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– Ерлан мырза, сіз оқу орнын басқарып 
қана қоймай, қоғамдық істермен де етене ара-
ласып жүрсіз. Бірнеше жұмысты қатар алып 
жүру қиындық етпей ме?

– Қиын емес. Ректордың міндетін бір кабинет 
төңірегіне шектеп, қамалып отыру деген – қате 
түсінік. Керісінше, қоғамдық қызу жұмыстардың 
ұйытқысы болып, Елбасымыздың алдымызға 
қойған міндеттерін, тапсырмаларын орындау 
арқылы қарапайым халықтың мұң-мұқтажын, 
рухани-мəдени сұранысын қамту зор рух беріп, 
келешек істеріме жетелейді. Жас кезімде көз 
көрген «ректор» деген азаматтардың тұлғалық 
қасиеттері жоғары болатын. Мəселен, Мəлік 
Ғабдуллин, Өмірбек Жолдасбеков, Евней 
Бөкетов, Мұхтар Арынов, Мырзатай Жолдасбе-
ков, Кенжеғали Сағадиев, Көпжасар Нəрібаев, 
Жүнісбек Жұмабековтер сол кездегі əлеуметтің 
сүйеніші бола білді. Олар университет ісімен ғана 
шектелмей, елдің жүгін аурысынбай арқалап, 
ұлттың мүддесі үшін зор жауапкершілікпен 
қалтқысыз үлкен қуат-күшімен қызмет атқарды. 
Отанымызда жақсы өзгерістер болып жатқанда 
тып-тыныш кабинетте қалай отырасың? Тіл, та-
рих, мəдениет мəселелеріне атсалысу азаматтық 
парызым, борышым деп білемін. Сондықтан да 
қашанда əлеуметтің рухани сұранысына қажетті 
мəдени шаралардың ортасында табылуға тыры-
самын. 

– Қазір сондай-ақ Павлодар облыстық 
мəслихатының депутатысыз. Жалпы, 
болашақта үлкен саясатқа араласу ойыңызда 
бар ма?

– Жоқ. Облыстық мəслихаттағы жұмысым жа-
ныма жақын. Министрліктегі тəжірибемді білім, 
денсаулық, мəдениет саласын өркендету, да-
мыту жолында іске асыру үшін барынша аянбай 
еңбек ете беруге дайынмын. Ұлтжанды азамат 
ретінде халықтың рухани һəм мəдени өсуіне ат-
салысып, пайдамды тигізе аламын деп білемін. 
Үлкен саясатқа араласу жоспарымда жоқ. 
Жоғары оқу орнының басшысы болу мен үшін 
əлде қайда маңыздырақ.

– Қолыңыздан іс келеді. Неге үлкен саясат-
та бағыңызды сынап көрмеске?

– Бұл жердегі мəселе саясатқа қай қырынан 
баға бергенде деп ойлаймын. 
Маған саясатты жүргізгеннен гөрі саясатты 

орындау жақын. Елбасының Қазақстан халқына 
дəстүрлі Жолдауы кезінде тың тапсырмала-
ры мен жүктеген міндеттерін, мақсат тұтқан 
жоспарларының жоғары деңгейде орындалуына 
атсалысып, үлес қосқанның өзі – үлкен мəртебе. 
Халық сенімінен шығу – барлық атақтан қымбат. 
Шындығында, маған саясаткер дегеннен гөрі 
мемлекетшіл, ұлтжанды деген ұғымдар жаныма 
жақынырақ десем болады.

– Қандай да бір партияға мүшесіз бе?
– «Нұр Отан» халықтық демократиялық 

партиясының мүшесімін.
– Билік партиясының перспективті 

мүшелерінің бірісіз. Егер сізге билік тарапы-
нан үлкен қызметтер ұсынылып жатса, бара-
сыз ба?

– Жоғарыда айтып өткенімдей, мен жоғары білім 
ордасының басшысы болып табыламын. Осы-
дан асқан міндет жоқ деп білемін. Ректор қызметі 
– қызығы мен қиыншылығы мол үлкен жұмыс. 
Екіншіден, əке жолында қызмет атқарудамын. 
Ол маған өте ыстық. Үшіншіден, ректор қызметін 
ұтымды ұйымдастыру барысында ертеңгі 
болашақ ұрпаққа терең, мағыналы білім беріп, 
ғылымды меңгеруіне жағдай жасайтын жұмыс 
нəтижесі. Сондықтан жауапкершілікпен ректор 
қызметін атқара беру жолында жалықпаймын. 

– Əкеңіз Мұхтар Арынды танымайтын 
ел кемде-кем. Ол кісі педагог бола жүріп 
ұлтқа қызмет етті. Байқап қарасақ, сіз де 
əкеңіздің сара жолымен келе жатырсыз. Бұл 
кездейсоқтық па, əлде əке жолын қуу басты 
мақсатыңыз болды ма?

– Кездейсоқтық емес. Бұл əке қанымен 
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АЛАШ РУХЫ ДА ОРАЛҒАНДАЙ...
Смағұл Сəдуақасұлының сүйек күлі салынған шағын 

қорап үстіне Мемлекеттік туымызды жапқан күйінде күтіп 
тұрған жұрттың алдына əкелінгенде, Алаш рухы да елімізге 
оралғандай болды. «Лайым солай болсын» дедік іштей. Арыс 
азаматымыздың аруағына елорданың Сəдуақас Ғилмани 
атындағы мешітінің бас имамы құран бағыштады. Бұдан 
кейін ақын, жазушы Нұрғожа Ораз, Смағұл Сəдуақасұлының 
туысы Қапар Айтуғанов, депутат Ирак Елекеев сөз алып, 
Алаш арысының келте ғұмырында атқарып кеткен істеріне 
тоқталды.
Ол армандаған елдің Тəуелсіздігіне бүгін біздердің 

жеткенімізді атап айтты. Ал профессор Д.Қамзабекұлы: 
«Қазақта əдемі сөз бар, «су сүзілмейді, сүйек үзілмейді» де-

ген. Сол 
тұрғыдан қарайтын 

болсақ, əр жерде жатқан 
бабаларымыздың сүйек те рі сол жер біздікі 

екенін дəлелдеп жатыр. Ал Смағұлдың сүйегі христи-
ан қорымында жатқандықтан, біздің ғұрпымызға қиғаш 
келгендіктен, əділеттілікті орнату үшін, туған топырағына 
қайтару үшін Астанаға əкеліп жатырмыз. Бұл – ғалымдардың 
немесе осында əкелуге атсалысып жүрген азаматтардың 
ғана бастамасы емес, бұл – көпшіліктің, Смағұл сүйегін 
туған топыраққа қайтару туралы мəселе көтерген халықтың 
тілегінің, арманының орындалған күні. Ал біз ендігі жерде 
Смағұлдың еңбектерін тағы да оқып, парықтауымыз керек. 
Астана Смағұлды танитын, Смағұлмен мақтанатын елорда 
болатынына сенемін», – деп, Алаш арысының рухына басын 
иіп келген барша жұртқа алғысын айтты. 

МƏЙІТ КҮЛІ ҚАЙДА ЖЕРЛЕНЕДІ?
Осы сауал Смағұл Сəдуақасұлының мəйіт күлінің дерегі 

нақтыланып, оны елге əкелу қажеттігі турасында мəселе 
көтерілгеннен бері елдік іске бей-жай қарай алмайтын 
азаматтардың бəрін ойландырған болар. Өйткені жат жерде 
көз жұмған Смағұл қарапайым қазақ емес, ол – қамшының 
сабынан да қысқа ғұмырында туған ұлты үшін өлшеусіз 
еңбек етіп, елдіктің жолында қыршын кеткен, істеген ісімен, 
сұм замандағы ерік-жігерімен ұрпаққа өнеге бола ала-
тын рухты тұлға. Сондықтан оның мəйіт күлін туған жерге 
əкелумен бірге Алаш рухы да елімізге қайта оралып жатыр 
деп ұғамыз. Ендеше, 77 жылдан кейін (биыл 2011 жылдың 
кіргенін ескерсек, 78 жыл деуге болады) елге қайтарылған 
Алаш ақиығының күлін қайта жер қойнына тапсыру ісі де бар 
жөн-жоралғысымен, ұрпаққа ой салып, тағылым беретіндей 
мəн-маңызымен атқарылуы тиіс деген пікірлер де қисынды. 
Бұл реттегі пікір əзірге екіге жарылып тұр. Бірі Астананың 
«Жастар» ықшамауданындағы ескі қорымды атаса, енді бір 
топ Қабанбай елді мекеніндегі Қабанбай батыр мазарының 
жанына жерлеп, сол жерде ұлттық пантеон ашқан дұрыс 
дейді. Алайда нақты қай жерге жерленетіні əлі белгісіз. Бізге 
белгілісі – Смағұл Сəдуақасұлының мəйіт күлі Сəдуақас 
Ғилмани атындағы ескі мешітке жеткізіліп, сондағы жаназа 
шығару бөлмесіне уақытша қойыла тұрады. 

Айбын БАҚЫТҰЛЫ

қалыптасқан қасиет болса керек. 
Мұхаңның жолымен рухани мəселелер 
тұрғы сы нан Керекуде жақсы істер 
атқару – парызым. Əрдайым рухани-
мəдени игі шаралардың басы-қасында 
болып, игі істердің ұйытқысы болғанға 
не жетсін?! 

– Сіз мешітке жиі барып тұрады 
екенсіз. Мұсылмандықтың парыздарын өтеп 
жүрсіз бе?

– Бала кезімізден, Кеңес билігі тұсында да от-
басымызбен Аллаға сенеміз, аруақты сыйлай-
мыз. Кезінде əкем «Бес анық» жинағына тіл, дін, 
дəстүр, тарих, атамекен мəселелерін өзек ет-
кен болатын. Осы құнды ойларды қылышынан 
қан тамған кеңес заманында жадымызға сіңіріп, 
ұлттық бес құндылыққа берік болуымызды талап 
ететін. Міне, осы тəрбиеден ата дінімізді берік 
ұстанып т.б. құндылықтарды бойымызға сіңірдік. 
Иманы бар əр адамның көкірек көзі ашылып, ру-
хани дүниесі өзгереді, өмірі мағыналы болады. 
Иман – тəрбиенің көзі десек те болады. Менің 
ойымша, ғылым қателесуі мүмкін, ал ислам діні 
қателеспейді.

– Сіз – егіздің сыңарысыз. Сізді Нұрлан аға-
мен шатастырып алатын оқиғалар болып тұра 
ма? Қызықты оқиғаларды айтып берсеңіз...

– Бұрын болып тұратын. Бала кезімізде, 
студенттік кездерде қызықты сəттер бола-
тын. Сыңарым Нұрлан екеумізді бала күнімізде 
ешкім ажырата алмаушы еді. Бір күні география 
сабағына дайындалмай бардым. Нұрлан дайын-
далды. Пəн мұғалімі – соғыс ардагері. Қалың шы-
нылы көзілдірік тағады. «Бүгін мына егіз Ерлан мен 
Нұрланды тыңдайықшы, – деді, – бірінші Ерланды 
тыңдайық». Менде үн жоқ. Нұрлан сол кезде ерлік 
жасап, менің сабаққа дайындалмағанымды біліп, 
тақтаға шығып, жақсылап тұрып сабақ айтты. 
Мұғалім риза болып, «Енді мынау егізін өкпелетіп 
алмайын, екіншісін де тыңдайық. Нұрлан, кел», 
– деді. Мен түк білмеймін, солай Нұрлан мен 
үшін екі алған. Екеуміз бірінші рет өмірімізде 
егіздігімізді пайдаланамыз деп аузымыз күйді, 
содан кейін бірде-бір рет мұндай іске бет бұрған 
жоқпыз. Қазір өмірдің түрлі сатыларынан өтіп, жас 
ұлғайғандықтан, бет-əлпетіміз өзгерді. Десек те, 
кейде бауырым Нұрланның дауысына келтіріп, 
анама телефон соққанда, мені шын Нұрлан екен 
деп сеніп қалады. 

 – Жұмыстан қолыңыз қалт еткенде айналы-
сатын хоббиіңіз не?

– Əдеби кітаптар оқу. Мəселен, Мұқаңның «Абай 
жолы» роман-эпопеясын, Ə. Нұрпейісов, І. Есен-
берлин жəне т.б. классиктердің туындыла рын 
оқығанды ұнатамын. Үйдегі кітапханамды бірнеше 
рет қолға алып оқитын қызықты, құнды кітаптармен 
толықтырып отырамын. Студенттеріме де соны 
үнемі насихаттаймын. Үйде көбінесе балалармен 
ойнағанды, бірге кітап оқығанды сүйікті ісіме ай-
налдырдым. Уақытым болса, аңға шығып, дала 
сахарасында серуендеймін. Бəрінен бұрын ескінің 
көзін көрген ғибратты, тағылымы мол қарттармен 
дидарласып əңгімелесуден, сұхбаттасудан уақыт 
аямаймын, ұйып тыңдаудан əсте жалықпаймын. 
Бір өкініштісі, мұндай адамдардың уақыт өткен 
сайын азайып бара жатқандығы. 

– Өнерге жақындығыңыз бар ма?
– Домбыра тартамын. Бас редакторы ретінде 

өнер туралы «Қазақ энциклопедиясын» жарыққа 
шығардық. Университет қабырғасында Студенттік 
филармония аштық. Қаламыздағы Ж.Аймауытов 
атындағы облыстық қазақ музыкалық-драма 
театрының тұрақты көрерменімін. Сондай-ақ сту-
дент жастардың қазақ театрына жиі баруларын 
жолға қойдық. Біз бұл үшін театр билетін алып, 
студенттермен бірге барып, рухани азық аламыз. 

– Отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз...
– Жолдасым – ғылым адамы. Ризат 

Сансызбайқызы – Мемлекеттік «Дарын» жастар 
сыйлығының лауреаты, саяси ғылымдар докторы, 
профессор. Бірнеше құнды кітаптардың авторы. 
Рабиға, Қырмызы атты қыздарым бар. Кереку 
жерінде он жылдан астам уақыт тұрып жатырмыз. 
Алматыда Нұрекеңнің қолында анам тұрады. 
Əулетімізде Нұрекең екеуміз 50-ге толмай үлкені 
болып отырмыз. Біздің əулетте төрт ұрпақ атала-
рын көрмеген. Бұл бақытты біздің балаларымыз 
көрсе дейміз, шіркін! 

– Əңгімеңізге рақмет.
Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

Материалдар «Алаш Айнасы» газетінен алынды.

Республикалық басылым беттеріненРеспубликалық басылым беттерінен
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Қара шаңырағымыз С.Торайғыров атындағы ПМУ-ға университет Қара шаңырағымыз С.Торайғыров атындағы ПМУ-ға университет 
басшылығының шақыруымен Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық басшылығының шақыруымен Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық 
консерваториясының доценті, халық аспаптар музыкасының орындаушысы консерваториясының доценті, халық аспаптар музыкасының орындаушысы 
Ерсайын Басықараев мырза арнайы келді. Ерсайын Бақытұлы өнер жолында Ерсайын Басықараев мырза арнайы келді. Ерсайын Бақытұлы өнер жолында 
жүрген азаматтарға шығармашылық дәріс-концерт пен шеберлік сынып-жүрген азаматтарға шығармашылық дәріс-концерт пен шеберлік сынып-
тарын өткізумен қатар шертер аспабының тарихымен таныстырып өтуді тарын өткізумен қатар шертер аспабының тарихымен таныстырып өтуді 
үлкен мақтанышпен көпшілікке паш етті. Шараға университеттің басшылық үлкен мақтанышпен көпшілікке паш етті. Шараға университеттің басшылық 
өкілдері, филармонияның оқытушылары мен студенттері қатысты.өкілдері, филармонияның оқытушылары мен студенттері қатысты.

ШЕБЕРЛІК СЫНЫПТАРЫ ӨТТІ
Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫҚарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ

Ерсайын Бақытұлы өнерсүйер 
қауымға қазақтың халық аспаптар 
орындаушысы, домбыра-прима жəне 
шертер аспаптарының 
дəріптеушісі ретінде 
танымал. Сонымен 
қатар ол - халық 
аспаптарында ой-
нау əдісін оқытып, 
музыкалық білім 
беру меке ме лері-
нің оқу үрдісіне 
шертер, бас дом-
быра мен прима-
домбыра аспабын 

мамандық ретінде  ұсынған ұстаз. 
Ол кісінің репертуарында – шертерге 
арналған шығармалары «Жорға аю», 
Қабыкейдің «Желдірмесі», Байжігіттің 
«Көксеркесі» т.б. домбыраға арналған 
күйлері, «Қарт ноғайдың зары», халық 
күйі «Кел сана, батыр, кел сана» т.б. 
шертер мен фортепианоға ар нал-
ған шығар малары, Қ. Ақ ме дияровтың 
«Жібек Жетісу», «А. Жұ бановтың «Жез 
киік» т.б., домбыра – примаға арналған 
шығармалары «Молдаван билері», 
«Метцановтің «Тарантел-
ласы» т.б. қай таланбас 
туын ды лары жи нақ-
талған.  

Ерсайын Ба қыт ұлы 
жи нал ған дарға ха лық тық 
музыка аспаптарын-
да бі лім беру бойынша 
жаз ған оқу құралдары 
мен оқулықтарын таны-
стырып өтті. Олардың 
қатарында «Шертерді 
үйрену əді сінің мектебі» 
оқу құралы, «Шертерге 
арналған шығарма-
лар» жəне «Шертер, 
домбыра -прима ға 
лайық талған күйлер 
мен классикалық 
шығармалар» атты 
жинақтар бар. Шара 
барысында қазақ 
күйінің дəріптеушісі, 
ұлағатты ұстаз атан-

ған Ерсайын Бақытұлы 
прима-домбыра жəне форте-
пиано  аспаптарымен қазақ 
күйлерін орындап, жиналған 
көпшілікті тамылжыған күйі-
мен тербетті. 
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫКОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В университете прошла торжественная церемония награж-В университете прошла торжественная церемония награж-
дения победителей павлодарского конкурса социальной рекламы дения победителей павлодарского конкурса социальной рекламы 
среди молодежи «SAPA». среди молодежи «SAPA». 

Павлодарский конкурс социальной рекламы среди молодежи 
«SAPA» (Social Advertisement Pavlodar Award – Качество социальной 
рекламы в Павлодаре) является социальным проектом. Целью дан-
ного проекта, является развитие творческого потенциала среди мо-
лодежи. 
Данный проект был запущен еще в 2009 году, при поддержке «Нур 

Отан» и «Жас Отан». В этом же году организаторами конкурса была 
предоставлена разнообразная тематика для участия, это и пропаган-
да здорового образа жизни, борьба с коррупцией, поднятие престижа 
воинской службы и др. 

Индира РЫСМАГАМБЕТОВА

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев 31 января в специальном 
обращении к народу заявил о том, что 
отказывается от проведения референ-
дума о продлении срока своего прав-
ления до 2020 года. Взамен принятого 
Парламентом неконституционного за-
конопроекта он предложил провести в 
Казахстане досрочные президентские 
выборы. 
Несмотря на то, что инициативная 

группа собрала за неделю 5 миллио-
нов подписей в поддержку референдума, 
Назарбаев наложил вето на попытки из-
менить конституцию, т.к. проведение ре-
ферендума ущемляет конституционные 
права граждан РК. 

«Как первый президент, руководствуясь 
высшими интересами страны, я принял ре-
шение не проводить референдум, - сказал 
он. - Вместо разделяющего нас выбора - 
или референдум, или выборы - предлагаю 
объединяющую нас всех форму, которая 

учитывает волю нашего народа и верность 
демократическим принципам. И я выношу 
предложение о проведении досрочных 
президентских выборов».
Это предложение Н.Назарбаев вынес 

на рассмотрение парламента. Очередной 
срок президентских полномочий бессмен-
ного главы Казахстана истекает в 2012 
году. Если депутаты примут предложение 
президента, досрочные выборы опередят 
плановые почти на два года и застанут ка-
захстанскую оппозицию врасплох.

РЕФЕРЕНДУМ В КАЗАХСТАНЕ РЕФЕРЕНДУМ В КАЗАХСТАНЕ 
ОТМЕНЁНОТМЕНЁН
Нурсултан Назарбаев отказал-Нурсултан Назарбаев отказал-
ся от проведения референдума о ся от проведения референдума о 
продлении президентских полно-продлении президентских полно-
мочий до 2020 года и объявил до-мочий до 2020 года и объявил до-
срочные выборы.срочные выборы.

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 января на со-

вместном заседании палат Парламента выступил с ежегодным 
Посланием к народу страны. И хотя такая форма общения Главы 
государства с народом традиционна, в этом году казахстанцы 
ждали послания с особыми чувствами. 
На новом этапе развития Президент РК традиционно ставит 

конкретные задачи - добиться устойчивого роста экономики за 
счет форсированной индустриализации и развития инфраструк-
туры, обеспечить казахстанцев качественными социальными и 
жилищно-коммунальными услугами, укрепить межнациональное 
согласие и повысить национальную безопасность. 
Стоит отметить, что Президент раскритиковал действующую 

систему присвоения научных степеней: - «Двести научных со-
ветов штампуют кандидатов, докторов наук и среди нас их не 
мало. При этом в науку идет один из 60 кандидатов наук, один из 
37 докторов наук. Спрашивается, зачем, кому это нужно? С этого 
года прекращается работа этих научных советов. Теперь будет 
вестись подготовка магистров и докторов PhD», - подчеркнул 
Президент. Необходимо выработать механизм перехода вузов к 
инновационной деятельности.   

Индира РЫСМАГАМБЕТОВА 

Итоги конкурса Итоги конкурса 
«Лучший преподаватель вуза» «Лучший преподаватель вуза» 

2010 год2010 год
По результатам электронного ранжирования были опреде-

лены 200 самых достойных претендентов вузов республики  
на присуждение государственного гранта «Лучший препода-
ватель вуза». Впервые за все годы проведения конкурса до-
стигнут столь высокий качественный состав обладателей го-
сударственных грантов: более 68 процентов  – профессора и 
доктора наук, остальные – доценты и кандидаты наук, доктора 
PhD. В конкурсе приняли участие 836 претендентов из 86 выс-
ших учебных заведений республики. Из их числа определены 
200 обладателей государственного гранта «Лучший препода-
ватель вуза», в том числе 7 преподавателей нашего вуза:

д.полит.н., профессор А.А. Акишев д.полит.н., профессор А.А. Акишев 
д.и.н., профессор К.М. Алдабергенов д.и.н., профессор К.М. Алдабергенов 
д.ф-м.н., доцент М.Ш. Алинова д.ф-м.н., доцент М.Ш. Алинова 
к.ф.н., доцент М.К. Акошева  к.ф.н., доцент М.К. Акошева  
д.с/х.н., профессор Т.К. Бексеитов д.с/х.н., профессор Т.К. Бексеитов 
д.ф.н., профессор Н.К. Жусупов д.ф.н., профессор Н.К. Жусупов 
д.т.н., профессор И.В. Захаров

Поздравляем!Поздравляем!
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Əу, бастан, өнер десе 
барын салып, құдіретін ұлық-
тауға, жақсысын көрмекке ұмтыл-
ған халықпыз. Дүниеде өнер адам-
дарының жасауы топырақ жалаған 
жауын құрттай жер бауыр лаған небір 
пенделік пен сұңқардай саңқылдаған 
асқар азаматтықтың арасындағы 
шырқау айырмашылықты айқындай 
түседі. 
Қазақта ұлы ақын мен батыр де-

ген екі ұғымның қос қанаты іспеттес 
өр тұлғасы Махамбет болса керек. 
«Махамбеттер аңсаған адамгершілік 
мұратын ту етіп көтерген біздің 
дəуірде Махамбеттің аты өлуші ме еді, 
сөзі өлуші ме еді, тегі өлуші ме еді.  Ма-
хамбеттей асыл азамат қанын қиған 
халықтан туып, Махамбеттей адам 
құдіреттер аңсаған армандар мен 
мұраттарға өзіңнің де мүдделігіңді 
сезіну – өз алдына ғанибет, өз алды-
на сүйініш» (Ə. Кекілбаев). 
Осынау Нарын жерінің то пы-

рағында туып, текті, ұран ды елдің 
еңсесін кө ріп өс кен өнер адамы өр 
мінез бен өркені биік, үстемді өнердің 
ұлағатын ұлықтаушы екені сөзсіз. 
Мейлі қыз болсын, мейлі – ол, жігіт 
болсын қашанда қазақ жастары батыр 
бабалар рухын сезіне білген. Осын-
дай ұлы даладағы даралықты бойы-
на сіңірген қазақ қызы бүгінгі таңда 
киелі Кереку өңірінде. Өнері – домбы-
ра, өнері – күй, өнері – музыка! Əңгіме 
өзегі С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемле кеттік университетінің  
өнер кафедрасының аға оқытушысы, 
күй құдіретінің өнерпазы Əжіғалиева 
Үзипа Əжіғалиқызы туралы болмақ. 
Ол сол Махамбеттей азамат сезімінің  
сергек дірілін өз үні, өз тынысы-
мен жеткізгісі келген жүрекжарды 
сырларының күміс құймасы  – 
күйлерін бізге мадақ еткен күйші. 
Ендеше туғанынан өнер тұнғанына 
дейінгі уақытын домбыраға арнап, 
күй мұрасын мұрат еткен өнер иесінің 
өз аузынан бірер жайтты аңғартсақ.

– Үзипа Əжіғалиқызы, əңгіме əдеті 
бойынша, домбыраға деген ғашықтық 
қалай, қайдан туындады деген сауал-
дан бастасақ?

– Домбыра қазақ үшін киелі дүние ғой, 
жалпы. Оның құдіретіне таң қалмаған 
адам, əуеніне риза болмаған жан жоқ 
шығар, сірə. Біріншіден Нарын жерінде, 
Адай елінде ұранын домбыраға са-
лып өскен жұрттанмын. Бұл, табиғат 
–ана күшімен, туған жер топырағымен 
қанға сіңген дүние–ау деп ойлаймын. 
Екіншіден, бұл өмірдің ағымы, тағдыр 
болар. Мен тіпті, домбыраны қай жа-
сымда қолыма алғанымды білмеймін. 
Əлгі кішкентай балалар сынды мен-
де осындай маман иесі болсам де-
ген арман да болмаған.  Əйтеуір, ес 
білгелі қолымда домбыра, айналыса-
тын өнерім, бар білерім тек қана осы 
домбыраға қатысты болды. Қазір қарап 
отырсам, бұл да ана арманынан болса 
керек.  Шаңырақтағы бес баласын ана-

мыз түгелдей музыкалық 
мектепке оқуға берді. 
Менің есімде қалғаны 
да сол – анамыздың 
жетектеп мектепке 

апарып, сабақ біткен 
соң, қайтадан жетектеп 
алып кетіп бара жатқан 
сəттері. Қазір, ешнəрсеге 
өкінбеймін. Осы домбыра-
сыз, осы күй құдіретінсіз 
өз өмірімді елестете ал-
маймын. Сондықтан дом-
быра мен үшін – өзімнің 
қалыптасу болмысым. 

– Домбыра – сіздің 
қалыптасу болмы сы-
ңыз. Сон да қайсысын 
бірінші таны ды ңыз. 
Домбыраны ма əлде 
өзіңізді ме? 

– Менің өмірім көз алдыма сол дом-
быраны қолыма алғаннан бастап қана 
оралады.
Сонда ғана бар ғұмырым осы 

домбыраға тəуелді сезінемін. Өз–өзімді 
осы домбыра арқылы таныдым десем 
болады. Бірақ, бұл – мен домбыра-
ны өлшемінің шегіне дейін меңгердім 
дегенім емес. Мен тек – орындаушымын. 
Мен əлі домбыраның көптеген құдіретін 
меңгерген жоқпын. Осыны өзгеге айт-
сам күлетін шығар. Себебі өмірімде 
алған 19 жылғы білімім осы домбыраны 
үйрену болды. Мектеп қабырғасынан 
бастап, колледжде, онымен қатар, 5 
жылдық консерваторияда алған білімім 
осы домбыра сыныбында болды. Сон-
да да мен бұл құдіретті аспаптың шегіне 
жете алмаймын. 

– Бүгінгі таңда  домбырада ойна-
латын шығар ма ларға байлан ысты 
қалып тасқан мектептер бар, əр өңірге 
байланысты өзінің ерекшелігі бар де-
гендей. Ал жалпы бұрынғы біз білетін 
шертпе күйші мен төкпе күйшінің сіз 
қайсысына жатасыз?

– Мен – төкпе  күйшімін. Өзім екпінді 
қимылды, соған байланысты, екпінді 
ырғақ, əуенді ұнатамын. Енді  батыс 
өңірін даралайтын да осы екпіндік пен, 
рух күші ғой. Жаңағы, өзіңіз айтқан 
домбыра мектептерінің ірге тасы ба-
стау алған Қазанғап, Құрманғазы, 
Дина, Махамбеттеріңіз де сол төкпе күй 
өкілдері. 

– Қазіргі таңда, барлығы жасанды 
күйге ауысып жатыр деп бəріміз жар 
салып жатырмыз. Осы тұрғыда дом-
быра жасандылықтан қаншалықты 
алыс не соған  жақын?

– Сөзіңіздің жаны бар. Əрине бұл ең 
бірінші оның жасалу технологиясы мен 
сапасына байланысты. Негізі домбыра-
ны 100 жыл кептірілген ағаштан жасаған, 
ішегін жас ешкі төлінің ішектерін майға 
салып кептіру арқылы жасаған. Енді 
мұндай домбыраны қазір табу өте қиын. 
Тапқан күннің өзінде бағасы 1500–3000 
доллар шамасында сатып алуға бола-
ды. Оған, əрине, екінің бірінің шамасы 
келмейді. Одан кейін, жаңағы осы дом-
бырада ойналатын күйлердің фоно-
граммада өңделуі де əр уақыт көңілге 
қонымды емес. Домбырада ойналатын 
əуендерді қосуға болатын шығар, ал 
күйлерді тек домбырада ғана ойнау 
керек. Өйткені күйдің табиғатын дом-
быра ғана ашады. Қазір, барлығына 
белгілі, «Ұлытау» тобы домбыраны на-
сихаттау барысында. Бұл – мүлдем өзге 
жағдай.  Олар жанды түрде ойнайды. 
Əрі олардың негізгі мақсаты домбыра-
ны өзге де классикалық аспаптармен 
сай келетінін көрсету, классикалық 
туындылардың домбырада, күйлердің 
классикалық аспаптармен үндесе ала-
тынын дəлелдеу. Жалпы, бағанағы 
айтқан сапалы домбыра мен сапасы 
төмен жасалған домбыраның үнін кез 
келген адам байқай алады. Домбырада 
тербеліс, əуен толқыны болады. Сапа-

лы домбырада күй осы арқылы адамды 
баурайды, ал сапасы нашар домбырада 
құр қағыс естіледі. 

– Домбыра – қазақ ұлтының 
мұрасы. Ғылымның дамуына байла-
нысты қазір əр күй нотаға түсірілген. 
Осы арқылы оны кез келген ұлт 
өкілдері ойнай алады. Қаласа. Бірақ, 
менің ойымша бұл бəрібір қазақтың 
ойнағанындай əсер қалдыра алмай-
ды. Осы тұста, кезіндегі көру, есту 
қабілеттері, құйма құлақтық арқылы 
домбыраны меңгерту əлі бар ма? 
Менің ойымша,  нотамен үйрену 
бұл да, бағанағы айтқа ны мыз дай, 
жасан ды лық қа жа қын боп кө рінетін 
іспеттес. 

– Сізбен келісемін. Мен өзім нота арқылы 
үйрен дім. Енді міне, ұстаз бын. Оқу шы ла-
рыма да нота арқылы үйре темін. Бірақ, 
іштей сол өз қабі ле ті мен үйрен ген бала-
ларды көріп, қызы ғамын. Шыны керек, 
нотамен үйренген бала белгілі бір шек-
теуден шыға алмайды. Ал жаңағы өзіндік 
қабілетпен үйренген балалар еркін, кең 
көсіліп ойнайды. Сондықтан, əрине, 
бұрынғы осы құйма құлақтық үйрету тəсілі 
белгілі бір мөлшерде қолданылу керек. 

– Ұстаз ретінде осы домбыраның өз 
оқушыла рыңызға белгілі бір жақтан 
сеп болғанын байқадыңыз ба?

– Байқадым! Тіпті бұл ас паптың 
құдіретін де сол сəт терде сезінгендей 
боламын.
Домбыра ғасырдан ғасырға өтіп, ата-

дан балаға мирас болып өте отырып, 
сол қазақ халқының бар болмысын өн 
бойына сіңіргендей болып көрінеді маған. 
Домбырада ойнайтын балалар ұстам-
ды рақ, ойлау қа бі ле ті зор, көркем мінез-
ді əрі рухты болып келеді. Қара пайым 
бір мысал келтірсем, менің орыс тілді 
орысша ортада тəрбиеленген бір қазақ 
ұлтты шəкіртім бар, міне сол бала қазіргі 
таңда қазақша сөйлейді, қазақша ой-
лайды, айналасындағы дос–жараны да 
қазақ балаларына ұласты. Бұл – сөзсіз 
домбыраның ұлылығынан.  Жалпы дом-
быра адамның сүйініш-күйінішін  бө лісе 
алады. Мен енді мамандығым мұғалім 
болған дық тан, күні бойы жұмыс та қолыма 
ұстай тыным осы домбыра ғой. Сөйте 
тұра, үйге барғанда да қолым қалт етсе 
домбыраны дың ғырлатып отырғанды 
жақсы көрем. 

– Доспен сырласасыз ба əлде дом-
бырамен бе? 

– Шыны керек, қазіргі таңда тек дом-
бырамен. Қазір жасымызда бұрынғыдай 
жас емес. Əрі жолдасымның қызметіне 
байланысты батыстан осы қалаға 
мекенімді өзгерттім. Осыған сəйкес бір 
сырлас жанашыр дос табу қиындау ғой 
енді. Əрине жұмыста амандығымыз 
түзу, əңгімеміз ортақ əріптестерім бар. 
Сонда да менің жан дүниемді домбыра-
дан өзге ешкім түсіне алмайтын сияқты. 
Əр адамның домбырасына сол адамның 
бейнесі сіңетін сынды. Домбыраңда 
ойнай отырып, əуенінен өзіңнің көңіл-
күйіңді білдіре аласың тыңдарманға. 
Мысалы, бір оқушымның домбыра-
сын екінші оқушыма беріп, бір күйді 
ойнатсам, мен тыңдарман ретінде ол 
күйдің жаңағы бірінші бала ойнағандай 
шықпағанын бай қаймын. Домбыраның 
жауап беруі – деген де осы. Əр домбы-
ра өз иесіне ғана жауап береді. Иесінің 
күтіміне қарай жауап береді. Міне жан-
сыз ағаштан жасалған аспап, адам 
ретінде өзіне қарым–қатынасты талап 
етеді. Себебі оның үні адамдардың 
айтайын деген үні, мұң-шері, қуаныш-
салтанаты. 

– Сіз заманның бұрыс кезінде 
домбыраға жол бастадыңыз. Ал 
қазіргі кездегі домбыраға деген 
құлшыныс қаншалықты?

– Иə, дұрыс айтасыз. Біз кеңес 
үкіметі кезінде «қазақпын» деп 
айтуға қысылып қымтырылатын 
кезде домбыраны меңгердік. Ол 

кезде осы домбыра сыныбында оқитын 
қыз–жігіттер біреуге мамандықтарын 
айтудан ұялып, пианино сыныбын-
да оқимыз, пианистпіз дейтін. Себебі 
қазақтың домбырасында ойнамақ түгілі, 
қазақ болу ауылдық, қыр адамы болу 
деген ұғымды білдіретін еді. Бірақ, «мен 
–қазақпын» деген арда азаматтар да 
аз болмады. Мен Алматыдан консер-
ваторияны бітіргеннен кейін, елге ба-
рып жұмысқа тұрдым, Əрине ол кезде 
домбырашы бола тұра жұмыс табу да 
өте қиын болды. Көбіне пианисттер 
мен скрипкашылардың бағы жанатын. 
Міне, осы тұста Мұхтар Арын ағамыз  
университет қабырғасынан 40 адамды 
құрайтын халықтық аспаптар оркестрын 
құруға мұрындық болды. Мен сонда 
солист маман ретінде алғаш еңбек 
жолымды бастадым. Жалпы өнерге 
деген құрмет бұл да рухтан, ұлттан, 
тектен бе деймін. Өздеріңізге мəлім, 
сол ағамыздың ұлы  Ерлан Мұхтарұлы 
бүгінгі күні міне біздің қара шаңырақты 
басқарып, сол əке мұратын өнеге ету-
де.  С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекет тік университетінің өзге 
облыстық оркестрларға бергісіз өзінің 
ұлт аспаптар оркесторы бар. Тəубə, 
бүгінгі күнге! Себебі халық қайтадан 
өз бастауын іздей бастады, сол кезде 
өздері ада қалған ата–ана қазір бала-
ларын ұлттық бастаудан сусындатуды 
ойға алды. Мен кейде шəкірттерімді 
қабылдаудан үлгермей жатам, өзім шар-
шасам да сол балалардың құлшынысын 
көріп, менің де меңгертуге деген ынтам 
одан ары ашылады. 

– Домбыраға не үшін алғысыңызды 
айтар едіңіз? 

– Ең əуелі, отбасым үшін домбыраға 
алғыс айтар едім. Кейде жарым мені 
осы домбырам үшін таңдады–ау деген 
ой келеді. Ол домбыра, күй десе ішкен 
асын жерге қоятын. Бір жерге барып, 
дос–жаран, туған–туыстың ортасын-
да отырғанда жолдасым менің домбы-
рамды өзімен бірге алып барып, «мына 
күйді тыңдаңдар»  деп маған домбыра 
тартқызатын. Өзі домбыраны білмесе 
де, менің шəкірттерім қателік жіберсе, 
оны менен бұрын байқайтын. Тіпті, кей 
қиын–қыстау кезеңдерде менің осы 
саладан қол үзіп кетпеуіме себеп бо-
лып, маған жанашыр болған да жол-
дасым болған еді. Домбыраға тағы да 
шəкірттерім үшін ризамын. Домбыраны 
меңгертем деп қаншама қазақ бала-
сына көмегім тиді. Қанша ата–ананың 
алғысын алдым. Бүгінгі күні осы 
облысымыздағы шəкірттерім арасында 
халықаралық, республикалық конкур-
стардан жүлделі болған он лауреатым 
бар.  Міне, осы шəкірттерімнің жетістігі 
менің бұл өмірді себепсіз өткізбегенім-
нің дəлелі іспеттес.    

– Əңгімеңізге көптен – көп рахмет! 
Өнеріңіздің өркені шəкірттеріңіз қа-
зақ өнеріне үлесін қоса берсін деп 
тілей міз.
Əлемді ойға батырған, адам жан-

дүниесінің қыр-сырын өзек еткен 
философия ілімі азиялық деп те 
бөлінеді. Енді сол азиялық ілім нің 
бір төбесі жеке 
дара бұл – дала 
философиясы , 
яғни, қазақ ұл-
ты ның қағаз 
көрмей, санаға 
түйілген ілімі. 
Осы дала фи ло-
со фия сы  ның бір 
шеті дом быра 
құ ді ре ті нен бол-
са керек. 
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Əңгімелескен
Еркежан 

КҮНТУҒАНҚЫЗЫ

тан, өнер дес
салып, құдіретін ұлық-
қсысын көрмекке ұмтыл-

қ 
 

а – сіздің 
тасу болмы сы-

ңыз. Сон да қайсысын 
бірінші таны ды ңыз. 
Домбыраны ма əлде 
өзіңізді ме?

– Менің өмірім көз алдыма сол дом-
быраны қолыма алғаннан бастап қана 

лы домбырада
баурайды, ал с
құр қағыс естіл

– Домбыр
мұрасы. Ғыл
нысты қазір ə
Осы арқылы
өкілдері ойна
менің ойымш
йнағанында
ы. Осы тұс
білеттері, қ
мбыраны 

Менің ойым
бұл да, баға
жасан ды лық қ
іспеттес.

– Сізбен келіс
үйрен дім. Енді
рыма да нота 
іштей сол өз қ
ларды көріп, 
нотамен үйрен

се
ретін ұл
ек

ыз түгелдей музыкалық
мектепке оқуға берді. 
Менің есімде қалғаны 
да сол – анамыздың 
жетектеп мектепке 

апарып, сабақ біткен 
, қайтадан жетектеп 
ып кетіп бара жатқан 
тері. Қазір, ешнəрсеге 
нбеймін. Осы домбыра-
з, осы күй құдіретінсіз 
өмірімді елестете ал-

аймын. Сондықтан дом-
ыра мен үшін – өзімнің 
алыптасу болмысым. 

– Домбыра – сі
қалыптасу
ңыз С
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Жолдасым мені Жолдасым мені 
домбырам үшін домбырам үшін 

таңдады...таңдады...
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Казахи Тургайской степи проя-
вили большую активность в уста-
новлении советской власти в Ка-
захстане. Они первыми подняли 
восстание против царизма в 1916 
году под руководством Амангель-
ды Иманова и Алиби Жангильди-
на.  Новая власть пришла к народу 
с большими обещаниями. Многие 
поверили лозунгам и призывам. 
Но надежды народа на лучшую 
жизнь не оправдались.
Хозяйство моего отца Боранку-

лова Жамана конфисковали летом 
1929 года. Наша большая семья 
была из середняков, был и двухком-
натный деревянный дом. Весь скот 
тогда отобрали. Дома и сараи ауль-
чан активисты новой власти разру-
шили, материалы увозили в город. 
Произвол, несправедливость вызы-
вали у людей недовольство, гнев. 
Чаша терпения переполнилась.
Представители крестьян (шаруа) 

Тургайского (позже Жангельдинско-
го) и Батбаккаринского (позже Аман-
гельдинского) районов в октябре 
1929 года собрались в райцентре 
Батбаккара. По архивным данным 
ОГПУ, в количестве 500 человек, а 
фактически их было больше, вла-
сти всегда скрывали количество 
своих жертв. Руководителем вос-
ставших избрали Бекжанова Абай-
дилду друга знаменитого Амангель-
ды Иманова. Когда об этом сборе 
стало известно в области, срочно 
из Костаная на автомашинах пере-
бросили войска. Они окружили село 
и расстреливали всех попавшихся. 
Абайдилда с группой своих спод-
вижников сумел скрыться. Позже их 
поймали в горах Улытау и без суда 
и следствия расстреляли. Восстав-
ших группами погнали в Костанай. 
Тюрьма была переполнена заклю-
ченными. Руководство приказало 
охранникам расстреливать восстав-
ших за городом, а потом оформить 
документы. Зимой, в сильный мороз, 
членов семей восставших выселяли 
в далекие места. В этой «мясоруб-
ке» погибли мужья двух моих сестер 
Алмагамбет и Султанкали.

Старшую сестру Кунжамал с двумя 
малолетними дочерьми зимой в 40-
градусный мороз выслали в далекий 
Карсакбай. Там они нищенствовали 
и чуть не погибли от голода.
Наша семья подверглась репресси-

ям. Мои братья Абайдильда, Агитай и 
Кунедил были осуждены и посажены 
в тюрьму города Костаная. Мы скита-
лись по берегам рек и озер все лето. 
Когда начались осенние холода, 
пошли жить к братьям матери. Люди 
жили в страхе. Однажды, рано утром, 
к нам приехали два чекиста и забрали 
отца. В Батбаккаринской тюрьме он 
отсидел около полугода. Зимой все 
ребята аула переболели различными 
инфекционными болезнями. Никакой 
медицинской помощи не было.
К весне 1930 года материальное 

положение нашей семьи стало ухуд-
шаться. Продукты, которые выде-
лили родственники, уже кончились. 
Даже дети занимались промыслом. 
Заготавливали шкурки, шерсть, ко-
сти, рога. Когда земля высыхала, 
я тоже занимался ловлей сурков. 
Помню, заготовил около 200 шкурок 
и сдал заготовителю, а он мне за это 
дал несколько конфеток...
По старой традиции весь аул из 

зимовки перекочевал на берег реч-
ки Токанай. Люди стали голодать. 
Аульчане начали заниматься рыб-
ной ловлей. Но в реке рыбы было 
мало, а рыбаков много. В основ-
ном, попадались мелкие чебачки. 
Часть рыбы сушили. В один из дней 
к нам пришел близкий родственник 
Алгожин Ахмет, весь опухший, ни с 
кем не разговаривал. Ночевал в со-
седнем шалаше и утром нашли его 
мертвым и там же его похоронили.
Помню, как к нам пришла жена 

старшего брата Катыраш, чтобы за-
брать в свой аул. Собрали все не-
обходимые вещи, сколько сможем 
поднять, а все остальное оставили. 
Нашу лошадь забрал дядя Есет. По-
сле услышали, что он решил пое-
хать в сторону Костаная, по дороге 
его поймали бандиты и убили, а все 
вещи похитили. Наша группа, мама 
Мирзапия, сестра Агайша, тетя Ка-

тыраш, братик Абилкасым и я воз-
вратились в родные места «Кзыло-
ба», организовали сельхозартель. 
Люди, как и везде, голодали.
Как-то навестили старшую сестру 

Сакыпжамал. Ее муж Султангали 
за участие в Батбаккаринском вос-
стании был расстрелян осенью 
1929 года, и она осталась с двумя 
малолетними дочерьми. Сестра нам 
дала коечто из последних продуктов 
и очень трогательно распрощалась 
с нами. Позже она с детьми погибла 
от голода....
И в городе люди умирали прямо 

на улицах. Трупы по нескольку дней 
не убирали и не хоронили. Однаж-
ды я встретил знакомого Абдика. 
Двухметровый силач, он раньше 
побеждал всех своих противников. 
Сидел опухший, потерявший разум, 
не узнал меня. Позже я узнал, что он 
умер от голода.
В годы голодомора население 

многих аулов вымирало полносью. 
Умерших от голода часто собирали 
в один дом, хоронить не было сил. 
Когда дом заполнялся трупами, то 
заваливали его крышу. В резуль-
тате массового голода население 
отдаленных районов Аккуум, Жи-
ланчик, Шили почти все погибло, 
лишь единицы ушли в другие места. 
Эти районы до середины сороко-
вых годов были мертвыми зонами. 
Только с 1946 года эти земли вновь 
стали использоваться для отгонно-
го животноводства. В один из дней 
передали из аула, что из тюрьмы 
освобождены отец Жаман, братья 
Абайдильда, Агытай и Кунедил. Это 
было чудо. Обычно те, кто попадал 
в лапы ОГПУ, не возвращались. А 
тут сразу четверо вернулись до-
мой, на свободу. Конечно, этот день 
мне запомнился на всю жизнь. Наш 
отец был очень добрым человеком. 
В нашем доме всегда бывали гости. 
Отец делал людям добро, помогал. 
О доброте моего отца говорили и в 
далеких аулах. Однажды в Тургай 
пришли все мои родственники, че-
ловек пятнадцать. В ауле жить стало 
невозможно и чтобы не  погибнуть 

от голода решили переселиться в 
Иргизский район Актюбинской об-
ласти и попутно меня забрать. Зять 
Магау и сестра Шайхман попросили 
отца оставить меня у них в качестве 
помощника по хозяйству и отец со-
гласился. Мои родственники в Ир-
гизе тоже голодали. Чтобы спасти 
от голода моих младших братьев 
Абилькасыма, Касымхана, сестрен-
ку Динару и еще троих маленьких 
отдали в Иргизский детдом. Все они 
погибли там от голода и болезней. 
До сих пор их молодые образы стоят 
перед моими глазами. Все осталь-
ные родственники пошли бродить 
по районам Актюбинской области. 
В этот период погибли от голода и 
болезней мать Мирзапия, старшие 
братья Абайдильда и Агытай.
Весной 1931 года, зять Магау и се-

стра Шайхман решили меня отдать 
в детдом. Там три раза кормили, 
можно было прожить. Хотя условия 
были ужасными. В комнате по 30-
40 человек. Вечером стелили сено 
и ложились спать в одежде. Когда 
утром вставали, то в некоторых ме-
стах лежали трупы. Их собирали в 
один сарай. Когда он переполнялся, 
то брали тележку, запрягали боль-
шого верблюда и трупы погружали 
в него. На западной стороне города 
был глубокий лог, туда их выбрасы-
вали. Затем тургайских детдомов-
цев отправили в Костанай. Нача-
лась совсем другая жизнь. Но это 
уже другая тема для разговора.
Как и наша большая семья, тра-

гедию голодомора пережили все 
мои сверстники, каждая казахская 
семья. Это была, думается, специ-
альная политика советской власти, 
направленная на истребление на-
рода.
Думаю, что выражу мнение мно-

гих казахстанцев: жертвам голо-
домора надо воздвигнуть боль-
шой монумент-памятник, чтобы 
будущие поколения помнили, не 
забывали великую трагедию сво-
его народа.

Журнал «Мысль», 
дано в сокращении.

Массовый голод случился в Казахстане в начале 30-х годов в Массовый голод случился в Казахстане в начале 30-х годов в 
результате репрессивной сталинской сельскохозяйственной по-результате репрессивной сталинской сельскохозяйственной по-
литики, заключавшейся в насильственном отборе скота у ко-литики, заключавшейся в насильственном отборе скота у ко-
ренного населения. Частично эта катастрофа признаётся и ренного населения. Частично эта катастрофа признаётся и 
советскими источниками. По официальным данным, согласно Все-советскими источниками. По официальным данным, согласно Все-
союзной переписи населения СССР 1926 года, казахов насчитыва-союзной переписи населения СССР 1926 года, казахов насчитыва-
лось 3,968 млн человек, а согласно переписи 1939 года - уже всего лось 3,968 млн человек, а согласно переписи 1939 года - уже всего 
3,1 млн человек. Доверять данным этой переписи нельзя, так как, 3,1 млн человек. Доверять данным этой переписи нельзя, так как, 
чтобы скрыть чудовищные последствия голода, данные неодно-чтобы скрыть чудовищные последствия голода, данные неодно-
кратно переделывались и фальсифицировались. Как утверждает кратно переделывались и фальсифицировались. Как утверждает 
Н.Голыгин, в голодомор больше всего погибло казахов: «Все описание Н.Голыгин, в голодомор больше всего погибло казахов: «Все описание 
ужасов коллективизации в Узбекистане, Киргизии, Туркменистане ужасов коллективизации в Узбекистане, Киргизии, Туркменистане 
и Таджикистане, уже достаточно ужасное для сознания, бледнеет и Таджикистане, уже достаточно ужасное для сознания, бледнеет 
перед огромной человеческой трагедией казахов». По некоторым перед огромной человеческой трагедией казахов». По некоторым 
данным, только к 1970 году  казахи восстановили свою числен-данным, только к 1970 году  казахи восстановили свою числен-
ность на уровне 1926 года. В советское время тема голодомора ность на уровне 1926 года. В советское время тема голодомора 
была под официальным запретом. 60 лет власть запрещала даже была под официальным запретом. 60 лет власть запрещала даже 
говорить на эту тему. Но разве такое можно было забыть. И говорить на эту тему. Но разве такое можно было забыть. И 
люди вспоминали об этом в кругу семьи. люди вспоминали об этом в кругу семьи. 

Заметили ли Вы, что у поваленного ветром или 
спиленного дерева последними умирают молодые 
ветки? Как будто погибающее дерево из последних 
сил гонит все свои животворные соки к этим ветвям. 
Чтобы оставить свое продолжение на этой бренной 
земле. 
Я из поколения, никогда не видевшего своих де-

дов. Один погиб в годы голодомора, другой – на 
фронте. И, если о войне нам известно многое по 
книгам и фильмам, о своем первом деде, погибшем 
в 30-е годы, знаю лишь со слов отца. Он как та чу-
дом выжившая ветка погибшего дерева. 
Мой дед Абдуахит в 30-годы вывез из аула №14 

(ныне Бірлік Баянаульского района), спасая от голод-
ной смерти,  всю свою семью – престарелых родите-
лей, жену с тремя малолетними детьми и двух своих 
младших братьев -  в Алтайский край. Из всей се-
мьи выжили лишь двое братьев моего деда, его пре-
старелая мать и мой 6-летний отец. Через годы он, 
став взрослым, впервые посетит могилы своих ро-
дителей, родных людей, а еще спустя десятилетие 
мой брат Алмас поставит в русском поле, засеянном 
рожью, камень со словами «...Здесь покоятся наши 
родные (перечисление имен и степени родства), по-
гибшие в годы голодомора…». 

Анонс: гость следую-
щего номера - главный 
редактор литературно-
го журнала «Простор» 
Валерий Федорович 
Михайлов. Он одним из 
первых в Казахстане 
обратился своей книгой 
«Хроника Великого джу-
та» к теме голодомора.
В . Ф . М и х а й л о в : 

«Поче му-то когда мы 
говорим про голод в сте-
пи, то сразу подразуме-
вается голод 30-х годов. 
А ведь в Казахстане это 
был второй голод. Пер-
вый был в 1919 - 1922 
годах. Поэтому когда 
исследователи будут 
заниматься этой про-
блемой, должны ее раз-
делить на первый и вто-
рой периоды. Первый 
голод тоже был страш-
ным. Он больше коснул-
ся южного региона, хотя 
в той или иной мере 
пострадали все жите-
ли Казахстана. Если в 
30-х годах по различ-
ным оценкам погибло 
от 1,5 до 2 миллионов 
человек, то в первый 
голод – около одно-
го миллиона человек. 
Так что казахи, дей-
ствительно, за каких-
то 10-15 лет лишились 
около половины насе-
ления. Мировая исто-
рия не знает трагедии 
подобного масштаба. 
И каждый казах просто 
обязан знать, помнить 
об этой трагедии. Го-
ворят, история ничему 
людей не учит, все со 
временем тускнеет и за-
бывается. Если так, то 
очень печально. Горькие 
уроки истории затем и 
даются, чтобы делать из 
них верные выводы и не 
повторять беды. Казах-
стан в 30-е пострадал 
больше всех советских 
республик Страшная 
трагедия казахов, кото-
рая коснулась практи-
чески каждой казахской 
семьи, еще ждет своего 
писателя».

Сейткасым БОРАНКУЛОВ, ветеран войны и трудаСейткасым БОРАНКУЛОВ, ветеран войны и труда

ЦЕНА НЕЗАВИСИМОСТИЦЕНА НЕЗАВИСИМОСТИ

Рассказы отца не пропали втуне: его сын Канат на  
основе папиных воспоминаний написал книгу «Лихо-
летье». Детская память моего отца навсегда запечат-
лела страшную картину: по краям дорог, по которым 
двигалась арба, лежали трупы погибших голодной 
смертью людей. Я не стала бы писать о нашей семей-
ной трагедии, если бы она носила частный характер. 
Но голодомор был трагедией национального масшта-
ба, на мой взгляд, мало известной нынешнему поко-
лению молодых. Что значат несколько строк в отече-
ственных учебниках? 
В январе мы начинаем отсчет празднования 20-

летия нашей Независимости, которую некоторые свя-
зывают лишь с 1991-ым годом. Кто-то ведет отсчет от 
декабрьского восстания. Но в нашей отечественной 
истории было более 300 восстаний (так, по крайней 
мере, утверждают ученые-историки), которые были 
рождены неистовым порывом народа  к свободе. 
Народ никогда не мирился своим существованием 
в скотском загоне. В его истории было немало бед-
ствий, когда он буквально висел над бездной пол-

нейшего исчезновения. Голодомор – из числа таких 
трагедий. 
Все это – цена Независимости. Ее нельзя соотно-

сить ни с какими денежными единицами, золотыми 
слитками. Ее цена – непрожитые жизни наших дедов 
и прадедов, чудовищная вырубка целых поколений. 
Убийство национальной элиты, лучших из лучших сы-
новей нашего народа. Вот она, цена Независимости 
Казахстана. 
Я целиком и полностью поддерживаю автора 

представленной вашему вниманию статьи: жертвам 
голодомора надо воздвигнуть большой монумент-
памятник. Мы до сих не знаем даже приблизитель-
ного числа жертв – так разнятся цифры. Считается, 
что в Казахстане в годы голода погибло от 1-1.75 млн. 
человек, что составляло около 30-42% всего этноса. 
Большой урон численности коренного населения на-
несли и откочёвки. Четвёртая часть (около 1 млн.) от-
кочевали за пределы республики, 600 тыс. так и не 
вернулись. Сколько казахских костей было рассеяно 
по миру в это страшное время, сколько могильных кам-

ней, как зарубки на памяти, стоят 
на чужбине, в чужих полях и на 
чужих дорогах... Трагедией всег-
да было – остаться погребенным 
на чужой земле, карой считалось 
это для любого человека. Казахи 
говорят в таких случаях: «Тұған 
жердің топырағы бұйырымады». 
И еще одно меня тронуло в рас-
сказе очевидца – родственники 
друг с другом делились в годы 
голодомора последним куском, 
отрывая его от своей семьи. В 
наше меркантильное время тако-
му трудно поверить. Потому и су-
мели выжить. Как ветки большого 
погибшего дерева. 
Если есть интересные истории, 

которые передаются в вашей 
семье от поколения поколению, 
присылайте, поддержите новую 
рубрику. Это будет ваш личный 
вклад в своеобразный памятник. 

Ведь в корне этого слова – па-
мять. В других почестях мерт-
вые не нуждаются.  

Майя РАХИМЖАНОВА

В ГОДЫ МАССОВОГО ГОЛОДА...В ГОДЫ МАССОВОГО ГОЛОДА...
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Бəрекелді... Бəрекелді дейтініміз 
сол, жоғарыда айтқанымыздай Қытай, 
Жапония, Оңтүстік Корея елдерінен 
кейін алаш шаңырағында VІІ Қысқы 
Азия ойындарының байрағы 30 қантар 
күні желбіреді. Ертенің əлқисасына сен-
сек шаңғыны қазақ даласының көне 
тұрғындары алғаш болып пайдаланған 
екен. Олар түрлі сүйектерден шаңғыны жа-
сады дейді мыс. Міне, сондықтан да қысқы 
спорт түрлерінен сары құрлықтық бəсекелі 
дода елімізде өтуі де заңдылықта болар.  
Ақ Азиада да 11 спорт түрінен 4 мыңға 

жуық спортшылар сайысқа түсіп, 69 ме-
дальды сарапқа салмақ. Жалпы Астана 
мен Алматы қалаларына 60 мыңнан астам 
жиһанкездер Азияның мықтылар дода-
сын тамашалайтын көрінеді. 
Отанымызда өтетін айтулы бəсекеде 

еліміз бейресми командалық есеп-
те 3 орындарға тұрақтауды көздеп, 
жанкүйерлер алдында үмітті 
ақтайтындарына сенімді. Егерде 
спорттың қысқы түрлерінен өткен сары 
құрлықтық бəсекенің тарихына көз 
жүгіртер болсақ, Аспан асты елінде 2003 
жылы Амориде жəне 2007 жылы Чанчун-
де өткен бəсекеде төртінші орын алды 
демесеңіз, 1994 жылы Қытайдың Харбин 
қаласында алауы тұтанған ойындар-
да жəне 1999 жылы Оңтүстік Кореяның 
Кангвон қаласындағы бəсекеде 
жерлестеріміз командалық есепте екінші 
орын алған болатын. Сондықтан, үміт 
көп...  

АЗИАДА ТАРИХЫНАН БІРЕР СЫРАЗИАДА ТАРИХЫНАН БІРЕР СЫР
Жалпы, ойындар тарихына үңі ле-

тіндерге ұстатып кетер қызықты мə-
ліметіміз бар. Екінші дүниежүзілік со ғыс 
аяқталғаннан кейін Азия құрлығын да 
бірнеше мемлекет тəуелсіздік алды. Сол 
елдердің басын қосатын шара қажеттілігі 
де байқалып, 1948 жылы Лондонда өткен 
олимпиада кезінде Үндістанның өкілі Гуру 
Дутт Сонди құрлықтың өз ойындарын 
ұйымдастыру жайында ұсыныс айтады. 
Кешенді сынға келген Азия елдерінің 
спорт басшылары бір ауыздан қолдап, 
«Азия Атлетика Федерациясын» құруға 
келіседі. Сол ұйым кейін өз отырысын 
өткізіп, Азия ойындары туралы шешімге 
қол жеткізеді. Бастама көтерген Дутт Сон-
ди қайраткерлігі ескеріліп, бірінші Азия 
ойындарының астанасы ретінде Нью-Дели 
таңдалады. 
Ойындар тарихын тереңнен тарқатуға 

болар еді. Бірақ Қазақстан бəйгеге 
қосылған жылдар маңызды саналған соң 
шолып өте шығамыз. Дегенмен мына бір 
екі-үш ақпарды біле жүрген де абзал. 1962 
жылы «Азия Атлетика Федерацияда» ішкі 
тартыс күшейіп, Тайвань мен Израилді 
ұйымға мүше етіп қабылдамау турасында 
дау туындайды. 1970 жылы Оңтүстік Корея 
солтүстіктегі бауырларының қысымынан 
қаймығып, кезегін Банкогқа береді. Бұл 
енді жазғы Азиадаға қатысты деректер. 
Қысқы спорт түрлері бойынша ойындар 
1986 жылдан бастау алады. Қатарынан 
екі рет Саппоро кешенді жарыс жасауға 
құлшыныс танытты. Қазақстан Харбиннен 
бері бəйгеге түсіп жүр.

АЗИАДА АЛАУЫ ӨҢІРЛЕРДІ АЗИАДА АЛАУЫ ӨҢІРЛЕРДІ 
ШАРЛАДЫШАРЛАДЫ

Астаналық дирекцияға қысқы Азия 
Ойындарының тарихында тұңғыш рет 
Эстафета алауын өткізу тапсырылды. 
Бұл жоба өзі нің ауқымдылығы мен маңыз-

түспейді. 
2011 жылғы 11 қаңтарда Азия Олим-

пиада лық Кеңесінің штаб-пəтері орна-
ласқан Эль-Кувейт қаласында біздің 
Эстафетаның алауы жағылып, құрлықтық 
бəсекенің басталғанын паш етті. 
Қазақы нақышта безендірілген құты-

құмырада тұтанған алау 12 қаңтар күні 
Алматы қаласына жеткізіліп, артынша 
бүкіл облыстарға сапар шегіп, жергілікті 
тұрғындарға қуаныш силағанына бəрімізде 
куə болдық. 

24 қаңтар күні Эстафеталық Азиада 
Алауы Павлодарға келіп жетті. Алау-
ды алғаш болып алып өткен Павлодар 

облысының əкімі Бақытжан Сағынтаев 
қала тұрғындарын осы мерекелік шара-
мен құттықтап, Қазақстан құрамасы Азиа-
да көшбасшыларының қатарына кіреді 
деген үмітін жеткізді. Аймақ басшысы 
алауды мерген, халықаралық деңгейдегі 
спорт шебері, Əлем чемпионатының 
қола жүлдегері, 2012 жылы өтетін Олим-
пиада ойындарына республика бойынша 
бірінші болып жолдама алған Вячеслав 
Подлесновқа тапсырды.
Қаламыздың тұрғындарын қуанышқа-

бөлеген мəртебелі шеруге 60 адам Пав-
лодар көшелерімен Алауды 12 шақырым 
жүгіріп өтті. Олардың қатарында қара 
шаңырағымыздың ректоры, э.ғ.д., про-
фессор Ерлан Арын болды. Сонымен 
қатар, Айгүл Нұркина, Владимир Бара-
бин, Людмила Прокашева, Максим Куз-
нецов, Иманзайып Тасыбаев жəне т.б. та-
нымал тұлғалар Алауды құтымен жүгіру 
мəртебесіне ие болды. Қаламыздың 
көшелерінде өткен Эстафета Алауын алып 
жүгіру кезінде тұрғындар ерекше құрмет 
көрсетіп отырды. Жол-жөнекей көше бой-
ына тізілген павлодарлықтар «Қазақстан 
алға», «Азиада!» деп ұрандатып, 
өздерінің осынау тарихи оқиғаға 
деген қуаныштарын білдіріп жат-
ты.  

Алау эстафетасының шешуші, 
маңызды кезеңі «Астана» мұз сарайында 
Павлодардың өнер жұлдыздары қатысқан 
«Мақсаты бірдің  - рухы бір» атты мерекелік 
концерт болды.
Алаугерлер қатарында жүгірген Ерлан 

Мұхтарұлы: «Елімізде өтетін байрақты 
бəсекенің негізгі нышаны – Эстафета 
Алауын өңір тұрғындарының алдын-
да алып зор мəртебеге ие болғаныма 
қуаныштымын. Алау құтысын қолға 
алғанда бойыңнан ерекше патриоттық рух 
сезінеді екенсің. Енді алаудың ұшқыны 
əрбір қазақстандықтардың жүрегінде 
сақталатын болады. 
Ақ Азиадада отандық спортшыларға 

толағай табыс тілеп, жеңістер 
шыңынан көрінсін деймін. 
Ұлттық құрама командалық 
есепте 2 орын алатынына 
сенемін», - деп толға ныс тарын 
жеткізді. 

АЗИАДА ДА АЗИАДА ДА 
ПАВЛОДАРЛЫҚТАР ПАВЛОДАРЛЫҚТАР 

ҚАНШАЛЫҚТЫ ҮЛЕС ҚАНШАЛЫҚТЫ ҮЛЕС 
ҚОСПАҚ?ҚОСПАҚ?

Отанымызда өтетін жауап-
ты додада өңіріміздің қосатын 
үлесі қаншалықты екені əрине 
мазалары сөзсіз. Сондықтан 
да, Облыстық жоғары спорттық 
шеберлік мектебінің директо-
ры Рахметолла Мəкенұлына 
хабарласқан едік. Ол кісі 
жұмысының тығыздығын алға 
тартып, тек қана облысымыздан 
екі спортшының қатысатын ай-
тып қысқа қайырды. Олар - шаңғы 
жарасынан А.В. Головко мен 
фристайл спортынан С.М. Бере-
стовский өңір атынан еліміздің 
намысын қорғайды екен. Шын 
мəнінде климаттық мүмкіндігі 
қысқы спортты дамытуға толық 
сəйкес келетін облысымыздан 
екі ғана спортшы қатысатыны 
бізге түсініксіз. Спортқа жауап-
тылар əр дайым қысқы спорт 
түрлеріне жасал ған жағдайды, 

спорттық нысандарды айтып мақтанып 
жүріп, Азиадаға 2 спортшының ғана 
қатысатынын өздері де түсіндіріп бере ал-
майтын тəрізді. Неге? Неге екені түсініксіз? 
Құрлықтық мықтылар бəсекесіне көрші 
Шығыс Қазақстан облысынан 47 спортшы 
қатысады екен. Тіптен, қыс мезгілінде қарға 
зар болатын Оңтүстік Қазақстан облысы-
нан 5 сайыпқыран ел намысын қорғайды. 
Енді біздің қолымыздан келетін амал ел 
құрамы үздік өнерімен ерекшеленіп бей-
ресми командалықта 2 орын алып, біздің 
жерлестер (А.В. Головко, С.М. Берестов-
ский) алтыннан алқа тақсын деп тілейміз. 
Басқа қолдан келер дəрмен жоқ...
Ал қашанда өңір спор-

ты дамуына атсалысып 
отырған С. Торай ғы ров 
атындағы Павлодар мем-
ле кеттік универ сите тінен 
бірде-бір спортшы ел на-
мысын қорғамайтыны 
əрине көңілге кірбің 
ұялатады.

өткізу құрметіне тұңғыш рет ие болып отыр. Дерек көздеріне сүйенер болсақ, 
осыған дейін сары құрлықтық қысқы ойындарды Қытай, Жапония және Оңтүстік 
Корея сынды елдер ғана қабылдаған екен. Ауқымды спорттық шараны қолға 

жағы бізге беймәлім. Не деседе бір ақиқаты, жетінші рет байрақ көтеретін Ақ 
Азиаданы өткізіп отырған төртінші мемлекет Қазақстан.

Айнұр АНАРБЕКОВА

 спор-
лысып 
ы ров 
мем-
тінен 
л на-
тыны 
бің

В ПГУ в спортзале 
прошел традицион-
ный, уже четырнад-
цатый по счету, ме-
мориал известных 
казахстанских трене-
ров Ивана и Сергея 
Ярмоленко по греко-
римской борьбе среди 
юношей. С 2005 года 
Мемориал включен в 
официальный кален-
дарь спортивных ме-
роприятий Республи-
ки Казахстан. 

В соревнованиях приня-
ли участие 250 спортсме-
нов, помимо казахстанцев 
в борьбу вступили атле-
ты России, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана. 
Многие спортсмены, боров-
шиеся на этом турнире до-
стигли высоких спортивных 
вершин: чемпионами Азии 
в разные годы становились 
Д.Турлыханов, Б.Жарболов, 
А.Нурахов, Р.Качиев и дру-
гие. Серебряные медали с 
чемпионата мира привезли 
А.Енсеханов, А.Картиков. 
Ж.Кандыбаев стал чемпио-
ном I юношеских Олимпий-
ских игр. 
После двухдневных горя-

чих схваток на ковре опре-
делились призеры и по-
бедители международных 
соревнований.
Нешуточный ажиотаж ца-

рил в зале спорткомплек-
са. Поединки проходили 
на двух коврах. Тренера 
спортсменов держали пол-
ный контроль, но иногда 
приходилось разрываться 
между своими учениками и 
судьями. 
На этом турнире павло-

дарским борцам удалось 
завоевать две серебряные 
и семь бронзовых медалей. 
Серебро команде Павло-
дара принес атлет Виктор 
Анасев. 
Организаторы турнира 

также определили и номи-
нантов: приз за «Лучший 
борец из-за рубежья» удо-
стоился Алексей Заикин 
(Омск), «Лучший борец из 
Казахстана» - Акиев Хусейн 
(Караганда), «За волю к по-
беде» - Кераглы Гарсаков 
(Кыргыстан). 
Также были вручены па-

мятные сувениры и медали 
тренерам и судьям турнира.

Индира 
РЫСМАГАМБЕТОВА

Наше 
серебро
Наше 

серебро
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жағы бізгжағы бізг
АзиаданыАзиаданы

В ПГУ в сп
прошел тра
ный, уже че
цатый по сч

БАСТЫ МЕЖЕ – БАСТЫ МЕЖЕ – 
АЛҒАШҚЫ ҮШТІКТЕН КӨРІНУАЛҒАШҚЫ ҮШТІКТЕН КӨРІНУ



№ 1 (123) 
қаңтар, қоян жылы 2011

7ҚұндылықҚұндылық

Қазақ қолөнерінің шебері - 
Сағындықов Саит Бақытұлы. 
1968 жылы Орталық Қазақстанда 
дүние ге келген. Орта мектептен соң, 
милиция мектебін бітірген. Мем-
лекеттік құрылымдарда қызмет ет-
кен. Қазақи намыстың нар тұлғасына 
айналған Саит, қа зақ құндылығына 
шексіз өз үлесін қосып келеді. 
Ерен еңбегінің арқасында «Қызыл 
Жұлдыз» орденіне ұсынылған. 
Мемлекеттік құрылымдарда қыз-
мет еткеннен кейін, қазақ қол 
өнерімен айналысқан. Қазақ хал-
қының үй жабдықтарын, тарихи 
қару жарақтарын, əшекей бұйым-
дар, киіз үйдің іші-сыртындағы 
барлық жəдігерлердің жүздеген 
түрін жасады. Көптеген халықа-
ралық, республикалық көрме-
лерге қатысушы. Қазақтың 
қолданбалы өнерін зерттеумен 
шұғылданады. Бірнеше еңбектің 
авторы. Одан басқа қазақ 
батырларының киімдерін, сауыт-
сайманын, ат əбзелдері т.б. қазақ 
құндылықтарымен ел ертеңін 
бүгінге, ертеңге аманаттау - хас 
шебердің ғана қолынан келеді. Бұл 
күнде шебер, Потанин атындағы 
облыстық өлкетану музейінде 
жұмыс жасап келеді. Бүгінгі 
құндылық тақырыбындағы қозғалар 
əңгімеміз де, Саит Бақытұлының өз 
қолынан жасаған қазақтың тарихи 
мəдениет жəдігері – киіз үй.

ƏР КҮМБЕЗДЕ КИІЗ ҮЙ 
КЕЛБЕТІ БАР...

Ұлттық сəулет ескерткіштерінің 
көпшілігі күмбезді пішін 
сақтайтыны баршамызға аян. 
Сəулетші Т. Бəсеновтің пікірінше, 
күмбезді кесене, не бір көнеден 
келе жатқан алып зəулім сарайлар, 
біздің қарапайым киіз үй қаңқасын 
негізге алып салынған. Оған 
Маңғыстаудағы мыңдаған жылдар 
бұрын салған Шақпақ Ата жертөле 
мешітінің төбесіндегі шаңырағы, 
киіз үйдің күмбезін қайталайтыны 
дəлел. Мұндағы күмбез тұрғызу, 
біртұтастықты қамтамасыз ету 
идеясы көшпелі елдің жетістігі. 
Мамандар зерттеуіне сүйенсек, 
күмбезді құрылыстар көне Римдегі 
күмбезді үйлерден де бұрын кел-
ген екен. Бір ғана дəлел Орталық 
Қазақстандағы Алаша хан мен 
Жошы хан, Тараздағы Айша бибі, 
Қожа Ахмет Яссауи мазары, 
Сырдария бойындағы Сырлы-
там кесенелерді жатқызуға бола-
ды. Монголиядағы ламалардың 
алғашқы моностырлері көбінесе 
киіз үйлерден құралған. Олар 
кейіннен тұрақты гэрлер – 
ғибадатханаларға айналған. Киіз 
үйдің кейбір бөлшектері қола, 
сақ дəуірінде-ақ ойлап табылса, 
оның толық қалыптасуы ғұн - түрік 
кезеңінде де көрініс тапты. Сол 

уақытта ең маңызды құрылым 
шаңырақ ойлап табылды.
Қазіргі кезде Қазақстан 

рəміздерінің бірі – елтаңбаның 
басты нышаны, оның көркемдік-
идеялық жүгін арқалап тұрған 
шаңырақ образы. Түндік аспан 
күмбезіндегі шаңырақты күн деп 
алсақ, уықтар алтын шапақты 
сəулені береді.

ƏР ҚҰРЫЛЫМЫ ҚАЗАҚ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫНЫҢ 

СИМВОЛЫ...
Киіз үйдің негізгі қаңқасын сүйегі 

деп атайды ғой. Бұл қазақтың ба-
ға жетпес құндылығын мен бала 
кезімде бойға сіңіріп өстім. Атам-
нан əкеме қалған алты қанат қа-
ра ша киіз үйі болды. Баламыз ғой 
қы зық көріп əрбір сүйегін ұстап, сұ-
рап, қызықтай бердім. Кейін келе 
шаңырақтың тарихына, сырына 
əбден қанық болғанда мен ең 
бірінші қолөнер шеберлігімді ша-
ңырақ жасаудан бастадым. Ата-
бабамыздың асыл мұрасын неге 
жастарға, кейінгі ұрпаққа көр-
сет песке деп, киіз үйдің (маке тін) 
кішкене жобасын жасап көпшілікке 
ұсындым. Қазірде көптеген 
киіз үй макеттері қаламыздағы 
белді деген музейлерде көрмеге 
қойылған. 
Шаңыраққа келер болсақ, киіз 

үйдің еңсесін құрап, тұтастырып 
тұратын күмбез. Шаңырақ – киіз 
үйдің бірден-бір іргетасы болып 
табылады. Қазіргі кезде, бұл 
құндылығымыз ұлттық рəміздер 
мен ақын-жазушылардың сүйенер 
жалғыз тірегі. Өйткені көп жер-
лерде Кереку жастарының киіз үй 
туралы, шаңырақ туралы білгісі 
кеп сұранып тұрғанын көрген 
емеспін. Бірен-саран ғана. (күліп) 
Өзің сияқты алтын бесік ауылдан 
қаруланып келген қазақ жастары 
болмаса. Ал киіз үйдің ең негізгі, 
қасиетті, ең басты фундаменті 
– шаңырақ екенін екінің бірі біле 
бермейді. Сондықтан да болар 
қазақ шаңырақты ешқашан ауда-
рып тастамаған. Киіз үйдің басқа 
сүйегін бүлдірсе де, шаңыраққа сы-
зат түсірмеген. Шаңырақты сынды-
ру бұл дұшпандықтың ең зорайған 
сорақы түрі. Шаңырағы шайқалған 
үйдің іргетасы берік болмайды. 
Тура жəне астарлы мағынасында 
да солай. Шаңырақ – көшбасшы, 
хан билігі. Бірлік пен берекенің, 
жылулық пен сұлулықтың, биіктік 
пен ауызбіршіліктің белгісі. 
Шаңырақ – отан үйі, қазақтың 
қайғысы мен қуанышы.
Кереге киіз үйдің негізгі 

қаңқасын құрайды. Алты қанаты 
– алты алаш, үш қанатты – үш 
жүздің басы, он екі қанаты – ақ ор-
далы хан сарайы іспеттес. Кереге 
кеңдігі – қазақтың кең пейілдігінің 

белгісі... Уық - шаңырақ пен 
керегенің ұштастырған бөлігі, 
қазақ ханы мен алты алашты біте 
қайнастырған алтын көпір.
Одан кейінгі киіз үйдің төртінші 

басты сүйегі – сықырлауық. Ке-
реге шеңберін тұйықтап, киіз үйге 
кіріп – шығатын есік қызметін 
атқарады. Ол табалдырық пен 
маңдайшадан, қос босағадан жəне 
жарма беттерден құралады. Қазақ 
есікті керме, қайта келер есікті 
қатты серпіме деген ырым-сенімін 
əуелден-ақ алға тартқан. Соны-
мен қатар маңдайшаны, босағаны 
қатты қадірлеген. Маңдайшадан 
еңкейіп, табалдырықтан аттағанда 
əуелі төрге көзің түседі, бір сəтте 
үй ішіндегі адамдардың бəрімен 
бір мезгілде тілдесіп қауышады. 
Бұл қазақтың ашықтығы, 
бауырмалдығын паш еткен 
қонақжайлығынан сыр береді.

 
ХАН ОРДАСЫНА 

АЙНАЛҒАН ҚАРАША ҮЙІМ 
БҮГІНДЕ...

Қағандар алып арба үстіне 
тігілген 40 өгіз сүйреп жүретін 
«Хан ордасында» дəурен сүрді. 
Қатардағы кедей-қарашалар бір 
түйеге артып көше беретін «қара-
ша үйде» яки, күркеде күнелтті. 
Содан да қазақтың ғасырлар 
асқан, тозаң жұқпас жауһар жыр-
дастандарында: «Еңсесі биік ақ 
орда...», «Қара күрке өз үйім - кең 
сарайдай боз үйім» деп суретте-
ге ні бекер дейсіз бе? Қазақстан-
ның елтаңбасында шаңырақ пен 
уықтың бейнесі, Қырғызстанның 
елтуында шаңырақтың пішіні, 
Ресейдегі кейбір түркі тілді фе-
де рациялық республикалардың 
да елдік рəміздерінде сондай 
белгілер бар. Бірақ дүниежүзінде 
киіз үйді əлі де баспана ретінде 
там үйлермен қатар қолданатын 
елдер баршылық. Монғолияның 
малшы қауымы түгелдей «монғол 
гэр» деп аталатын шағын, əрі 
жылы киіз үйде тіршілік етеді. 
Соның ішінде Монғолиядағы 
Баян-Өлгей қазақтары жаз 
күндері жаппай, өте əдемілеп 
жасаулаған, ақ шағаладай, еңселі 
киіз үйлерін жаздық баспана 
ретінде қолдануда. Киіз үйлер 
Қырғызстанда, Түркменстанда, 
Қарақалпақстанда, Ресейдегі 
тувалар мен алтайлықтарда өз 
ерекшелігімен өркениеттің «əйнек 
үйлерінен» қалыспай, уақытпен 
жарысып келеді. Ал, Қазақстанда 
киіз үйлер негізінен той-томалақ 
пен демалыс орындарында пай-
даланылады. Мəселен, 1995 
жылы Абайдың 150 жылдық той-
ында Жидебай даласында 1600 үй 
тігілді. Көшпенділер қауымы ерте-
де киіз үйлерін «хан ордасынан» 
«қараша үйге» дейін, «ақ ордадан» 

«қара қосқа» дейін дəрежесіне 
жəне қажеттілігіне сай қолданған. 
Бірақ бұл күні алты қанат ақ орда 
архивтің арғы жағалауына тігіліп, 
тарих беттерінде түтін түтетіп 
келеді, өкінішті...

КИІЗ ҮЙ АТАУЫ ҒАНА 
ЕМЕС, ОНЫҢ ДА ТҮРЛЕРІ 

БАР...
Абылайша - керегесіз, уықтан 

тігілген шағын киіз үй; Ақ шаңқан 
үй - ақ киізден жабылған үлкен 
жайдақ үй; Ақтағыр - екі қанатты, 
екі үзікпен жабылатын шағын киіз 
үй; Жаппа - керегесіз, киізбен 
жабылған баспана; Жолым 
үй - уыққа киіз жауып, уақытша 
тігілген шошақ үй; Қара құрым 
үй - киізінің тозығы жеткен, ескі 
үй; Қара үй - киіз үйді кейбір жер-
де қара үй деп атайды; Қараша 
үй - қоңыр түсті, жыртық, тесік, 
ескі үй; Орда - еңселі, салтанат-
ты киіз үй; Отау - ұлға енші беріп, 
бөлек шығарған киіз үй; Тоңқайма 
- бірнеше уықпен ғана көтерген 
киіз үй; Ұраңқай - уық тəрізді си-
дам ағаштардан басын түйістіріп 
тігілген киіз үй. Ақ ордаларды 
көбінде дəулетті адамдар мен 
мансапты ел ағалары тіккен. Одан 
кейінгілері 75-85 басты үйлер 
орта дəулетті адамдарға тəн. 60 
бастан төменгі үйлер «қараша үй» 
деп аталған. Ол көбінде кедей, 
малшы-жалшы отбасылардың ба-
спанасы болып саналады. Үйлер 
жайлау, күзеу, қыстауға тігілгенде 
де осы дəрежеге сай - ақ ордалар 
көрікті орынға, оны қоршай орта-
ша үйлер, одан кейін ең шетке 
қараша үйлер тігілген. Алайда, 
дəрежеден тыс ата-салтқа бай-
ланысты əрбір əулеттің тараған 
ошағын «қарашаңырақ» деп, 
олардан бөлініп шыққан жас от-
басыларын «үлкен отау», «ортан-
шы отау», «кіші отау» деп атай-
тын ізгі дəстүр қалыптасқан. Бұл 
дəстүрде бүгін кітапта күнелтіп, 
ақ парақтан айқын көрінеді. 
Дəстүрге тас ату абыройымызды 
асқақтатпайды. Киіз үйді қайта 
жаңғырту жаһандану дəуірімен 
құндылығымызды қайта көтерсек, 
қазақ елінің тағы бір жоғы 
табылғаны болады...

ƏРБІР ІСТІҢ ШЫҢЫНА 
ЖЕТУ ҮШІН – ҚАЗАҚ 

ҚҰНДЫЛЫҒЫН БОЙЫҢА 
СІҢІРУ КЕРЕК... 

Көптеген оқу мен тоқуды, ерен 
еңбекті талап етеді. Менің осы қол 
шеберлік жұмысыма келген бірден 
бір мақсатыма түрткі болған 
жайт, өлшеусіз ел байлығының 
еленбеуі. Жастар, жалпы қазақ 
қауымы қазіргі таңда əрбір істің 
түп тарихына бойлай бермейді. 
Тек қана бетіндегі жылтырауықты 
нəр етеді. Бұл біздің қазақ 
мəдениетін құрдымға берер үлкен 
қауіп. Менің жасаған киіз үйдің 
шағын макеттерімен студенттерді 
жаттықтырамын. Олар қызығады 
құруға, санаулы минуттарда 
қайтадан жығуға үйренді. Бірде 
Қызылордаға барған сапары-

мызда үлкен алты қанат киіз 
үйді, біздің солтүстік жастары 20 
минутта құрып беріп жергілікті 
жұртшылықты таң қалдырған. 
Сондықтан біз жастарға өз 
мəдениетімізді жанына жеткізіп 
көзіне көрсетіп берсек, олардың 
санасына баяғыда-ақ орнаған 
болар еді. Қазақ құндылығына 
адам қанымен жақын болу ке-
рек. Мені өмірде қайсарлық пен 
қарапайымдылыққа үйретті. Қазақ 
мəдениетіндегі түрлі жəдігерлер 
де еш мақтанға мұқтаж емес, 
керісінше сол қарапайым қазақ 
қолынан шыққан жұмыс, бүгінде 
де, ертеңде де өз бағасын алары 
сөзсіз. Əрбір адамның өз міндеті 
бар. Менің міндетім қол шебері 
болғаннан кейін қазақ мəдениетін 
мейілінше жасап көрсету, ал 
сенің (күліп) міндетің халыққа 
жеткізу. Я осы сияқты əрқайсымыз 
ұлттық мүдде, ұлттық мəдениетке 
жанашырлықпен қарасақ, бүгінгі 
керуен көшіне ұлттық жəдігерімізді 
артып алып жүруіміз ғажап емес.
Киіз үй – біздің тарихымыз, 

бағзыдан бағы таймай келе жатқан, 
көпке танылған, заңғарлыққа 
құштандырылған дуалы арма-
нымыз, Ұлы Даланың бүгінгі 
жаһан дық ұмтылысы, сенімі мен 
серпімі. Қазақтың сəулет арқылы 
шалқыған ұлттық философия-
сы. Киіз үй ауа райының қандай 
жағдайында да пайдалануға өте 
ыңғайлы. Ішіне жарық жақсы 
түседі, ауа алмасуы талапқа сай, 
жел, дауылға көп шайқалмайды. 
Берік, төбесі жадағай емес, 
күмбез болып келгендіктен 
жаңбыр өтпейді, жинап тігуге 
оңай. «Ғарышқа ұқсас баспа-
на» деген пікірді көшпенділердің 
өзі яки олардың бүгінгі ұрпағы 
айтпаған. Киіз үй тікпеген, төрт 
бұрышты тас үйде өмір сүрген ба-
тыс зерттеушілерінің пікірі.

Ой түйер: Қазақ елінің кешегі 
мен бүгінгі арқа сүйер азаматта-
ры мен алыптары осы қараша 
киіз үйде дүниеге келген. Əншісі 
мен күйшісі, сазы мен назы, 
қуанышы мен қайғысы да осы 
киіз үйдің ішінен басталады. 
Яғни тарих түндігін түріп қойып 
оң жаққа ел мəдениетін еркеле-
те өсіріп, дүбірлі дəстүрімізді 
де тəй-тəйлатқанда – киіз 
үй құдіреті. Еліміздің бірлігі 
мен ел етегінің бүтіндігі де 
шаңырағымыздың құдіреті. 
Кешегі хан ордасына айналған 
алаша үйім, бүгінде малшының 
қосы болуға да жарамағаны 
қалай?! Тарихи келбетіміздегі 
кереметімізді тағы бір шет 
елдік пысық қанжығаламай 
тұрғанда, өз жерімізге та-
банды тағанымызды яғни 
шаңырағымызды ертерек 
көтергеніміз дұрыс болар. 
Мүмкін керісінше...

немесенемесе КИІЗ ҮЙ - ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫНЫҢ ҰЯСЫ...КИІЗ ҮЙ - ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫНЫҢ ҰЯСЫ...
ӘЛЕМ КҮМБЕЗІ - ӘДЕМІ КИІЗ ҮЙДЕН БАСТАУ АЛҒАН...ӘЛЕМ КҮМБЕЗІ - ӘДЕМІ КИІЗ ҮЙДЕН БАСТАУ АЛҒАН...

Əміржан БОЛАТХАНҰЛЫ

Қазақ ғаламатының ғарыштану кезеңінде де бұған жетер 
құндылық жоқ. Ата-бабамыздың мекені, тарихымыздың 
төрі, алыптар яғни батыр мен əнші-күйші ақындарымыздың 
үлкен ордалы ұясы. Қазақ халқының мəдениеті мен əдебиеті 
осы бір киелі орында дүниеге келген. Дала тұрғындарының 
кеңістік дүниетанымы. Баспана көкжиекпен астасқан жерді 
елестетсе, еңселі шаңырағы ай-жұлдыздар қаптаған 
шексіз көкке ұқсайды. Түндігі жабылған, іргесінен түнгі 
самал ескенде, шалқасынан түсіп жатқан кім болса 
да түпсіз ғарышта жұлдыздармен бірге 
ұшып бара жатқандай күй кешері сөзсіз. 
Күндіз  іргесінен кірген желемік, ашық 
түндіктен айналып шығатын саф ауамен 
тыныстауға мүмкіндік мол.  Көшпенділер 
əулеті осындай «ғарыштық баспанада» 
мыңдаған жылдар бойы өмір сүріп, алып  
қағанаттар құра білді. Ондағы 
қаған сарайы да, халқы тіршілік 
еткен қаласы да осы  -  қазақтың 
киелі киіз үйі!
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- Давайте начнем нашу беседу с 
того, какая конкретно помощь со сто-
роны вашей компании оказывается 
молодежи, получающей образова-
ние в Малайзии?

- Если абитуриент, намеревающийся 
обучаться в Малайзии (изучать язык, 
бакалавриат, магистратура, докторан-
тура), подготавливает все документы 
через нашу компанию, то с нашей сто-
роны ему оказывается всесторонняя 
поддержка. А именно, всесторонняя ин-
формационная консультация, по прибы-
тии в Малайзию – встреча в аэропорту, 
размещение в общежитии или кварти-
ре, по желанию, помощь при открытии 
визы и тому подобные услуги. То есть, 
студенту предоставляются прекрасные 
возможности для быстрой адаптации 
на новом месте. Наряду с этим, плата, 
взимаемая нашей компанией за выше-
перечисленные услуги, по сравнению 
с другими компаниями в 4-5 раз ниже. 
Например, встречается немало фак-
тов, когда некоторые граждане, не зна-
комые с порядком поездки на обучение 
в Малайзию, идя на поводу туристи-
ческих фирм или сервисных агентств, 
оказывающих посреднические услуги и 
выкладывая большие суммы денег, ча-
сто несут просто неуместные расходы. 
Причина низкой платы за оказание со-
ответствующих услуг нашей компани-
ей в том, что мы работаем с высшими 
учебными заведениями Малайзии на-
прямую, без посредников. 

- А теперь давайте остановимся на 
особенностях Малайзии, как государ-
ства, и особенностях обучения там.

- Малайзия расположена в юго-
восточной части Азии и является госу-
дарством с развитыми информацион-
ными технологиями, задействованной 
программой электронного правитель-
ства, хорошо освоенными инновацион-
ными технологиями и интенсивно раз-
вивающейся экономикой. Наряду с 
этим, в условиях сегодняшнего кризи-
са - это единственное государство без 
внешних долгов. Также модель разви-

тия экономики Малай-
зии схожа с принципом экономического 
развития нашей страны, так как в на-
шей программе стратегического раз-
вития 2030 года имеются направления, 
основанные на опыте экономического 
развития Сингапура и Малайзии. К тому 
же это исламское государство, своими 
религиозными взглядами и ментали-
тетом близкое к казахскому народу. 
Особенностью народа является то, 
что они строго чтут закон, приучены к 
порядку. А что касается наркотиков, то 
они являются злейшим врагом обще-
ства. Человек, занимающийся прода-
жей и распространением наркотиков, 
приговаривается к смертной казни. И 
к этому можно добавить, что на улице 
практически не встретишь пьяного или 
курящего. И еще одна особенность, о 
которой стоит упомянуть - это то, что по 
сравнению с другими странами, как пла-
та за обучение, так и проживание в Ма-
лайзии намного дешевле. В настоящее 
время в Малайзии получает образова-
ние молодежь из 133 стран. Если бы 
условия, создаваемые для студентов 
в Малайзии, были бы несоответствую-
щими, а уровень образования низким, 
то разве количество молодежи из раз-
личных уголков мира, желающих полу-
чить образование, было бы настолько 
большим? К тому же в некоторых выс-
ших учебных заведениях Малайзии за 
разумную плату за обучение можно 
получить дипломы Англии, Америки и 
Австралии, признанные по всему миру. 
К примеру, в университете Восточного 
Лондона или Университете Лондона 
Международных программ в Малайзии 
плата за обучение составляет около 
3000 тысяч долларов США в год. В на-
шем офисе имеются интересные кни-
ги и большое количество материалов, 
журналов и альбомов, благодаря ко-
торым можно поближе познакомиться 
с государством Малайзия. Наши двери 
всегда открыты для посетителей.

- В чем, по-вашему, разница меж-
ду студентом, получающим обра-

зование за 
рубежом, и 
студентом, по-
лучающим об-
разование в 
наших отече-
ственных об-
ра зова т ель -
ных центрах?  

- В настоя-
щее время и 
в нашем госу-
дарстве откры-
ваются высшие 
учебные заве-
дения, соответ-
ствующие меж-
д у н а р о д н ы м 
стандартам. К 
их числу можно 
отнести Уни-
верситет имени 
Первого Пре-
зидента Казах-
стана в Астане, 
Казахско -Бри -
тан ский универ-

ситет, а также КИМЭП. Но этих учебных 
мест для нашей страны пока недоста-
точно. Я сама являюсь выпускницей 
КИМЭП, только магистратуру закон-
чила в Малайзии. За время обучения 
в Малайзии, которое длилось более 
года, у меня на многое открылись гла-
за. А именно, во-первых, диплом об 
окончании высшего учебного заведе-
ния Малайзии признается многими го-
сударствами мира и входит в междуна-
родный кадастр. Во-вторых, студент, 
обучающийся за границей, многое 
видит, приучается к самостоятельной 
жизни. Во время учебы он может до-
верять только своим знаниям, потому 
что при сдаче экзаменов в малазийских 
учебных заведениях протекция просто 
не допускается. В-третьих, обучаясь со 
студентами из многих стран, находишь 
себе друзей из разных уголков мира и 
благодаря этому узнаешь о передовых 
достижениях, культуре и экономике 
всего света. И последнее – есть боль-
шая возможность устроиться на работу 
в совместные и иностранные компании 
выпускникам, окончившим иностран-
ные ВУЗы и при этом иметь достаточно 
достойную заработную плату. Напри-
мер, если ознакомиться с историей ин-
тенсивного развития Японии и Китая, 
то можно узнать, что руководители этих 
стран в свое время отправляли талант-
ливых студентов обучаться в развитые 
страны и использовали полученные 
ими знания для процветания экономики 
своей страны. Сам великий китайский 
реформатор Ден Сяопин обучался во 
Франции. И таких примеров можно при-
вести много. 

- Как сформировалась собствен-
ная среда казахстанских студентов, 
обучающихся в Малайзии?

- В августе месяца этого года при 
поддержке Посольства Республики 
Казахстан в Малайзии была осно-
вана Малазийская ассоциация ка-
захстанских студентов. Основной 
целью создания этой ассоциации, 

является опека наших студентов, а так-
же знакомство с достижениями нашего 
независимого государства через актив-
ное участие в различных дипломати-
ческих и общественных мероприятиях, 
проводимых в Малайзии. Например, в 
течение трех месяцев после основания 
ассоциации было проведено множество 
общественных мероприятий. А именно, 
в месяц Рамазан в торжественной фор-
ме было отмечено пятнадцатилетие 
Конституции Республики Казахстан и 
проведен ужин для постящихся с уча-
стием около 400 студентов. А 9 октября, 
были проведены внутренние соревно-
вания по футболу между тринадцати 
командами, сформированными из ка-
захстанских студентов, обучающихся 
в высших учебных заведениях Малай-
зии. В ноябре месяце вышла в свет сту-
денческая газета ассоциации «MyKaz» 
на казахском и английском языках, ти-
ражом в десять тысяч экземпляров и 
в цветной печати. Само наименование 
газеты имеет два значения: «Малайзия 
– Казахстан» или «Мой Казахстан». Эта 
газета получила высокую оценку со сто-
роны нашего посольства в Малайзии и 
руководителей малазийских высших 
учебных заведений. То есть, студенты, 
обучающиеся в Малайзии, чувствуют 
себя как дети одной семьи и благодаря 
единству и дружному сосуществова-
нию получают качественное образова-
ние. Поэтому один из основных видов 
деятельности нашей компании связан с 
этой ассоциацией.

- Известно, что вопрос обучения 
в Малайзии упирается в хорошее 
знание английского языка. Поэтому 
желающие обучаться в Малайзии в 
основном боятся языковых проблем. 
В связи с этим, какие эффективные 
пути предусмотрены для студентов, 
не владеющих английским языком 
или не владеющим им в достаточной 
мере?

- Методика программы изучения ан-
глийского языка в Малайзии находить-
ся на очень высоком уровне и плата за 
языковые курсы сравнительно низкая. 
Языковая программа в Малайзии вклю-
чает в себя 5-6 часов занятий. То есть 
стоимость оплаты в месяц из расчета, 
что занятия проводятся по 5 часов в 
день, не превышает в среднем мини-
мум 200, максимум 500-600 долларов 
США. Люди с высокими способностями 
овладения языком осваивают эту про-
грамму всего за полгода. К тому же при 
наличии языковой среды овладение 
языком не представляет трудностей. 

Лица, заинтересован-
ные темой обучения 
в Малайзии, могут 
связаться с нами по 
следующему адресу: 
www.kazmy.org, 
consult@kazmy.org, 
87015156264, 
87272928663.
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Казахская газета в МалайзииКазахская газета в Малайзии
В настоящее время, по мере роста и распространения, высоко-В настоящее время, по мере роста и распространения, высоко-
цивилизованных тенденций, и в области образования происходят цивилизованных тенденций, и в области образования происходят 
сложные, не терпящие отлагательств, изменения. Это, конечно, сложные, не терпящие отлагательств, изменения. Это, конечно, 
течение времени, требующее идти в ногу с новыми ступеня-течение времени, требующее идти в ногу с новыми ступеня-
ми развития. Особенно день ото дня увеличивается число на-ми развития. Особенно день ото дня увеличивается число на-
шей молодежи, стремящейся получить образование за рубежом. шей молодежи, стремящейся получить образование за рубежом. 
В связи с этим. мы взяли интервью у выпускницы магистратуры В связи с этим. мы взяли интервью у выпускницы магистратуры 
Малазийского университета «Лимкоквинг», директора недавно Малазийского университета «Лимкоквинг», директора недавно 
открывшегося ТОО «КМВ Group», представляющей интересы открывшегося ТОО «КМВ Group», представляющей интересы 
высших учебных заведений Малайзии, Меруерт Бекенкызы Ну-высших учебных заведений Малайзии, Меруерт Бекенкызы Ну-
рахмет. Разговор шел об особенностях образовательной систе-рахмет. Разговор шел об особенностях образовательной систе-
мы Малайзии и цели создания вышеназванной компании.мы Малайзии и цели создания вышеназванной компании.
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Қазақ тіл ғылымында ілеспе аударма 
мəселелерінің қазірге дейін дербес зерт-
теу объектісі болмағандығының се бептері: 
тəуелсіздік алғанға дейін ілеспе аудар ма 
жасау қажеттілігінің болмауы; Қазақс тан-
да белсенді түрде қолданылу мерзімі нің 
аздығы, бір адам айтқан күрделі ойды 
басқаларға қиналмай жеткізе білудің 
тетіктерін түсіндіре алатын мамандардың 
жетіспеушілігі деуге болады. 
Біздің тəжірибемізде халықаралық 

деңгейдегі жиында негізгі баяндаманың 
қазақ тілінен орыс тіліне (реле-тіл), одан 
əрі басқа тілдерге ілеспе аударма жаса-
луы Түркия Президенті Тұрғыт Озалдың 
1993 жылғы Қазақстанға ресми сапарын-
да жүзеге асты. Баяндамалар түрік тілінде 
жасалып, аудармашы оларды қазақ тіліне 
аударды, одан əрі реле-тіл – орыс тілі 
арқылы ағылшын, француз, араб, қытай, 
тағы басқа тілдерге аударма жасалды. 
Осыдан кейін қазақ тілінен аударма 

жасау үдерісі дами түсіп, əлемдік жəне 
дəстүрлі діндер лидерлерінің съезінде 
қытай тілінен қазақ тіліне ілеспе аударма 
жасады. 
Елбасының сөздерінде қазақ тілінің үле-

сі жылдан жылға молайып келе жатқанын 
белгілі. 2005 жылы өткен Еуразиялық ме-
диафорумда Қазақстан Президенті негізгі 
сөзін тек қазақша сөйлеп, одан əрі алты 
тілге ілеспе аударма жасалды.   

БҮГІНГІ БІЗДІҢ ҚАЗАҚША-
ОРЫСША ІЛЕСПЕ 
АУДАРМАМЫЗ....

Аудармаға аңсары ауған адамның 
негізінен үш түрлі қасиетті білуі қажет. Ол 
ең бірінші өзінің ана тілін жетік меңгеруі, 
екінші таңдаған шет тілінің құрылымы 
мен ғана емес ол елдің тарихы, əдебиеті, 
тұрмысы бəрінен хабардар болуы, үшінші 

сөзбе-сөз аударудан гөрі мағынасы мен 
идеясын негізге алып жұмыс жасауы 
оңтайлы болмақ. Біздің тəжірибемізде 
қазақша-орысша ілеспе аударма жасау-
да түрлі салаларға қатысты терминдерді, 
тілдің ұлттық айшығын терең түсінбейтін 
маманды ілеспе аударма жасауға 
жіберудің мынадай тұрпайы мысалдарын 
кездестіруге болады:
Сөйленген сөз: Мал басын көбейту ісін 

жолға қоюымыз үшін қолдан ұрықтандыру 
мəселесін қарастырып жатырмыз. Кейде 
ұрғашы мал өздігінен қашпауы да мүмкін 
ғой... 
Ілеспе аударма: Нам нужно увеличить 

численность  скота, поэтому ведется руч-
ное осеменение. Ведь самка может и не 
убежать...
Сөйленген сөз: Қазір ауылдағы халық 

барымен базардың күнін кешіп отыр. Биз-
нес жасау қолдан келмейді, кетейін десе 
– барар жер, басар тау жоқ. 
Ілеспе аударма: Сейчас народ в ауле 

живет благодаря базару. Бизнесом за-
ниматься не могут,  хотели бы уйти - нет 
земли и гор где можно жить.  
ТЕКТІЛІГІМІЗДІ – ТҮП-НҰСҚАДАН 

ҒАНА ƏЛЕМ ТАНИДЫ...
Қазақ тілін əлемге əйгілі етер тұлға – 

текті ортада туылып, қазақ тілінің тамыры-
на талдау жасап, кез-келген əдебиетіміздің 
түп нұсқасынан аударма жасауы керек. 
Қазіргі қоғамда, біздің күллі тірлігіміздің 
күні, қазақ тіліне емес,   «көрші елдің 
тіліне  қарап» тұр. Қысқасы əлемде өзінің  
мемлекеттік тілінде емес, бір жақтағы, 
өзге бір елдің тілінде тірлік кешіп отырған 
ел – ол біздің Қазақстан. Қазіргі Қазақ 
еліндегі қазақ тілі – қазақ ауылдарындағы 
кемпір-шалдардың, қазақ тілді ақын-
жазушылардың шығармашылық кешінің, 
қазақы ортадағы той-томалақтың…ғана 
тілі. Алысқа бармай-ақ қояйық, азаттық 
алдық деп жүрген  жиырма жылға таяу 
уақыттан бері мемлекеттік деңгейдегі 
ресми жиналыстардың бірде-бірі тап-
таза қазақ тілінде өтпегені осы сөзіміздің 
дəлелі. Əрі кеткенде сөз басында «ардақты 
ағайын» деп залмен қысқаша амандасу, 
соңында «аман болайық, тыныш жүріңдер» 
деп қоштасу. Себебі, бұған да аударманың 
тікелей қатысы бар. Қазақтың құнды əдеби 
сөзін аударғаннан гөрі, үйренген орыс тілін 

қысқаша қазақ тілінде түсініктеме жасаған 
əлдеқайда оңай соғады. Осы жиырма 
жылда бұл мəселе  айтудай айтылып, жа-
зудай жазылып  келе жатыр, соның өзін де 
күн өткен сайын ілгері жылжудың орнына 
кері кетіп бара жатыр. Əрине, қазақ тілін 
көтеруге жыл сайын миллиарттаған қаржы 
бөлініп жатыр, қазақ мектептер салы-
нып жатыр, қазақ тілін білгісі келетін өзге 
ұлт өкілдерінің де саны жыл санап өсіп 
келеді… 
Сондықтан  тіл деген марксизмшілдер 

айтқандай жай ғана «қарым-қатынас 
құралы» емес, ұлттың рухы, жаны, қаны-
сөлі! Бір ғана мысал: М.Мағауиннің 
1984 жылы Қазақ ССР Мемлекеттік 
сыйлығына ие болған «Аласапыран» 
атты тарихи диалогиясында қазақ жəне 
орыс халықтарының арасындағы достық 
қарым-қатынас арқау болды. Жазушы бұл 
шығармасын жазуда тарихи көп жерлерді 
аралағанын айтады. Шығарма тікелей қа-
зақ өмірінің шындығын бейнелейтіндік-
тен, Мағауин ХҮI-ХVII ғасырдағы ха лық-
тың тұрмысы, салт-санасы, əдет-ғұрпы, 
қа ру-жа рақ, құ рал-сайман да рына дейін 
дəлдікті сақтауға тырысқан. Осы бір 
құнды дүниеміз оңынан ай туып, жазу-
шының шығармалары ТМД жəне шет ел 
тілдеріне аударылған. Я, М. Əуезовтің 
«Абай жолының» өзі тікелей түп нұсқадан 
яғни қазақ тілінен аударылмағанын 
өздеріңізде білесіздер. Біздің Əлемдік 
тіл өркениетіне жетпеуіміздің бірден-бір 
кеселі, алтын көпірге орыс тілі арқылы 
шығуымызда. Сында көп мінде көп жа-
зылады. Байлықты белшесінен басып 
тұрған қазақ тілінің, аудармаға келгенде 
көршіден (орыс тілі) қарыз сұрап жетім 
қыздың тойын жасайтынымыз жарамай-
ды. Абай жолы романындағы шешендік 
нақыл сөздерді былай қоя тұрып, қардың 
жаууының 20-дан астам, жылқы түсінің 
30-дан астам, күлудің 40-тан астам бала-
масы беріледі. Ал осының əр баламасы-
на аударма тауып көр. Міне, қазақ тілінің 
əлем тілдері арасында ең бай, ең құнарлы 
екені осыдан-ақ білуге болады.

 Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Бірақ 
əр ұлт өз керегін қазақшадан өз тіліне ау-
дарып жатқан біреуін көрмейсің. Себебі 
не? Əр жаңалық қазақшадан қарағанда, 
орыс тілінде жарық көргенін қалайды. 
Ал, орыс тілі арқылы басқа шет тілдеріне 

аударылу жеңілге түседі. Тікелей қазақ 
тілінен шет тілге түп нұсқасынан аударуға 
кешіріңіз, біздің абырой жеткен жоқ... 
Күнделікті тұрмыста пайдаланудан 
сырт қалған сөздерді есептесек, қазір 
он миллион қазақ сөзі бар екен. Ондай 
сөздік қор немістерде де, орыстарда 
да, ағылшындарда да жоқ. Соны бірақ 
қазақтардың өздері де біле бермейді. Иə, 
депутаттарды қарасаңыз да, президенттің 
маңайында жүргендерді қарасаңыз 
да, бəрі де жиналыстарда орыс тілінде 
сөйлейді. Соған жұрт қарайды да “Е, осы 
қазақ тілінің болашақта қажеті жоқ шығар” 
деп ойлайды. Қызметте үлкен жетістікке 
жету үшін, бизнесте табыс табу үшін қазақ 
тілінің қажеті шамалы екен ғой, орыс тілін 
білсең, ағылшын тілін білсең жарайды 
екен ғой деп ойлайды. Ресей– əскери қару-
жарақтың отаны, информациологиялық 
технологияның отаны Жапония мен АҚШ. 
Жеңілөнеркəсіптің отаны Қытай мен Жа-
пония. Көлік-транспорт өнімдерінің отаны 
Германия, Жапония, АҚШ. Тері киімдердің 
отаны – Түркия. Аяқ киімнің отаны – Ита-
лия. Əтір-мəтірдің отаны -Франция. 
Жеміс-жидектің отаны- Өзбекстан. Орыс 
тілдің қазақша отаны – Қазақстан. 
Қазақша аударма - əлемге əдемі 

тіліміз дің бұлбұл бақшасын орна-
тып, қазақтың тілін қазақтың өзіне 
өз тілдерімен айтқанда мода қылып 
кіргізу қажет. Өйткені шет ел асып, 
сапар шегіп келген ұлығымызды 
сыйлағандай, ұлы тілімізді де ұран 
етеді. Бұл біздің тілдің тұраламауына, 
сөзімізді айқұш-ұйқыш бұраламауына 
қолданар амалымыз. Қазақстанның 
мұрағаты мəйекті, сөздері дəйекті 
бай тілін əлемге паш етудің үлкен ба-
стамасы болмақ. Өзімізде барымыз-
ды өзгелерге көрсетіп, олардың ой-
пікрлерімен бөлісуіміз қажет. Қазақтың 
əлі де болса ақсап келе жатқан тұсы 
осы аударма мəселесі. Өйткені мың 
жерден ғалым, салиқалы шешен аудар-
машы болғанның өзінде, оның тарихы-
на тереңдемей, мəдениетіне мейлінше 
қанықпай тұрып аударма жасау, үлкен 
қателікке бой ұрдырады. Қазақстанның 
əдебиеті де, мəдениеті де, тіпті эко-
номикасы да, тарихы да бай-қуатты. 
Бірақ байлығымызды көрсетерде, 
шайлығымызбен бетімізді басамыз...

- Əйгерім, тəржіма өнеріндегі алғашқы 
қадамыңыз құтты болсын! Өзің жайлы 
біраз əңгімелеп өтсең.

- Менің тəржіма, жалпы тіл өнерін 
меңгеруіме «Жас Дарын» мектебі əсер 
етті десем болады. Төртінші сыныпқа аяқ 
басарымда мен «Жас Дарынға» ауысқан 
едім. Ол мектепте ағылшын тіліне аса 
мəн беріліп, балаларды бірінші сыныптан 
бастап-ақ шет тілін терең меңгеруге күш 
жұмсайды. Мен бір айдың көлемінде өз сы-
ныптастарымды қуып жеттім. Анам да менің 
қабілет-қарымымды, ағылшын тіліне деген 
ынтамды байқап, қосымша курстарға жаз-
дырды. Мектепте ағылшын тілінің мұғалімі 
Гүлжан Төлеубайқызының арқасында өзге 
тілде сөйлеу дəрежесіне жеттім. Мінекей, 
осылайша мен кішкентай кезімнен-ақ, өз 
мамандығымды  таңдап қойғам. Аударма-
шы болу – менің өмірлік арманым. 

- Алғашқы аудармаңыз Джек 
Лондонның «A fl utter in eggs» əңгімесі 
болды ғой. Американ жазушысын 
қазақша сөйлету қиын болған жоқ па? 

- Джек Лондон – менің сүйікті жазушым. 
Тілі қарапайым. Əңгімелерінің желілері 
қызық əрі шытырман. Алғаш анам Джек 
Лондонды оқы деп кеңес берген болатын. 
Мен оның шығармашылығымен танысып, 
қазірде «1000 дюжин», «Яичный перепо-
лох», «Сердца трех» сияқты дүниелерін 
оқып бітірдім. Əрине, əйгілі американ 
жазушысын қазақ тілінде сөйлету оңай 
болған жоқ. Маған қол ұшын берген 
ғылыми жетекшім Галина Хатиповнаға ай-
тар алғысым шексіз.  

- Əйгерім, сіз аударманы тікелей 
ағылшын тілінен алып жасауыңызда 
үлкен бір сыр бар шығыр? 

- Былай ойлап қарасақ, аударманы орыс 
тілінен де жасауға болар еді. Өйткені, Джек 
Лондонның барлық шығармалары орыс 
тіліне аударылған. Бірақ, мен түпнұсқа 
тілден аударғанды жөн көрдім. Себебі 
орыс тіліндегі аударманың сөйлемімен, 
сөз құрылымдары басқаша. Ал мен 
ағылшын тіліндегі шығарманы тіке ана 
тіліме аудардым. Жазушының өз стилін, 
жан дүниесін сезінгім келді. Оны сақтай 
білдім деп те ойлаймын.   

- Тəржіма жасау үшін, екі тілді де 
жетік білу керек. Қазақтың қай ақын-
жазушыларын білесіз?

- Шынын айтсам, қазақ прозасы аса 
қатты ұнай қоймайды. Оқымаймын.

- Сонда мүлдем оқымайсыз ба?
- Енді мектеп бағдарламасымен 

бекітілгендерді оқимыз, əрине. Мыса-
лы, 11 сынып бағдарламасы бойынша 
оқығандарымыздың көбісі – трагедиялық 
дүниелер. Көбінде əйел теңсіздігі 
мəселесі көтеріледі. 

- Əйгерім, сіз қалалық ғылыми 
жобалар сайысына қатысып, 
жұмысыңызды орыс тілінде 
қорғадыңыз. Тəржімаңыз қазақ 
тілінде емес пе?

- Үш тұғырлы тіл жайлы елбасымыз 
айтқан болатын. Мен үшеуін де жақсы 
меңгергенімді көрсеткім келді.

- Бүгінгі аударма ісіне көңіліңіз тола 
ма?   

- Менің ойымша, əлсіздеу сияқты. 
Ағылшыннан қазақ тіліне аудару үшін екі 
адам керек: ағылшыннан орысшаға, орыс-
шадан қазақшаға. Ал бірден түпнұсқадан 
аударатындарды дайындамайтын 
сияқты.

- Қазіргі кезде аударма мəселесінде 
екі жақты көзқарас бар. Бірі – кей 
терминдерді, сөздерді аударудың 
қажеті жоқ, оны сол күйінде қалдыру 
дұрыс дейді. Бірі – аудару қажет дейді. 
Сіз қалай ойлайсыз?

- Əрине, аудару керек. Бірақ тəржіма 
ісінің де өз мəдениеті бар. Шектен шықпау 
керек. Тағы бір күрделі мəселе бар. Ол – 
кадрлық мəселе. Жақсы кадр даярламай 
біз жақсы аудармаға қол жеткізе алмай-
мыз.

- Соңғы кездері жастардың кітап 
оқымау мəселесі туындап отыр. Сіздің 
ойыңызша, жастардың кітап оқуға де-
ген ынталарын, қызығушылықтарын 
қалай оятуға болады?

- Білмеймін. Қазір жастарды интер-
нет өзіне бұрып 
а л д ы . 

Кітап оқымайды. Менің ойымша ата-
аналарына байланысты. Мысалы маған 
интернетте көп отыруға болмайды. Анам 
кітапты көп оқығанымды қалайды.

- Сіз ағылшын əдебиеті арқылы 
ағылшын мəдениетінен де хабардар 
боларсыз. Жалпы соңғы кездері жа-
стар Валентин, Хэллоуин  күндерін 
ерекше тойлататын болды. Осыған 
көзқарасыңызды  білдіре аласыз ба? 

-  Менің ойымша, ол мерекелерді 
мерекелік күнтізбеге енгізуге əбден бо-
лады. Көбісі Валентин күніне қарсы, бірақ 
бізде шынайы жастар мерекесі бар ма? 

Жоқ! Қозы Көрпеш – Баян сұлу күнін 
енгіземіз дейді. Бірақ оны жүзеге 

асырып жатқан ешкім жоқ. 
Мəселе сонда. Сондықтан Ва-
лентинге тиісу дұрыс емес 
сияқты. Ал 31 желтоқсанда 
тойланатын Жаңа жылға 
қарсымын. Оны тойламауға 
да болады. Себебі өзіміздің 
3000 жылдық тарихы бар 
Жаңа жылымыз – 22 Нау-
рыз бар. 
- Əңгімеңізге рахмет. Биік 

белестерден көріне беріңіз!
Əңгімелескен

Салтанат НЫСАНБЕКОВА

АУДАРМАШЫ БОЛУ - ӨМІРЛІК АРМАНЫМ...
Ильяшева Әйгерім – қаламыздағы №22 орта мектептің биылғы түлеп Ильяшева Әйгерім – қаламыздағы №22 орта мектептің биылғы түлеп 
ұшар қарлығашы, 11 сынып оқушысы. Әйгерім Джек Лондонның «A flutter ұшар қарлығашы, 11 сынып оқушысы. Әйгерім Джек Лондонның «A flutter 
in eggs» әңгімесін ағылшын тілінен тіке қазақ тіліне аударып шыққан. Біз in eggs» әңгімесін ағылшын тілінен тіке қазақ тіліне аударып шыққан. Біз 
өз оқырмандарымызға қызықты болар деген үмітпен Әйгерімді сұхбатқа өз оқырмандарымызға қызықты болар деген үмітпен Әйгерімді сұхбатқа 
шақырған болатынбыз.  шақырған болатынбыз.  

Қазақша аударма - хал үстінде... Қазақша аударма - хал үстінде... 
 

алтын көпірге орыс тілі арқылы шығамыз...

Сырт көзСырт көз
Əрине, Əйгерімнің мұндай 

өнегесі мен кей замандастарынан ерек-
ше ізденісі баршамызға қуаныш сыйлады. Алай-

да, төл əдебиетінен жерініп, ұлттық рухтың қазынасы 
жатқан байлығымызды ескермеуі көңілге қаяу салғаны да 

рас. Тіпті басқасын айтпағанда, қазақ əдебиетінің алтын қоры 
«Абай жолын» қалай парақтамауға болады? Бүгінгі жастарымыз 
мойындаған Еуропаның атақты тұлғасы Альфред Курилланың 
өзі «Сіз əлі «Абайды» оқымадыңыз ба? Демек, сіз ештеме 
оқымағансыз. Бұл – ақылға сыймайтын ғажап дүние!» деп 
кеткен еді ғой. Таза бұлақтан сусындаған жанға не жетсін? 
Алайда кей сəт сол бұлақтың да төл əдебиеттен ба-

стау алатынын жəне ұлт болашағы үшін маңызы 
зор екенін ұмытпаған абзал!

Еркежан КҮНТУҒАНр

Əміржан БОЛАТХАНҰЛЫ

немесенемесе
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РАДИО ҚАЗАҚ МҮДДЕСІНЕ РАДИО ҚАЗАҚ МҮДДЕСІНЕ 
ЖҰМЫС ЖАСАУЫ ТИІС
Еліміздегі кез-келген бұқаралық ақпарат құралдары 

ұлт мүддесіне жұмыс жасауы міндет. Десе де, бұл 
үдеден - отандық БАҚ-тың бəрі бірдей шығып жат-
пайтыны көңілді күнжілтеді. Республикалық, өңірлік, 
қалалық төртінші билік жайлы сараламасақта, қара 
шаңырағымызда құрылған «КДМ ҒМ» радиосы жайлы са-
раптап көрелік. 
Бірден айтайық, жастар ұжымын топтастырған «КДМ 

ҒМ» радиосы жайлы негізсіз жала жауып, қаралаудан 
аулақпыз. Тек университетіміздің көпшілік жастарының толғамды ойла-
рын байыптап, радионың жұмыс барысын бағалап көрелік.  

САУАЛНАМА: САУАЛНАМА: 
100 студент 
қатысқан 
сауалнамаға рет 
берсек  
Радиода тарайтын 
əндер ұнамайды – 20
Маған радиода не 
шықсада бəрібір – 20
Қазақша əндер 
көбейсе жақсы болар 
еді – 10  
«КДМ ҒМ» радиосы 
маған ұнайды – 15 
Қазақ тілді 
бағдарламалар көп 
болса – 15
Радиода шығатын му-
зыкалар ұнайды – 20

Сауалнама белгі бір сұрақтарға 
негізделіп қойылған жоқ. Жас тардың 
сауалнама барысында айт қан ойлары 
осылай өр би ді. Десе де, байқап тұр-
ған да ры ңыз дай сауал на ма ға қатыс қан 
жас тар дың көп ші лі гі нің ойлары радио-
ны қазақы болмысқа негіздеп шығаруды 
қолдайтындай. 

ПІКІРЛЕР ТОҒЫСЫ:ПІКІРЛЕР ТОҒЫСЫ:
1. «КДМ ҒМ» жастар радиосы ұлт 

мүддесіне қаншалықты қызмет жасауда? 
2. Радио қандай бағдарламалар та-

ратуда немесе қандай бағдармалар 
шығарса деп ойлайсыз?

3. Сіз қоныраулар кезінде «КДМ ҒМ» 
жастар радиосын үзбей тыңдайсыз ба?

Жандос БЕСПАЕВ, 2 курс студенті:
Оқу ордамыздағы жастар радиосы 

ұлттық мүддеге қызмет етіп жатырма 
деген сауалға келсек, не айтарымды 
білмеймін. Меніңше қазақ мүддесіне 
қызмет жасап жатқан жоқ. Арасында 
Арман Қасенов, Марат Булан секілді 
облысымызға танымал əншілермен 
қатар Мейрамбек Бесбаев жəне т.б. 
əншілердің əуезді əндерінен басқа 
қазақ тіліндегі тартымды музыкаларды 
тыңдау арман. Ал бағдармаларға келсек 
өткен жылдары қазақ тілінде қызықты 
бағдармалар тыңдаушы едік... 
Бүгінде қоңыраулар кезінде ұстаздар 

мен студенттерді құттықтап жатады. 
Сонымен қатар, Айманов кинотеатрын-
да өтетін кинолар мəзірін, КВН қашан, 
қайда өтетіндігі жайлы білуге болады. 
Бұлда болса жоқтан тəуір...   
Үзіліс кезінде қандай жақсы бағ дар-

малар шықса деген ой төңірегінде ой-
ланбаппын.

Нұржамал СƏРСЕНБАЕВА, 
3 курс студенті:
Негізі бəрін негативті тұрғыда ба-

ғалаған дұрыс емес. Көш жүре түзіледі 
демей ме халық даналығы. Сондықтан, 
алдағы уақытта тұшымды жақсы 
бағдарламалармен жасақталған өнім-
дер ді көретін шығармыз деп ойлаймын. 
Жастар радиосының жақсы тұстары көп. 
Мəселен, қонырауға сабақтан шаршап 
шыққан студент жастардың сергуіне, 
демалуына жақсы. Жастар ықыласпен 
тыңдайтын тамаша шетелдік əндерді 
беріп тұрады. 

Десе де, ра дио ұжы мы уни вер ситет қа-
быр ға сын да өтіп жат  кан үр діс тер ді жиі 
шы ға рып отыр са. Сонымен қа тар, ғы лы-
ми кон фе рен ция ның қа шан өте тін ді гін, 
руха ни-мəдени шаралар жайлы, кітап-
ханаға жастарды қызықтыратын қандай 
кітаптар түсіп жатқаны жайында немесе 
«Қазақша кітап оқиық» акциясы туралы 
бағдарламалар болса нұр үстіне нұр бо-
лар еді. 
Өз басым қонырау кезінде радио 

желісінде тарайтын музыкаларды 
тыңдап тұрамын. 

Əбдіманап АЙТЖАН, 
2 курс студент:
Мен нақты айта аламын жастар радио-

сы ұлттық мүддеге қызмет жасап жатқан 
жоқ. Өйткені, үзіліс кезінде қазақ тілінде 
бағдарламалар таратпақ түгелі ұлттық 
əндерімізді кіргізе алмай жүр. Батыстың 
əндері жастардың санасын улап жа-
тыр. Кей кездері қатарластарымыз өзі 
үзілісі кезінде өздерін диска клубтарда 
жүргендей сезінеді. Сенбесеңіз үзіліс 
кезінде университет дəлізінде шетел 
музыкасының ырғағына билеп тұрған жа-
старды көріңіз. Сонда қалай болғаны? 
Мұның бəріне студент жастардың 

тəжірибелік тұрғыда журналистік қабі-
леттерін шыңдауға, қара шаңы ра ғы-
мыздың жастарына қамқорлық жасап 
отырған университет əкімшілігі еш 
кінəлі емес деп ойлаймын. Бəріне рухы 
орыстанған қазақ азаматтарының абы-
роймен атқарып жатқан істері болар деп 
топшылаймын.
Қонырау кезінде «КДМ ҒМ» радиосын 

тыңдамауға тырысамын. Себебі, қазақ 
тілін қорлаған, өзімізге жат əуендерді 
шырқататын радио өнімдерін тыңдағым 
келмейді.

PS. Қадірлі оқырмандар жастар 
радиосы қандай деңгейде жұмыс жа-
сап отырғандығы жайлы өздеріңіз 
енді саралап көріңіздер. Бəлкім 
шындығында жастар радиосын қазақ 
болмысына қызмет жасайтындай 
реформаласа ма, əлде осы күйінде 
қызмет жасай бергені жақсы ма? 
Алдағы уақытта «КДМ ҒМ» жа-

стар радиосының бір күндік жұмыс 
бағдарын ұсынатын боламыз. Сонда 
өздеріңізбен бірге радио жұмысын 
бағамдаймыз.

Айнұр АНАРБЕКОВА

Қарлығаш 
ХАШЫМҚЫЗЫ

БӘРІНЕ КІНӘЛІ БӘРІНЕ КІНӘЛІ 
ӨЗІМІЗ...ӨЗІМІЗ...
Сессия деп сарылып, кітапханадан Сессия деп сарылып, кітапханадан 
шықпайтын студенттер мен аптасына шықпайтын студенттер мен аптасына 
оқуға келсе бір-екі рет келіп, келмесе олда жоқ оқуға келсе бір-екі рет келіп, келмесе олда жоқ 
студенттердің арасындағы айырма жермен студенттердің арасындағы айырма жермен 
көктей. Мәселен, оқуға уақтылы келіп оқып көктей. Мәселен, оқуға уақтылы келіп оқып 
жүргендер мен оқудың ауанына енгісі келмей жүргендер мен оқудың ауанына енгісі келмей 
жүрген студенттердің рейтинг пен сессия жүрген студенттердің рейтинг пен сессия 
кезіндегі жағдайлары тыныштықтың ай-кезіндегі жағдайлары тыныштықтың ай-
дынында жүзген қазақ елімен, апыр-топыры дынында жүзген қазақ елімен, апыр-топыры 
шығып, басына берекет орната алмай жүрген шығып, басына берекет орната алмай жүрген 
қырғыз ағайындардың қалымен бірдей. қырғыз ағайындардың қалымен бірдей. 

Азды көпті демалыстан кейін университет деген екінші үйіне ора-
лып, білім нəрімен сусындайтын ізденімпаз студент қауымы сессия атты 
майданның қалай ғана жақындап қалғанын сезбей де қалады. Бірі ұйықтап, 
бірі қыдырып, енді бірі алда күндер көп қой деген себепсіз толып жатқан 
сылтаулармен кешігіп жүріп, сессия майданына қатысуды арман етіп қала 
берсе, төлемді түрде оқитындар өздері үшін ақша тө леп жүргенін біле 
тұра, білмеген адамның күйін кешеді. Тіпті, университет бетін анда-санда 
бір көретін достар да жоқ емес. Ал, кейбір студент қауымының сессияны 
уақытында жаба алмай қалуларына оқуларымен қатар қоғамдық істерді 
де бірге алып жүрулері немесе алып жатқан білімінің нəтижесінде жұмыс 
істеп жүргендері себеп болса керек-ті. Ал оларға кешіріммен қарап, істеріне 
сəттілік тілейік. Алайда біз кешіріммен қарағанымызбен оқытушылар 
жағынан үнемі «оқы,  оқы жəне оқы» деген ұран айтылатыны анық. Ол шарт-
ты да. Десе де  себепсіз оқуға келмейтін студенттердің бұл жолда  өздері 
кінəлі. Біздің ізденуші достарымыз кінəні көбіне ұстаздар қауымына артып 
жататыны да жасырын емес. Осы орайда айта кететін тағы да бір шындық, 
жарты жылдағы алғашқы сессиясын уақытында нəтижелі етіп аяқтай алмай  
қиналатын студенттердің  барлығы дерлік төлеммен оқитындар. Əңгімеге 
тартқан студенттердің көбі төлеммен оқып, дер уақытында оқудың ақшасын 
төлей алмаған да ры мен оқуға уақытында келіп қатыспағандары үшін жар-
ты жылдық оқуын қорытындылап ауылға барып демалудың орнына, əліде 
болса сессияны жабудың жолын іздеп, əр есікті бір қағып жүргенде екінші 
жарты жылдық оқу да басталып кетті.   

Қуат Төлешов 3-курсҚуат Төлешов 3-курс
Бəріне ақша қол байлауБəріне ақша қол байлау

Менің сессияны уақы  тында жаба алмай жүр-
генімнің себебі оқу дың ақ ша сын уақы тында тауып
төлей алмағаным. Оқу дың жылдық төле ма қы сы жыл сай-
ын өсіп келеді. Менің қарын дасым да студент. Олда ақылы 
бөлімде оқиды. Екеуіміздің оқуымызға ақшаны тауып салу 
үшін ата-анам соңғы тиынына дейін аямайтыны анық. 
Жəне де өзім үйленгенмін. Алайда ақша аспаннан жауып 

жатқан жоқ қой. Осыған сəл түсіністікпен қараса екен. Тез арада, пəлен мың 
теңгені тауып салмасаң бітті емтихандарға кіре алмайсың. Рейтингтерді 
жаба алмайсың. Ал, ондай сома ойлап қарасаңыз далада жатқан жоқ.  

Валентина ЕсмағзамқызыВалентина Есмағзамқызы
Экономика теориясы кафедрасының Экономика теориясы кафедрасының 
аға оқытушысыаға оқытушысы

Бəріне кінəлі өздері...Бəріне кінəлі өздері...
Біздің студент теріміз дің сессиясын уақытында жаба 

алмауларының ең бірінші себебі сабаққа келмеуі, жеке бас 
мəсе лелеріне байланысты сау бастарының күйін күйттеп 
кететіндері. Ондайларға тиісті балын қойып береміз не-
месе келесі сессияға қалады. Ал денсаулығына байла-
нысты оқуды үзіп алса, сондай-ақ жұмыс істейтін студент-
терге қосымша тапсырмалар беріп, қарайлаймыз. Тағыда қайталап айтам, 
студенттердің сессиясын уақытында жаба алмауларына студенттердің 
өздері кінəлі. 

Фархат Əміренов Фархат Əміренов 
Журналистика мамандығының - 2 курс студентіЖурналистика мамандығының - 2 курс студенті

Кінəні өзіңнен ізде...Кінəні өзіңнен ізде...
Жалқаулығы ұстап, сессия тапсыра алмайтын студент-

тер бар! Олар ға мүлдем кешірім жоқ! Ал кейбіреулері күн-
делік ті тіршіліктің күйін күйттеп, ата-ана ларына салмақ 
түсіргісі келмей жұмыс істеуге мəжбүр. Əсіресе мұндай 
жағдайлар ақылы бөлімде оқитын студенттердің арасын-
да көптеп кездеседі. Бірақ екі кеменің басын ұстаған ның 

суға кететіндігі белгілі емес пе?! Амал не, бүгінгі заманның талабы сол!!!
P.S. Қалай десек те, ізденуші студентің аты оқытушылар үшін P.S. Қалай десек те, ізденуші студентің аты оқытушылар үшін 

əмəнда сол қалпын да қала беретіні анық. Егемен еліміздің еңсесін əмəнда сол қалпын да қала беретіні анық. Егемен еліміздің еңсесін 
ерінбей еңбектеніп 4 жыл оқыған оқумен алған біліміміздің арқасында ерінбей еңбектеніп 4 жыл оқыған оқумен алған біліміміздің арқасында 
көтеретінімізді де естен шығармағанымыз абзал. Егерде сессияны көтеретінімізді де естен шығармағанымыз абзал. Егерде сессияны 
түнгі клубтардың көлеңкесіне айналып жүріп жаба алмасаң онда кінəні түнгі клубтардың көлеңкесіне айналып жүріп жаба алмасаң онда кінəні 
өзгеден емес өзіңнен ізде!өзгеден емес өзіңнен ізде!
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ АГЕНТТІК СӨЙЛЕЙДІ:
Қазақстанда барлығы 149 ЖОО болса, соның ішіндегі ЖОО  53-і 

мемлекеттік оқу орындары. Оларда 310 092 адам немесе жалпы 
санының 49,9%  студент білім алады. Студенттердің жалпы санын-
да қыз балалар - 58,2%, ер балалар- 41,8%-ды құрайды екен. 
ҚР стратегиялық агенттігінің мəлім деуінше  Қазақстандағы 

студент тердің 77%-дан АСТАМЫ АҚЫЛЫ негізде оқиды. 
Стратегиялық агенттіктің хабарлауынша 2010-2011-ші оқу 

жылының басында Қазақстандағы студенттердің жалпы саны 620 
442 адам болған.

«Мемлекеттік білім беру гранты есебінен 130 671 адам білім алу-
да, ол жалпы студенттердің санының 21,1%-ын құрайды. Білім беру 
мемлекеттік тапсырысының есебінен 1,6% студент оқуда», - дейді 
ҚР стратегиялық агенттігінің ақпаратында.
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Прошло много лет, но я нет-нет,  да 
и вспоминаю руки своей бабушки – 
теплые, шероховатые, пахнущие мо-
локом. Руки, украшенные браслета-
ми – білезік. Я тогда не воспринимала 
их как украшения и даже не рассма-
тривала их. Спустя много лет, как-то 
спросила у мамы об этих браслетах. 
Она сказала, что  их  забрала тетя на 
память о покойной.. Да… Это было 
другое время, национальные укра-
шения в то время  особенно не цени-
лись, к ним относились в основном 
как к каким-нибудь незначительным 
предметам. Это сейчас стало модно 
украшать себя изделиями в нацио-
нальном стиле; их можно увидеть на 
какой-нибудь певице из клипа, мно-
гие уважаемые художницы, актрисы 
не прочь продемонстрировать их на 
себе.
Вот передо мною прекрасные шол-

пы, состоящие из овальной и двух 
ромбовидных подвесок, выполнен-
ных в технике ажурной филиграни.
В повседневной жизни нас окру-

жает множество вещей, предметов 
без которых мы уже просто не можем 
обойтись. Но мы так привыкли к ним, 
что даже не задумываемся о том, 
что когда-то их не было, и как труд-
но и неудобно было обходиться без 
них. А ведь у каждой вещи есть своя 
история, у одной длиннее, у другой, 
может, совсем короткая, но всегда 
интересная. 
Основная часть экспозиции юве-

лирных украшений была приобрете-
на у известного казахского ювелира 
Сержана Баширова. Этот ювелир 
также известен как художник и скуль-
птор. Работы Сержана Баширова на-
ходятся в Музее Азии и Океании в 
Варшаве, в музее Золота и Серебра 
в Астане, в Казахстанском Прези-
дентском Культурном центре  г.Астаны, 
в Музее народов  Востока в Москве. 
А, малая доля коллекции была приоб-
ретена у частных коллекционеров и у 
сотрудников музейного комплекса, пе-
реданная по наследству от родствен-
ников, от матери к дочери, от бабушки 
к внучке.
Шолпы считаются  одними из самых 

сложных и нарядных украшений каза-
шек. В  национальной художественной 
литературе при описании главных геро-
инь непременно уделялось особое вни-
мание их внешнему виду. Разнообраз-
ные шолпы носили девушки и молодые 
женщины – с колокольцеобразными 
подвесками, с подвесками конусовид-
ных фигур с проволочной бахромой, 
а у нас, на Востоке, получили распро-
странение шолпы, состоящие из пер-
ламутровых блях, различных  форм 
подвесок. Этот вид украшений был 
привилегией именно молодых. Девуш-
ки, украшали и оберегали свои волосы 
шолпой, так как казахи верили, что в во-
лосах находилась часть души. Женщи-
ны постарше уже не могли позволить 
себе такое украшение. 
Каждый предмет несет в себе ин-

формацию, каждое украшение хранит 
в себе память о прошлом своих вла-
дельцев, Вот, например, браслет с изо-
бражением серпа и молота. Даже не 
зная ничего об этом предмете, но, имея 
представление об истории страны, вы 
можете безошибочно определить при-
мерное время его возникновения. 
Да, действительно, иногда украшение 

само по себе, может быть не так краси-
во, но интересным его делает именно 

то, что связано с ним.
Прекрасно то, что истории украшений 

в основном светлые. Так как эти изде-
лия создавались для радостных собы-
тий – для  свадьбы, рождения девочки, 
для подарка сватье или другой уважае-
мой особе.
Казахи с большим почтением отно-

сились к сватам. «Муж на сто лет, а 
сваты на тысячу», -  гласит казахская 
пословица. Нередко сватам дарили и 
ювелирные изделия. В особенности 
сватьям могли подарить «кудаги жу-
зик» (кольцо сватьи). В экспозиции зала 
казахской этнографии есть такое коль-
цо, украшенное узорами «ай» (луна), 
«кун» (солнце). Есть также интересное 
кольцо с ромбовидным щитком, укра-
шенным лепестками из скани, в центре 
которых шарики зерни. По мнению ис-
следователей, формы ювелирных из-
делий выбирались не случайно, они 
хранили в себе смысловую нагрузку. 
Так, например, ромб изначально счи-
тался символом плодородия. Треуголь-
ник, расположенный вершиной вверх 
символом мужского начала, верши-
ной вниз – женского. Соответственно, 
при слиянии треугольников возникала 
форма ромба. Формы амулетов были в 
основном треугольными, встречались  
прямоугольные, а также трубчатые, 
подразумевающие мужское начало. 
Амулеты были, как правило, полыми. 
Внутрь их могли быть вложены на-
писанные на бумаге молитвы, горсть 
родной земли для уезжающих далеко 
от родины. Оберегательная функция 
приписывалась также  перьям филина, 
шерсти барана или верблюда (такая 
расшифровка неуместна для мусуль-

манских амулетов, так как  понятия 
натурализма и физиологизма чужды 
этике ислама).
Многие технические методы изго-

товления ювелирных изделий остают-
ся почти неизменными на протяжении 
многих веков, хотя, к сожалению, неко-
торые секреты мастерства, по мнению 
исследователей, не сохранились.
Казахские ювелиры-зергеры  уме-

ло применяли  технику гравировки, 
филиграни, штампа, тиснения, чекан-
ки, насечки, умело украшали изделия 
зернью, чернью. Мастера ювелирного 
искусства испокон веков ценились в ка-
захской степи. Часто зергеры работали 
в одиночку, и только на склоне лет пе-
редавали свое мастерство либо сыну, 
либо ученику.
Все ювелирные украшения были 

большей частью серебряные укра-
шения. Именно серебро в последние 
века пользовалось особенной попу-
лярностью у казахских ювелиров. Это 
было связано со многими факторами. 
Серебро  явилось более доступным 
материалом во многих отношениях; 
кроме того, серебро, оказывается, бо-
лее твердый материал, чем золото, 
что позволяло мастерам использо-
вать разнообразную технику для из-
готовления своих изделий. Серебро 
в представлении казахов обладало 
магической очистительной силой. И 
не случайно то, что на руках женщи-
ны были именно серебряные изделия, 
так как она готовила пищу, купала де-
тей. А для мужчин-мусульман предпо-
чтительнее носить только серебряные 
украшения в дань уважению пророка 
Мухаммада, который предписывал 

мужчинам приобретать для 
себя не золотые, а серебря-
ные кольца.
Для инкрустации казахских 

ювелирных изделий приме-
нялись разнообразные  драго-
ценные и полудрагоценные 
камни – сердолик, бирюза, 
жемчуг, коралл, алмаз, ру-
бин,  хрусталь и др. Наибо-
лее часто для отделки укра-
шений в нашем регионе, 
если судить по музейной 
коллекции,  использовали 
сердолик и бирюзу. Людей 
всегда привлекала красота 
камней, они верили в чудо-
действенную силу, заклю-
ченную в них. Не случайно 
камни в украшениях назы-
вают «коз» (глаз), в данном 
случае камень осмыслива-
ется как всевидящее, сте-

регущее око.
На  Ближнем Востоке большой по-

пулярностью пользовались перстни 
с сердоликом, на котором выреза-
ли имя владельца. Сердолик был 
одним из любимых камней арабов, 
считавших этот камень священным 
талисманом, на котором они выре-
зали стихи из Корана. Казахи счита-
ли его приносящим радость и бла-
годенствие.
Одним из красивейших ювелир-

ных камней считается бирюза, из-
вестная человечеству с глубокой 
древности. Название камня проис-
ходит от персидского слова «фи-
руза», что значит камень счастья. 
На арабском «фирузадж» (бирюза) 
означает «камень приносящий по-
беду, удачу в делах». Бирюза, по 
персидским поверьям, образова-
лась из костей людей, умерших от 
любви. У казахов  бирюза  счита-
лась камнем счастья и удачи.
Одним из самых любимых укра-

шений женщин являются серьги. В 
нашем регионе получили большое 

распространение «ай сырга» - луноо-
бразные серьги, которые встречались   
на всей территории Казахстана. И это не 
случайно, так как именно с луной срав-
нивали красивых девушек и женщин. В 
описаниях степных красавиц применя-
ли эпитеты «луноликая», «светлая как 
луна». Некоторые красавицы любили 
куполообразные («кумбез сырга), иные 
предпочитали свисающие серьги («сал-
пыншак сырга»). 
Украшения Северного Казахстана от-

личают, прежде всего, сдержанность 
декора, ясность и изящность форм. 
Здесь, как правило, фон превалирует 
над орнаментом, гармонично использу-
ются разнообразные зооморфные, рас-
тительные и космогонические узоры.
К сожалению, невозможно в одной 

статье рассказать обо всех украше-
ниях, обо всех тонкостях мастерства 
ювелира. Но можете не сомневаться, 
коллекция казахских ювелирных укра-
шений этнографического музея являет-
ся уникальной сокровищницей народ-
ного искусства в силу своеобразности 
и неповторимости.
Проходит время, так устроен мир – 

люди уходят из жизни, рождаются но-
вые. Мы знаем, души близких всегда 
останутся с нами. А еще с нами остают-
ся  их вещи, их кольца, серьги. От мате-
ри к дочери переходят они из поколения 
в поколение, олицетворяя собой живую 
связующую нить. Не все семьи смогли 
уберечь свои украшения, и как здорово, 
что они не исчезают бесследно, нет у 
меня браслетов моих бабушек, но зато 
в музее хранятся десятки других, таких 
же или похожих.

нографии нашего музейного комплекса, 
то обязательно с каким-то особым вни-

бы, обычным  кольцам, серьгам…

Индира РЫСМАГАМБЕТОВА
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Екібастұздағы ГРЭС 2-нің Екібастұздағы ГРЭС 2-нің 
түтіндік құбыры дүниедегі ең биік түтіндік құбыры дүниедегі ең биік 
түтіндік құбыр болып саналадытүтіндік құбыр болып саналады

Мұнда газдардың атмосфераны ластауы 
420м труба арқылы іске асады. Ол Гиннестің 
рекордтар кітабына дүние жүзі бойынша ең 
биік түтіндік құбыр ретінде кіргізілген. ГРЭС 
2007-2009 ж. маңызды этапты өткізеді, ол 
"Альстом" фирмасының жоғарғы эффекті 
электрофильтрін енгізеді. Бұл станцияның 
атмосфераға шығаратын қоқысын едəуір 
азайтады, солай Павлодар облысының 
экологиялық ортасы бірталай тазарады.
Трубадан басқа Гиннес рекордтар 

кітабына ЭГРЭС-2 де кіруші еді, бірақ қазіргі 
таңда құрылысы соңына дейін аяқталмады.
Станция бүгінгі күні Қазақстан Ресейлік 
болып саналады. Бұның қуаты Қазақстан 
темір жолдарына, Байқоңыр космодромына, 
Қарағанды-Ертіс каналына жəне еліміздің 
солтүстік облыстарына жеткілікті. Екібастұз 
өңірінің өркендеуі кезінде, темір жол тасы-
малы жылына 80 млн. т көмір тасымалда-
натын, сол кездері дүниежүзілік рекорд саналатын. 
Орал мен Сібір станцияларына жүк тасымалын 
арттыру үшін, теміржолшылар ауыржүкті қозғалыс 
түрін жасады, 12 мың т көмірді бір уақытта таситын-
дай, олар өте ұзын жəне өте ауыр құрам түрлерін 
жасады. Бірнеше секциядан тұратын электровоз-

СІЗ БЕЛЕСІЗ БЕ?СІЗ БЕЛЕСІЗ БЕ?
дар ұзындығы екі км, құрамы 200вагоннан тұратын. 
Ал станцияларда тəулігіне қуаты 1,5 мың вагонды 
жүктегіштер тұрды.

Медеу – тауда орналасқан Медеу – тауда орналасқан 
әлемдегі ең биік мұз айдыныәлемдегі ең биік мұз айдыны
Биіктігі 1691,2 м орналасқан Медеу мұз айды-

нын бүкіл ел біледі. Ол 1972ж салынған бола-
тын. Мұздың беті 10,5 мың шаршы километрді 
құрайды. Мұнда коньки спортынан, хоккейден 
жəне мəнерлеп сырғанаудан жарыстар өткізіледі. 
Сайдағы жұмсақ климат, қолайлы күн радиация-
сы, орташа атмосфералық қысым осының бəрі биік 
шатқалды айдынға үлкен абырой берді. Даңқты 
спортсмендердің арқасында 120 дүниежүзілік ре-
кордтар орнатылды. Соңғы жылдары мұз айды-
нын бұрынғысына қарағанда ерекше көркейтті. 
Медеу деп өткен ғасырдағы өз ауылын осы тауға 
көшіріп əкелген көшпендінің құрметіне атаған.
Ауа райы əрқашанда керемет. Мохнатка тауын-

да орналасқан баспалдақ арқылы, табиғатының 

əдемілігін байқауға болады. Қаладан көрінетін көрінісі 
қиғаштау, содан аталып кеткен. Өткен ғасырдың ба-
сында осы аймақта монастыр болатын. Əлі күнге дейін 
адамдар келіп осы жерде Құдайға сыйынады. "Азия 
Дауысы" деп аталатын халықаралық фестиваль осы 
мұз айдынында бірнеше жыл бойы өткізілетін, осыған 

орай көптеген мемлекеттің əншілері қатысатын. 
Мұз айдынының қалыңдығы 2,3 м жəне 20 астам 
құрылыс материалдар тізімінен тұрады. Мұздың 
жоғарғы бетінде темірбетонды пластиналар орна-
тылып, мұнда 170 км салқындатқыш трубалар іске 
қосылған. Қолдан істелген мұзқатырғыштың жұмыс 
істеу жүйесі аналогі жоқ жəне де ол 8 ай бойы мұздың 
бетін сақтап тұрады.Алматы қаласының тұрғындары 
жəне қонақтары үшін демалыс күндері кезінде конь-
киде серуендеп қайту жақсы ермекке айналды. Ме-
деу плотинасы Алматы қаласынан 25 км қашықтықта, 
1733 м биіктікте орналасқан. Шығыс Тянь-Шаньнан 
келетін селден қорғану үшін жасалған. Плотинаның 
3 түрлі, реттік, дəрежелі биіктігі бар. Əдейі арналған, 
су қоймалары 6 млн куб м суды ұстап қалады. 842 
баспалдақтан тұратын жол, плотинаға апара-
ды. Əруақытта осы баспалдаққа шығу жарыстары 
өткізіліп отырады.

Егер теңіз деңгейімен есепте-Егер теңіз деңгейімен есепте-
генде, Көктөбе – әлемдегі ең биік генде, Көктөбе – әлемдегі ең биік 
телемұнарателемұнара
Алматы телемұнарасы – Алматыда 1975 пен 1983 

ж аралығында салынған теле жəне радиомұнара. 
Бұл мұнара дүние жүзі бойынша теңіз деңгейінен ең 
биік əрі сейсмотұрақты болып табылады. Бұл мұнара 
қаланың оңтүстік шығысында, Көк Төбенің баурайын-
да орналасқан. Биіктігі 371,5 м, антеннасының биіктігі 
114 м дейін көтеріледі. Мұнара теңіз деңгейінен 1130 
м тұр. Мұнарада көруге арналған екі арнайы алаң 
бар, 146 м жəне 252 м биіктікте. Оған тек қана лифттің 
көмегімен жетуге болады. Бірақ, туристерге мұнара 
жабық.

Больше всего знают о гастритах сту-
денты. Питание всухомятку, нервотреп-
ка на экзаменах, и вот закономерный 
результат. Весной и осенью начинаются 
проблемы с пищеварением: ноет желу-
док, причем так, что иногда выть хочется, 
подташнивает, а от изжоги спасает толь-
ко верный коктейль «чайная ложка соды 
на стакан воды».
Гастрит - воспаление слизистой (вну-

тренней) оболочки стенки желудка. Когда 
воспаление переходит на двенадцати-
перстную кишку формируется, так назы-
ваемый, гастродуоденит.
Профилактические мероприятия пре-

вентивных мер следует разделить на две 
группы: меры общественной профилак-

тики и меры индивидуальной профилак-
тики.
В основе индивидуальной профилакти-

ки острых гастритов лежит, прежде всего, 
организация рационального питания. Пи-
щевой рацион должен быть полноцен-
ным, содержать достаточное количество 
белков, жиров, углеводов и витаминов.
Следует стремиться таким образом ор-

ганизовать свой распорядок дня, чтобы 
завтрак, обед и ужин проходили в опре-
деленные часы. Ужинать нужно не позд-
нее, чем за четыре часа до сна.
Необходимо избегать переедания (осо-

бенно перед сном), длительных переры-
вов между приемами пищи, сухоядения, 
поспешной еды «на ходу».
Важное значение имеет отказ от слиш-

ком горячей или чрезмерно холодной 
пищи; от употребления жирных, копче-
ных, пряных, а также недоброкачествен-

ных и труднопереваривае-
мых продуктов питания. 
Следует помнить, что куре-
ние и алкогольные напитки 
способствуют развитию 
острого гастрита.
Пища должна готовиться 

с соблюдением правил гигиены. Овощи 
и фрукты необходимо тщательно мыть, 
рыбу и мясо - хорошо прожаривать или 
проваривать. Эти простые и доступные 
мероприятия предупреждают инфициро-
вание пищевых продуктов болезнетвор-
ными микроорганизмами. Пищу жела-
тельно готовить на один день. Продукты 
питания должны храниться в прохладном 
месте, лучше - в холодильнике.
Необходимо своевременно лечить ка-

риозные зубы и устранять очаги хрониче-
ской инфекции (хронический тонзиллит, 
хронический гайморит, холецистит, ту-
беркулез и т.д.)
Важное значение имеет тщательное 

пережевывание пищи, которое невоз-
можно без своевременного и качествен-
ного протезирования зубов в случае их 
утраты.

В целях профилактики развития аллер-
гических гастритов следует исключать из 
пищевого рациона индивидуально не-
переносимые продукты. 
Необходимо избегать физического и 

нервно-психологичес ко го переутомле-
ния, стрессов и отрицательных эмоций, 
которые оказывают негативное влияние 
на секреторную и моторную деятель-
ность желудка.
Важными профилактическими мерами, 

предупреждающими развитие флегмо-
нозного гастрита, являются своевремен-
ная и эффективная терапия септических 
заболеваний (рожа, эндокардит, сепсис и 
т.д.), фурункулеза, острых инфекционных 
процессов (брюшной тиф и др.), язвенной 
болезни и рака желудка.
Кроме того, большое значение имеют 

меры, предупреждающие инфицирова-
ние стенки желудка при хирургических 
операциях на нем и при его травматиче-
ских повреждениях.

К.Ш. Кожанова, 
врач-терапевт ОКБ им. Г.Султанова, 

А.М. Кудышева, 
врач-терапевт здравпункта ПГУ

НЕ ПИТАЙСЯ ВСУХОМЯТКУНЕ ПИТАЙСЯ ВСУХОМЯТКУ
Здоровье человека закладывается в детстве 
и определяется как возрастными особенно-
стями растущего организма, так и влиянием 
на него условий окружающей среды.


