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КІРІСПЕ
Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. 
Мен жыл басындағы халыққа Жолдауымда 

Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын 
жарияладым. 

Осылайша, біз қайта түлеудің айрықша маңызды 
екі процесі – саяси реформа мен экономикалық 
жаңғыруды қолға алдық. 

Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, 
ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу. 

Аталған екі жаңғыру процесінің де нақты мақсат-
міндеттері, басымдықтары мен оған жеткізетін жол-
дары бар. Мен көздеген жұмыстарымыздың бәрі 
дер уақытында және барынша тиімді жүзеге асары-
на сенімдімін. Бірақ, ойлағанымыз орындалу үшін 
мұның өзі жеткіліксіз. 

Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден 
озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы 
тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды 
толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айнала-
ды. 

Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын жұмыс 
емес. 

Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше 
ауқымды іс атқардық. 

2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы ая-
сында Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени 
ескерткіштер мен нысандарды жаңғырттық. 

2013 жылы «Халық – тарих толқынында» 
бағдарламасы арқылы әлемнің ең белді архивтерінен 
төл тарихымызға қатысты құжаттарды жүйелі түрде 
жинап, зерттедік. 

Енді осының бәрінен де ауқымды және іргелі 
жұмыстарды бастағалы отырмыз. 

Мен еліміз мықты, әрі жауапкершілігі жоғары 
Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам 
басатынымыз және бұқаралық сананы қалай 
өзгертетініміз туралы көзқарастарымды ортаға са-
луды жөн көрдім.

І. ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ
ҰЛТТЫҚ САНА ТУРАЛЫ

Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. 
Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең 
басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі 
дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға 
әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан 
арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді 
теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін 
өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемде-
лу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға 
сіңіруіміз керек. 

ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісінің 
бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің 
сыры неде? Меніңше, басты кемшілігі – олардың 
өздеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа 
халықтар мен өркениеттердің ерекшеліктерін ескер-
мей, бәріне жаппай еріксіз таңуында. Әжептәуір 
жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының 
тереңінен бастау алатын рухани коды болады. 

Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шар-
ты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 
жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-
оңай. 

Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп 
бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни 
болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын 
қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, 
аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың ая-
сында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық. 

Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе 
мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. 
Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық 
дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 
алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер 
жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала 
алмаса, ол адасуға бастайды. 

Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың 
түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарас-
тыра алатын құдіретімен маңызды. 

Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі 
күн мен жарқын болашақтың көкжиектерін 
үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының 
тұғырнамасы. 

Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен 
ықылым заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-
дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете оты-

рып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа 
сеніммен бет алуын қалаймын. 

Бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір 
қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше 
бағытын атап өтер едім. 

1.Бәсекелік қабілет
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас 

халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана 
табысқа жетуге мүмкіндік алады. 

Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық 
немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса сапасы 
жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. 
Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге, 
білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек 
ресурстары болуы мүмкін. 

Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи 
байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 
қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір 
қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға 
лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мыса-
лы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, 
мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға 
басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. 

Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде 
білім беру», «Мәдени және конфессияаралық 
келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни 
барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талапта-
рына даярлаудың қамы. 

2.Прагматизм
Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен 

таптаурын болған қасаң қағидаларды өз герт-
пейінше, біздің толыққанды жаңғыруы мыз 
мүмкін емес. 

Төл тарихымызға, бабаларымыздың өмір салты-
на бір сәт үңіліп көрсек, шынайы прагматизмнің та-
лай жарқын үлгілерін табуға болады. 

Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің 
табиғатын көздің қарашығындай сақтап, оның 
байлығын үнемді, әрі орынды жұмсайтын теңдесі 
жоқ экологиялық өмір салтын ұстанып келді. 

Тек өткен ғасырдың ортасында, небәрі бірнеше 
жыл ішінде миллиондаған гектар даламыз аяусыз 
жыртылды. Ықылым замандардан бері ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасып келген ұлттық прагматизм са-
наулы жылда адам танымастай өзгеріп, ас та 
төк ысырапшылдыққа ұласты. Соның кесірінен, 
Жер-Ана жаратылғаннан бері шөбінің басы 
тұлпарлардың тұяғымен ғана тапталған даланың 
барлық құнары құрдымға кетті. Түгін тартсаң, 
майы шығатын мыңдаған гектар миялы жерлеріміз 
экологиялық апат аймақтарына, Арал теңізі аңқасы 
кепкен қу медиен шөлге айналды. 

Осының бәрі – жерге аса немқұрайлы қараудың 
ащы мысалы. 

Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас бо-
лып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымыз-
да бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта 
түлетуіміз керек.

Прагматизм – өзіңнің ұлттық және жеке 
байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдала-
нып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу, 
ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен 
кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда 
шынайы мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-салтанат 
емес. Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен 
қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдала-
ну көргенділікті көрсетеді. 

Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, сала-
матты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан 
жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр 
нәрсені ұтымды пайдалану – мінез-құлықтың 
прагматизмі деген осы. 

Бұл – заманауи әлемдегі бірден-бір табысты үлгі. 
Ұлт немесе жеке адам нақты бір межеге бет түзеп, 
соған мақсатты түрде ұмтылмаса, ертең іске аспақ 
түгілі, елді құрдымға бастайтын популистік иде-
ологиялар пайда болады. 

Өкінішке қарай, тарихта тұтас ұлттардың 
ешқашан орындалмайтын елес идеологияларға 
шырмалып, ақыры су түбіне кеткені туралы 
мысалдар аз емес. Өткен ғасырдың басты үш идео-
логиясы – коммунизм, фашизм және либерализм 
біздің көз алдымызда күйреді. 

Бүгінде радикалды идеологиялар ғасыры кел-
меске кетті. Енді айқын, түсінікті және болашаққа 

жіті көз тіккен бағдарлар керек. Адамның да, тұтас 
ұлттың да нақты мақсатқа жетуін көздейтін осын-
дай бағдарлар ғана дамудың көгіне темірқазық бола 
алады. Ең бастысы, олар елдің мүмкіндіктері мен 
шама-шарқын мұқият ескеруге тиіс. 

Яғни, реализм мен прагматизм ғана таяу 
онжылдықтардың ұраны болуға жарайды.

3.Ұлттық бірегейлікті сақтау
Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық 

сананың кемелденуін білдіреді. 
Оның екі қыры бар. 
Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін 

кеңейту. 
Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай 

отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту. 
Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру 

үлгілерінің қандай қатері болуы мүмкін? 
Қатер жаңғыруды әркімнің ұлттық даму үлгісін 

бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ретінде 
қарастыруда болып отыр. Алайда, өмірдің өзі бұл 
пайымның түбірімен қате екенін көрсетіп берді. Іс 
жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің дер-
бес даму үлгісін қалыптастыруда. 

Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музы-

камыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен 
айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі 
қалуға тиіс. 

Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, 
ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар 
біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана. 

Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі мейлінше 
көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір 
дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді білдіреді. 

Мысалы, жершілдікті алайық. Әрине, туған 
жердің тарихын білген және оны мақтан еткен 
дұрыс. Бірақ, одан да маңыздырақ мәселені – 
өзіңнің біртұтас ұлы ұлттың перзенті екеніңді 
ұмытуға әсте болмайды.

 Біз әркім жеке басының қандай да бір іске 
қосқан үлесі мен кәсіби біліктілігіне қарап баға-
ланатын меритократиялық қоғам құрып жатыр-
мыз. Бұл жүйе жең ұшынан жалғасқан тамыр-
таныстықты көтермейді. 

Осының бәрін егжей-тегжейлі айтып отырған-
дағы мақсатым – бойымыздағы жақсы мен жаман-
ды санамалап, теру емес. Мен қазақстандықтардың 
ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байы-
бына барғанын қалаймын. 

Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет 

сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. 
Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына 

кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас 
тарту керек. 

4.Білімнің салтанат құруы
Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – 

біздің қанымызда бар қасиет. 
Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс жа-

салды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің маңдайалды 
университеттерінде оқытып, дайындадық. 
Бұл жұмыс өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарының басында қолға алынған «Болашақ» 
бағдарламасынан басталды. Елімізде өте жоғары 
деңгейдегі бірқатар университеттер ашылды, 
зияткерлік мектептер жүйесі қалыптасты. Басқа 
да көптеген іс тындырылды. 

Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға 
ортақ болуға тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас 
себептері бар. Технологиялық революцияның бета-
лысына қарасақ, таяу онжылдық уақытта қазіргі 
кәсіптердің жартысы жойылып кетеді. 

Экономиканың кәсіптік сипаты бұрын-соңды 
ешбір дәуірде мұншама жедел өзгермеген. 

Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге ай-
налатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл 
жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл 
өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана 
табысқа жетеді. 

Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге бөлінетін 
бюджет шығыстарының үлесі жөнінен әлемдегі 
ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына 
қосылып отырмыз. 

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы 
білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастары-
мыз басымдық беретін межелердің қатарында білім 
әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, 
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын 
ұлт қана табысқа жетеді. 

5.Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық дамуы

Биыл Еуразия құрлығының ұлан-ғайыр аумағын 
астаң-кестең еткен 1917 жылдың қазан айындағы 
оқиғаға 100 жыл толады. 

Күллі ХХ ғасыр революциялық сілкіністерге 
толы болды. Бұл осы аумақтағы барша ұлттарға 
мейлінше әсер етіп, бүкіл болмысын өзгертті. 

Әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады, 
бұл – әркімнің өз еркіндегі шаруа. 

Біреуге өзіңнің көзқарасыңды еріксіз таңуға 
ешқашан болмайды. Бізге тарих туралы өздерінің 
субъективті пайымдарын тықпалауға да 
ешкімнің қақысы жоқ. 

Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке 
толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды. 

Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заман-
нан жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән жолы 
біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге 
жат үлгісі еріксіз таңылды. 

Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз 
демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 
ғасырдан бері әлі жазылмай келеді. 

Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті 
құрдымға кете жаздады. 

Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірлері 
экологиялық апат аймақтарына айналды. 

Әрине, тарих тек ақтаңдақтардан тұрмайды. 
ХХ ғасыр Қазақстанға бірқатар игіліктерін 

де берді. 
Индустрияландыруды, әлеуметтік және өнді ріс-

тік инфрақұрылымдардың құрылуын, жаңа интелли-
генцияның қалыптасуын осыған жатқызуға болады. 

Бұл кезеңде елімізде белгілі бір жаңғыру болды. 
Бірақ, бұл – ұлттың емес, аумақтың жаңғыруы 
еді. 

Біз тарихтың сабағын айқын түсінуіміз керек. 
Революциялар дәуірі әлі біткен жоқ. Тек оның 
формасы мен мазмұны түбегейлі өзгерді. 

Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір ақиқатқа 
– эволюциялық даму ғана ұлттың өркендеуіне 
мүмкіндік беретініне көзімізді жеткізді. 

Бұдан сабақ ала білмесек, тағы да тарихтың темір 
қақпанына түсеміз. Ендеше, эволюциялық 
даму қағидасы әрбір қазақстандықтың 
жеке басының дербес бағдарына айналуға 
тиіс. 

Болашаққа Бағдар: рухани жаңғыру
Нұрсұлтан НАзАРБАЕв,
Қазақстан Республикасының Президенті

Кеше республикалық
«Егемен Қазақстан» газетінде 
Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы жарияланды

ҚОҒАМДЫҚ САНА ҚҰНДЫЛЫҒЫ

Тәуелсіздігін ширек ғасыр ғана бұрын алған еліміз 
бүгінде саяси және экономикалық жаңғыруларды 
тиімді жүзеге асырып келеді. Бірақ әлемдік жаһандану 
үдерісінде экономикалық әл-ауқаты ғана емес, соны-
мен қатар, рухани жаңғыру мен ұлттық сана да бәсекеге 
түсетін уақыты.

Осы тұста Ұлт Көшбасшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы уақыт талабы-
нан туындағын зор рухани дүние деп білемін. 

Мемлекет басшысы дәл көрсеткендей, жаңа 
тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық ко-
дымызды айқындау мен оны сақтай білу болмақ. Яғни, 
әлемдік кеңістікте ұлтымыздың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалады. Әрбір қазақстандық, сол 
арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге 
ие болуы керек. Ол – компьютерлік сауаттылық, шет 
тілдерін білу, мәдени ашықтық және т.б.

Ұлтымыздың өзіндік кодын сақтап қалу үшін Елба-
сы «ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, 
әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, 
ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс», – 
деп атап өтті. Сонымен бірге, мейлінше көнерген, 
жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар 
мен әдеттерден арылуымыз да керек. Ол жершілдік 
және рушылдық екені белгілі. Еліміздің бәсекеге 
қабілетті озық 30 мемлекеттің қатарына қосылу үшін 
ұлтымыздың дамуына кедергі болатын өткеннің кер-

тартпа тұстарынан бас тартуымыз – уақыттың талабы. 
Елбасы 2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың 

көмегімен, барша қоғам өкілдерімен ақылдаса оты-
рып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стан-
дартты нұсқасын қабылдау керектігін де жеткізді. Ал 
2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін маман-
дарды және орта мектептерге арналған оқулықтарды 
дайындауға кіріскен дұрыс деп санайды. Жалпы, латын 
әліпбиіне көшу еліміз үшін құнды және мемлекеттің 
ұлттық мүддесіне сай келеді деп ойлаймын.

Уалихан ИБРАЕв,
«Қоғамдық келісім» КММ директоры,

 тарих ғылымдарының кандидаты.

Иә, заман өзгерді. Осыған сәйкес 
адамдар психологиясы да өзгерістер 
үстінде. Күн санап өзгеріп жатқан 
дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүние 
танымымызда әбден сіңіп қалған тап-
таурын қағидалардан арылмасақ, көш 
басындағы елдермен терезе теңеп, иық 
түйістіру мүмкін емес. Заман талабы-
на сай икемделу керектігін Елбасымыз 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
мақаласында айрықша атап көрсеткен. 
Шындығы сол, жаңа дәуірдің жағымды 
жақтарын бойға сіңіру керек екені дау-
сыз.

Рухы, мәдениеті мен дәстүрі биік 
деңгейдегі халықтың болашағы зор және 
жарқын. Шығыс халықтарына, қазаққа 
тән қасиет – үлкенді сыйлау, алдынан 
кесе өтпеу, бетінен алмау. Осы игі дәстүр 
жалғаса берсе, тәртіпсіз ұл, тәрбиесіз 
қыз өсірмей, жастардың бұрынғыдай 
инабаттылығы мен ізеттілігі ортай-
мас деп тілейміз. Қарттарын қазына 
тұтпаған, ата-анасына құрмет қылмаған 
жастар Отанына адал қызмет жасай ал-
майды. Міне, осы тұста Елбасымыз 
қоғам дамуының тамыр соғысын айқын 
аңғарып, тәуелсіздік жылдарында жет-

кен жетістіктерімізді таразы басына са-
лып, болашақтың көкжиегіне ой тас тауы 
тегіннен-тегін емес. Уақыт өткен сай-
ын қоғамға зиялылардың үні қажет бола 
түсуде. Қоғамдық сана ақты ақ, қараны 
қара деп айта алатын зиялылардың 
сөзіне құлақ асатын, өмірін үлгі тұтатын 
ортаны қалыптастыру уақыт мезгілі жет-
кен сияқты. Бүгіндері біздер, өз-өзімізге 
мына сұрақтың жауабын іздеп, ұрпақ 
санасына сіңіруіміз керек. Ана тіліңді 
білесің бе? Туған халқыңның арғы-
бергі тарихы мен өз ата-тегіңді білесің 
бе? Жұртыңның озық дәстүр-салты мен 

құндылықтарын бойыңа сіңіре алдың 
ба? Осыларды толық меңгерген адам 
оқу-білімге құштар, саналы, ойы терең, 
ақылы алғыр болады. Бұлардың бірі кем 
болса, адам рухани жанынан ақсайды. 
Демек, мақсатымыз айқын, міндетіміз 
үлкен, болашағымыз баянды болуы үшін 
қалыптасып келе жатқан жаңа жағдайда 
жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің 
дамуымыздың ең басты қағидасы екені 
даусыз. Мақалада атап көрсетілгендей, 
«Оған көнбегендер тарихтың шыңына 
көміліп қала береді».

Сайлаубай ӘБІШЕв,
Қызылорда қалалық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ ҰЛТТЫҚ МҮДДЕГЕ САЙ КЕЛЕДІ

Аймағымыздағы келер ұрпақ-
тың алдындағы ардың ісін арқалап 
жүрген зиялы қауым Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» мақаласын 
ықыласпен  түйсіне оқығаны анық. 
Олай дейтінім, мақалада «Ұлттық 
салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музы-
камыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, 
бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз 
бойымызда мәңгі қалуға тиіс» деген 
жолдардың астарында үлкен мағына 
жатыр. Шынында да рухы биік азамат-
тары бар елдің іргесі мәңгілік болары 
хақ.

Елбасының жыл басындағы 
халыққа Жолдауында Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы басталды деп жари-
яланды. Қайта жаңғырудың екі процесі 
– саяси реформа мен экономикалық 
жаңғыруды қолға алып жатырмыз.  
Осы жұмыстарды жүзеге асыру үшін 
әрқайсымыздың санамыз ісімізден 
озып жүруі, одан бұрын жаңғырып 
отыруы тиіс, делінген мақалада. 
Шындығында  ұлттық рухы, рухани-
яты жоғары, мәдениеті озық ел көп 
нәрсеге қол жеткізетіні анық. Және 
ұлттық бірегейлікті сақтау ұлттық 
жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық 
сананың кемелденуін қажет етеді. Ел-
басы ұлттық мәдениетті сақтай оты-

рып жаңғыру және ұлттың дамуы-
на кедергі болатын өткеннің кертарт-
па тұстарынан бас тарту қажет екенін 
қазақстандықтардың түсіне білуі ке-
рек екендігін баса айтады. Мақаладағы 
«Туған жер» бағдарламасын қолға алу 
ұсынысы жас ұрпақты тәрбиелеуге дәл 
және уақытында айтылған нақты тап-
сырма деп білемін. Әрбір адамның 
жүрегінде кіндік қаны тамған жеріне, 
өскен ауылына, туған жеріне де-
ген сүйіспеншілік, құрмет болмай-
ынша – Отан деген Ұлы ұғымға адал 
қызмет ету, жан дүниесімен беріле сүю 
екіталай.

«Қазақстанның қасиетті жер-
лерінің мәдени-географиялық белдеуі 
– неше ғасыр өтсе де, бізді кез кел-
ген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман 
алып шығатын символдық қалқанымыз 
әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар 
бұлағы», – делінген мақалада. 

Бұл жөнінде Сыр өңірінде рухани-
мәдени саланың дамуына ерекше жағ-
дай жасалынып келе жатқанын атап 
айтқым келеді. Рухани мол мұраға бай 
өлке ретінде тарихи-мәдени мұра ларды 
қорғау және пайдалану жөніндегі 
ғылыми-әдістемелік Кеңес құрылып, 
рухани мұраларымыз зерттелуде. 

ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұ-
ра  ларының алдын ала тізіміне об-

лыс аумағынан 9 тарихи ескерткіш 
– Сығанақ, Жанкент, Шірік Рабат, 
Кес кен күйік, Бәбіш мола, Жент, Ба-
ланды қалашықтары, Жетіасар мәдени 
ескерткіштері және Сауысқандық 
петроглифтері енгізілді. 

Аймағымызда халықаралық ақын-
дар айтысы, классикалық әндер, 
дәстүрлі орындаушылардың респуб-
ликалық фестивальдары өткізілді. «Па-
расатты поэзия» атты республикалық 
жазба ақындар фестивалін жаңа сипат-
та өткізу жоспарда тұр. Бұл игі істер 
халық үшін жасалуда. 

Жалғасын табатын жарқын іс-
тердің жүзеге асуына Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың жыл басындағы 
ха лыққа Жолдауында айтылған Қазақ -
станның үшінші жаңғыруы бағдар-
ламаларымен «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» мақаласы бағыт-бағдар 
болатыны сөзсіз. Сыр елінің зиялы 
қауым өкілдері рухани жаңғырудың, 
озық ой-сананың, ұлттық рух пен 
патрио тизмді насихаттайтын жарқын 
істер дің көшбасында жүреді деп 
сенемін.

Қаршыға ЕСІМСЕЙІТОвА, 
Қазақстан Жазушылар одағы 

облыстық филиалының
директоры.  

РухАНИ жАңғЫРу –
оЙ САНАНЫң КЕМЕЛДЕНуІ
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Бірақ, қоғамның эволюциялық дамуы қағида 
ретінде мәңгі тұмшаланудың синонимі емес. 

Сол себепті, тарихтың ащы сабағын түсініп 
қана қоймай, өзіміз күнде көріп жүрген қазіргі 
құбылыстардан ой түйіп, болашақтың беталысына 
қарап, пайым жасай білу де айрықша маңызды. 

Бүгінде революциялар өңін өзгертіп, ұлттық, 
діни, мәдени, сепаратистік перде жамылды. Бірақ, 
бәрі де, түптеп келгенде, қантөгіспен, экономикалық 
күйреумен аяқталатынын көріп отырмыз. 

Сондықтан, әлемдегі оқиғаларды ой елегінен 
өткізіп, қорытынды жасау – қоғамның да, сая-
си партиялар мен қозғалыстардың да, білім беру 
жүйесінің де ауқымды дүниетанымдық, рухани 
жұмысының бір бөлігі. 

6.Сананың ашықтығы
Көптеген проблема әлемнің қарқынды өзгеріп 

жатқанына қарамастан, бұқаралық сана-сезімнің 
«от басы, ошақ қасы» аясында қалуынан туын-
дайды. 

Бір қарағанда, жер жүзіндегі миллиардтан 
астам адам өзінің туған тілімен қатар, кәсіби бай-
ланыс құралы ретінде жапатармағай оқып жатқан 
ағылшын тілін біздің де жаппай және же-
дел үйренуіміз керектігі еш дәлелдеуді қажет 
етпейтіндей. 

Еуропалық Одақтың 400 миллионнан астам 
тұрғыны ана тілдері – неміс, француз, испан, ита-
льян немесе басқа да тілдерді сыйламай ма? Әлде 
100 миллиондаған қытай мен индонезиялықтар, ма-
лайлар ағылшын тілін еріккеннен үйреніп жатыр 
ма? 

Бұл – бәзбіреулердің әншейін қалауы емес, 
жаһандық әлемге еркін кірігіп, жұмыс істеудің 
басты шарты. 

Бірақ, мәселе бұған да тіреліп тұрған жоқ. Сана-
ның ашықтығы зерденің үш ерекшелігін білдіреді.

Біріншіден, ол дүйім дүниеде, Жер шарының 
өзіңе қатысты аумағында және өз еліңнің айна-
ласында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік 
береді. 

Екіншіден, ол – жаңа технологияның ағыны 
алып келетін өзгерістердің бәріне дайын болу де-
ген сөз. Таяудағы он жылда біздің өмір салтымыз: 
жұмыс, тұрмыс, демалыс, баспана, адами қатынас 
тәсілдері, қысқасы, барлығы түбегейлі өзгереді. Біз 
бұған да дайын болуымыз керек. 

Үшіншіден, бұл – өзгелердің тәжірибесін алып, 
ең озық жетістіктерін бойға сіңіру мүмкіндігі. 
Азиядағы екі ұлы держава – Жапония мен 
Қытайдың бүгінгі келбеті – осы мүмкіндіктерді 
тиімді пайдаланудың нағыз үлгісі. 

«Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі – қаңсық» деп 
кері тартпай, ашық болу, басқалардың ең озық 
жетістіктерін қабылдай білу, бұл – табыстың 
кілті, әрі ашық зерденің басты көрсеткіштерінің 
бірі. 

Егер қазақстандықтар жер жүзіне үйден шықпай, 
терезеден телміріп отырып баға беретін болса, 
әлемде, құрлықта, тіпті іргедегі елдерде қандай дау-
ыл соғып жатқанын көре алмайды. 

Көкжиектің арғы жағында не болып жатқанын 
да біле алмайды. Тіпті, бірқатар ұстанымдарымызды 
түбегейлі қайта қарауға мәжбүрлейтін сыртқы 
ықпалдардың байыбына барып, түсіне де алмай 
қалады. 

ІІ. ТАЯУ ЖЫЛДАРДАҒЫ 
МІНДЕТТЕР

Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағидаларын 
қалыптастыруды ғана емес, сонымен бірге, біздің 
заман сынағына лайықты төтеп беруімізге қажетті 
нақты жобаларды жүзеге асыруымызды да талап 
етеді. 

Осыған байланысты, мен алдағы жылдарда 
мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше жобаны 
ұсынамын. 

Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп ла-
тын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауы-
мыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік 
қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз 
және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият 
дайындалдық. 

Қазақ тілінің әліпбиі тым тереңнен тамыр тарта-
тынын білесіздер. 

VI-VII ғасырлар – ерте орта ғасыр кезеңі. Бұл 
уақытта Еуразия құрлығында ғылымға «Орхон-
Енисей жазулары» деген атаумен танылған көне 
түркілердің руникалық жазуы пайда болып, 

қолданылды. 
Бұл адамзат тарихындағы ең көне 

әліпбилердің бірі ретінде белгілі. 

V-XV ғасырларда түркі тілі Еуразия 
құрлығының аса ауқымды бөлігінде ұлтаралық 
қатынас тілі болды. 

Мәселен, Алтын Орданың бүкіл ресми 
құжаттары мен халықаралық хат-хабарлары негі-
зінен ортағасырлық түркі тілінде жазылып келді. 

Халқымыз Ислам дінін қабылдаған соң 
руникалық жазулар біртіндеп ысырылып, араб тілі 
мен араб әліпбиі тарала бастады. 

Х ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 900 жыл бойы 
Қазақстан аумағында араб әліпбиі қолданылды. 

1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық 
Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарла-
ры Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа 
әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы 
қаулы қабылдады. 

Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 
1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін 
кириллицаға ауыстырылды. 

1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазу-
ын латындандырылған әліпбиден орыс графика-
сы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң 
қабылданды. 

Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы 
негізінен нақты саяси себептермен айқындалып 
келді. 

Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария 
еткен «Қазақстан-2050» Стратегиясында «2025 
жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз 
керектігін» мәлімдедім. 

Бұл – сол кезден барлық салаларда біз латын 
қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз. 

Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, 
мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын 
әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. 

Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз уақыт 
ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға алуы-
мыз керек. Біз осынау ауқымды жұмысты бастауға 
қажетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз. 
Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің 
нақты кестесін жасауы керек. 

Латыншаға көшудің терең логикасы бар. 
Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, 
коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы 
ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне 
байланысты. Мектеп қабырғасында балалары-
мыз ағылшын тілін оқып, латын әріптерін он-
сыз да үйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын үшін 
ешқандай қиындық, кедергілер болмақ емес. 

2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың 
көмегімен, барша қоғам өкілдерімен ақылдаса 
оты рып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау ке-
рек. 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін 
мамандарды және орта мектептерге арналған 
оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. 

Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік 
жұмыстар жүргізілуге тиіс. 

Әрине, жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде 
белгілі бір уақыт кириллица алфавиті де 
қолданыла тұрады. 

Екіншіден, қоғамдық және гуманитарлық ғы-
лым дар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға 
аламыз. 

Оның мәні мынада: 
1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, филосо-

фия, психология, мәдениеттану және филология 
ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды 
білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға 
тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері 
еліміздің жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық 
кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы 
мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге инженер-
лер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және 
болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да 
ауадай қажет. 

2. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық 
білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең 
жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ 
тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасай-
мыз. 2018-2019 оқу жылының өзінде студенттерді 
осы оқулықтармен оқыта бастауға тиіспіз. 

3. Ол үшін қазіргі аудармамен айналысатын 
құрылымдар негізінде мемлекеттік емес Ұлттық 
аударма бюросын құру керек. Ол Үкіметтің тап-
сырысы бойынша 2017 жылдың жазынан тиісті 
жұмыстарға кірісе бергені жөн.

Бұл бағдарлама арқылы неге қол жеткіземіз? 
Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа 

сапалық деңгейде білім бере бастаймыз. 
Бұл – білім саласындағы жаһандық бәсекеге 

неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау де-
ген сөз. 

Оған қоса, жаңа мамандар ашықтық, праг-
матизм мен бәсекелік қабілет сияқты сананы 
жаңғыртудың негізгі қағидаларын қоғамда 
орнықтыратын басты күшке айналады. Осылай-
ша, болашақтың негізі білім ордаларының ауди-
торияларында қаланады. 

Біздің әлеуметтік және гуманитарлық біліміміз 
ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің аясында 
шектеліп, дүниеге бір ғана көзқараспен қарауға 
мәжбүр болдық. Әлемнің үздік 100 оқулығының 
қазақ тілінде шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін 
бере бастайды. Сол себепті, уақыт ұттырмай, ең за-
манауи, таңдаулы үлгілерді алып, олардың қазақ 
тіліндегі аудармасын жасауымыз керек. 

Бұл – мемлекеттің міндеті. 
Үкімет мұны аудармашы мамандармен 

қамтамасыз ету, авторлық құқық, оқу-әдістемелік 
бағдарламалар мен профессорлық-оқытушылық 
құрамды белгілеу сияқты жайттарды ескере оты-
рып, кешенді түрде шешуі керек. 

Үшіншіден, Қазақ «Туған жерге туыңды 
тік» деп бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қаның 
тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, 
яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен баста-
лады. 

Сол себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын 
қолға алуды ұсынамын. Оның ауқымы ізінше оп-
оңай кеңейіп, «Туған елге» ұласады. 

Мәселен, «Ауылым – әнім» атты әнді айтқанда, 
«Туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма туған 
елін» деп шырқайтын едік қой. Бажайлап қарасақ, 
бұл – мағынасы өте терең сөздер. 

Бағдарлама неге «Туған жер» деп аталады? 
Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, 

ғажайып сезімнің иесі. Туған жер – әркімнің шыр 
етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан 
қасиетті мекені, талай жанның өмір-бақи тұратын 
өлкесі. Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде 
әлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды. 

Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-
дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу 
– шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің 
бірі. 

Бұл кез келген халықты әншейін біріге салған 
қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени-
генетикалық кодының негізі. 

Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан 
құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тоза-
тын ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. 

Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді 
қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа 
Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына 
мирас етті. 

Туған жерге деген сүйіспеншілік нені 
білдіреді, жалпы, бағдарламаның мәні неде? 

Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды 
өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны 
жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға 
баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи 
ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына 
келтіруді көздейді. 

Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте 
туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі. 

Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен 
өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының 
төркіні туралы талай-талай аңыздар мен 
әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, 
ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған 
біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ 
біліп өсуге тиіс. 

Екінші, басқа аймақтарға көшіп кетсе де, туған 
жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы 
келген кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым 
өкілдері мен жастарды ұйымдастырып, қолдау ке-
рек. Бұл – қалыпты және шынайы патриоттық сезім, 
ол әркімде болуы мүмкін. Оған тыйым салмай, 
керісінше, ынталандыру керек. 

Үшінші, жергілікті билік «Туған жер» 
бағдарламасын жинақылықпен және 
жүйелілікпен қолға алуға тиіс. 

Бұл жұмысты өз бетімен жіберуге болмай-
ды, мұқият ойластырып, халыққа дұрыс түсіндіру 
қажет. 

Туған жеріне көмек жасаған жандарды қолдап-
құрметтеудің түрлі жолдарын табу керек. 

Бұл жерде де көп жұмыс бар. 
Осы арқылы қалаларды көгалдандыруға, 

мектептерді компьютерлендіруге, жергілікті 
жоғары оқу орындарына демеушілік жасауға, му-
зейлер мен галереялар қорын байыта түсуге болады. 

Қысқаша айтқанда, «Туған жер» бағдарламасы 
жалпыұлттық патриотизмнің нағыз өзегіне айнала-
ды. 

Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге – 
Қазақстанға деген патриоттық сезімге ұласады. 

Төртіншіден, жергілікті нысандар мен елді ме-
кендерге бағытталған «Туған жер» бағдарламасынан 
бөлек, біз халықтың санасына одан да маңыздырақ 
– жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын 
сіңіруіміз керек. 

Ол үшін «Қазақстанның қасиетті рухани 
құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы» жобасы керек. 

Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға 
ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол халықтың 
әрбір азаматы біледі. 

Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. 
Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани та-

рихы бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз кең-
байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ, 
осынау рухани географиялық белдеуді мекен ет-
кен халықтың тонның ішкі бауындай байланысы 
ешқашан үзілмеген. 

Біз тарихымызда осынау көркем, рухани, 
қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын-
соңды жасаған емеспіз. 

Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар 
мен көне қалаларды қалпына келтіруде тұрған жоқ. 

Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі 
жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Ясауи мавзолейін, 
Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата 
кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар мен Жетісудың 
киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара 
сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас ке-
шен ретінде орнықтыруды меңзейді. 

Мұның бәрі, тұтаса келгенде, халқымыздың 
ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін құрайды. 

Біз жат идеологиялардың әсері туралы 
айтқанда, олардың артында басқа халықтардың 
белгілі бір құндылықтары мен мәдени символда-
ры тұрғанын есте ұстауымыз керек.

Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық 
құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере ала-
мыз. 

Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-
географиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді 
кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып 
шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық 
мақтанышымыздың қайнар бұлағы. 

Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты 
элементтерінің бірі. Сондықтан, мыңжылдық тари-
хымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жобаны 
жасап, жүзеге асыруға тиіспіз. 

Биыл Үкімет жұртшылықпен ақылдаса от-
ырып, жобаны әзірлеуі керек. Онда үш мәселе 
қамтылғаны жөн. Нақтырақ айтқанда: 

1. Аталған «Мәдени-географиялық белдеудің» 
рөлі мен оған енетін орындар туралы әрбір 
қазақстандық білуі үшін оқу-ағарту дайындығын 
жүргізу қажет. 

2. БАҚ осыдан туындайтын ұлттық ақпараттық 
жобалармен жүйелі түрде, мықтап айналысуы ке-
рек. 

3. Ішкі және сыртқы мәдени туризм халқы-
мыздың осы қастерлі мұраларына сүйенуге тиіс. 
Мәдени маңыздылығы тұрғысынан біздің Түркістан 
немесе Алтай – ұлттық немесе құрлықтық қана 
емес, жаһандық ауқымдағы құндылықтар. 

Бесіншіден, заманауи әлемдегі бәсекелік 
қабілет – мәдениеттің де бәсекелік қабілеті де-
ген сөз. АҚШ-тың «қырғи-қабақ соғыс» кезіндегі 
табысының қомақты бөлігі Голливудтың еншісінде. 

Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында 
ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт бола-
мыз десек, «Жаһандағы заманауи қазақстандық 
мәдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз. 

Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы 
саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, 
мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек. 

Бұл жоба нені көздейді? 
Бірінші, отандық мәдениет БҰҰ-ның алты 

тілі – ағылшын, орыс, қытай, испан, араб және 
француз тілдерінде сөйлеуі үшін мақсатты ұстаным 
болуы шарт. 

Екінші, ол бүгінгі қазақстандықтар жасаған жә-
не жасап жатқан заманауи мәдениет болуға тиіс. 

Үшінші, мәдени қазыналарымызды әлем 
жұртшылығына таныстырудың мүлдем жаңа 
тәсілдерін ойластыру керек. 

Мәдени өнімдеріміз тек кітап түрінде емес, 
әртүрлі мультимедиалық тәсілдермен де шыққаны 
абзал. 

Төртінші, бұған ауқымды мемлекеттік қолдау 
жасалуы қажет. Сыртқы істер, Мәдениет және спорт, 
Ақпарат және коммуникациялар министрліктері 
жүйелі түрде, қоян-қолтық жұмыс істеуі керек. 

Бесінші, бұл жұмыста шығармашылық зия-
лы қауым, оның ішінде Жазушылар одағы мен 
Ғылым академиясы, университеттер мен қоғамдық 
ұйымдар үлкен рөл атқаруға тиіс. 

Біз заманауи мәдениетіміздің қандай өкілдері 
әлемдік аренаға жол тартуы керектігін анықтап 
алуымыз керек. 

Ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілерін іріктеп 
алғаннан кейін шетелдерде оларды таныстыру 
рәсімдерін өткіземіз. 

2017 жыл жер жүзіне мәдениет саласындағы 
қай жетістіктерімізді көрсете алатынымыз-
ды айқындап алу тұрғысынан шешуші жыл 
болмақ. Содан соң бірегей бағдарламаны 5-7 жыл-
да тыңғылықты жүзеге асырамыз. 

Осылайша, мыңжылдық тарихымызда төл 
мәдениетіміз тұңғыш рет әлемнің барлық құр-
лықтарына жол тартып, басты тілдерінде сөйлейтін 
болады. 

Алтыншыдан, ұлт мақтанышы біздің бұрынғы 
өткен батыр бабаларымыз, данагөй билеріміз бен 
жырауларымыз ғана болмауға тиіс. 

Мен бүгінгі замандастарымыздың жетістік-
терінің тарихына да назар аударуды ұсынамын. 

Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
жобасы арқылы іске асырған жөн. 

Еліміздің Тәуелсіздік жылнамасы жазы-
ла бастағанына небәрі 25 жыл болды. Бұл – та-
рих тұрғысынан қас қағым сәт десек те, еліміз 
үшін ғасырға бергісіз кезең. Әрине, жасалған 
жұмыстардың маңызы мен ауқымына ешбір күмән 
жоқ. 

Дегенмен, осы қыруар істі атқарған, ел дамуына 
зор үлес қосқан азаматтардың өздері мен олардың 
табысқа жету тарихы әдетте құрғақ фактілер мен 
цифрлардың тасасында қалып қояды. Шын мәнінде, 
Қазақстанның әрбір жетістігінің артында алуан 
түрлі тағдырлар тұр. 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы – 
Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің 
әр өңірінде тұратын түрлі жастағы, сан алуан этнос 
өкілдерінің тарихы. 

Жобада нақты адамдардың нақты тағдырлары 
мен өмірбаяндары арқылы бүгінгі, заманауи 
Қазақстанның келбеті көрініс табады.

Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» деген 
сөздің байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде, 
Тәуелсіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, 
өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз 
бар. Олардың жүріп өткен жолдары – кез келген ста-
тистикадан артық көрсеткіш. 

Сондықтан, оларды телевизиялық деректі 
туындылардың кейіпкеріне айналдыруымыз 
керек. Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз 
тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар бо-
луы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек. 

Қазіргі медиамәдениетті суырыла сөйлейтін «ше-
шендер» емес, өмірдің өзінен алынған шынайы 
оқиғалар қалыптастырады. Мұндай оқиғаларды 
көрсету бұқаралық ақпарат құралдарының басты 
нысанасына айналуға тиіс. 

Бұл жоба үш мәселені шешуге бағытталғаны 
жөн. 

1. Ақылымен, қолымен, дарынымен замана-
уи Қазақстанды жасап жатқан нақты адамдарды 
қоғамға таныту. 

2. Оларға ақпараттық қолдау жасап, танымал 
етудің жаңа мультимедиалық алаңын қалыптастыру. 

3. «100 жаңа есім» жобасының өңірлік нұсқасын 
жасау. Ел-жұрт ұлтымыздың алтын қорына енетін 
тұлғаларды білуге тиіс.

ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып 

қалған дүние емес, үнемі дамып отыратын тірі 
ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына са-
налы түрде бейімделуге қабілетті болуы керек. 

Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, есік 
қақпастан бірден төрге озды. Сондықтан, заманға 
сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің ал-
дында тұр. 

Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп 
тұрмайды, жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса 
беретін процесс. 

Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға 
түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы 
болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи 
мүмкіндігі беріліп отыр. 

Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ 
жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын 
терең түсінеді деп сенемін. 

Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі 
ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты 
қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған 
көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді.

«Егемен Қазақстан» газеті. 
12 сәуір, 2017 жыл.

Болашаққа Бағдар: рухани жаңғыру

Елбасы Жолдауында мемлекеттік 
қызмет түрлерін оңтайландыру жөнінде 
тапсырма берілген болатын. Онда 
құжаттардың мерзімі мен тізбесін 
қысқартып, қайталанатын рәсімдерді жою 
қажеттігі айтылған. Қазіргі таңда осы 
тапсырмаға сай аудандарда көлемді іс-
шаралар жасалуда. Негізінен жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар және 
азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі 
халыққа 29 қызмет түрін көрсетеді. 
Олардың 25-і белгіленген стандарт пен 
регламентке сәйкес жүргізілсе, қалғаны 
жұмыспен қамту орталығы арқылы орын-
далады.

– Әлеуметтік төлемдер секторы бой-

ынша 5 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. 
Олар – он сегіз жасқа дейінгі мемлекеттік 
жәрдемақы, мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек, өтініш берушінің атаулы әлеуметтік 
көмек алушыларға тиесілігін растайтын 
анықтама беру және тұрғын үй көмегін 
тағайындау, – дейді Қазалы аудандық 
бөлімінің басшысы Талайлы Бөріқұлов.

Қармақшыда 5 іске мемлекеттік қызмет 
көрсетуден  бас тарту құраған. Оның 
ішінде неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) 
тіркеу қызметі бойынша өтініш иелерінің 
тіркелетін күні келмеуіне байланыс-
ты. Бөлім қызметкерлерінің құқықтық 
сауаттылығын арттыру мақсатында есепті 
мерзімде 3 рет құқықтық оқу өткізілді. 

Ал Арал ауданында үстіміздегі жылдың 
3 айында жұмыспен қамту орталығына 
жұмыс іздеуші ретінде хабарласқандар 
саны – 1064 адам. Оның 576-сы тұрақты 
жұмысқа орналасқандар. 

Ауданда 376 жаңа жұмыс орны 
ашылған. Олардың ішінде, өнеркәсіп са-
ласы бойынша 100 орын, денсаулық 
сақтау және әлеуметтік қызметтер са-
ласы бойынша 201 орын, ауыл, орман 
және балық шаруашылығы саласы бой-
ынша 5 орын, білім саласы бойынша 24 
орын, көлік  және қоймалау саласы бой-
ынша 8, экономикалық қызметтің  басқа 
түрлері  бойынша 38 орынға жұмысшылар 
қабылданған. Сондай-ақ, жыл басынан жа-
засын өтеп келген  8 азамат  жұмыс іздеуші 
ретінде тіркеліп, олардың 5-і тұрақты 
жұмысқа орналасып, 1 адам  қоғамдық, 1 
адам  әлеуметтік жұмыс орнына  тартылды.

Жалпы, аудандық жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімдері әлеуметтік 
көмектер секторы бойынша 10 қызмет түрін 
ұсынады. Онда мүгедектерге, Ұлы Отан 
соғысы ардагерлері мен Семей ядролық 
сынақ полигоны салдарынан зардап шек-
кен азаматтарды қолдау қарастырылған. 
Ал азаматтық хал актілерін тіркеу секто-
рында неке қию, ерлі-зайыптылықты бұзу, 
бала туу, әкелікті анықтау, бала асырап алу, 
қайтыс болғанды тіркеу, текті ауыстыру, 
жазбаларды қалпына келтіру, тіркеу туралы 
қайталама куәліктер немесе анықтама беру 
секілді тармақтар көрсетілген.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
ТҮРЛЕРІ ОҢТАЙЛАНДЫ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде Арал, Қазалы, Қармақшы 
аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі басшылары – Ғалия Тоғысова, Талайлы Бөріқұлақов, 
Зере Метерованың қатысуымен баспасөз мәслихаты өтті. Онда мемлекеттік 
қызмет көрсету мәселесі сөз болды.

Белгілі кәсіпкер Қайрат Нұрсейітов бас-
қаратын «Ақжарма және К» серіктестігіне 
қарасты кооператив өткен жылдың сонында 
құрылды. Құрамына 20 адам мүше болып кіріп, 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
АҚ филиалынан әрқайсысы 4 млн теңгеден 
жылдық өсімі 6 пайызбен 80 млн теңге не-

сие алыпты. Кепілге «Ақжарма және 
К» компаниясының күріш зауыты 
қойылған. Іскер азамат бір ғана коо-
ператив құрумен шектеліп отырған 
жоқ. Тиімділікті ескерген ол 
«Ақжарма Ынтымақ» кооперативін 
де құрды. Оған 30 адам мүшелікке 
кіріп, 50 млн теңге жеңілдетілген 
несие алған. 

Қазіргі таңда аталған шаруа-

шылық 50 адамды жұмыспен қамтып отыр. 
«Ақжарма және К» ЖШС алдағы күндері 600 
басқа арналған мал бордақылау алаңы мен мал 
сою пунктін салуды жоспарлап отыр. Бұған 
қоса, шұжық шығаратын цех салынады. Осылай-
ша, консервілеу және етті сапалы өңдеу жүзеге 
асырылмақшы. 

– Туған жеріме қызмет ету 
менің басты парызым. Еңбек ет-
кен адамды Елбасы барынша 
қолдап отыр.  Біз де талап үдесінен 
шығуға талпыныс танытудамыз. 
«Ақжарма және К» серіктестігінің 
құрылғанына биыл 5 жыл бола-
ды. Ісімізді тақыр жерден бастап, 

аудандағы іргелі шаруашылықтармен 
иық теңес тірдік. Біздің табысты 
жұмыс жасауымыздың сыры – 
өнімді жергілікті жерде өңдейміз. 
Ешқандай делдалсыз сыртқа 
шығарамыз. Қазіргі құрылып 
жатқан ауыл шаруашылығы 
кооперативтері жұмысының 
негізгі принципі де осыған 
негізделген. Еңбеккерлер ара-

сында үш талап – 
ынтымақ, тәртіп және 
тазалық берік сақ-
талып отыр, – дейді 
Қ.Нұрсейітов. 

Жаңа кооперативтер 
болашақта төрт түліктің 
етін өндіріп, тереңдетіп 
өңдеуді қолға алмақшы. 
Қымыз, шұбат, құс етін, 
жұмыртқасын өндіру, 
тіпті бөдене өсіруді жос-
парлап отыр. 

Н.САҒАТҰЛЫ.
Сырдария ауданы.

КӘСІбІ Көбейген 
КООПеРАТИВ

Сырдария 
ауданындағы 

тіректі елді ме-
кен қатарына енген 

Ақжарма ауылының  
кооперативтері 
кәсіптің тыны-

сын кеңейтіп отыр. 
Солардың бірі – 

«Ақжарма Инвест» 
ауыл шаруашылығы 

кооперативі. 
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құрмет

Бақұл Бол, аяулы әріптес
Жазмыштан озмыш жоқ. Әрбір адамның 

мәңгілікке ғайып болуы – өзекті өртейтін өкініш. 
Ағымдағы жылдың 8 сәуірінде нар тұлға аза-

мат, әріптесіміз, облыстық  туберкулезге қар сы 
диспансерінің дәрігері Әбішев Талғат Слам бекұлы 
өмірден озды. 

Талғат Сламбекұлы 1970 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. Орта мектепті бітір
геннен кейін Ақтөбе қаласындағы медицина ин-
ститутына түсіп, 1993 жылы ойдағыдай аяқтады. 

Еңбек жолын қалалық біріккен балалар ау-
руханасында лордәрігер қызметінен бастады. 

1999 жылдан облыстық туберкулезге қарсы диспансерінің өкпеден тыс 
бөлімінің дәрігері, бөлім меңгерушісі қызметін абыроймен атқарып, 
өз ісін жетік білетін маман дәрігер екенін көрсете білді. Жанына дәру 
іздеген жандарға көмегін жасап, науқастардың ықыласына бөленді. 

Жаны жайсаң, кішіпейіл, ақкөңіл, досқа адал, әріптестерінің ара-
сында сыйлы, білікті және аса қажет маман, ардақты азамат, әлі талай 
биікті бағындыратын әріптесіміз  енді біздің ортамызда болмайтыны өте 
өкінішті. 

Талғат Сламбекұлының қысқа өмірінде атқарған игі істері, жақсы
лықтары, жарқын бейнесі біздің есімізде мәңгілік сақталады.

Марқұмның отбасына, ағайынтуыстарына қайғысына ортақтасып 
көңіл айтамыз. Қаза қайырлы болсын, иманы жолдас болсын! Бақұл бол!

облыстық денсаулық сақтау басқармасы,
облыстық туберкулезге қарсы диспансері ұжымы. 

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының Әкім
шілігі мен Кәсіподақ комитеті осы акционерлік қоғамның ҚАММДАЦ
Арысқұм құбыр желісінің топ жетекшісі Кірекесов Азаматқа анасы, 
Құмкөл кенішінің ардагері

Бөпежан сламғалиеваның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Адам баласы тіршілігінде кейін
гіге ғибрат болар іс қалдырып кет
кісі келеді. Мәселе ол ісінің азкөп
тігінде емес, соны жасасам деген 
ниетінде. Өйткені адамның бойын-
да не қылса да ұрпақ үшін деген та-
маша қасиет қалыптасқан. 

Жақында «Қос шынарым» атты 
ғұмырнамалық кітапты оқи оты-
рып осындай ойға қалдым. Туынды 
кейіпкерлері – өзім жақсы танитын, 
ес білгеннен тәрбиесін көрген Сәбит 
аға Иманғалиұлы мен оның жұбайы 
Зүбайра апа Қыстаубайқызы біздің 
ауылдың қадірменді адамдары.  

Сәбит ағайдың әкесі Иманғали 
қария өз заманының көзі ашық, 
көкірегі ояу  зиялысы болған  азамат 
екен. Ол Қазақстан үкіметінің 
Оқуағарту комиссары, мемлекет 
және қоғам қайраткері Темірбек 
Жүргеновпен бірге  Ташкентте 
білім алған. 19401946 жылда-
ры Қазалы ауданы «Октябрь» кол-
хозында мектеп  директоры, кейін 
19501960 жылдары Жалағаш 
ауданындағы Мақпалкөл, Жаңата
лап ауылдарындағы мектептерде 
орыс тілі пәнінен сабақ беріп, оған 
қоса мектептегі бастауыш партия 
ұйымын басқарған.  Ал, Зүбайра 
апайдың әкесі Қыстаубай ақсақал да 
Сыр өлкесінде аласапыран заманда 
ел билігіне араласқан сауатты адам 
болған деседі.

1962 жылы Қызылорда қаласын
дағы медициналық училищені 
енді ғана тәмамдаған Сәбит аға 
әуелі өзі туған «Жаңаталап» кол
хозындағы медициналық пункт
тің, одан кейін көрші «Ақ қыр» 
ауылдық ауру ханасының мең
герушісі  болып қызмет атқарды. 
Жалағаш ауданындағы Қызылқұм 
етегінде жаңадан  құрылған  «Ақ
қыр» кеңшарының алғашқы 
уығын қадағандардың бірі болды. 
Республиканың мал шаруашылығын 

өркендету мақсатында ұйымдасты
рылған осы ауылдың әр күні қар
балас еңбекке толы еді. Осы жер
дегі жұмыстары жайлы, кейін біз 
ес білгенде ауылдың ақса қалдары 
алғашқы дәрігер туралы сүйсіне 
ай тып отырғанының куәсі де бол
ғанбыз.

Шаруашылық төрт аяғынан тең 
тұрып, ауыл орныққан жетпісінші 
жылдары Сәбит аға Алматыдағы 
әлФараби атындағы Қазақ мемле
кеттік ұлттық университетіне оқу
ға түсіп, оны қазақ филология-
сы мамандығы бойынша бітіріп 

шығады. Сәл кеш болса да ұстаздық 
мамандықты қалауы, сол әкелер 
салған ағартушылық жолға түсуі 
деуге болады. Әуелі Аққыр орта 
мектебінде мұғалім, директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 
19741980 жылдары көрші «Мә
дениет» кеңшарындағы  №32 орта 
мектеп директоры болып қызмет 
атқарды.

Сәбит Иманғалиұлының бұл 
өмір  дегі мақсатмұраты бабалар 
тілін қастерлеу десек, еш қате
леспейміз. Тоқсаныншы  жылдары 
Қызылорда қалалық «Қазақ тілі» 
қоғамын басқарды. Ағайды осы 
қоғамның төрағалығына сайла
ғанда, оның ана тілі үшін бұдан 
бұрынғы еңбегі ескерілгені анық. 
Сол тұста тіліміздің төңі регін де 
шешілмеген мәселелер көп бола-
тын. Қазір маңызы онша көрін
бейтін ұсақтүйектің өзі ол кезде 
кәдімгідей тосқауыл еді. Тіпті, қазақ 
шрифтілерімен жазатын машин
каның өзі ілуде біреу болатын. 
Украинадан қала мекемелеріне ар-
нап қазақ шрифтілері бар 250 жазу 
машинкасын алдыруы, сол жылдар 
үшін ерлікпен тең болды.

“Қазақ тілі” қоғамы тілхат, сенім
хат, хаттама сияқты отыз шақты іс 
қағазының қазақша үлгілерін ба-

сып шығарды. 1993 жылы техни-
ка, медицина, ауыл шаруашылығы 
тағы басқа өндірістің әр саласын 
қамтитын 10 мың сөзден тұратын 
“Орысшақазақша” сөздік жарыққа 
шықты.  Бұл жинақ республика бой-
ынша «Қазақ тілі» қоғамдары мен 
оқу орындарына таратылды.  

Сәбит Иманғалиұлының жұбайы 
Зүбайра Қыстаубаева да қазақ 
тілінің маманы, өмірін ұстаздыққа 
арнаған жан. Тіл білімі ғылымын 
зерттеп, зерделеуге өзіндік үлес 
қосты. Қазақстан Республикасы 
білім беру ісінің үздігі. Оның айғағы, 
мектепте мұғалім бола жүріп, ол 
белгілі тілші ғалымдар С.Исаев, 
С.Құрманғалиевалармен бірлесе 
 отырып, 1989 жылы кешкі мектептің  
911 сыныптарына арналған тұң
ғыш «Қазақ тілі» оқулығын жа-
зып шығарды. Қазақ КСР Оқу ми
нистрлігінің тапсырмасымен  “Мек-
теп” баспасынан 17 000 данамен 
жарық көрген бұл еңбекті мектеп-
тер әлі күнге пайдаланып келеді. 
Ол кісі қазақ тілі білімінің майтал-
ман ғалымдары  Әли Байжолов, 
Медеуәлі Бимағамбетов, Молдаш 
Достанов, Әнес Жақыповтармен 
және үзеңгілес әріптестері Темірхан 
Тебегенов, Жеңіс Сәдуақасов сынды 
ұстазғалымдармен иық теңестіре 

еңбек етті. Сөйтіп, Сыр еліндегі 
ғылым мен білімнің қастерлі ұясы 
– Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің сту
денттеріне қазақ тілін жаңаша 
оқыту бағдарламасы бойынша дәріс 
оқыды.

Ұлағатты ұстаздың алдын көр
ген көптеген шәкірттері бүгінде ел 
мақтанышына айналған. Зүбайра 
апай жетпісінші жылдары «Аққыр» 
ауылындағы №188 орта мектеп-
те Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген әртісі Сағат Жыл-
келдиев “ҚазақстанЗаман” халық
аралық газетінің бас  редакторы, 
журналист, жазушы Ертай Айғали
ұлы, Суретшілер және Театр 
қайраткерлері сияқты қос одақтың 
мүшесі, «Жігер» фестивалінің лау-
реаты, талантты суретші Мейрам-
бек Әбжатовтарға  сынып жетекшісі 
болса, институт қабырғасында ақын  
Дүйсенбек Аяш, “Сыр медиа” ЖШС 
бас директоры, ғалым  Аманжол 
Оңғарбаев, ҚР еңбек сіңірген әртісі 
Елена Әбдіқалықоваларға дәріс 
берді.  

 Отбасы тәрбиесі мен ғалымдық, 
қаламгерлік жолды бірлесіп, қатар 
алып келе жатқан олар «Орысша
қазақша сөздік», «Қызылорда көше
лері», «Алматы көшелері», «Аста
на лардағы көшелер» атты кітаптар 
шығарды. Үш тілде жазылған соңғы 
еңбегі 2014 жылы Германиядағы 
Маиндағы Франкфурт пен Ашхабад 
қалаларындағы халықаралық кітап 
көрмелеріне қойылды.  

Соңғы жылдары олар Алматыға 
қоныс аударып, екеуі де осы  қала
дағы жоғары оқу  орындарында 
студенттерге дәріс берді. Қазір 
зейнеткерлік демалыста. «Атадан ұл 
туса игі, ата жолын қуса игі» деген-
дей, бұл күндері олардың балалары 
атааналарының ізгі жолымен келе 
жатқан орнықты азаматтар. Үлкен 
ұлы  Бауыржан мен Сәтжан ғылым 
кандидаттары,  қыздары Гүлжан, 
Гүлсара, Гүлназ да өмірден өз орын-
дарын тапты.  

Қазір Сәбит ағамыз жұбайы 
Зүбайра апай екеуі немерешөбере 
тәрбиелеп отырған ардақты атаәже. 
Бүгінде Сәбит Иманғалиұлы – 75, 
Зүбайра Қыстаубаева 70 жасқа келіп 
отыр. Жарты ғасырдан бері өмір жо-
лын қатар басып келген олардың 
өнегесі көпке үлгі.

Мұқтар Шайхы,
қр Журналистер 

одағының мүшесі. 

Өнегемен 
өрнектелген өмір

Мәскеуді жаудан қорғап, соғыста ерлік 
көрсеткен майдангерлерге құрмет ретінде өткен 
жылдан бастап, «Мәскеу үшін шайқасқа – 75 жыл» 
төсбелгісі табысталып келеді. Мерейтойлық 
медаль қызылордалық үш ардагер Бөрібай 
құлманов, әбдіраман әбішев және Кеңесбай 
қалиевке берілді. ресейдің алматыдағы бас кон-
сулы алексей Демин төсбелгіні табыстау үшін 
жұмыс сапарымен қызылорда облысына келді. 

Бас консул алдымен Панфилов атындағы №5 мек-
тепте болды. Аталған мектепте көпұлтты, татулық 
пен бірліктің ұйытқысы болып, бір шаңырақ астында 
достық пен терең білімнің нәтижесінде биік шыңдарды 
бағындырған жастар тәрбиеленуде. Оқушылар соғыс 
жылдарындағы әскери әндерді орындап, музыкалық 
театрландырылған қойылымдар көрсетті. Алексей 
Демин оқушылардың өнеріне тәнті болып, алғысын 
білдірді. 

– Бұл күні соғыстың сұрапыл күндерінде қайсар
лықпен шайқасып, ерліктің сан үлгісін ардагерлерді 
ардақтаймыз. Елі мен жері үшін өзінің өмірін сарп ет-
кен, өз Отаны үшін қанын төккен қаһарман ерлер ал-
дында бас иеміз. Сіздердің орындаған қойылым
дарыңыз көзіміз жас үйіріп, патриоттық сезімімізді 
оятты. Соғыстың алғашқы күнінен бастапақ, жаумен 
шайқасқан жауынгерлеріміздің ерен ерлігі ешқашан 
ұмытылмайды. Мәңгі есімізде сақталады. Ерлік 
өлмейді, ер ұмытылмайды, – деді ол.

Шарада Алексей Демин №5 И.В.Панфилов атын
дағы мектеп директоры Алтын Ізбасоваға Алғыс хат 
және кітаптар жинағын табыстады. Сонан соң мектеп 
ауласындағы генералмайор, Кеңес Одағының Батыры 
И.Панфиловтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. 

* * *
Сапар барысында Бас консул Алексей Демин Қорқыт 

ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
бас ғимаратында болды. Онда университет ректоры 
Қылышбай Бисенов оқу орнының оқутехнологиялық 
базасымен таныстырды. Алдымен археология және эт-
нография ғылымизерттеу орталығымен, сонан соң Ел-
басы және Тәуелсіз Қазақстан атындағы оқукөрме за-
лымен танысып, «Қазақстан халқы Ассамблеясы» 
кафедрасының профессорлықоқытушылық құрамымен 
кездесті. Инженерлік бейіндегі №5 оқу ғимаратындағы 
зертханаларды аралап, «Сейхун» спорттықсауықтыру 
кешеніне барды.

* * *
Ресейдің Алматыдағы бас консулы Алексей  Демин 

«Достық үйінде» болды. Мәжіліс залында ол Ұлы Отан 
соғысы ардагері Бөрібай Құлманов пен Әбдіраман 
Әбішевтің баласы Бекболат Әбдіраманұлымен кездесті. 
Салтанатты шарада Ресей Президенті В.Путиннің 
Алғыс хаты мен «Мәскеу үшін шайқасқа – 75 жыл» 
төсбелгісімен мараппатады. Шараға облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов қатысты. 

– Соғыстың от майданында алты малтаны ас етіп, 
толарсақтан қан кеше жүріп, елге жеңімпаз ретінде 
оралған бабаларымыздың ерлігі алдында тағзым етіп 
бас иеміз. Майданда мыңдаған қызылордалық батыр-
лар жеңіс үшін күресті. Өкінішке орай, олардың көбі 
елге қайта оралмады. Бүгін, міне, төсбелгі ортамыз-
да отырған ардақты ақсақалдарымызға табысталмақ, – 
деді Р.Рүстемов.

Алексей Демин де Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 
жылы лебізін білдіріп, Ресей Президентінің Алғыс хаты 
мен «Мәскеу үшін шайқасқа – 75 жыл» төсбелгісімен 
марапаттады. 

Ұлы Отан соғысының ардагері Бөрібай Құлманов 
оларға көрсетіліп жатқан ілтипат үшін алғысын 
білдіріп, батасын берді. 

– Сол соғыста мен Мәскеуді қорғадым. Көптеген 
бекініс жасап, құрылыс салдық. Ел үшін, халық үшін 
деп күрестік. Патриотизмде шек болған жоқ. Соғысқа 
бармаймын деген адам болмады. Тек алда тұрған мақсат 
– жауды жеңу, жеңіске жету. Сол жеңістің арқасында 
еліміз аман, – деді ардагер.

Бүгінде Бөрібай Құлманов – 97 жаста. Минаметшілер 
ротасының командирі болған қарт майдангер кездесу 
барысында сұрапыл шайқастар турасында сыр шертті. 

Ардагер қазақ жауынгерлерінің ерлігін ескеріп, ұмыт 
қалдырмаған көршілес елге ризашылығын білдіріп, ба-
тасын берді. Сонымен қатар қазақы дәстүрмен Алексей 
Деминнің иығына шапан жапты. 

Шара соңында «Славяне» этномәдени бірлестігі 
өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен жал
ғасын тапты. Ел батырларын ұлықтау мақсатында 
өт кізілген кездесуде облыс әкімінің орынбасары 
Р.Рүстемов Ресейдің Алматыдағы бас консулына алғыс 
білдірді.

Шынар БеКБаН.

ЕРЛІК ӨШПЕЙДІ, 
ЕР ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Қазіргі уақытта 
бала лардың жол қауіп
сіздік ережелерін сақ
тамауынан орын ала-
тын жағдайлар жиі 
кездесуде. Балалардың 
өмірі мен денсаулығын 
сақтау – ұлттың бола
шағын сақтау  деген 
сөз. Бұл мәселе қазір
гі күні өзекті күйінде 
қалып тұр. Жыл сай-
ын жолкөлік оқиға
ларының саны өсуде. 
Абайсыздық салдары-
нан балалар өлімі мен ауыр жарақат алуы ұшырасып жатады.  Адамдар 
жолдағы оқыс оқиғаларды кездейсоқтық және одан сақтану мүмкін емес 
деп санайды. Бұл – қате пікір.

Көп жағдайда балалар арасындағы  жолкөлік жарақаты ересектердің 
салғырттығынан болып жатады. Ауыр жарақат бірінші кезекте, өзіміздің 
жол ережелерін дұрыс білмегендігімізден және үлкендердің балаларға 
жол қауіпсіздігі ережелерін үйретпеуінен орын алады. Сондықтан ба-
лалар жолдағы жауапсыздықтың құрбаны болып жатады. Жолкөлік 
оқиғаларының 80 пайызы балаларға қатысты, әсіресе, 5 жасқа дейінгі 
бала ларға жол аса қауіпті, сол себепті бала жүре бастағаннанақ олар-
ды жолда жүру тәртібіне үйрету қажет.  Қасында үнемі ересек адам бо-
луы тиіс. 

Бала елдің болашағы десек, олардың өмірін қорғауда әрбір атаана, 
балабақша тәрбиешілері мен мектеп мұғалімдері аса жауапты екенін 
ұмытпағанымыз абзал.

Ғазиза ДүйсеНова, 
облыстық салауатты өмір салтын 

қалыптастыру орталығының маманы. 

Жарақаттың алДыН алу – 
БізДің қолыМызДа қорқыт ата атындағы қызылорда мемлекеттік 

университеті құқықтану кафедрасының оқыту
шысы қызметіне жоғары білімді және жұмыс 
тәжірибесі бар, прокуратура, сот және құқық 
қорғау органдарының тәжірибелі және еңбегі сің
ген қызметкерлері үшін оқытушылық қызметке 
конкурс жариялайды. 

Қойылатын талаптар:
Жоғары құқықтық білімі, прокуратура, сот және 

құқық қорғау органдарындағы еңбек өтілі, дербес 
компьютерді жақсы меңгеруі, құқықтану саласында 
бәсекеге қабілетті және құзыретті мамандарды даяр-
лауда өзіне жауапкершілік алып, ықылас таныта білуі. 

 Конкурсқа қатысу үшін  келесі құжаттарды 
беру қажет: 

1. Конкурсқа қатысу туралы өтініші, оған қоса 
берілген құжаттар тізбесін көрсету арқылы.

2. Жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі.

3. Кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған 
жеке іс парағы (нақты тұрғылықты жерінің мекен-
жайы мен байланысу телефондары көрсетілген). 

4. Өмірбаян.
5. Қызметке қойылатын біліктілік талаптарына 

сәйкес білімі туралы құжаттар көшірмесі (нотариал-
ды куәландырылған).

6. Еңбек жолын растайтын құжат көшірмесі.
7. Алдын ала дәрігерлік куәландырудан өткені ту-

ралы құжат. 
Оқытушылық қызметке конкурсқа қатысуға арнал

ған өтінішті беру мерзімі хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. 

құжаттарды мына мекенжайға жіберуге және 
жолығуға болады: 

120014  қызылорда қсы, әйтеке би көшесі 29а, 
бас ғимарат, кадрлар бөлімі (87242) 274849, 27
8628.

ҚЫЗМЕТКЕ  КОНКУРС

үкімет өткен жылдың соңында елбасы 
тапсырмасымен «Нұрлы жер» бірыңғай 
тұр ғын үй құрылысы бағдарламасын 
әзірлеген еді. Бағдарлама қазақстандық 
отбасыларды қол жетімді тұрғын үймен 
қамтамасыз етуге арнал ған. елбасы 
биылғы Жолдауында «Менің тапсырмам 
бойынша биыл «Нұрлы жер» тұрғын үй 
бағдарламасы іске асырыла бастайды. ол 
аса маңызды міндетті орындауға – алдағы 
15 жылда 1,5 миллион отбасын тұрғын 
үймен қамтамасыз етуге бағытталған» де-
ген болатын. 
Сондайақ Жолдауда бағдарламаның іске 

асу тетіктері атап көрсетілді. «Бағдарламада 
тұрғын үй нарығын дамытудың кешенді ша-
ралары көрініс тапқан. Соның бірі – «Даму» 
акцио нерлік қоғамы арқылы мемлекеттің суб
си дия беруі есебінен құрылыс  салушылар 
үшін банк несиесін арзандату. Тұрғындар 
үшін «Қазақстан ипотекалық компаниясы» ак
цио  нерлік қоғамы арқылы банктер беретін 
ипотекалық несиені субсидиялау жүзеге асыры-
лады. «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» салым-
шылары үшін әкімдіктердің несиелік тұрғын үй 
салуы жалғасады. Оған ілгеріде бөлінген қаржы 
«револьвер» қағидаты  бойынша қайта пайдала-
нылады. Әкімдіктер халықтың әлеуметтік әлсіз 
топтары үшін сатып алу құқығынсыз арендалық 
тұрғын үй бөлу ісін дамыта беретін болады. Жап-
пай тұрғын үй құрылысы үшін әкімдер тиісті жер 
телімдерін бөлуге тиіс» делінген. 

Жақында «Даму» қоры «Нұрлы жер» бағдар
ламасын жүзеге асыруды бастады. Бағдарлама 
бойынша үй салатын құрылыс компанияларының 
несиелері субсидияланады. Биыл республикалық 
бюджетте осы мақсатқа 10,7 млрд теңге қарас
тырылған. Келесі жылы шамамен 300 мың шар-
шы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі деп 
жос парланып отыр. 

– Екінші деңгейлі банктер жеке компанияларға 
сыйақы мөлшерлемесі бойынша несие береді. +5 

пайыз субсидиялау туралы шешім шыққан сәттегі 
ҚР Ұлттық банкінің белгілеген мөлшерлемесі 
бүгінгі күні жылдық 16 пайызды құрап отыр. 
Оның 7 пайызын «Даму» кәсіпкерлікті дамы-
ту қоры субсидиялайды. Құрылыс жүргізуші 
жақ қалған 9 пайызын төлейді. Субсидия тұрғын 
үй салумен айналысып жүрген кәсіпкерлердің 
жаңадан алатын несиелеріне беріледі. Бұрыннан 
тұрған ғимараттарды күрделі жөндеуден өткізіп, 
жаңартумен айналысатын компаниялар бұл 
санатқа кірмейді, – деді «Даму» қоры субсидия-
лау департаментінің директоры Тоғжан Алман-
таева.

Субсидия 36 айға дейін ұзарту мерзімінсіз 
беріледі. Бағдарламаның талаптары бойынша 
құрылыс жүргізуші компания тұрғын үйлердің 
кем дегенде 50 пайызын «Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» арқылы шекті бағамен өткізуі керек. 
Баға Астана мен Алматы және осы қалалардың 
маңайында 260 мың теңгеге дейін, ал басқа 
өңірлерде 220 мың теңгеге дейін белгіленген. Бұл 
– таза әрлеу жұмыстары жүргізілген пәтердің 1 
шаршы метр үшін көрсетілген баға.

Жеке үй құрылысы барысында 1  шаршы 
метрдің құны 120 мың теңгеден аспайды (инже
нерліккоммуникациялық инфрақұрылым дар 
құнын есептемегенде). Сонымен қатар, аталған 

бағ дарлама аясында халықтың «Қазақстан ипо 
текалық компаниясы» АҚ арқылы екінші дең
гейлі банктерден алған ипотекалық тұрғын 
үй несиелерінің сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидия лау да қарастырылған. 

Жуырда журналистерге арналған брифинг-
те «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ Қызылорда филиалы директорының 
орынбасары Айзат Ізтілеуова 18 наурыз бен 19 
сәуір аралығында «Жергілікті атқарушы орган-
дарда кредиттік тұрғын үй құрылысы» бағыты 
бойынша «Нұрлы жер» бағдарламасы арқылы 
Қызылорда қаласы Жаппасбай батыр көшесі 
бойында орналасқан №12,13 және Ә.Қашаубаев 
көшесі бойында орналасқан №1, 2 көпқабатты 
50 пәтерлік тұрғын үйлерге дауыс беру түрінде 
өтініштер қабылдау жүргізілуде, – деген еді. 
Тұрғын үй бағасының 1 шаршы метрі 136 
600 теңгеден басталады, таза әрленген күйде 
беріледі. Бағдарламаның талабы –  тұрғын үй 
бағасының 30 пайызы конкурсқа қатысу бары-
сында салымшының депозиттік шотында болуы 
шарт. Несие 5 пайызбен рәсімделеді. Жергілікті 
атқарушы органдарда кезекте тұрған азаматтар 
үшін де осы шарт бекітілген.

 «Нұрлы жер» – ипотекалық несиелеуді қол
дауға бағытталған мемлекеттік бағдарлама. Ол 
арқылы халыққа екінші деңгейлі банктердің 
ипотекалық қарыздары әлдеқайда қолжетімді 
болмақ. Ипотекалық несиелеу нарығын жан-
дандыру мақсатында азаматтарға екінші дең 
гейлі банктердің алғашқы тұрғын үйді  сатып 
алуға берілетін ипотеканың пайыздық мөл
шерлемесінің бір бөлігін мемлекеттің субсидия-
лауы арқылы халықтың сұранысын ынталанды-
ру қарастырылған.

Рrimeminister.kz сайтының мәліметіне қара
ғанда, биыл аталған бағдарламаның көмегі
мен тұрғын үй алуға шамамен 8000 ипотекалық 
қарыз бөлінеді. Бағдарлама бойынша жеке үй 
салушыларға қолжетімді кредиттік ресурстар 
енгізіл мек. 

М.Мерей.

15 ЖылДа 1,5 МИллИоН отБасы 
БаспаНалы БолаДыНҰРЛЫ ЖЕР:

Биыл і тоқсанда облыстың мамандан ды
рылған ауданаралық экономикалық сотына 630 
талап арыз, 25 азаматтық іс түскен. судья Ме-
детбек сәрсенов бұл туралы баспасөз конферен-
циясында айтты. 
Өткен жылдың 3 айымен салыстырғанда істер саны 

74ке немесе 11,3 пайызға көбейген. Облыс бойынша 
аяқталған істердің 11,4 пайызы осы соттың үлесінде. 
Шешім шығару арқылы аяқталған істер саны 13 пайызға 
артса, сот бұйрығын шығару көрсеткіші 76,9 пайызға 
азайған. Аяқталған істердің 29,6 пайызы оңайлатылған 
іс жүргізу тәртібімен қаралған. Сот төрағасы кейбір 
заңнамалық актілердегі өзгерістер мен толықтыруларға 
тоқталды.

– Азаматтық процестік кодекске енгізілген өзге
рістерге байланысты жауапкерге немесе үшінші тұлғаға 
талап арыздың көшірмесі мен тіркелген құжаттарды 

жолдау немесе табыстау жүктеледі. Жауапкер талап 
арызды алғаннан бастап он күн ішінде қарсылық білдіре 
алады. Алғашқы тыңдау мерзімі сот талқылауына істі 
дайындау аяқталғаннан бастап он күннен кешіктірілмеуі 
керек, – деді А.Дәуренбеков. 

Соңғы жылдары сот тәжірибесінде заманауи техно-
логиялар кеңінен қолданыла бастады. Мысалы, тарап-
тар сот процесі жөнінде СМС және электронды пошта 
арқылы біліп отыратын болды. «Сот құжаттарымен та-
нысу», «Сот кабинеті», «Электронды шақыру қағазы» 
сияқты ақпараттық жетістіктер де сол қатарда. Ал «Сот 
кабинеті» сервисі аясында азаматтар сот органдарының 
электронды сервистеріне бір терезеден қол жеткізе ала-
ды. Осы 3 айда сотқа түскен 630 талап арыз түгел «Сот 
кабинеті» арқылы өндіріске қабылданған. 

Н.қазыБайқызы.

облыстық ішкі саясат 
бас қармасы және «Медиа
пресс» қоғамдық қорының 
ұйымдас тыруымен орыс тілі 
білгірлерінің іх облыстық 
«ойсана» байқауы өтті. 
Оған жоғары оқу орындарында, 

жалпы білім беру мекемелерінде, 
орта және арнаулы оқу орындарын-
да қазақ тілінде оқитын 18 бен 22 
жас аралығындағы жастар қатысты. 
Олар орыс тілінің лексикасы мен 
грамматикасы бойынша тест тапсы-
рып, эссе жазып, орыс тілі, әдебиеті, 

мәдениеті, салтдәстүрлері тура-
лы викториналық сұрақтарға жа-
уап берді. Сондайақ, кез келген 
жанрдағы мәтінді мәнерлеп оқудан 
бақ сынап көрді. 

– Шараны өткізудегі мақсат – 
қазақ тілінде білім алып жүрген жас
тар арасынан орыс тілін меңгерген 
дарындыларды анықтау, қолдау, 
риторикалық дағдылар мен сөйлеу 
мәдениетінің деңгейін көтеру. Бай
қауға іріктеу бөлімдерінде озып 
шыққандар қатысып отыр. Та-
лапкерлер қатары жылдан жылға 

артып келе жатқаны қуантады, 
– дейді облыстық ішкі саясат бас
қармасының бөлім басшысы Ләззат 
Есімова. 

Қазылар алқасы қатысушы
лардың орыс тілінде кі діріс сіз 
сөй  леуіне, жазу сауаттылығына, 
өзінөзі ұс тауы на мән берді. Нәти
же сінде үздік деп танылғандар бас 
қарма тарапынан диплом және сый
лықтармен марапатталды. 

Назерке саНИязова.

ҮШ АЙДА 630 ТАЛАП АРЫЗ

ОРЫС ТІЛІ БІЛГІРЛЕРІНІҢ БАЙҚАУЫ

«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 

«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52 телефон да ры 
арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

2017 жылғы 15 сәуір күні Шиелі  ауданы және 
Қызылорда қаласы әкімдіктерінің ұйымдас ты руы
мен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәр меңкесі 
төменде көрсетілген орындарда өткізіледі. Баста-
луы сағат: 09.00. 

қызылорда қаласы – астана даңғылы 
(Е. Көшербаев пен А. Иманов 

көшелерінің аралығы),
Шиелі ауданы – тасбөгет кенті (Орталық алаң).

ЖәрМеңКе өтКізілеДі
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6-сынып оқушыларының 
назарына!

«Білім-инновация» лицейлерінің (қазақ-түрік 
лицей  лері) қабылдау емтиханының І кезеңіне тіркеу 
бас тал ды. Қабылдау емтиханы қала мектептерінің 
оқу шылары үшін 30 сәуірде, аудан мектептерінің 
оқушылары үшін 23 сәуірде төмендегі мектептерде 
өткізілетіндігін хабарлаймыз.

1. Арал ауданы – №262 мектеп
2. Жалағаш ауданы – №246 мектеп
3. Қазалы ауданы – №226 мектеп
4. Қармақшы ауданы – №26 мектеп
5. Сырдария ауданы – №35 мектеп
6. Шиелі ауданы – №46 мектеп
7. Жаңақорған ауданы – №125 мектеп
Байланыс тел.: №9 БИЛ, 21-24-92, №10 БИЛ 29-

03-09.
(3-2)

2017 жылғы II тоқсандағы «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының және оның 

орынбасарының азаматтарды қабылдау кестесі
Тегі, аты, әкесінің аты Атқаратын 

лауазымы
Азаматтарды қабылдау күні 

және уақыты
Мемлекеттік органның 

орналасқан жері, бөлме №
Байланыс 

телефондары

Жақыпбаев Талғат 
Өмірзақұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның сәрсенбі, жұма 
күндері 16.00-ден 

18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан, құрылыс 

1, №546а бөлме

8(7242) 605428

Шаврова Елена 
Николаевна

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, 
сейсенбі, бейсенбі күндері  

16.00-ден 18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан, құрылыс 

1, №546б бөлме
8(7242) 605423

Құдайбергенов Ринат 
Мажитұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, 
сейсенбі, бейсенбі күндері  

16.00-ден 18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан, құрылыс 

1, №547 бөлме

8(7242) 605423

Сенім телефондары: 8 (7242) 60-54-28, 60-54-23
Электронды пошта: ufin@korda.gov.kz

Отбасының ұйытқысы ғана емес көп жыл 
ұлағатты ұстаз болған аяулы ана, асыл жардың 
мерейтойына шақырылған ағайын-туыс, ұжым-
дас әріптес, құда-жекжат мейрамханаға жина-
лып, шаттық шалқи төгіліп, ду-ду күлісіп, той 
иесіне ілтипат білдіріп, кейбіреулері көптен 
көрмегендіктен құшақтасып көрісіп, қуаныштан 
көздеріне жас алып жатты.

Бүгінгі той иесімен жұбайы бірнеше жыл 
бірге еңбек еткендіктен өз саласының білгірі са-
налатын Ерекең де осы қуанышқа шақырылған 
болатын. Зейнет жасынан асып, оңды-солын 
әбден зерделеген, ұл-қыз тәрбиелеп, сүйікті 
немерелерінің ардақты атасы болған ғалым 
кең залға кіріп, өздеріне белгіленген столға 
жайғасты. Ортада тұрған аққұба өңді, тана көз 
әйелді көргенде мұның жүрегі дүрсілдей соқты. 
Алайда, мұны өзінен басқа ешкім де байқамаған-
ды.

«Сол, сол ғой, жылдар бойы жүрегімнен 
өшпеген, сол жанар, сол пәк бейне, Жәудір ғой 
мынау». Ерекең сылқ етіп отыра қалды. «Жәудір 
десе, Жәудір еді-ау! Онан бері қаншама жыл сы-
наптай сырғып өтті десеңші...

Бұл көп адамның қолы жете бермейтін 
Алматы дағы Ленин атындағы политехникалық 
институтты бітіріп, елге келгенде, бүкіл туған-
туыс қуанып, жас жігітті төбелеріне көтеріп 
еді-ау. Әдеттегідей ағайын-туыстардың үйіне 
арнайылап соғып, бәрінің шексіз құрметіне 
бөленіп жүрген кезі еді ол. Бірде орталық алаңда 
тұратын немере ағасының үйіне келген. Есікті 
бейтаныс қыз ашты. Талдырмаш денелі, тана 
көзді әдеміше қыз мұнымен күлімсірей аманда-
сып, төргі бөлмеге бастаған еді.  Кейін апасынан 
сұрастырса, Астанаға білім іздеп келіп, оқуға 
түсе алмай қалған осы әулеттің құдаларының 
қызы екен. Қазір күндіз жұмыста, кешке 
дайындық курсында оқитын болып шықты. 

Сонан бері де қанша жыл өтті. Ерекең ойша 
44 жыл деп есептеп, ауыр күрсініп қойды. Иә, 
Жәудір жылдар бойы мұның түсінен шықпаған, 
ояна кетсе елес болған сұлу қыз. Мұны ғашық 
еткен жалт-жұлт еткен көз сол баяғы қалпында. 
Адамның көзі өзгермейді деген рас екен. Қанша 
шыдайын десе де, Ерекең еріксіз көзін ала алмай 
отыр.

Асаба жігіт ортаға енді той иесінің бірге 
оқыған курстас достары шығатынын хабар-
лағанда, әлгі топтың ортасынан (алыстан кел-
ген сияқты) Жәудір сөз бастады. «Құдай-ау, 
шешендік өнерді осыншама қалай шебер 
меңгерген?!» Ол осы қалада бір кездегі арманға 
толы жылдарының өткенін, үлкен өмірге сенім-
мен қадам басқанын білдіріп, тілегінің соңын 
жыр жолдарымен өрнектеді.  

Сонау жалындаған жастық шағы көз ал-
дынан кино лентасындай сырғып өтіп жатты. 

«Қайтсем екен?! Үндемей кете берем бе? Мынау 
зал толы жұрттың ішінде он сегіз жасында өзіне 
ынтызар болған жігіті көріп отырған жоқ қой. 
Қанша жылдан кейін тағдыр осылай кездестіріп 
тұруы заңдылық шығар». Ерекең төменгі 
қабатта тыныстап отырғандардың қатарына 
қосылды. Жылдар бойғы сағыныш сезімін 2-3 
шумақ жыр жауһарына айналдырып, үнемі 
қалтасында жүретін визиткасына орады да, сая-
быр сәтті күтті. Орайлы тұста той иесіне: «Мұны 
Жәудір құрбыңызға берерсіз» деп, алды-артына 
қарамастан жұбайымен  төменге түсті.

Күн артынан күн өтіп жатты. Телефон 
шыр етсе, елеңдеп жүрді. Бұған уақыт тоқтап 
қалғандай, әйтеуір, беймаза күй кешті. Тіпті, 
мына тұрлауы жоқ өмірден безіп кеткісі де 
келді. Көзін жұмса болды, сол аяулы бейне 
көлбеңдейді. Қырық жылдың ар жағындағы, 
сонау ғажайып шағы, еліктей әдемі, аппақ қар 
жауған күнгі ақ түбіт шәлі тартқан жап-жас 
қыздың кірпігіне қонған қарды ұстайын деп 
жатқанда оянып кетеді. «Хабарласар ма екен?!.»

Жәудірге асығыста жазып жіберген жыр 
жолдарын іштей қайталады: 

Еліктей әсем, елігім еркем,
Көріп ем шақта балауса көркем.
Өткелден қиын өттің бе еркем,
Бақытты алдан таптың ба еркем?
Есімде сенің аққұба жүзің,
Талдырмаш едің шынардай мүсін.
Әлемді түгел өзіне тартып,
Жадырай қарап тұратын көзің.
Еліктей сұлу өзіңнен көрдім,
Пәктікті сенің көзіңнен көрдім.
Тағдырға шара жоқ екен, қалқам,
Жетпеді қолым, өзімнен көрдім.
Осы жолдарға қырық жылда айта алмаған 

ішкі жан сырын сыйдырғандай болды...
– Ереке, мен ғой, – деді бәсең үнмен. 

Тойдағыдай ашық, көңілді даусы мүлде жоқ.
– Қалқам сені көргелі мазам кетті. Болмаса 

сөйлессем деп едім. Қанша жылда бір көрмедім, 
– деді Ерекең қиналып: – құр сүлдерім жүр...

– Осы жылдар ішінде бір рет неге іздемедіңіз, 
мен сіз туралы жақсы білемін, сізді мақтан 
тұтамын. Отбасылы, абырой атағы бар адамға 
менің хабарласуым басқадай әсер етер деп 
сөйлеспедім. Сіздің поштаңызда өзіңізге арнал-
ған хат бар. Тойда сыртыңыздан көрдім. Ол да 
маған қалай әсер еткенін тілмен айтып жеткізе 
алмас едім... Сенесіз бе, содан бері сол он сегіз 
жасыма қайта барғандай болдым...

Сол баяғы ақ көйлек, қара костюм шалбар 
киіп, толқынды қара шашын кейін қайырған 
менің махаббат деген сиқыр әлемнен бейха-
бар кезімде жолыққан сәтіңізді қайта елестетіп, 

ширақ басып, жұбайыңызбен той иесіне әлдене 
тапсырып кетіп бара жатқаныңызды көзім ша-
лып қалды.

Айтпақшы, сіз ақын екенсіз ғой, көп нәрсе 
айту мүмкін емес. Қырық жыл көрмесем де, сізді 
еш ұмытпағанымның куәсісіз, маған «Елігім, 
еркем» деген өлең соған арналғандай екен 
дейтінсіз...

Ерекең жүрегі аузына тығылып, жауап қата 
алмады.

– Сау болыңыз, аға, тым болмаса, бір ауыз 
тілдесе алмадық. Өмір ғой, аға...қайтеміз, – деп 
дауыс үзілді. 

Ерекең келе сала кабинетіне келіп, почтаға 
келіп арманға балаған бірақ «жас қой» деп өзіне 
тең санамаған Жәудірдің хаттарынан сол күні 
ұйықтай алмай «аһ» ұрды. Хаттың әр жолынан 
бір кездегі бейкүнә бала махаббаттың өзіне де-
ген сенімі мен сезімін, ата-анасының үмітін 
ақтаймын деп оқуға түсу үшін өзіне тұрмысқа 
шығуға жүрексінетін, бірақ өзін ойлап таң аты-
рып, өзін көремін деп күн батырған құралай көз 
Жәудірді енді ғана толық танығандай болды.

«Өзіме соншалықты аялай қарайтын, есей-
ген, саналы қара торы жігітке сондай сенген 
едім. Сол менің сүйгенім осындай болады деп, 
бірақ оны еш білдірмей үлкен сезімді жасырып 
жүрген күндердің бірінде аға, сіз үйлендіңіз...». 
Жеңгемнен бұл жігіттің неге тез арада үйленіп 
жатқанын сұраймын. «Шешесі ауырып жатыр 
ғой, сондықтан шығар», – деді ол.

Аспан қақ айырылып, жер дүние астаң-
кестең болып кетті. Ешкімге айтпай, үйдің 
қасында үлкен қара ағаштың түбінде отырып, 
үнсіз егіліп жыладым. Ең қиыны үйдегі жеңгем 
сіздің үйлену тойыңызға мені ертіп барды ғой, 
бармасыма болмады.

«Жар-жар» әнін айтып тұрмын жұртқа 
қосылып, сіз қасымнан қазіргі жұбайыңызбен 
(ол да сол кезде студент екен) қол ұстасып өтіп 
бара жаттыңыз...»

Сіз маған аға болып қала беріңіз, өткенде 
жазған өлеңіңізге сол күні-ақ жауап жазып қой-
ған мын.

Ағатай, асқақ шың құздай берік,
Көгімде жанған жұлдыздай жарық.
Бейкүнә көңіл, періште едім,
Қолымды созсам, жетпеді биік.
Бәйшешек гүлдей, бүр жарған кезім,
Жауқазын жүрек дір еткен сезім.
Бағасын білмей көз жазып қалсам,
Бұралаң өмір, жаңылған ісім...
Осы сырды айтсам ба, жоқ па деп бір ай 

жүрдім. Бірақ сізді ойлайтын тілеулес бір жан бар 
екенін білу керек қой деп шештім. Айтпақшы, 
сіз өткенде «Жастық шағыма қайта оралғандай 
болдым, бір кездессек», – депсіз. Сізден өтініш, 
әуре болмаңыз. Қазір біз бала тәрбиелеген ата-
ана ғана емес, ата-әже, құда-құдағимыз. Өзіміз-
ді құрметтейтін адал жар, ұл-қыз, ағайын-
дос бар. Біздің өткен өміріміз үшін өзгелер 
ыңғайсыздыққа тап болмасын. Сіз де елге белгілі 
ғалымсыз, абырой-атағыңыз, шәкірттеріңіз бар, 
ұл-қыз тәрбиелеген азаматсыз. Сіз маған қымбат 
жансыз, сіз арқылы алғаш рет сүю мен күюді 
үйрендім. Сізге деген үлкен құрметпен есейген, 
тағдырдың бар қиындығына төзе білген сізге 
тілеулес Жәудір деп біліңіз». 

Ерекең почтасына үңіліп: «Ешкімге ұқса-
май тын елігім, ниетіңнен айналайын сенің! 
Қарағым-ай, өмірдің көбі кетіп азы қалғанын, 
жазы кетіп күзі қалғанын есіме түсірдің-ау, – деп 
күбірлегенін сезген жоқ. 

«Сағымдардың арасында кеткен жастық 
шағым, саған басымды иемін. Мен өте бақытты 
екенмін! Сендей адал, намысқой, білімді қазақ 
қыздары көп болса екен...» деген ой жетегінде 
далаға беттеді.

Көктемнің бір айы өтіп, сәуірдің алғашқы 
аптасы өтсе де, күн әлі ызғарлы. Өзгелерге 
қайдам, қырық жылдан кейін Жәудірге кездесіп, 
сергелдең күй кешкен көңіл көктемінің кешігіп 
кезіккеніне ренжіген Ерекең көктемнің кеш 
келгенін денесінің тоңазығанынан сезді.

Иә, биыл көктем біраз кешікті-ау!

Ш.ЖаМаЛТЕГІ.

Құрметті оқырман! 
Бұл – өзім куә болған, өмірде 

бол  ған оқиға. Шығарманың таза асыл 
сезім аса бағаланбай, арзандап кеткен осы 

бір шақта кімді де болса бейжай қалдырмасы 
анық. Біздің замандастарымызға тән мөлдір 
сезім, биік адамгершілік шынайы тұрғыда 

сөз болғандықтан, жастарға өмірді 
баға лай білуге үйретеді деп есеп

теймін.

Мәдениет – ұлттық құндылықтарымыздың 
алтын өзегі. Әсіресе елді мекендердегі мәдениет 
ошақтары ауыл тұрғындары мен жастардың 
бос уақыттарын тиімді өткізу жолында түрлі 
мәдени шаралардың ұйытқысы болуда. Қазіргі 
таңда мәдениет үйлері жанынан үйірмелер мен 
бірлестіктер жұмыс жасап, клуб мекемелері де 
қызмет түрлерін талапқа сай жақсартуда. Осы 
орайда Жалағаш ауданында «Мәдениет өркенін 
бізбен бірге жаса!» атты клуб қызметкерлерінің 
облыстық командалық байқауы өтті. 
Облыстық халық шығармашылығын дамыту 

және мәдени-продюсерлік орталығы мен Қ.Қазантаев 
атындағы мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өткен 
байқауға облыстың аудан-ауылдарынан 13 команда 
бақ сынады. 

Шараны Жалағаш ауданы әкімінің орынбаса-
ры Жағыпар Тәжмаханов ашып, атқарылып жатқан 
жұмыстар мен мәдениет саласындағы жағымды жаңа-
лықтарды айтып, қатысушыларға сәттілік тіледі.

Байқау төрт кезеңді құрады. «Менің мамандығым 
– менің мақтанышым!» атты бірінші кезеңде клуб 

қызметкерлері бір күндік жұмысын, қызмет  атқаратын  
кәсіпорнын, шығармашылық ұжымын мазмұнды әрі 
қызықты етіп таныстырса,  келесі кезең  «Біздің үздік 
жобамыз» деп аталды. Онда әр команда өздерінің 
мәдени қызмет көрсетудегі тың идеяларын шара 
түрінде көрсетті. Ал үшінші кезеңде байқау шар-
ты бойынша «Орындаушылық шеберліктің жоғары 
мәдениеті» ұсынылды. Яғни, әр команда тақырыптық 
мәтінмен құралған флеш-моб көрсетті. Соңғы «Мәдени 
жаңару жаршысы» атты кезеңде әр клуб жұмыстары 
жайында дайындалған газет-журналдарын шығарды.

«Абайдың сөзін айна ғып, бойымды содан 
түзедім» демекші, ақын Абайдың бейнесін сомдаған 
шиелілік жас әртіс Әл-Фараби Бекарысұлы ұлы 
бейнені сомдаудың қаншалықты ауыр болғанын айт-
ты. Байқауда ауыл әртістерінің сан алуан өнері барын, 
олардың арасында сегіз қырлы, бір сырлы жастардың 
мол екенін көрдік. 

Күні бойы сахнаның қыр-сырына қанықтырып, 
өнерге құштар көрерменнің көңілін думанға бөлеген 
облыстық байқау да мәреге жетті. 

Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама 
бас қармасының бөлім басшысы, алқа төрайымы 
Қарлы ғаш Жүсіпова бастаған қазылар алқасы клуб 
қызметкерлері облыстық  байқауының қорытындысын 
жариялады. 

Сонымен, бәйгеде бас жүлдеге Жалағаш аудандық 
мәдениет үйінің «Өнер тарландары» тобы лайықты деп 
танылды. І орын үшін күресте Жаңақорған ауданы, 
Түгіскен ауылдық мәдениет үйінің «Аққорған» тобы 
топ жарды. ІІ орынды қос ауданның командасы алды. 
Олар Қазалы аудандық мәдениет орталығының «Ру-
ханият» тобы және Сырдария ауданы Шаған ауылдық 
мәдениет үйінің «Шаған сити» тобы. ІІІ орынды 
Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылдық клуб үйінің 
«Тұрмағамбет таланттары» тобы мен Шиелі ауданы 
«Арман» кенттік мәдениет үйіне қарасты «Арманның 
тарландары» тобы иеленді. Байқауға қатысушыларға 
Жалағаш ауданы әкімінің Алғыс хаттары тапсырылып, 
бағалы сыйлықтар берілді.

нұрбек ДӘУрЕнБЕКОВ.
Жалағаш ауданы.

КЛУБ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
КӨРЕРМЕН КӨЗАЙЫМЫ

 Шиелі ауданы биылғы жылы жеміс ағаш-
тары көшеттерін егуге ерекше назар аударып 
отыр.  «Ауданда сәуір айының ортасына қарай 50 
000 түп алма ағашының көшеті отырғызылды», 
– дейді аудандық ауылшаруашылық бөлімінің 
басшысы Мұқабай Мақаш. Берілген мәліметке 
қарағанда, бұл шаруаға негізінен жеке қожа-
лықтар мен шаруа қожалықтары күш салып 
отырған секілді. Атап айтар болсақ, Иіркөл 
ауылдық округіне қарасты Әзиз Әлжановтың 
басшылығындағы «Қазына» шаруа қожалығы 10 
гектар көлемге 20 мың түп алма көшетін отыр-
ғызып үлгерсе, Тартоғай ауылдық округіндегі 

«Әлібаев» шаруа қожалығы 5 гектар жерге 10 
мың түп жеміс ағашын шаншыды. Бұл жұмысқа 
Клара Әлібаева есімді азаматша басшылық жа-
сауда. Ал Ақтоған ауылында жеке кәсіпкер 
Жеңіс Ержанов өткен жылы 5 гектарға он мың 
түп алма ағашын ексе, биыл оның көлемін жи-
ырма мыңға жеткізіп отыр. Көшеттер оңтүстік 
аймақтардан алдырылып, тиісті технология-
мен орналастырылуда. Ал жеке тұрғын үйлер 
аулаларындағы көшет егу жұмыстары әлі де 
жалғастырылуда. Сондай-ақ, мекеме, кәсіпорын 
маңы мен көше бойларына  биыл 25730 түп сая-
лы ағаш көшеттері шаншылды. 

Биылғы қардың қалың түсуі тау бөктеріндегі 
тоғандар мен су қоймаларының толықтай су 
жинап алуына мүмкіншілік жасады. Мәселен, 
Жаңақорған ауданындағы Бірлік ауылы тұсын-
дағы  сыйымдылығы 3 млн текше метр бола-
тын «Көлтоған» тоғаны қазір толып үлгерсе, 
аудан орталығына жақын табиғи «Шұқырой» 
көліне 22 млн текше метр су жиналды. Таудан 
төмен қарай сарқыраған қар суы нақты кезеңде 
аудандағы Қандарал және Тайпақкөл көлдер 
жүйесін толтыруға бағытталыпты.

«Сулы жер, нулы жер» деп атам қазақ 
айт  пақ шы, осы  ағын судың шарапатын ау-
дан тұрғындары көруі тиіс. Бұл орайда Ел-
басы бағдарламасын жергілікті жерде тиімді 
өрістету мақсатында аудан әкімдігінің ба-

стамасымен Жаңақорған кентіне жақын жер-
ден агроиндустриялық аймақ құрылып, оған 
арнайы 159 гектар жер бөлінген-ді. Мұнда 
тұрғындардың егіс егуіне қолайлы жағдай жа-
салған. Бұл маңға электр желісі тартылып, 
аяқсу жолдары  қазылған.  Сонымен бірге, қа-
жетті су ұңғымалары да орын тепкен. Яғни, 
бұл шара жұртшылықтың жұмыссыздық дең-
гейін төмендетуімен қатар, олардың өздері 
өндірген азық-түлікпен қамтама сыз етілуіне 
де мүмкіншілік береді деген сөз. Міне, осы 
ай маққа алғашқы аяқ суы жіберіле бас тады. 
«Шұқыройдың» суға толуы елдің ертеңгі береке-
сіне айналмақ. 

н.назыМХанҰЛы. 
Шиелі, Жаңақорған аудандары. 

50 мың түп алма ағашы

Тоғандар суға толды

Өнер

Сәуір айының 10-12 жұлдызы аралығында 
Шиелі аудандық спорт кешенінде облыстық дене 
шынықтыру және спорт басқармасы, облыстық 
қазақ күресі федерациясы мен Шиелі ауданы 
әкімдігінің  қолдауымен жасөспірімдер арасында 
Қазақстан республикасының біріншілігі өтті. 
Чемпионаттың ашылу салтанатында ҚР Қазақ 

күресі федерациясының тұңғыш президенті Ерғали  
Мұхиддинов және облыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Садық Мұстафаев, 
Шиелі ауданының әкімі Қайратбек Сәрсенбаев құттықтау 
сөз сөйледі. Еліміздің бірқатар аймағынан келген 268-
ден астам жасөспірім өзара жүлделерді сарапқа салды. 
Саңлақ палуандар қатысқан чемпионат аса тартысты бас-
талды. Алайда, күш атасы кілем үстінде танылады. 

Чемпионат қорытындысында жеңімпаздар анықта-
лып, марапаттау кезінде облыстық қазақ күресі феде-
ра циясының мүшелері және еңбек сіңірген жаттық-
тырушылар тиесілі жүлделерін табыстады.

нұрмахан ЕЛТаЙ. 
Шиелі ауданы.

Облыс орталығында 
ганд болдан өткен жарыста 

Қызылорда облысының ко-
мандасы 3 дүркін Қр Жас-

тар спорт ойындарының 
жеңімпазы атанды.

Бәсі жоғары бәсекеге Астана, 
Алматы қалалары, Ақтөбе, Павло-
дар, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Қостанай 
және Қызылорда облыстарынан 
10 команда қатысты.

Жеті күнге созылған жа-
рыс қорытындысы бойынша Қы-
зыл орда облысының команда-
сы үшінші мәрте Жастар спорт 
ойындарының алтын жүлдесін 
жеңіп алды. Күміс жүлдені Оң-
түстік Қазақстан облысының 
спорт шылары еншілесе, қола 
жүлде Астана қаласының коман-
дасына бұйырды.

Сайыстың жеңімпаздары және 
жүлдегерлері арнайы дипломдар-
мен, медаль-кубоктарға ие болды.

нұрбек ДӘУрЕнБЕКОВ.

жастар ойындарының үш дүркін жеңімпазы

боз кілемде палуандар

Ө
м

ір
д

ің
 ө

зі
н

е
н

Ау
да

н 
ж

аң
ал

ы
қт

ар
ы

Кеш 
келген
көктем


