанша? Бол-
маса, саяси шолу ісінің білгірі 
Нұрмахан Оразбековтің, қазақ 
көсемсөзінің қара нары Ма-
рат Қабанбайдың, экономи-
ка саласын жіліктеп жазатын 
Ахас Тəжуітовтың ізбасарлары 
неге көп емес? Ойландыратын 
сұрақтар.  Қаржы-қаражат сала-
сын індете жазып келе жатқан 
журналистердің артынан ілесетін 
жас буын есімдерін саусақпен 
санауға болады. Сонда қаптаған 
журналистика факультеттері 
жөнді білім бермей ме? Жоқ, жас 
журналистер қиын тақырыптар 
мен күрделі саланы жазудан 
жалтара ма? Қалай болғанда да, 
қазақ журналистері белгілі бір 
салаға жақсылап тұрып маман-
дануы тиіс. Оның үстіне, қазіргі 
заман ақпараттық технология-
лар заманы. Тіл білетіндер зама-
ны. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ 
журналистері ағылшын тілін 
терең білуі тиіс дер едім. 
Біздің қазақ ұзақ жыл-

дар бойына қыспақта болды. 
Қажымұқан сияқты балуандары-
мыз ылғи екінші планда жүрді. 
Алға шығуға, кеудені керуге еш 
мүмкіндік болмады. Қазақтың 
қазақ атын танытқанына осы 
соңғы жиырма шақты жыл ғана 
ғой. Тəуелсіздікті біз күн сай-
ын қадірлей білуіміз қажет. 
Енді көкжиек ашылды. Кеңістік 

көбейді. Аяқ астына емес, алысқа 
қарау керек. Қазақ-ағылшын 
тілдерін еркін меңгеру қазақ 
ақпарат құралдарын нығайтады, 
журналистердің ақпарат айды-
нында желкен керуіне кең жол 
ашады деп білемін.

«Журналистің жегені жантақ, 
еңбегі еш, тұзы сор» деп 
жүргендер бар. Қате пікір. 
Қазақ елінде журналистердің 
жағдайы соншалықты жаман 
емес. Жаман болса, жыл сайын 
Президенттің БАҚ саласындағы 
сыйлығы беріле ме? Жыл сайын 
Баспасөз қызметкерлері күнінде 
еліміздегі барлық министрліктер 
мен ведомстволар журналистер-
ге тиісті сый-сияпат жасайды. 
Жергілікті əкімдіктер де қалыс 
қалып жатқан жоқ. Сондықтан, 
ауызды құр шөппен сүрту дұрыс 
болмас. Қазақстан Журналистер 
одағы, Қазақстан Журналистер 
академиясы тағайындайтын 
сыйлықтардан өзге, банктер 
мен «Самұрық-Қазына» сияқты 
əлеуметтік даму қорлары жазар-
ман ағайынға қолдау көрсетіп 
келеді. Түрлі салаларға жария-
ланып жатқан бəйгелердің өзі 
бір төбе емес пе? Демек, жаза-
мын дейтін журналиске билік 
тарапынан да, қоғам тарапынан 
да қолдау бар. Жас журналистер 
«Шабыт» фестиваліне қатысып, 
бақ сынап жүр. «Жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» шыққандары 
республикалық «Дарын» 
сыйлығына ұсынылып жатады. 
Мұндай қолдау кешегі кеңес 
өкіметінің кезінде де болған 
емес. 
Бізде журналистердің 

құқығы толық қорғалған ба? 
Деген сұрақты да жиі естимін. 
Қазақстанда «БАҚ туралы» 
заң бар. Біздің негізгі жұмыс 
істейтін заңымыз осы. Ата Заң 
бар. Онда сөз бостандығы мен 
шығармашылық еркіндікке 
кепілдік берілген. Былай 
қарағанда, барлық мүмкіндіктер 
қарастырылған тəрізді. Алайда, 
қалың журналист ағайынның, 
қазақстандық БАҚ-тың аяғын 
тұсайтын бір жайт бар. Ол – 
«БАҚ туралы» заңымыздағы 
былқылдақ тұс. Осы заңның 
бірнеше бабы бойынша аза-
маттар ар-ожданыма нұқсан 
келді деп сотқа жүгіне алады. 
Ол дұрыс та шығар. Бірақ, сотқа 
жүгіну ісін шектейтін уақыт — 
орысша айтқанда, «срок давно-
сти» деген нақтыланбаған. Яғни, 
кез келген азамат кез келген 
БАҚ-ты жарияланған мерзімінің 
қаншалықты өткен-кеткендігіне 
қарамастан сотқа тарта алады. 
Көптеген елдерде «срок давно-
сти» деген мəселенің басы ашық, 
яғни, бір жылдан асқан жағдайда 
сот ондай істі қарамайды.
Қазақ журналистері əлі 

де болса өзінің құқықтық 
сауаттылығын жетілдіре беруі 
тиіс. Мəселен тілге байланысты 
біз өз құқықтарымызды білеміз 
бе? Егер сізге қажетті адам 
немесе мекеме қазақ тілінде 
қатынас жасағысы келмесе оған 
қолданатын шара мынау: ҚР 
прокуратурасы туралы заңының 
26-бабына сəйкес ҚР Тіл туралы 
заңдарының бұзылуына кінəлі 
мемлекеттік органдардың, кез-
келген меншік нысанындағы 
ұйымдардың бірінші басшы-
лары, сондай-ақ заңды жəне 
жеке тұлғалар Қазақстан 
Республикасының заңдарына 
сəйкес жауап береді. Кез кел-
ген адамның мемлекеттік тілді 
білмеу желеуімен азаматтардың 
өтініштерін қабылдаудан бас 
тартуы, сондай-ақ, мемлекеттік 
тілде қызмет атқарылатын сала-
да тілдің қолдануына кез келген 
кедергі келтіру жауапқа тартыла-
ды. Бұл қағиданы орындау əрбір 
басшының қызмет бабындағы 

бірден-бір міндеті. Жоғарыдағы 
талап сақталмаған жағдайда 
олар тиісті тəртіптік жазаға тар-
тылуы, сонымен қатар лауазы-
мынан босатылуы мүмкін.

А.О. Есдаулетов, А.О. Есдаулетов, 
кандидат филологических кандидат филологических 
наук, доцент кафедры наук, доцент кафедры 
периодической печати и периодической печати и 
издательского дела ЕНУ издательского дела ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева:им. Л.Н. Гумилева:

«Монополизация СМИ «Монополизация СМИ 
опасна для общества»опасна для общества»
С приходом новых рыноч-

ных отношений изменилась не 
только структура общественно-
политических изданий, но и поя-
вились газеты, журналы, ориен-
тированные на принципиально 
новые группы читателей. 
Происходит появление большо-

го числа изданий, которые можно 
отнести к понятию «Псевдожур-
налистика». Под этим термином 
мы подразумеваем политические 
рекламно-агитационные мате-
риалы, облеченные в газетную 
форму и имитирующие собой 
традиционно-политическое изда-
ние. Концепция новой рекламной 
газеты, огромный тираж которой 
предполагалось распространять 
путем бесплатной рассылки, 
была едва ли не революционной, 
однако время показало, что ее 
создатели не прогадали – даже в 
условиях экономического кризи-
са начала и середины 90-х годов 
газеты постоянно привлекали ре-
кламодателей и сохраняли ста-
бильный тираж. «Из рук в руки», 
«Крыша», «Колесо» и др.
Ключевой тенденцией разви-

тия казахстанской постсоветской 
печати можно отнести стремле-
ние издателей к концентрации 
бизнеса. Процесс конгломера-
ции предполагает слияния, при-
обретения и выкупы, благодаря 
чему различные масс-медиа 
сосредоточиваются в руках не-
большого числа компаний. Неко-
торые критики утверждают, что 
от этого страдает разнообра-
зие сообщений, предлагаемых 
масс-медиа. 
В течение второй половины 

90-х годов ХХ века шел про-
цесс формирования медиа-
холдингов. Они в дальнейшем 
стали играть заметную роль в 
общественной жизни страны. 
Это «31 канал», «Алма ТВ» и 
т.д. Активизация политической 
борьбы, приводит к политиза-
ции общественно-политической 
периодики, ангажированности 
и предвзятости многих средств 
массовой информации. Появля-
ются оппозиционные издания, 
которые, несмотря на запреты, 
доводят до читателя мнения 
альтернативные официальной 
точке зрения. 
Опираясь на свой исторический 

опыт, используя достижения вы-
сокоразвитых демократических 
стран, Казахстан формирует свое 
информационное пространство 
таким образом, чтобы исключа-
лась всяческая политическая не-
терпимость, складывалось новое 
информационное мышление. Од-
нако в начале тысячелетия соз-

дание общественного движения 
«Демократический выбор Казах-
стана» изменило ситуацию. Такие 
издания, как «Новое поколение», 
«Республика», «Время», «Время 
по...» как будто подменили. На 
их страницах схлестнулись инте-
ресы определенных групп, пред-
ставителей высших эшелонов 
власти. Издания из инструмента 
удовлетворения читательского 
интереса превратились в «бое-
вые листки» и дубинку для све-
дения личных и корпоративных 
счетов общественно значимых 
персон. 
По мнению руководителя Сою-

за журналистов страны Сейтказы 
Матаева, монополизация СМИ 
опасна для общества. Наибо-
лее распространенная форма их 
консолидации в медиа-холдинги 
предполагает хорошо отлажен-
ную схему "устранения" неже-
лательных людей. В подобных 
случаях "компромат" сначала 
анонсируется по телевидению, 
затем более подробно описыва-
ется в ежедневной газете, и кон-
чается дело "типа журналистским 
расследованием" в "толстушке": 
"Человека вечером ошарашат, 
утром попинают, а уже в конце 
недели можно его и закопать". 
Соответствующие меры, пред-

принятые в те годы по выходу из 
кризиса, регулированию взаимо-
отношений государства и поли-
тизировавшихся олигархических 
групп, дали повод г-ну Агаеву 
("Немецкая волна", Кельн) «срав-
нить ситуацию со скрытой госмо-
нополией типографского рынка 
с Беларусью, заметив, что там 
тоже регулярно власть исполь-
зует этот инструмент в борьбе с 
неугодными СМИ». Вопрос был 
в том, что казахстанские изда-
ния и тем более телерадиоком-
пании не научились еще сами 
зарабатывать столько денег, 
чтобы быть самодостаточными 
и в определенной степени сво-
бодными в собственных убеж-
дениях. 
В последние годы мы стано-

вимся свидетелями того, что мир 
превращается в «большую де-
ревню», где события в одной ча-
сти света могут повлиять на по-
литическое, экономическое или 
финансовое состояние какой-
либо страны в другой части ми-
ровой системы. Вместе с тем, 
процесс глобализации повлек за 
собой столкновение геополити-
ческих интересов определенных 
государств.  
Геополитическое расположе-

ние Казахстана позволяет го-
ворить, что страна находится в 
таком окружении, где представ-
лены все три разновидности воз-
действия соседей на нашу стра-
ну. «Мы живем в эпоху растущей 
глобализации и возрастающей 
взаимозависимости, когда мощ-
ные внешние силы будут не-
избежно играть существенную 
роль в определении нашего 
будущего. Если мы серьезны в 
своих намерениях и умны, спо-
собны честно проанализировать 
внутренние и внешние факторы 
нашего развития, то у нас есть и 
возможность выбрать правиль-
ный путь…» - отметил президент 
страны Н.Назарбаев в «Страте-
гии 2030».
Казахстан стал рассматривать 

свои проблемы также через при-
зму процессов глобализации. 
Тому свидетельство Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 
9 декабря 1997 года «О форми-
ровании единого информацион-
ного пространства в Республике 
Казахстан»(12). По этому доку-
менту формирование единого 
информационного пространства 
в Республике Казахстан счита-
ется приоритетной сферой госу-
дарственной политики. Следую-
щим шагом в этом направлении 
было принятие «Концепции раз-
вития конкурентоспособности 
информационного пространства 
Республики Казахстан на 2006-
2009 годы», одобренная Указом 

Президента Республики Казах-
стан Н.Назарбаева в августе 2006 
года. Между тем, предусмотрено 
«… начать разработку специаль-
ной Стратегии информационно-
инновационного развития 
страны на 2008-2020 годы, ко-
торая должна поэтапно под-
готовить страну к прорыву в 
ряд информационно-развитых 
стран». Эта цитата из Основных 
вопросов и приоритетов Мини-
стерства культуры и информа-
ции РК. Там же подчеркивается 
«важная задача Министерства 
состоит в принятии системы 
мер по повышению конкуренто-
способности информационного 
пространства страны, где осо-
бое внимание необходимо уде-
лить решению проблемы модер-
низации государственных СМИ, 
укрепления их материально-
технической базы». 

Шәмшідин Паттеев,Шәмшідин Паттеев,
халықаралық «Түркістан» халықаралық «Түркістан» 
газетінің газетінің 
бас редакторы:бас редакторы:

«Бәсекелестік болған «Бәсекелестік болған 
жерде, сан емес, сапа жерде, сан емес, сапа 

артады...»артады...»
Басылымдардың көбеюінің 

жақсы жағы бар. Оның бір 
себебі, қазақ басылымдарының 
арасындағы бəсекелістікті арт-
тырады. Бəсекелестік болған 
жерде, сан емес, сапа артады. 
Сапалы басылым оқырманына  
қажетті дүниені бере алады 
дегіміз келеді. Осы тұрғыдан 
келгенде сан бар жерде, сапа 
бар дегенге келісуіміз керек. 
Оқырманнан артық таразы жоқ. 
Оқырманға қажеттісін қазақ 
баспасөзі бере алса, оқырман 
да өз қажетін өзіне ұнайтын ба-
сылымынан ала алады. 
Халықаралық «Түркістан» 

газетінің ашылуы да қасиетті 
Тəуелсіздігіміздің арқасы. Жал-
пы түркі идеясын насихаттайтын, 
халықаралық қарым-қатынастар 
мен əлемдегі күнделікті болып 
жатқан жағдайларға терең тал-
дау жасап, оқырмандарымыздың 
өрісін кеңейтетін халықаралық 
апталық бұл күндері еліміздің 
ақпарат кеңістігіндегі ор-
нын айқындап отыр. Тұрақты 
оқырмандарымыз қалыптасты. 
Еліміздегі болып жатқан сая-
си оқиғалардың мəн-жайын, 
экономикалық реформалардың 
өріс алуын, əлеуметтік ахуал-
ды жіті қадағалап, дер уағында 
үн қосып отырады. Шетелмен 
байланысымыз нығая түсті. 
Көптеген алыс-жақын шетелдер-
де меншікті тілшілеріміз жемісті 
жұмыс істеп, өндірте жазып жүр. 
Біз АҚШ-тың «Ист вью фикчерс» 
баспасымен тең əріптестік байла-
ныс орнатып, қоян-қолтық жұмыс 
жасаудамыз. Осы арқылы біздің 
газетте жарияланған материал-
дар ағылшын тілді оқырмандарға 
жол тартып, əлемге кең таралу-
да. Осы ретте біздің сайтымыз 
арқылы əлемдік астаналардағы 
– Париж, Лондон, Берлин, 
Мəскеу, Анкара, Стокгольм жəне 
басқа қалалардағы қазақтілді 
оқырмандарымыз еліміздегі 
болып жатқан оң өзгерістерді 
үнемі назарларында ұстап отыр 
деуге болады. Міне, осының бəрі 
еліміздің Тəуелсіздігінің арқасы 
дей аламын. 

Из материалов 
казахстанской прессы.

КонференцияКонференция
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ГАЗЕТ – ХАЛЫҚТЫҢ КӨЗІ, 
ншу-

Сондықтан да жоғарыдағыдай

көбейді. Аяқ астына емес, алысқа
қарау керек. Қазақ-ағылшын
тілдерін еркін меңгеру қазақ

бірден-бір міндеті. Жоғарыдағы
талап сақталмаған жағдайда
олар тиісті тəртіптік жазаға тар-

дание общест
«Демократичес
стана» изменил
издания, как «Н
«Республика», 
по...» как будт
их страницах с
ресы определе
ставителей в

И

жатқаны базбір жандарға шан
дай қадалуы ғажап емес. 
Сондықтан да жоғарыдағы

ҚҰЛАҒЫ ҺӘМ ТІЛІҚҰЛАҒЫ ҺӘМ ТІЛІ
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Менің əкем Бабылбек Əкімбекұлы 
қырық бес жылдай мұғалім болып 
қызмет атқарған. Ұлы Отан соғысының 
ардагері. Бізге бала кезімізден ел 
арасында тараған əңгімелерді көп 
айтушы еді.   Ақкөл-Жайылмада 
тұрақтаған Исабек ишан атам 
жайындағы əңгіме есімде қалыпты.  
Ақкөлдің əулиелі Ақкөл аталуы да 
осы кісінің есімімен байланысты бо-
луы мүмкін. Қазір өткен кезеңдердегі 
əңгіме аңызға айналып барады. 
Біздің Ақкөл маңында Исабек ишан 

деп атын атамай «Ишан атам», «Атам 
зираты», «Атам басы» деген тіркестер 
көп қолданылады. 
Сарыарқаға дін таратуға келген он 

екі ишаннан Исабек ишанның ата-
лары Аққу ишан, Мұрат ишан ғана 
тұрақтап қалған деседі. Жандарбек 
Қожахметұлының айтуынша алғаш 
келгенде Исабек  ишан Баянауылда 
Қанжығалының шаңырағына түскен 
екен. Сондықтан да менің əкемді 
қонақта отырғанда үнемі өзінің 
қасына шақырып, арқасынан қағып, 
«атам сыйлаған Қанжығалының 
ұрпағысың, бері шық», -деп жанынан 
орын беретін. Оны өзіміз талай көріп 
жүрдік. Бірақ мəн берген емеспіз. 
Жандарбек атаның бір ренішті сəтін 
көрген жоқпын, үнемі күліп жүретін, 
кісіге жайраң қағып, көңілді сөйлеп, 
қандай бір ренішпен келсең де 
көңіліңді көтеріп тастаушы еді. Со-
дан Көбелек апамызға (Жандарбек 
атамның бəйбішесі) қымыз алдыр-
тып, міндетті түрде шай қойғызатын. 
Келген шаруамызды тіпті сұрамайды. 
Шай үстінде барлық құрт, бауырсақ, 
кəмпитті бəрімізге үлестіріп береді. 
Алмасыңа қоймай, өзі ұсынып, 
«атаңның  үйінен алмағанда қайдан 
аласың»-деп күлдіріп қояды. Со-
дан соң менің əкеме қалтасын то-
сып, «қанша шықса соншасын ал, өз 
бағың»,-дейді. Əкем де əбден үйреніп 
алған болар əзілдеп отырып, қай 
қалтасын ұсынса, соған жалғыз қолын 
(соғыста айрылған) тығып жібереді де 
бір уыс ақшаны алып, «атам берді, 
мен алдым»,-деп күледі. 
Шай ішіп жайланған соң, «неге 

келгендеріңді білдім, балаң оқу 
бітірген екен, немесе үйлендірейін 
деп жүрсің, немесе машина алған 
екенсің»,-деп ойыңды айтқызбай 
біледі. Ағыл-тегіл батасын береді. 
Бірде қызық болды. Біз кіріп бары-

сымен:
– Көбелек, əй, Көбелек, жап ана 

машинасына жасыл шапанды, -деді 
амандаспастан бұрын. Біздің үйде 
сол жасыл пүліс мата əлі сақтаулы. 
Атамның көзіндей көріп балаларға 
ырым етіп ұстамай келеміз. 

 Жандарбек атамның қылығы 
өзгелерге ұқсамайтын. Жүрегі таза, 
аңқылдаған ақжүректің өзі. Оны біз 
бала болсақта аңғаратынбыз. Ол 
кезде ораза тұтуға, намаз ұстауға ел 
сескенетін, бірақ ауылдың үлкендер 
жағы оны  қалт жібермейді. Ораза-
да құран қатым ететіндер аз. Біздің 
Шідерті жағасындағы бұрынғы  Шідерті  
колхозы, кейін түрлі атаулармен Зеле-
ная роща, 11 ауыл, Ақкөл совхозының 
№2 бөлімшесі деп аталып кеткен   
ауылымыздың адамдары  арнайы 
көлік жіберіп алдыртып, бірнеше күн 
қонақ етіп жіберетін. Қонақ асын ішіп 
болған соң жағалай отырғандарға, 
төменгі үйде жүрген келін – кепшек, 
бала-шағаға алақанымен уыстап 
табақта қалған етті түк қалдырмай  та-
ратып беруші еді. Мен  көбіне əкемнен 

қалмай, атамның түні бойы шамның 
жарығымен (жарық түнгі 12-ден кейін 
өшіп қалатын)  айтқан əңгімесін, 
бəйітін тыңдайтынбыз. Бəйіт айтқан 
дауысы сондай құлаққа жағымды,  
бертін магнитофонға жазып алып 
едік, пленкасы жоғалып кетті. Есімде 
қалғаны бір жас бала өмірден өтер 
шағында ата-анасына басу айтып, 
кешірім өтінеді, балалық парызын 
өтей алмағанын, мəңгілік сапарға 
аттанып бара жатқандығы Алланың 
əмірі екендігін, атам жылап отырып 
айтқанда сай-сүйегің сырқырайды. 
Шілденің шыжып тұрған бір күні 

болатын. Сол жылы ораза шіліңгір 
шілдеде келді. Баянауылдың Бірлік 
совхозында тұратын Сүйінғали жиен 
ағамыз 90 –ға қараған шағында 
қайтыс болып, туыстары  Аққөлден 
Жандарбек атаны алғызды. Жолда 
əкеме соғып, біздің үйге тоқтады. Үй 
іші салқын, атам  біраз тынығып дем 
алды.  Сонда да аузы берік адамға 
жол жүру оңай емес. Дəл кетерде 
құдықтың мұздай суымен атамның 
басын шайып, бөкебайын суға шылап 
бердім. Атам қатты риза болып, бата-
сын беріп, көйлегінің жағасына тағып 
жүрген үлкен түйреуішін алып маған 
ұстатты. 

– Балам, мынауың бір табылған 
ақыл болды,-деді əбден риза болып. 

Мен оқу бітіріп келген жылдары  
бес жылдай Ақкөл орта мектебінде 
қызмет атқардым. Жандарбек атаның 
балалары Қанат, марқұм Бəтимамен  
бірге жұмыс істедім. Сағидолла менің 
сыныбымда болды. Сабақ сұрағанда 
басын сипап, күліп тұрғаны атамнан 
аумайтын. Мінезі де, түрі де атама 
келеді. Ата жолын ұстанып отырған 
Ахметолла да менің оқушым, ол 
Ақтоғай мешітінің имамы.  

...Исабек ишан  қай жылы екені 
белгісіз бірде бүкіл Арқаға   сауын 
айтып, ата жұрты Меккеге жинала-
ды.  Мыңды айдаған байлар үйірлеп 
жылқысын, табындап сиырын, ұсақ 
малын əкеліп, үлкен үйлерін тігіп 
Ишан атамды ұзақ жолға шығарып 
салуға жиналды. Бəрінің күткені 
əулиеден бата алу.  
Баянауылдан, Ерейментау-

дан, Қарқаралыдан, Семейден, 
Қараөткелден бай-манаптар жинала-
ды. Аттанатын уақытта жұртқа қандай 
өсиет айтар екен деп халық күтіп 
отыр. Сол кенде Исабек ишан: 
Сасық сасып кетті,
Ишандық басып кетті
Бəрінен де қымыздың қорын əкеп 
Шарабай асып кетті,-деп,  біздің 

атамыз Шарабайдың үстіне оқалы-
зерлі шапанды жапқан екен дейді. 
Үйірлеп жылқысын, табындап сиырын 
айдап əкелген  байлар күбірлесіп, 
«бұл қалай?» десіп күңкілдеседі. 
Себебі, Шарабай болса, арбаға 
жегілген екі құлынды бие мен бір тай 
ертіп,  сабаға қымыздың қорын ғана 
құйып əкеліпті.

Шыққан күңкілді естіп, ишан атам 
жауап берген деседі. 

– Шарабай байлығын көрсетуге кел-
ген жоқ, қымыздың қорын құйып, өзінің  
ырысын маған түгелдей беріп отыр. 
Құйған қорыңды өзіңе қайтардым, ақ 
ниетіңе разымын. Шарабай, қолыңды 
жай, үрім-бұтағыңнан ырыс-құт, 
бақ-береке кетпесін, , - деп батасын 
беріпті. 
Əкем осы жайды бізге сыр ғып ай-

тып отырушы еді. 
Кейде біз:
– Заман өзгеріп жатыр, дүние 

қымбаттап кетті,-десек, əкеміз 
бізді тыныштандырып, «Əуелі бір 
Алла, екінші Ата берген батаны 
ұмытпаңдар» -дейтін. 
Исабек ишанның дүниеден өткен 

уақыты туралы бір аңыз айтқаны бар. 
Себебі бұл аңыздай əңгіме. Бүгінгідей 
алыстан хабар алғызатын құрал жоқ. 
Ол кісі біздің ауылдан он шақырымдай 
жерде Сасық көл деп аталатын көлдің 
маңында қайтыс болыпты. Қазір ол 
жерде жаз болса құрғап қалатын, 
Құрөзек деп аталатын,  бұрындары 
суы мол шағын өзек болыпты.  Бұл 
Шідерті тасыған кезде суға толатын 
болуы керек.  Осы маңда біздің бала 
кезімізде ауылдар бірігіп сабантой 
қылатын. Сонда ойпаң жерде    жа-
падан жалғыз өсіп тұрған талға 
таңданатын едік. Көлеңкесінде оты-
рып, барған жұрт дем алатын. Еніне 
бірнеше адамның құшағы жетпейтін. 
Бізге талды кеспеңдер, кескен жерінен 
қан шығады деп қорқытатын. 
Ишан атамның денесін арулап,  бір 

қолдан бір қолға көтеріп беріп оты-

рып, осы атам басына дейін əкелген 
көрінеді. Шамамен арасы жетпіс-
сексен шақырым болар. 
Өткен жолаушы бұрылып, басына 

білген құранын оқып жүреді.  Əжем 
марқұм топырағын, кішкене ағаштың 
жаңқасын  орамалға түйіп, «атам зи-
ратынан» алынған қасиетті нəрсе, 
лақтырмаңдар, ұқыптап ұстаңдар, 
аяққа басылмасын деп, күртешемізге 
тігіп беретін. Бала кезімізден осын-
дай қасиетті, киелі деген ұғымдар 
бойымызда қалыптасты. Біз əулиелі 
Ақкөлдің қызымыз деп, аталарымыз-
ды мақтан етеміз. 

Д. ҚАРАШАШЕВА.

Исабек ишанИсабек ишан
Арғы атасы асыл тек,
Мұраттан туған Исабек.
Құт болып қоныс теуіпті,
Ақкөл-Жайылмаға кеп.

Аққудай ишан бабадан,
Бағдат ишан тараған.
Назардай асыл атадан,
Мұрат ишан нəр алған.

Нəсілі Саид қожа екен,
Діндарлығы мол екен.
Сусындап бүгін біз жүрміз,
Рухани нұрдан төгілген.

Он төрт жаста ишан деп,
Діни атақ алыпты.
Қасиетімен   киелі,
Баураған ол халықты.

Дарыған бойға киесі,
Бақ болып қонған еліне.
Бас иіп халқы құрметтеп,
Атапты оны «əулие».

Қылдыкөл жатқан тұрағы,
Басынан сөнбес шырағы.
Маңынан өткен жамағат,
Атының басын бұрады.

Ақкөл менен Жайылма,
Əулиелі деп аталған. 
Қоныстанған қалың ел,
Исаекемнен бата алған.

Ақкөлде салған мешітке,
Атаның аты берілді.
Дін мұсылман баласы, 
Керегең кең керілді.

Жандарбек атаЖандарбек ата
Аңқылдаған, ақкөңіл асыл ата,
Сағындық, дауысыңды берген бата.
Табақтан уыс-уыс бар балаға,
Тəбəрік тарататын ет асата.

Қона жатып айтатын əңгімесін,
Ат қойып, бəрімізді үшкіретін.
Əндетіп, бəйіт айтып, елді баурап,
Əзілдеп, жалыққанда күлдіретін.

Ай қонақтап тұрғандай маңдайына,
Бұлбұл ұя салғандай таңдайына.
Əуезді үніменен жанды баурар,
Уағыз тыңдап оралдық шалғайына.

Ауылға ата келсе, той болатын,
Кезектесіп, қонақ қып қой соятын.
Жапырлап бала біткен соңына еріп,
Дана қарттың сөзіне ден қоятын.

Əулиелер мекені – Ақкөл елі,
Шанышқан ақ таяғын жер киелі.
Жандарбектей батагөй атамыздың,
Рухына ұрпағы бас иеді. 

Д. ҚАРАШАШЕВА.

Әулиелер мекені – Ақкөл елі

(Исабек ишан, Жандарбек ата туралы әкем айтқан әңгіме)
Менің əкем Бабылбек Əкімбекұлы

қырық бес жылдай мұғалім болып
қалмай, атамның түні бойы шамның
жарығымен (жарық түнгі 12-ден кейін

(Исабек ишан, Жандарбек ата туралы әкем айтқан әңгіме)(Исабек ишан, Жандарбек ата туралы әкем айтқан әңгіме)

Әуелі бір Алла, Әуелі бір Алла, 
екінші Ата екінші Ата 
берген батаберген бата

Исабек Ишанның зираты.

Исабек Ишан зиратының 
шырақшысы.
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Білімді мамандарды дай-
ындау бала бақшалар, мек-
тептер жəне жоғарғы оқу 
орындарындағы білім беру 
сапасының жоғары болу-
ын талап етеді. Сонымен 
елбасымыздың қойып отырған 
мəселесі ұстаздардың жұмыс 
сапасының жоғары деңгейде 
болуына саяды. Ол өз кезегінде 
ұстаздардың білім деңгейіне, 
пəнді оқытудың əдістерін игеруі 
мен күнделікті жұмысында 
тиімді қолдана білуіне байла-
нысты. Сонымен, елбасының 
жолдауын орындау терең 
білімді, кəсіби мамандығы 
жоғары деңгейде қалыптасқан 
ұстаздарсыз іске асыру мүмкін 
емес. Еліміздің индустриал-
ды жəне инновациялық дамуы 
кəсіби мамандықтарды сапалы 
игерген мамандарсыз мүмкін 
емес. Мұндай мамандарды 
дайындау мектеп түлектерінің 
білім сапасының жоғары бо-
луына байланысты. Қазіргі 
таңда мектеп түлектерінің 
білім сапасы бұл талапқа сай 
деп айта алмаймыз. Əрине, 
жекелеген мектептердің же-
келеген түлектері ғылымда, 
өндіріс саласында, медици-
нада, ауыл шаруашылығында 
айтарлықтай табыстарға жетіп 
жүргенін естіп те, көріп те 
жүрміз. Мұндай сапалы білім 
алған түлектер қадау-қадау. 
Олар Елбасыың қойған талап-
тарын іске асыруға жеткіліксіз. 
Мəселе – мектеп түлектерінің 
басым көпшілігінің сапалы 
білім алуында. Осы мəселе 
жуырда Астанада өткен мате-
матик ұстаздарының бірінші 
құрылтайында көтерілді. Бі-
лім жəне ғылым министірі 
Б. Жұмағұлов мырза өз сөзінде 
мектеп түлектерінің білім са-
пасын көтеру оқушылардың 
математиканы игеру сапасына 

тікелей тəуелді екенін қадап 
айтты. Математикаға бөлінген 
сағаттарды жұмасына бір са-
ғатқа қысқарту оқушылардың 
жалпы білім деңгейін 25 пай-
ыз ға төмендететінін мысалға 
келтірді. Математика тек қана 
адамзат өзінің даму тарихында 
қалыптастырған білімді иге-
ру құралы емес, адам бойына 
еңбекқорлық, табандылық, 
адал дық  т.с.с. қасиеттерді сі-
ңі руге көмектесетін бірден бір 
нəтижелі құрал. Жасыраты-
ны жоқ, мектеп түлектерінің 
математиканы игеру деңгейі 
сын көтермейді. Мысалы, 
студенттердің басым көпшілігі 
сандар арасындағы қарапайым 
амалдарды орындай алмай-
ды. Мұндай жағдайда ма-
тематиканың күрделі мəсе-
лелерінің бірі функция туралы 
ұғым мен олардың мысалда-
ры, қасиеттері туралы сөз 
қозғаудың өзі орынсыз. Мате-
матика тілінде оқушылардың 
сөйлеу қабылеті дамымаған. 
Бұл мектеп түлектерінің мате-
матика саласындағы білімінің 
негізгі кемшілігі. Бір кездері 
Советтер Одағының он жыл-
дық мектебі түлектерінің бі лім 
деңгейі сол кездегі Аме ри-
каның онбір жылдық мектеп 
түлектерінің білімінен жо ға-
ры екенін Оксфорд уни вер си-
тетінің профессорлары мойын-
да ғаны белгілі. Еліміздегі 
мектептерде математиканы 
оқы ту сапасының осынша-
ма төмендеп кетуінің негізгі 
себептерін анықтау қазіргі 
кезеңде негізгі мəселелердің 
бірі деп санаймын. Осы мə-
селені шешу арқылы соңғы 
жылдары оқу саласын рефор-
малауда жіберілген негізгі 
қателіктер анықталады. Сол 
қа теліктерді мойындап, олар-
ды же ңу жолдарын бағдарлау 

арқылы, мектептер мен жоғар-
ғы оқу орындарында, оқушы-
лар ға білім беру сапасының 
деңгейін көтеру жолдары 
анықталады. 
Соңғы жылдардағы оқу са-

ласын реформалаудағы негізгі 
қателік – бюрократтық форма-
лизм. Бұл қателіктің етек алуы-
на негізгі себеп – ұстаздардың 
жұмысын оның нақты білімі 
жəне оқыту əдістемесін иге-
ру деңгейін анықтау арқылы 
емес, оның оқыту сапасына 
тікелей қатнасы жоқ формалды 
жұмыстарды орындауы арқылы 
бағалау. Ұстаздар жұмысын 
бұлай бағалау олардың өз 
білімін тұрақты түрде дамы-
ту емес, жоғарыдан келген 
нұсқаулар мен бұйрықтарды 
орындауға бағыттауға мəжбүр 
етті. Ұстаздар қағаз басты 
болып, білімдерін дамытуға, 
инновациялық оқыту əдіс те ме-
лерді игеріп, оларды күнделік ті 
жұмыстарында қолдану мүм-
кіндіктерінен айрылды. 
Оқу жұмысында бір елде 

ұтымды деп танылған оқыту 
техналогиясын екінші елге, 
осы елдегі халықтың тари-
хи қалыптасқан психология-
сын, салт дəстүрін, ха лық тық 
педагогикасының ерек ше лік-
терін ескермей қолда ну мүм кін 
емес. Мысалы, біздің елге сырт-
тан енген оқушылардың білі-
мін тестілеу арқылы анықтау, 
түлектердің білім сапасының 
төмендеуіне əкелді. Оның 
үстіне, ұстаздың жұмыс сапа-
сын тест қортындысы арқылы 
бағалауды қосыңыз. Қай ұстаз 
өз шəкірттерінің білім деңгейі-
нің төмен бағаланғанын ұната-
ды. Ұстаздар шəкірттерінің 
білім деңгейін «жоғарлатудың» 
əді сін оңай тапты – ол 
шəкірттеріне тест сұрақтарын 
жаттату. Шынына келгенде, 

оқушылар 11 жылдықтың соңғы 
екі жылында математикаға 
бөлінген сағаттардың басым 
бөлігін тест сұрақтарының 
жауабын жаттаумен өткізеді 
(басқа пəндерде бұлай бол-
мауы мүмкін, бірақта мате-
матикада бұл қалыптасқан 
жағдай). Бұл оқушыға да, 
оқытушыға да қолайлы. Оқушы 
«неге бұлай» деп өзіне сұрақ 
қоймайды, оқытушы сұраққа 
жауап ретіндегі тұжырымды 
оқушыға түсіндіріп əуре бол-
майды («мына формуланы 
жаттап ал» деу оны оқушының 
санасына жеткізе түсіндіру 
мен дəлелдеуден қиын екені 
белгілі). Оқушы жаттанды 
біліммен жоғары бал алады, 
осы арқылы ұстаз үздіктер 
қатарына енеді. Басшыларға 
да қолайлы. Олар енді қай 
мектептің, тіпті аймақтың 
түлектері алдыңғы қатарда 
екенін біледі, сол арқылы қай 
аймақтың алда қай аймақтың 
кейін қалғанын анықтайды, 
осыған байланысты тұжырым 
жасай алады. Біріңғай ұлттық 
тестілеу тек қана соңғы 
мақсатта қолданылса – орын-
ды. Одан бас тартуға болмай-
ды. Өкінішке қарай, тестілеу 
əдісін біз оқушылардың бі-
лі мін тексерудің барлық 
тү ріне, барлық пəндерге 
олар дың өздеріне ғана тəн 
ерекшеліктерін ескермей қол-
дандық. Осының салдарынан 
біз, мысалы, ма тематика лық 
тілде сөйлей алмайтын ма-
тематиктерді дайындап жүр-
міз. Осындай жағдай болашақ 
тарихшылар, физиктер т.б. 
мамадар арасында да бар деп 
ойлаймын. Біз хəкім Абайдың 
өлшеусіз істердің болмайты-
нын, «Өлшеуінен асырса, боғы 
шығады» деген сөзін естен 
шығарып алған сыяқтымыз 

(қырық үшінші сөз).                
Осы кемшіліктерге біздің 

халықтың еліктегіштігін, мек-
тепке арналған оқулықтар 
сапасының сын көтермейтінін 
қоссаңыз оқу жүйесінің бү-
гінгі жағдайы туралы толық 
мəлімет аласыз. Мектеп 
оқулықтарының сапасы тура-
лы мəселе ерекше талдауды 
қажет етеді. Бұл мақалада 
ол туралы сөз қозғау мүмкін 
емес. Бұл мəселені еліміздің 
үздік ұстаздары, əдіскерлер 
мен ғалымдардан тұратын 
оқу жəне ғылым министірлігі 
жанындағы құзырлы комис-
сия талдап, осы комиссияның  
ғылыми негізделген ұсынысы 
арқылы ғана шешілуі мүмкін. 
Бұл күрделі мəселені шешу 
байсалды түрде, жан-жақты 
зерттеу арқылы шешілуі ке-
рек. Бұл арада біздің ісімізде 
бүгінде қалыптасқан үйреншікті 
науқаншылдық болмауы керек. 
Дана халқымыз «асығыстық 
сайтан ісі» дейді. Осыны 
ұмытпағанымыз жөн.
Сонымен, қорыта келе айта-

рым, қазіргі қолға алынған оқу 
жүйесін жаңғырту  жұмысы, 
осы бағытта жіберілген қа-
теліктерді мойындап, білім 
беруді жақсарту емес, 
түбегейлі өзгертуге бағытталса 
екен. Математиктердің бірінші 
құрылтайында айтылған бі-
лім жəне ғылым министрі 
Б. Жұмағұлов мырзаның сөзі-
нен түйгенім – біздің жаңа 
министіріміз оқу саласындағы 
күрделі мəселелерді жəне 
оларды шешу жолдарын 
біледі. Аллаһ тағала бұл 
азаматымыздың ісіне сəттілік 
берсін деп тілейік.

Ғ. МҰҚАНҰЛЫ, 
ПМУ профессоры, 
құрметті деканы. 

МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫ 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ (ЖАҢҒЫРТУ) ТУРАЛЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ (ЖАҢҒЫРТУ) ТУРАЛЫ 

Мемлекеттік тілдің мəртебесін 
көтереміз деп жыл сайын түрлі 
бағдарламаларды қабылдап жатыр-
мыз. Шыққан нəтиже қайда? Ұлт жа-
нашыры Бекболат Тілеухан ағамыз 
бір сөзінде: «Қазақтың тілі ошағыңның 
басында, көшеде, дүкенде, қонақта 
тағы да басқа жерлерде салтанат 
құрмайынша, сол тілде сөйлеуді талап 
етушілер көбеймейінше мың заң, мил-
лион қаулы шығарып нəтиже болмай-
ды» деген еді. 
Мемлекеттік тілге келгенде көп ақсап 

жатқанымыз айқын байқалады. Кейде 
билік басындағы ағаларымыз атал-

мыш мемлекеттегі игі істерден неге 
үлгі алмайды екен деген ойға қаласын. 
Бірақ, олар «Азия жолбарыстарының» 
тіл саласындағы өрелі істерін көрсе 
де, көрмегендей сыңай танытады. 
Ұлт жанашыры Мұхтар Шаханов: 
«Оларға мемлекеттік тіл мүлдем керек 
емес еді...» демекші, шынында да кей 
ағаларымызға туған тілдің құны - көк 
тиын секілді.

«КАК ДЕЛА, КЕЛІНЖАН?»«КАК ДЕЛА, КЕЛІНЖАН?»
Қоғамда бауыр еті баласына туған 

тілдің қадір-қасиетін ұғындырмайтын 
«ұлтсыздар» бар. «Е, қойшы, балам ер 

жетіп, нан таба алатын жағдайға жетсе 
болды. Қалғанында шаруам жоқ» деп 
кеуде қағып жүрген қандастарымызды 
көріп жүрміз. Жастарға үлгі-өнеге таны-
тып, ақыл айтар кей ата-əжелеріміздің 
сиқы анау. Той-томалаққа барса бол-
ды «маған кəмпит жетпей қалды, 
қолыма бір жапырақ қана ет тиді» 
деп болмашыға бұртиып, отырған 
жерлерінде бүлік шығарады. Жуыр-
да Павлодар-Кенжекөл бағыты бой-
ынша қатынайтын қоғамдық көліктегі 
екі ақсақалдың əңгімесін тыңдадым. 
Біреуі Ресейдің Новосібір облысынан 
Ертістің Павлодар өңіріне көшіп келген 
екен. Екіншісі - Баянауыл ауданының 
Егіндібұлақ деген елді мекенінің азама-
ты. Баянауылдық ақсақал: «Мен қасиетті 
Баянауыл жерінің топырағында дүниеге 
келгем. Қазақтың тілін, дінін, салт-
дəстүрін құрметтеуді менен үйрен» деп 
əлгі ақсақалға бүркітше шүйіліп алып-
ты. Ресейлік қандасымыз ақсақалдың 
айтқандарына: «Жат жерде жүрсек 
те, қазақ тілінің қадір-қасиетін түсініп, 
салт-дəстүрімізді дəріптеп өстік» деп 
өзінше жауап қайыруда. Сол мезетте 
баянауылдық азаматқа біреу телефон 

шалды. Сірə, келінімен сөйлескен бо-
луы тиіс. Сондағы айтқаны мынау: «А, 
как дела, келінжан? У нас все нормаль-
но. Вот, домой еду. Ладна, потом, по 
позже перезвоню». Əлгі ақсақалдың 
сүрінген жері осы болды. Бағанадан 
бері елім, жерім деп кеуде керіп отырған 
азаматымыз, туған келінімен өзге тілде 
сөйлесті. Ашуға басқан Ресейден 
келген ақсақал «келін-балаңа беріп 
отырған тəрбиеңнің сиқы мынау ма?» 
деп дүрсе қоя берді. Əлгі ақсақал: «Енді 
не істеймін. Əжем орыс. Сондықтан 
орыс тілі қанымызға сіңіп кеткен» деп 
ақтала жауап қайтарды. Шыдай алмай, 
орнымнан атып тұрып, шет елден кел-
ген қандасымыздың қолын қыстым. 
Ұялғаны болар, əйтеуір баянауылдық 
қартымыз келесі аялдамада автобу-
стан түсіп қалды... 
Иə, мұндай мысалдар күнделікті 

өмірде көп кездеседі. Айтқан сөзі 
мен істеген ісі бір-біріне жанаспай-
тын адамдарға қарап таңданасын. 
Жығылып жатып, сүрінгенге күлгеннің 
күні осы болар...

Ф. ƏМІРЕНОВ,
Жур-201 тобының студенті. 
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! ТУҒАН ТІЛ ТҰҒЫРДАН ТАЙСА...ТУҒАН ТІЛ ТҰҒЫРДАН ТАЙСА...
Туған тіл тұғырдан тайса, қазақ халқының келешегін көз Туған тіл тұғырдан тайса, қазақ халқының келешегін көз 
алдымызға елестетудің өзі мұң. Кешегі ата-бабаларымыз алдымызға елестетудің өзі мұң. Кешегі ата-бабаларымыз 
сан ғасырлар бойы ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен сан ғасырлар бойы ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен 
қорғап келген төл кұндылықтарымыздың иісі мұрнына қорғап келген төл кұндылықтарымыздың иісі мұрнына 
бармайтын өгейтілді, өгейсаналы қандас бауырларымыз бармайтын өгейтілді, өгейсаналы қандас бауырларымыз 
ұлтымызды бұлдыр болашаққа бастап барады. Олай болса, ұлтымызды бұлдыр болашаққа бастап барады. Олай болса, 
төбемізден күн еңкейіп кетпей тұрған шақта қазақ тілінің төбемізден күн еңкейіп кетпей тұрған шақта қазақ тілінің 
құнын құлдыратпай, алдына қара салмас жүйрік аттай құнын құлдыратпай, алдына қара салмас жүйрік аттай 
төске өрлеуіне жағдай жасауымыз қажет. Бірақ, қалай...төске өрлеуіне жағдай жасауымыз қажет. Бірақ, қалай...

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбіш-Елбасымыз Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы Назарбаев Үкіметке қазіргі ұлы Назарбаев Үкіметке қазіргі 
кезеңдегі басты міндет саннан кезеңдегі басты міндет саннан 
сапаға көшу екенін қадап айт-сапаға көшу екенін қадап айт-
ты. Демек Қазақстанда жасалған ты. Демек Қазақстанда жасалған 
әрбір өнім халықаралық бәсекеге әрбір өнім халықаралық бәсекеге 
төтеп бере алатын болуы ке-төтеп бере алатын болуы ке-
рек. Сапалы өнім шығару білімді рек. Сапалы өнім шығару білімді 
мамандардың ғана қолынан мамандардың ғана қолынан 
келеді. келеді. 
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ЕНДІ БІР ЕНДІ БІР 
МЫҢ МЫҢ 
ЖЫЛДАН ЖЫЛДАН 
СОҢ, СОҢ, 
БӘЛКІМ...БӘЛКІМ...

Жиынға «Экофорум» қоғамдық 
ұйымының орталық кеңесінің мүшесі 
Қайша Атаханова, Семей қаласындағы 
«Ирис» қоғамдық бірлестігінің өкілі 
Гүлсім Кəкімжанова, «Экофорум» қо-
ғамдық ұйымының Павлодар облы-
сындағы өкілдігінің төрайымы Свет-
лана Могилюк, Қазақстан жастар 
экологиялық жүйесінің өкілі Мария 
Курникова жəне ауыл тұрғындары, 
атқарушы орган басшылары қатысты. 
Кездесуді аудан əкімінің орынбасары 
Мнарабек Аханбаев жүргізіп, келген 
мамандардың мақсатын қысқаша баян-
дап берді. 
Өздерінің айтуынша, қоршаған орта-

ны қорғау мақсатында жұмыс істеп 
жүрген қоғамдық бірлестіктер өкілдері 
СЯСП (Семей ядролық сынақ полигоны) 
аумағына өте жақын орналасқан, жерінің 
39 пайызына атом, сутегі бомбалары 
сыналған елді мекен тұрғындарының 
осы мəселеге қатысты көзқарастарын 
білуге келген көрінеді.
Бəзбіреулердің халық пікірімен са-

наспай, «осы сынақ алаңындағы 
«Опытное поле» мен «Ча» деп ата-
латын екі аумақтан басқа жерлерді 
ауыл шаруашылығына пайдалануға 
беруге болады» деген шешім 
қабылдап қойғандығын хабарла-
ды. Курчатов қаласындағы Ұлттық 
ядролық орталығының (директоры 
К.Қадыржанов) мамандары 2008-2009 
жылдары Ертіс өзенінің сол жағындағы 
ауданы 3000 шақырым жерді зерттеп, 
осындай қорытынды жасапты.  

- Жерді ауыл шаруашылығына беру 
керек пе? деген сауал Астанада, не-
месе тек қана биліктегілер бас қосқан 
кабинеттерде ғана талқыланбауы ке-
рек. Керісінше, шешім қоғамдық пікірді 
назарға ала отырып қабылдануы 
қажет. Бұл біздің ортақ қасіретіміз, 
ортақ жеріміз, ортақ мəселеміз. Ұлттық 
ядролық орталық мамандары ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жасап, «СЯСП 
аумағына жататын жерлердің басым 
бөлігін шаруашылыққа қайтаруға толық 
негіз бар» деп өздері жасаған зерт-
теу нəтижелерін дəлел ретінде алға 
тартып отыр. Көлемі бір монография 
боларлықтай құжат əзірлеп, Үкіметке 
осындай мəлімдеме жасады. 
Егер осы жерлерді ауыл шаруа-

шылығына пайдалануға рұқсат 
берілетін болса, осы өңірдің қазба 
байлықтарын игеруге де жол ашылады 
деген сөз. СЯСП аумағындағы жерлер-
де Менделеев кестесіндегі химиялық 
элементтердің түгелге дерлігі бар екені 
мəлім. Көбінің көз тігіп отырғаны да осы 
қазба байлық. 

Бұның экологиялық, экономикалық 
пайдасы қандай? Жерді игеру ба-
рысында жергілікті тұрғындар ден-
саулығына еш қауіп төнбейді деп айта 
аламыз ба?! Мыңдаған жылдар бойы 
ыдырамайтын, аса қауіпті элемент-
тер болатындығын білеміз. Ал осы 
элементтер қайда кеткен?! Осы жер-
лерге көкөніс салып, мал баққан жұрт 
тағы бір қасіретке ұшырамасына кім 
кепіл?! Біз жуырда Ұлттық ядролық 
орталығы бас директорының орын-
басары С.Лукашенкоға, атом энер-
гетикасы саласында жұмыс істеп 
жатқан мамандарға жолығып, осы 
сауалдарды қойдық. Олар алаңдауға 
ешқандай негіз жоқ екендігін айта-
ды. Алайда олар 2006 жылға дейінгі 
зерттеулермен, 2008-2009 жылдарғы 
зерттеулер қорытындыларының қа-
рам-қайшылығын түсіндіре алмады. 
«Бұған дейінгі зерттеу жұмыстарына 
жауап бере алмаймыз. Соңғы зерт-
теу қорытындыларына сəйкес СЯСП 
аумағына жататын жердің көп бөлігі 
қауіпсіз болып шықты. Демек, бұл 
жерлерді ауыл шаруашылығы үшін 
пайдалануға болады» дейді бір топ 
ғалымдар.
Бұл ғалымдардың тəуелсіз ға-

лымдар емес екендігін естен шығар-
мауымыз қажет. Жердің «тез ара-
да тазарғандығын» олар бізге емес, 
сіздерге, осы жерлерде тіршілік етіп 
отырған қарапайым жұртқа дəлелдеуі 
керек еді. Өкінішке орай ол дəлелдердің 
шындығы да күмəн тудырады.
Мəселен, АҚШ-та атом қару сыналған 

жерді шаруашылыққа пайдаланбақ 
түгіл, жақын маңда мекендеуге тый-
ым салынған. Ядролық қару сыналған 
көрікті жерлерді ұлттық парктерге 
айналдырған. Онда тек тамашалауға 
ғана рұқсат беріледі, жүріп-тұру уақыты 
да шектеулі.
Бүкіл əлемде бірінші болып Қазақстан 

ғана ядролық сынақ жасалған жерлерді 
ауыл шаруашылығына пайдалануға 
беру мəселесін көтеріп отыр. Бұл іс 
əлемдік қауымдастық алдындағы 
беделімізге қалай əсер етері белгісіз»,- 
деді Қ.Атаханова.

- 2 күн бұрын біз Семейде кезде-
су өткіздік. Халық СЯСП салдары-
нан зардап шеккендерге біржолғы 
жəрдемақының дұрыс төленбегендігін, 
еңбекақы мен зейнетақыға қосымша 
төленетін үстемеақы мөлшерінің 
аздығын, медициналық көмектің та-
лапқа сəйкес келмейтіндігін жеткізді. 

«Бұл жерлерді пайдалануға бол-
майды. Қазақстанда жер жеткілікті. 
Сондықтан Үкімет осы жерлер-

де тұратын халықтың əлеуметтік 
жағдайын, денсаулығын жақсартуды 
ойласын» дейді.
Алдағы уақытта Астанада ми-

нистрліктердің өкілдері, эколог-
ғалымдардың қатысуымен дөңгелек 
үстел отырысы өтеді. Осы кездесу-
де сіздердің айтқан ой-пікірлеріңізді 
биліктегілерге жеткізетін боламыз,- 
деді Г.Кəкімжанова.
Жиында сөз алған аудандық арда-

герлер кеңесінің төрағасы Мұса Ахмет-
жанов: «Радиация құшағында жатқан 
жерлерді ауыл шаруашылығына қай-
тару үшін əлі де мың жыл тосуымыз 
қажет. Химиялық элементтердің ыды-
рауы ұзақ жылдарға созылары белгілі. 
Сондықтан бұл мəселені талқылауға 
əлі ерте, жерді пайдалануға болмай-
ды» десе, еңбек ардагері Əлмырза Ах-
метов: «80 жыл осы ауданда өмір сүріп 
келемін. Жарылыстарды көрген бірінші 
ұрпақ ортамызда жоқ. Екінші ұрпақ та 
жыл өткен сайын сиреп барады. Халық 
саны да тым азайып кетті. Ауданда он 
мыңнан астам ғана халық қалыпты.
Тіпті, осы жерлерді ауыл шаруа-

шылығына берген күннің өзінде, 
жергілікті фермерлер сынақ жасалған 
жерлерге аттап баспайды. Себебі бір 
күн болсын ұзағырақ өмір сүргілері 
келеді. Ертерек кезде жұмыс бабы-
мен СЯСП аумағын сан мəрте аралап 
көрдім. 
Мəселен, біздің саудаға қойған етіміз 

қайдан екенін білген өзге адамдар, оны 
сатып алу үшін қолына да ұстамайды. 
Ғалымдардың зерттеулеріне таң-

данбасқа лаж жоқ. Зерттеу қоры тын-
дыларына сену қиын. Халық тұрмысы 
төмен, мемлекеттің мардымсыз көмегі 
біреуге берілсе, біреуге берілмейді. 
Жыл сайын мүгедек боп туылған 
сəбилерді асырап отырған жұрттың 
ішінде отырып СЯСП салдарынан 
радиациялық ластануға ұшыраған 
жерлерді ауыл шаруашылығы немесе 
өзге де қажеттіліктер үшін пайдалануға 
беру керек деген шешімге қосыла ал-
маймын» деді. 
Жарылыстарды көзбен көрген ақсақал 

Қадыр Əмірханов та жерді пайдалану ға 
түбегейлі қарсы екендігін мəлімдеді.
Аудандық кəсіпкерлік жəне ауыл 

шаруашылығы бөлімінің бастығы Серік 
Бакауов: «Ақжар, Май сынды ең жоғары 
радиациялық ластануға ұшыраған 
елді мекендердің тұрғындарына та-
лай түсіндіріп айтсақ та, жергілікті 
жұрт малын осы қауіпті аумақта бағып 
отыр. Заңды түрде шаруашылықпен 
айналысуға тыйым салынғанымен, 
ауыл тұрғындары да мал ұстап отыр 

ғой. Осы жерде бір мəселенің бетін 
ашып алуымыз қажет. Біз жерлерді 
заңдастырып бере алмаймыз. Алайда 
халыққа өмір сүруге болады, бірақ мал 
шаруашылығымен айналысуға болмай-
ды дегенді қалай түсінуге болады?!» 
деп ортаға сауал тастады.
Аудандық мəслихат депутаты Қай-

ыр жан Ахметов аудан тұрғындары бү-
гінгі күнге дейін толық медициналық 
тексерістен өтпегендігін, радиация 
əсерінен пайда болатын ауруларды 
ерте анықтау мақсатында ешқандай 
іс-шаралар қолға алынбай отырғанды-
ғын, ауданда мүгедектердің жыл сайын 
артып келе жатқандығын, олардың ба-
сым бөлігі жастар екендігін мəлімдеп, 
Қазақстан Республикасының прези-
ден ті Н.Назарбаев қол қойған СЯСП 
салдарынан зардап шеккен азаматтар-
ды əлеуметтік қорғау туралы заңның 
қабылданғанына 19 жыл өтсе де, заң 
толық орындалмай отырғандығын айт-
ты. 
Елбасы Н. Назарбаевтың баста-

масымен «Дипломмен ауылға» бағ-
дарламасы қолға алынды. Алайда осы 
мақсатта бөлінген бюджет қаражаты 
толық игерілмеуде. Осы полигоннан 
үрейленген жастар ауылда еңбек ету-
ден қорқады. Ертең шаңырақ көтеріп, 
дүниеге келген сəбилері мүгедек бо-
лып тумасына кім кепіл?! Аудандағы 
ауыр ахуалды көргендер тезірек көшіп 
кетуге тырысары анық. Алайда ата-
бабасының сүйегі жатқан жерді қимай, 
əлі де болса ауданның көркейеріне 
үміттеніп тіршілік етіп отырған отбасы-
лар қаншама?
Ауданда бірде-бір іргелі өндіріс 

ошағының жоқтығына да СЯСП əсер 
етіп тұрғаны даусыз. Шетелдік инве-
сторлар неліктен Май ауданына аяқ 
баспайды? Себебі олар радиацияның 
əсерін, оның зияны мен зардабын 
біледі. Біз де білеміз. Бірақ шарасыз-
быз. Ауылдан көшіп қайда барамыз. 
Қай жерді паналаймыз. Ит-құсқа жемтік 
болғанша, азын-аулақ малың ұстап, 
Аллаға сыйынып күнелте бергенді 
артық санайды біздің қазақ.
Елге сор боп жабысқан, 40 жыл бойы 

күндіз-түні көрген қорқынышты түстен 
құтылдық па деп отырғанда, қайтадан 
қара бұлт төндіру кімге қажет? Жерге 
сыймай жүрген қазақ жоқ. Жерімізге 
деген қызғанышы кеудесіне сыймай 
жүрген жауларымыз бар шығар. Ал осы 
ядролық қару сыналған жерді қашан 
пайдаланамыз? Енді бір мың жылдан 
соң, бəлкім...

М. ҚЫЗЫРҰЛЫ.

Жуырда аудан орталығы Жуырда аудан орталығы 
Көктөбеде Семей ядролық Көктөбеде Семей ядролық 
сынақ полигоны салдарынан сынақ полигоны салдарынан 
зардап шеккен аумақтарды зардап шеккен аумақтарды 
ауыл шаруашылығына ауыл шаруашылығына 
қайтару керек пе? деген қайтару керек пе? деген 
сауалға жауап іздеп келген сауалға жауап іздеп келген 
экологтармен кездесу өтті.экологтармен кездесу өтті.
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Жыл сайын жазғы демалыс кезінде 
сонау Павлодардан ауылға ат терлетіп 
ағам келеді. Келіп, аунап-қунап, 
ауылдың тірлігіне көмектесіп қайтады. 
Ағам – нағыз қаланың баласы. Қалада 
дүниеге келді, оқыды, білім алды. Пав-
лодар – Солтүстік Қазақстанның қаласы 
ғой, қаракөз қазақ ағайындылардан 
гөрі орыс ұлтының басым екені рас. 
Бірақ оны қаланың баласы деуге 
мүлде қимайсың. Сегіз серінің ұрпағы, 
домбыраның құлағында ойнайтын суы-
рыпсалма ақын ағам қазақ десе, қазақ 
тарихы десе, қазақ дəстүрі десе, ішкен 
асын жерге қояды. Мамандығы – журна-
лист. Өнер-білімге құштар ағам екеуіміз 
ол ауылға келгеннен бастап əдебиет 
саласындағы соңғы жаңалықтар жай-
лы, туған өлкеміздің табиғаты жайлы 
пікір алмасамыз. Кешкі дастархан ба-
сында небір ақын-жазушылар, атақты 
адамдар жайлы айтып, өлең-жырлар, 
əн, домбыраның үні дейсіз бе, əйтеуір 
əңгіменің көрігін қыздырамыз. Сондай 
күндердің бірінде ағама Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың Зайсанда болғандығы 
жайлы тілге тиек еттім. Ағам елең етті. 
Бұл мəліметті қайдан алғанымызды 
сұрап қоярда қоймады. Оған бұл жайлы 
тек естігенім туралы нақты дерек аудан 
орталығындағы мұражайда екенін жəне 
ақын тұрған үйде Зайсан қаласында əлі 
де бар екенін айттым. Ертеңінде анам, 
ағам жəне мен аудан орталығы Зайсан 
қаласына бет алдық. Анам қаланың қызы 
болғандықтан, бұл жайлы жақсы білетін, 
сондықтан Сұлтанмахмұт Торайғыров 
тұрған үйге еш қиындықсыз бізді ертіп 
апарды. Үй иесін қалай табамыз деп 
тұрғанда, сол маңда жүрген орта бой-
лы, жас шамасы қырықтарда болуы 
керек ер адамнан сұрадық. Іздегеніміз 
оңай табылып, жаңағы ер адам үй иесі 
болып шықты. Сұлтанмахмұт ақын жай-
лы мəлімет іздеп жүргенімізді білгеннен 
кейін ол кісі біздің қойған сұрақтарға 
тыңғылықты жауап берді. Шынында бұл 
үйде Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 

тұрғанын, үйдің іші-сыртына онша көп 
жөндеу жұмыстарын жүргізбегендігін 
айтты. Ақын тұрған үй сол баяғы 
қалпын сақтаған, əрі сүйкімді. Айна-
ласы жасыл-желек оранған, тап-таза. 
Үйді өз көзімізбен көріп, сұрағымызға 
жауап алғаннан кейін, ақынның За-
йсан жерінде болуын нақты мəнісін 
білу мақсатында мұражайға бардық. 
Мұражайда Мəкеш Əукебаев деген 
ағамыздың мақаласынан тың дерек-
тер табылды. Ақынның Зайсан жерінде 
болуы «Кім жазықты?» атты өлеңді-
романның жазылуымен тікелей байла-
нысты болып шықты. «Кім жазықты?» 
романы Зайсан қаласында 1915 
жылдың шамамен айтқанда наурыз-
сəуір айларында жазылған. Романның 
жазылу тарихы бар. 1915 жылы Зайсан 
қазақ орта мектебінде мұғалім болып 
істейтін Хафиз деген жігіт өз естелігінде 
былай депті: «1915 жылы наурыздың 
бас кезінде мұғалімдер бөлмесіне 
бір жас жігіт кіріп келді. Амандасып, 
аты-жөнімізді сұрасқаннан соң, оның 
Сұлтанмахмұт екенін білдік», - дейді. 
Оқиға былай болыпты. 

1914 жылы Сұлтанмахмұт орыс 
мектебіне түсемін деп оқығысы келеді, 
алайда ол ойы жүзеге аспай Алтай 
елінің, яғни қазіргі Қатон-Қарағай ау-
данына келеді. Ақынның мұнда келуіне 
себепші болған Алтай елінің Əбдікірім 
Ережепұлы дейтін болысы. Балала-
рын орысша да, қазақша да оқыта 
бастаған Əбдікəрім Сұлтанмахмұт 
Семейде танысып, өз ауылына ертіп 
келеді. Өйткені осы кезде жаңа низамға 
сəйкес хат білмейтіндіктін салдарынан 
əкімдіктен айырыла бастағандар бала-
ларын орысша оқыта бастаған. Ақын 
мұнда бос жүрмейді. Бала оқытады. 
Петька деген орыс жігітінен айына 7 
сом төлеп орысша үйреніп, орысша 
оқыған. Бірақ Сұлтанмахмұт бұл жер-
де ұзақ тұрақтамай, қыс ішінде кетіп 
қалады. Себебі ақын Əбдікəрім байдың 
қызы Бағиланы ұнатып қалады. Қыз 

да ақынды сүйеді. Сұлтанмахмұт 
Əбдікəрімнің өзі сияқты салт жігітке 
қызын оңайлықпен бермейтіндігін 
сезеді. Сезе тұра тəуекелге бел буып, 
Əбдікəрімге Бағила екеуінің бірін-бірі 
сүйетінін айта....
Ал Əбдікəрім болса күтпеген жер-

ден қызын айттырған жеріне тез ат-
тандырып жібереді. Ақын соққыға төзе 
алмайды, қуғын-сүргін көреді. Сөйтіп 
сүйген қызына қоштасып Алтай елінен 
біржолата кетуге мəжбүр болады. 
Ақынды сүйген Бағила кетерінде оған 
кестеленген орамал сыйлапты. Кестелі 
орамалда:
Бұл памятым ал еске,
Жүрегім сізден көшпеске,
Достың жібін шешпеске,
Күннің нұры сөнгенше,
Қараңғылық көмгенше,
Махаббат оты сөнгенше – деген 

ғашықтық өлең бар екен. Дəл осылай 
қақаған қыста сонау Алтай таулары-
нан Зайсанға дейін ұзақ жолда, ша-
нада келе жатқан Сұлтанмахмұт ауыр 
толғаныс пен сезімдер арпалысында 
еді. Бойын билеген ыза мен кек оған 
жай таптырмайды. Ар-намысын, ма-
хаббатын қорлаған адамнан қалайда 
қарымта қайтаруға асығады. Сенер 
қаруы – тек қаламы. Зайсан қаласына 
келіп, Мауыт Шамсутдинов деген 
татардың бір бөлмесін жалдап алып, 
күндіз-түні дала бетін көрместен 
ақ қағаз бен сияны серік еткен 
Сұлтанмахмұт өлеңді-романды жазуға 
шұғыл кірісіп кетеді. Мауыт қарттың үйі 
деп отырғанымыз жоғарыда біз айтқан 
үй, яғни Желтоқсан мен Шегіров көшесі 
түйіскен жер. «Кім жазықты?» екі айда 
жазылып бітеді. Дəл сол кезде тұспа-
тұс 1914 жылы қазақ əдебиеті тарихын-
да тұңғыш роман бəйгесі жарияланған 
болатын. Сұлтанмахмұт та осы бəйгеге 
қатыспақ ниетте, «Кім жазықтыны» 
тезірек бітіріпті. Екінші рет көшіруге 
үлгермеген ақын «Кім жазықты?» 
романының қолжазбасын бəйгеге 

жібереді. Бəйгеге жіберген нұсқасы 
жойылып кетеді. Мұны роман толық 
аяқталмағандықтан деп айтқандар да 
болған көрінеді. Бірақ «Кім жазықты?» 
толық аяқталмаған. 
Сұлтанмахмұт өзі өмір сүрген 

қоғамның ащы шындығы басынан өткен 
жағдайларды романда ашық жазды. Бұл 
жағдайда кімнің кінəлі екенін халық өзі 
екшеп, таразылап алсын, халық шешсін 
деген ниетпен роман «Кім жазықты?» 
деп аталғаны сол себепті. 
Сұлтанмахмұт Торайғыров – күрескер 

ақын. Қашанда елін, жастарды оқу 
білімге шақырды, алға жетеледі. Оның 
«Қамар сұлуы» мен «Адасқан өмірін» 
тебіренбей оқу мүмкін емес. Заманнан 
озық туған ақынның əрбір шығармасы 
тұнып тұрған ақыл көзі, ақындықтың 
шебер үлгісі. Қазақ поэзиясы мен про-
засын əлденеше лирикалық өлеңдер, 
ондаған мақала, екі роман, бес-алты 
поэма беріп, жаңа сатыға көтерген 
Сұлтанмахмұт Айбайдан кейінгі ірі су-
реткер, реалист ақын. 
Мұражайдан шыққан соң, ақын 

тағдыры бізді бір сəт ойлантып таста-
ды. Əлі күнге дейін аудан орталығына 
барсам, осы бір жайт ойыма оралады. 
Қазір Зайсан қаласында ақын есімімен 
аталатын көше бар. Алаштың аяулы 
азаматы, арда ақын, өр ақын:
Қараңғы қазақ көгіне 
Өрмелеп шығып күн болам,
Қараңғылықтың көгіне,
Күн болмағанда кім болам?
- деп жырлаған, еліне ізгіліктің нұрын 

шашқан, небəрі 27 жыл ғана ғұмыр кешсе 
де, артына өшпес із, мол мұра қалдырып 
кеткен С.Торайғыровтай ақынның Зай-
сан жерінде болуы менің бала көңіліме 
ерекше əсер етті. Болашақта əрбір 
Зайсандық азамат ақынның Зайсан 
жерінде болғанын кейінгі ұрпаққа зор 
мақтанышпен айтып жүретіндігіне мен 
шын жүректен сенімдімін.

А. ШАЙМАРДАНОВА.

Қазақтың ақиық ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қазақтың ақиық ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
киелі Зайсан жерінде жазылған «Кім жазықты» өлең-киелі Зайсан жерінде жазылған «Кім жазықты» өлең-
романының тарихын көбіміз біле бермейміз. Өзім Зайсан романының тарихын көбіміз біле бермейміз. Өзім Зайсан 
жерінің тумасы, әрі Сұлтанмахмұт ақынның өлеңдерін жерінің тумасы, әрі Сұлтанмахмұт ақынның өлеңдерін 
бала кезден құмартып оқығандықтан, ақынның романы бала кезден құмартып оқығандықтан, ақынның романы 
жайлы біраз дерегін жинадым.  

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ!ПРИЗНАН ЛУЧШИМ!
В число трех лучших музеев вузов Республики наряду с музеями В число трех лучших музеев вузов Республики наряду с музеями 

КазНУ им.аль-Фараби и КазГЮА вошел и музейный комплекс ПГУ КазНУ им.аль-Фараби и КазГЮА вошел и музейный комплекс ПГУ 
им.С.Торайгырова. Такое решение принял оргкомитет Международно-им.С.Торайгырова. Такое решение принял оргкомитет Международно-
го Форума «Музей как феномен истории и современности», который го Форума «Музей как феномен истории и современности», который 
проходил во второй декаде мая в рамках празднования 20-летия Не-проходил во второй декаде мая в рамках празднования 20-летия Не-
зависимости в Астане. зависимости в Астане. 
Организаторами Форума  выступили этно-мемориальный комплекс Организаторами Форума  выступили этно-мемориальный комплекс 

«Карта Казахстана «Атамекен»» и Акимат Астаны. Участниками Фору-«Карта Казахстана «Атамекен»» и Акимат Астаны. Участниками Фору-
ма были представители музеев нашей страны, стран СНГ, Турции. В ма были представители музеев нашей страны, стран СНГ, Турции. В 
режиме оn-line музеи Казахстана и России представляли свою дея-режиме оn-line музеи Казахстана и России представляли свою дея-
тельность  по сохранению и преумножению историко-культурного тельность  по сохранению и преумножению историко-культурного 
наследия. Работу ПГУ в этом направлении представляла директор наследия. Работу ПГУ в этом направлении представляла директор 
музейного комплекса университета Г.Х.Рахимжанова, сопроводив вы-музейного комплекса университета Г.Х.Рахимжанова, сопроводив вы-
ступление красочным слайд-шоу.ступление красочным слайд-шоу.
Культурная программа форума включила в себя также заклад-Культурная программа форума включила в себя также заклад-

ку участниками «Аллеи музееведов», посещение площади «Отан ку участниками «Аллеи музееведов», посещение площади «Отан 
қорғаушылар» и возложение цветов к «Вечному огню», экскурсию в  Му-қорғаушылар» и возложение цветов к «Вечному огню», экскурсию в  Му-
зей Первого Президента и в Президентский Центр культуры, монумент зей Первого Президента и в Президентский Центр культуры, монумент 
«Байтерек»,  Музей современных искусств и «Музей С.Сейфуллина». «Байтерек»,  Музей современных искусств и «Музей С.Сейфуллина». 
Форум завершился праздничным фейерверком и концертом, посвя-Форум завершился праздничным фейерверком и концертом, посвя-
щенным Международному Дню музеев. щенным Международному Дню музеев. 
Надо отметить, что звание номинации «Лучший музей высшего учеб-Надо отметить, что звание номинации «Лучший музей высшего учеб-

ного заведения» оспаривали 27 вузовских музеев.  Организаторами ного заведения» оспаривали 27 вузовских музеев.  Организаторами 
было отмечен тот факт, что музейный комплекс ПГУ им.С.Торайгырова, было отмечен тот факт, что музейный комплекс ПГУ им.С.Торайгырова, 
представляющий большое разнообразие  экспозиций и широкий  кол-представляющий большое разнообразие  экспозиций и широкий  кол-
лекционный фонд, был создан в сравнительно короткие сроки и яв-лекционный фонд, был создан в сравнительно короткие сроки и яв-
ляется следствием активной политики руководства в сохранении и ляется следствием активной политики руководства в сохранении и 
пропаганде историко-культурного наследия.  Как итог работы Форума пропаганде историко-культурного наследия.  Как итог работы Форума 
была принята резолюция о создании Ассоциации музеев Казахстана.была принята резолюция о создании Ассоциации музеев Казахстана.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Л.Серғазина атындағы 
Баспасөз орталығы үлкен қуанышқа кенеліп отыр. Қазақтың тұңғыш журналист қызы 
Лəзиза Серғазина өз соңынан зор мұра қалдырып кеткен еді. Алматыға арнайы іс сапар-
мен барған Телевизиялық оқыту орталығы директоры Жүсіпов Аслан Лязиза апайымыздың 
жеке заттарын – 1943-1956 жылдары аралығында жазған күнделігін, құжаттарын, тағы 
басқа құнды дүниелерін Павлодарға жеткізді. Ондағы мақсат – Л.Серғазинаның құрметіне 
мұражай экспонат ашу. Бұйыртса, маусым айының 22 жұлдызында аталмыш музей экспо-
зиция ашылады. Қазір қарқынды дайындық əрі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осы іске 
түрткі болып, анасының заттарын көзінің қарашығындай сақтап, біздің қызметкерге ама-
наттап тапсырған Сəрсенбаева Райхан Əбуқызына университетіміздің басшысы Ерлан 
Арын зор алғысын білдірді. 

«КІМ ЖАЗЫҚТЫ?» «КІМ ЖАЗЫҚТЫ?» 
ҚАЛАЙ ЖАЗЫЛДЫ? ҚАЛАЙ ЖАЗЫЛДЫ? 

Лязиза апайымыздың Лязиза апайымыздың 
жеке заттары жеке заттары 
Кереку өңіріндеКереку өңірінде

С Торайғыров атындағы Павло
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12Соңғы бетСоңғы бет

Причём творчество перемежалось с элементарным бытом. Даже будущие звёзды 
должны что-то есть и на чём-то спать.

- Продукты и жильё нам были предоставлены организаторами проекта. Но ка-
шеварили мы уже сами. Ни у кого из ребят не наблюдался синдром «звёздности», 
поэтому никаких конфликтов на бытовом уровне не возникало, - с улыбкой рас-
сказывают девушки. 
Общение с людьми, у которых одна цель - выиграть проект и получить 10 мил-

лионов тенге, априори, должно быть конкурентным. Но, как делятся DeeCree, даже 
на сцене не было такого чувства. Все поддерживали друг друга, как могли. 
Но будни буднями, а проект набирал обороты. По условиям конкурса зритель-

ское голосование решает, кто останется на проекте, а кто вынужден будет уйти. 
На одном из выступлений сёстрам Журабековым огласили результат набранных 
ими голосов, означавшие, что девушки возвратятся домой. В течение проекта в 
«опасной зоне» частенько оказывались те, кто считался сильным соперником. По 
мнению Дины и Кристины, зрители при голосовании оперируют тем, что «сильные» 
в любом случае наберут высокий процент голосов, поэтому голосовали субъек-
тивно.

- Каких-то обид на проект нет, - говорят сестры. - Мы показали себя, нас знает вся 
страна. Это тоже, своего рода PR-кампания. Мы не стоим на месте, продолжаем 
работать на нашей основной работе и заниматься музыкой.

Д. ЖУМАНОВА.

- Айгүл Рамазанқызы, «Ақ 
ерке» ұлттық би студиясы қашан 
құрылды?

- Университеттің филармониясы 
2001 жылы ашылса, «Ақ ерке» би сту-
диясы одан ерте унивирситет ішіндегі 
ұйым ретінде 2000 жылы құрылған 
болатын. Филармония өз жұмысын 
бастағанда, мақсатымыз бір – универ-
ситет дарындарын іздеу, жастардың 
шығармашылық белсенділігін артты-
ру болғандықтан, бірігіп жұмыс істеуді 
мақсат тұтып, қазіргі уақытта соның 
жемісін көрудеміз.  

- «Ақ ерке» деп аталу себебі?
- Қазақ халқы ежелден бері ат қоюға 

ерекше көңіл бөлген. Біз сол дəстүрді 
ұстана отырып, көп ойланып, «Ақ ерке» 
деп атауды жөн санадық. «Ақ ерке» 
дегенде ойға қазақтың сүттен ақ, су-
дан таза, пəк, нəзік, сылқым ерке қызы 
көз алдына елестейді. Сол себепті біз 
тобымыздың мың бұралған қыздары 
қазақ қызының образын сомдасын де-
ген ниетпен қойдық.  

- «Ақ еркенің» жетістіктері?

- 2003, 2007 жылдары студент 
жастарының Облыстық «Ертіс 
жұлдыздары» фестивалінде гран 
приді жеңіп алдық. 2008 жылы 
Қазақ биі бойынша Облыстық «Ертіс 
толқыны» сайысында ІІ орын, 2007 
жылы Талдықорған қаласында өткен 
Қазақстан студент жастарының 
7 республикалық «Жас толқын» 
фестивалінде І орын жеңіп алсақ, 
2008 жылы Астана қаласында өткен 
Халықаралық шығармашыл жастар 
«Шабыт» фестиваліне барып,  дипло-
мант атандық. 2006 жылы «Ақ ерке-
ге» «ұлттық» деген атау беріліп, бұл 
біздің еңбегіміздің ең басты жемісі. 

- Репертуарыңыз қандай?
- Репертуар үлкен əрі түрлі бағытта 

келеді. Ұлттық бимен қатар, əлем 
ұлттарының билерін билейміз. Нақты 
тоқталып кететін болсақ, қазақ, ис-
пан, цыған, шығыс, өзбек ұлттарының 
биін орындаймыз. Эстрадалық би-
лермен қоса қазіргі заманауи ағынға 
сай, еркін пластикадағы билерді де 
көрерменге ұсынамыз.

- Айгүл Рамазанқызы, би өнерінен 
біліміңізді ұштап, жетілдіріп отыра-
сыз ба?

- Мен ұстаз-хореограф болып 
жұмыс істегеніме 15 жылдай уақыт бо-
лып қалды. Əрине, мен үнемі ізденіс 
үстіндемін. Новосібірге, Алматыға түр-
лі мастер кластарға, семинарларға жиі 
барып тұрамын. Негізінен қазақша ма-
териал керек болғандықтан, көбінесе 
Алматы жаққа барамын.    
Сонымен бірге, университет база-

сында жарты жылда бір рет Квалифи-
кацияны көтеру кафедрасымен 
бірлесіп, семинар, мастер клас, 
арнайы курстарды 
өткіземіз. Оған біз 
Мəдениет үйінен, 
басқа да мекеме-
лерден, мектептерден, 
облысымыздың ауданда-
рынан, мəселен, Баянауыл, 
Ақтоғай, Май аудандарынан 
ұстаз-хореогрофтарды ша-
қы рамыз. Бұл іс мен үшін 
өте қы зықты. Себебі біз би 
өнерінің қыр-сырын меңгеру 
үшін, аты шыққан, белгілі 
би шеберлерін шақыруға 
тырысамыз. Мысалы, ҚР 
Халық əртісі, Т. Жүргенов 
атындағы Қазақ Ұлттық 
Өнер академиясының Хо-
реография факультетінің 
аға оқытушысы, доцент 
Айгүл Əбікенқызы Тати 

болды бізде. Айгүл Тати қазақ биінің 
ең күшті, ең мықты шебері болып са-
налады. Сонымен бірге, ҚР Халық 
əртісі, Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
Ұлттық Өнер академиясының ұстаз-
хореографы Ерболат Асылғазинов те 
келіп, классикалық биден сабақтар 
өткізіп, жастарға, балаларға үйретудің 
ұтымды əдістемесін көрсетіп, үйретті. 
Осы күзге Шымкент Мəдениет 
институтының ұстаздарын шақырып, 
семинарлар өткіземіз деген жоспары-
мыз бар. 

С. НЫСАНБЕКОВА.
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Девушки широко известны в нашем городе. Любовь к 
музыке никак не связана со специальностью се-
стёр: Дина и Кристина, закончив наш универ-
ситет, работают на алюминиевом заводе 

операторами ЭВМ. Но технари снаружи - лирики 
внутри.  Тернистый путь сестёр к проекту начался 
ещё в октябре, в период, когда автобус со съе-
мочной группой и жюри разъезжал по городам 
Казахстана в поисках будущей звезды. В строгое 
судейство вошли народная артистка Казахстана 
Нагима Ескалиева, композитор и музыкант Алек-
сандр Шевченко и продюсер Султана Каражигито-
ва. Именно они по достоинству оценили  потенциал 
Журабековых, предоставив им путевку на участие проекта.

- Самое сложное для нас - это были кастинги. Волнение, пройдем - не пройдём 
было постоянным. Но всё равно в душе была уверенность того, что всё будет 
хорошо, - делятся впечатлениями Дина и Кристина. 
Оставшийся позади кастинг сменила жизнь на проекте. Несмотря на то, что 

концерт идёт только по субботам, все будни участники работают в поте лица. 

ПМУ-дың сылқым еркелері – «Ақ ерке»ПМУ-дың сылқым еркелері – «Ақ ерке»

- Айгүл Рамазанқызы «Ақ - 2003 2007 жылдары студент

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті сегіз С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті сегіз 
қырлы бір сырлы, дарынды жастарға толы. Солардың бірі – ПМУ-дың қырлы бір сырлы, дарынды жастарға толы. Солардың бірі – ПМУ-дың 
сылқым еркелері «Ақ ерке» ұлттық би студиясы. «Ақ ерке» жайын-сылқым еркелері «Ақ ерке» ұлттық би студиясы. «Ақ ерке» жайын-
да білу үшін, Новосібірдегі «Мәдениет және өнер» училищесін, кейін да білу үшін, Новосібірдегі «Мәдениет және өнер» училищесін, кейін 
Алматыдағы Абай атындағы қыздар педагогикалық институтының Алматыдағы Абай атындағы қыздар педагогикалық институтының 
хореография факультетін тәмамдаған хореограф, «Ақ ерке» ұлттық хореография факультетін тәмамдаған хореограф, «Ақ ерке» ұлттық 
би студиясының көркемдік жетекшісі Даирбаева Айгүл Рамазанқызын би студиясының көркемдік жетекшісі Даирбаева Айгүл Рамазанқызын 
әңгімеге тартқан болатынбыз.  әңгімеге тартқан болатынбыз.  
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