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Ұлыстың ұлы күні – күн мен түн теңеліп,  Самарқанның Ұлыстың ұлы күні – күн мен түн теңеліп,  Самарқанның 
тасы жібіген дана қазақтың, барша мұсылман қауымының тасы жібіген дана қазақтың, барша мұсылман қауымының 
төл мерекесі, жыл басы «Әз наурызды» университетіміз ерекше төл мерекесі, жыл басы «Әз наурызды» университетіміз ерекше 
көңіл күймен атап өтті. Өңірімізде алғаш рет 15 қазақтың көңіл күймен атап өтті. Өңірімізде алғаш рет 15 қазақтың 
алты қанатты ақ ордасын тігіп ұланғайыр тойлаған біздің алты қанатты ақ ордасын тігіп ұланғайыр тойлаған біздің 
оқу ордамыз болды. Мерекеге келген әрбір әріптестеріміз бен оқу ордамыз болды. Мерекеге келген әрбір әріптестеріміз бен 
қонақтарымыздың алған әсері шексіз, дәл көктемнің көңілді қонақтарымыздың алған әсері шексіз, дәл көктемнің көңілді 
күніндей жадырады десек артық болмас. Әннен шашу шашы-күніндей жадырады десек артық болмас. Әннен шашу шашы-
лып, күй күмбірлеп, алты бақан басында әзілімен қалжыңы лып, күй күмбірлеп, алты бақан басында әзілімен қалжыңы 
жарасқан қыз жігіттер кештің сәні болды.жарасқан қыз жігіттер кештің сәні болды.
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ЖАЛПЫ «ИЛЬХАМ» СЫЙЛЫҒЫ ЖАЛПЫ «ИЛЬХАМ» СЫЙЛЫҒЫ 
ЖӨНІНДЕ НЕ БІЛЕМІЗ?ЖӨНІНДЕ НЕ БІЛЕМІЗ?

Биыл «Ильхам» тағайындалғанына он 
жыл толды. Егемен еліміздің өміріндегі 
дүниеге келген алғашқы  тəуелсіз 
сыйлықтардың бірі – «Ильхам».  
Бұл сыйлықты тағайындаған – 

Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың əлемдік 
нарықта бəсекеге қабілетті өнім шы-
ғаруды қамтамасыз ету мақ са тын-
дағы салдарлы саясатын қолдау мақ-
сатында құрылған «Өнеркəсіпшілер, 
кəсіпкерлер жəне ауылшаруашылық 
жұмысшыларының қауымдастығы» 
республикалық қоғамдық қоры. 

1999 жылы құрылған қор өз құрамына 
бірнеше заңды  тұлғаларды жəне 
жеке кəсіпкерлер мен меценаттарды 
біріктіріп отыр. Қордың өз Жарғысы 
мен  алдына қойған міндет-мақсаттары 
бар. Солардың негізгісі – кəсіпкерлерді 
қолданыстағы  заңнамалармен таны-
стырып  отыру, олардың экономикалық, 
əлеуметтік-мəдени құқықтары  мен 
бостандықтарын қорғауға жəрдемдесу. 
Республика халқының қажеттерін 
қанағаттандыру, кəсіпкерлерге бан-
ктерден несие алуына көмектесу, 
шағын жəне орта бизнесті қолдау 
мақсатында қауымдастық мүшелеріне 
қысқа мерзімдік, пайызсыз несиелер 
беру, студенттердің жоғары жəне ар-
наулы оқу орындарындағы оқуларын 
қаржыландыру, мəдениет, өнер жəне 
ағарту саласы қызметкерлеріне қолдау 
көрсету, сонымен қатар, түрлі қай-
рымдылық акцияларын өткізу болып та-
былады. Қор өз жұмысын бастағалы  өз 
міндеттемелерін дəйекті жəне  қажырлы 
атқарып келеді.
Қордың жанынан 2000  жылы ме-

ценаттар клубы құрылған. Егемен 
еліміздің экономикасын, мəдени 
əлеуметтік  тыныс тіршілігін арттыруға 
бұл клубтың да айтарлықтай үлесі тиіп 
келеді. Клубтың құрылуына «БеНД» 
акционерлік қоғамының президенті, 
аталмыш қоғамдастықтың президенті  
Ділмұрат Кузиев мырза мұрындық 
болған. Сонымен қатар, ол осы  клубтың 
да төрағасы.
Өзінің 10 жылдық тарихында 

«Ильхам» сыйлығы Қазақстанның 
əрбір еңбек жəне шығармашылық  
саласындағы ондаған адамдарына та-
быс етілді. Бір ерекшелігі алғашында 
тек ұйғыр халқының  озық тұлғаларына 
беріліп келген бұл сыйлық, соңғы 
кездері  ұлтаралық мəртебеге ие бо-
лып,  еліміздегі жүздеген ұлттар мен 
ұлыстардың зиялы өкілдеріне  де 
беріліп жүр. Мұның өзі «Ильхам» 
сыйлығының жүзден астам ұлттар 

мен ұлыстардың мекеніне  айналған 
тəуелсіз Қазақстандағы  достық пен 
бірліктің дəнекері  екендігіне айғақ 
болғандай.
Алғашқы жылдары «Ильхам» сыйлы-

ғы бес аталым бойынша (театр, білім 
мен ғылым, музыка, өнер,  əдебиет 
саласы) берілді. Кейін  қоғамдық 
ұйымдардың талап-тілектеріне сəйкес 
спорт, ғылым  жəне бейбітшілік пен 
ұлтаралық ынтымаққа қосқан үлесі үшін 
деген үш аталым қосылды.

КЕРЕКУ ӨҢІРІНІҢ РУХАНИ КЕРЕКУ ӨҢІРІНІҢ РУХАНИ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫН АСҚАҚТАТҚАН ҚҰНДЫЛЫҒЫН АСҚАҚТАТҚАН 

ТҰЛҒАТҰЛҒА
Енді «Ильхам» Сыйығына лайық деп 

танылған Е.М. Арынның халықшыл 
қырларын саралап көрсек.
Жаңа ғасыр өңірге жаңа тыныспен 

бірге, жаңа тұлғасын да ала келді. Иə 
жаңарында от жанған жанындағы əр 
адамның бойына болашаққа деген се-
німді ұялата алатын осы тұлғамен бұл 
алқапқа жаңа серпіліс, қазақи рух өрлеу 
дəуірін бастады. Сол бір сəттен (2001 
жылы) С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетіне ректор 
болып келген э.ғ.д., профессор Арын 
Ерлан Мұхтарұлының халықшыл небір 
істерінің аясында көмескілене бастаған 
талай рухани ұлттық құндылықтар 
мен əдеби-мəдени мұраларымызды, 
жəдігерлерізді тірілтті, жан бітірді, оған 
қауым куə болды.
Содан болар осы күндері, оны 

алдыңғы ардагерлер толқыны да, отты 
буын – орта толқын да, тегеурінді, тізгін 
қағыстырған онан кейінгі толқын да шын 
қадірлеп, шынайы құрмет көрсетеді.
Ерлан Арынның əкесі Мұхтар 

Ғалиұлымен Ақтөбе өңірінің рухы, 
келбеті тығыз байланысты болса, 
Ерекеңмен Павлодар аймағының ру-
хани өмірін, халық қазынасын тығыз 
байланыстыруға болады. 
Сондықтан да, «Əкеге қарап ұл өсер», 

«Ата көрген оқ жонар» деген ұлағатты 
мақалдар Ерекеңе бағытталғандай. 
Себебі, асқар əке атқарған ауқымды да, 
қабырғалы істерді бүгінде баласы тын-
дырып жүр. 
Атаның ұлынан халықтың ұлына 

айналған Ерланның атымен қазақ 
тарихындағы алып тұлғалар есімі 
тікелей байланысты. Олай дейтініміз, 
Ерекеңнің Павлодарға келген сəтінен-
ақ талай дүлдүлдердің есімі халықпен 
қайта қауышты, табысты.
Ойымызды тарқата, салмақты 

сабақтап жүйелей түссек, біріншіден, 
Кереку-Баян топырағының дарын-
ды дарабоз тумаларына арналған 

ескерткіштер қарасы көбейді. Бұхар 
жырау, Мəшһүр-Жүсіп Көпеев, Жүсіпбек 
Аймауытов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, 
Қаныш Сəтпаев, Ермұхан Бекмаха-
нов, Əлкей Марғұлан, Əбікей Бектұров, 
Шапық Шөкин, Əбікей Сəтпаев, Мұса 
Шорманов ескерткіштері (бюсттер) 
соның айғағы болар. Сондай-ақ, уни-
верситет аумағында қала жастары мен 
қонақтары тамашалайтын «Дос Мұқасан 
ансамбліне арналған скульпторлы экс-
позициялы кешені бой көтерді.   
Екіншіден, қазақ ғылымын дамы-

ту жəне қазақстандық патриотизмді 
асқақтату мақсатында Е.Бекмаханов 
атындағы тарих жəне этнография 
ғылыми-практикалық орталығы, Ə. Мар-
ғұлан атындағы біріккен археология-
лық ғылыми-зерттеу орталығы, 
«Мəшһүртану» ғылыми-практикалық 
орталығы секілді ғалымдар ұжымы 
жұмысын бастады. Осы ғылыми 
орталықтар еліміздегі көптеген 
жаңашыл тың бастамалардың жаршы-
сы болып отыр. Мəселен, Е.Бекмаханов 
атындағы тарих жəне этнография 
ғылыми-практикалық орталығы соңғы 
жылдары «Мəшһүр-Жүсіп Көпейұлы» 
мен «Сұлтанмахмұт Торайғыровтың» 
тұлғалық энциклопедияларын шығарып 
қазақ ғылымына тұлғатану саласы-
на мол еңбек сіңіруде. Ал Ə.Марғұлан 
атындағы біріккен археологиялық 
ғылыми-зерттеу орталығы Шідерті 
археологиялық комплексінен қола 
дəуірінің мұраларын зерттесе, Борлы 
көлінің жанынан неолит дəуіріне тиесілі 
мұраларды тауып, қазақ археология 
ғылымына сүбелі үлес қосып отыр. 
«Мəшһүртану» орталығы көрнекті қазақ 
ақыны, тарихшы, шежіреші Мүшһүр-
Жүсіптануда еңбек жасап жатыр. 
Ақынның көне шағатай, араб жəне т.б. 
тілдерінде жазылған құнды мұраларын 
қазақ тіліне аударып шығаруда. Бүгінде 
ақынның 13 томдық мұрасы жарыққа 
шықты. Мұнымен қоса «Сəтбаев оқуы», 
«Торайғыров оқуы», «Шөкин оқуы» жəне 
т.б. сияқты тамырын тереңнен алатын 
тағлымды конференциялар дəстүрге 
айналды. Осы ғылыми шаралар ғылым 
теңізіне қанат қаққан талай жастарға 
шабыт арнасы болды. Сондықтан 
да, қазіргі күні «Сəтбаев оқуы» десе 
еліміздің түкпір-түкпірінен танымал 
ғалымдардан бастап оқушы жастарға 
дейін қатысуға ниет білдіріп жатады.  
Үшіншіден, данышпан даналарға 

арналған ғылыми еңбектер, моногра-
фиялар мен көп томдық əдебиеттер 
жарық көре бастады. Мəселен, 50 
томдық этнография, «Рухнама» серия-
сы бойынша ғұламаларға арналған 28 
том, М.-Ж. Көпейұлының 13 томы (жо-
спар бойынша 20 том), жəне т.б. мол 

қазыналы, зор тағлымды əдебиеттерді 
айта беруге болады.
Төртіншіден, ұлт келбетінің айнасы 

саналатын ономастика саласындағы 
сүбелі еңбектерінің нəтижесінде қала 
көшелерінде ел қайраткерлері есімімен 
аталатын көшелер саны артты. Бұны 
көпшілік қауымда мойындайтыны 
өтірік емес. Соның ішінде академик-
тер Қ. Сəтпаев, Ш. Шөкин, Ə. Бектұров 
атындағы көшелерді атап көрсетуге бо-
лады. 
Бесіншіден, Е.М. Арынды халық мəде-

ниетінің түлетушісі ретінде көпшілік 
мойындайды. Олай дейтініміз, универ-
ситет қабырғасында құрылған көне 
замандардың көкейкесті қоңыр əуенін 
əкелген қара домбыралардың, шы-
мырлап, шым-шымдап қадым заман-
дар қағысын тартқан қобыздар, сан 
дауысты сырнайлар мен дүркіреген 
дауылпаздың, самал дауысты сыбызғы 
мен ат тұяғының тыныс үнін еске сала-
тын шартылдақ секілді халық тарихын 
тереңнен тербеп, сан ғасырлық əуезді 
үнін есетін «Естай» атындағы ұлттық-
аспаптар оркестрі. Міне, биыл атал-
мыш ұжымда 10 жылдығын тойлауға 
дайындық үстінде. 
Алтыншыдан, Ерекең қазақ тілі мен 

мəдениеті дамуы жолында өңірде ғана 
атсалысып отырған жоқ. Ол Ресей 
Федерациясының Омбы облысындағы 
қазақ қауымына қол үшін беруде. Ойы-
мызды нақты тарқата айтсақ, Ф.М. До-
стоевский атындағы Омбы мемлекеттік 
университетінде «Қазақ тілі мен 
мəдениеті» ғылыми орталығының ашы-
луына мұрындық болды. Аталмыш 
орталық Ресейдегі қандастарымыздың 
қазақ тілін терең меңгеруі мен қазақ 
мəдениетінен ажырап қалмас үшін 
жасалған халықшыл игі бастама. 
Жетіншіден, Елбасы Н.Ə. Назар-

баевтың үнемі көтеретін мəселенің бірі 
ауылды қолдау ісіне Ерекең бастаған 
ұжымда өз үлестерін қосуда. «Ауыл 
мектебі» бағдарламасы аясында Пав-
лодар облысындағы ауылдық қазақ 
мектептерінің бəріне көмек көрсетуде. 
Сонымен қатар, Ерлан бейбітшілік, 
ұлтаралық жəне діни келісімді нығайту 
жолында аянбай еңбек етуде.

Демек, Ерекең меценаттар клу-
бы тағайындайтын «Х Ильхам»» 
тəуелсіз сыйлығындағы «Ғылым», 
«Əдебиет», «Білім беру», «Бейне-
леу өнері», «Спорт», «Музыка», 
«Театр», «Бейбітшілік, ұлтаралық 
жəне діни келісімді нығайту 
жолындағы баға жетпес үлесі үшін» 
номинацияларының қай-қайсына да 
əбден лайық. 

Н. БАЙГЕНЖЕ

ЖАҚСЫ ЖҮРГЕН ЖАҚСЫ ЖҮРГЕН 
ЖЕРІНДЕ ІЗ ҚАЛАДЫЖЕРІНДЕ ІЗ ҚАЛАДЫ

2011 жылдың 11 науры-2011 жылдың 11 науры-
зында Алматы қа ла-зында Алматы қа ла-
сын да ғы Қ. Құжа мия ров сын да ғы Қ. Құжа мия ров 
атын да ғы мем ле кет тік атын да ғы мем ле кет тік 
музыкалық әзіл-сықақ музыкалық әзіл-сықақ 
театрында «Х Ильхам» театрында «Х Ильхам» 
сый лы ғын табыс ету сал-сый лы ғын табыс ету сал-
танаты өт ті. Аталмыш танаты өт ті. Аталмыш 
шараны ұйым дас ты рып шараны ұйым дас ты рып 
отыр ған «Өнер кәсіп-отыр ған «Өнер кәсіп-
ші лер, кә сіп кер лер жә не ші лер, кә сіп кер лер жә не 
ауыл ша руа шы лық жұ-ауыл ша руа шы лық жұ-
мыс шы ла ры ассоциация-мыс шы ла ры ассоциация-
сы» Рес пуб ли ка лық қо-сы» Рес пуб ли ка лық қо-
ғам дық қо ры құ ра мын-ғам дық қо ры құ ра мын-
да ғы меценаттар клубы да ғы меценаттар клубы 
«Х Шабыт» сый лы ғына «Х Шабыт» сый лы ғына 
Е.М. Арын лайық ты деп Е.М. Арын лайық ты деп 
танылыпты.танылыпты.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КЛУБ  ИНВЕСТОРОВКЛУБ  ИНВЕСТОРОВ

28 марта в ПГУ имени С. Торайгырова  состоялось от-
крытие «Студенческого клуба частных инвесторов». Честь 
разрезания ленты была предоставлена ректору Павло-
дарского государственного университета имени С. То-
райгырова, д. э. н., профессору Е.М. Арыну и начальнику 
трансферт-агентского сектора Р.К. Корамбаеву.  Студен-
ческий клуб частных инвесторов  создан в рамках реали-
зации государственной программы повышения инвести-
ционной культуры и финансовой грамотности населения 
Республики Казахстан с целью популяризации и развития 
казахстанского фондового рынка. Как мы помним на съез-
де партии «Нур Отан» 11 февраля президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев поручил правительству разрабо-
тать программу размещения на фондовом рынке акций 
некоторых компаний, входящих в состав фонда «Самрук-
Казына». Согласно идее президента Казахстана, в этом 
году на фондовом рынке будут размещены акции компаний 
«Самрук-Энерго», KEGOC, «Казпочта». В 2012-2013 годах 
будут выставлены и акции национальных компании «Каз-
МунайГаза», «Казахстан темір жолы» и «Казатомпром».
Президент Нурсултан Назарбаев отметил: «Народное  

IPO» предоставит сотням тысяч простых казахстанцев 
возможность владеть акциями крупнейших предприя-
тий, а также новый инструмент инвестирования и пре-
умножения сбережений». Тут следует немного пояснить 
новое слово «IPO» – это аббревиатура английского тер-
мина Initial Public Offering, то есть первичное публичное 
размещение акций компании для продажи неограничен-
ному кругу лиц.  Согласно этой программе и открылся 
студенческий клуб частных инвесторов. Большим пре-
имуществом клуба является то, что он – первый клуб, 
который создан в областном центре, и третий по счету 
после городов Астана и Алматы по РК. Также в клубе мо-
гут обучаться не только студенты нашего вуза, но и все 
желающие по региону. Именно это послужит тем, что на-
селение Павлодарского региона будет грамотно развито 
как с финансовой стороны, так и инвестиционно.

А. КАБЫКЕНОВА.

С.Торайғыров атындағы ПМУ-да на-
урыз айы шығармашылық жобаларға 
толы болды. Егер, айдың басында ақ 
жаулықты аналар, құрметті ұстаздар 
мен сүйкімді құрбы қарындастарға 
арналып жатқан құттықтау концерт-
тер өткізіліп жатса, осы айдың орта-
сында студенттердің шығармашылық 
дарындылығын, талантын анықтауға 
арналған бағдарлама жүргізілді.
Нақтылап айтсақ, студенттік проф-

комның ұйымдастырылуымен қара 
шаңырағымыздың қабырғасында 
баршамызға Ресейлік бірінші арна-
сынан белгілі «Минута славы» атты 
таланттарға арналған шоу өткізілді. 

Осы арадағы айырмашылық - атал-
мыш шоу ресейлік емес, универ-
ситет белсенділерінің тілегімен 
іс ке асырылған шара. Ал оның қа-
ты сушылары  - университетіміздің 
түрлі факультеттерінің 1-3 курс 
студенттері.
Білім ордасында өткізілген сайыс-

тың ережесі көршілес елден өзгешелігі 
болған жоқ. Минута славы сайысының 
бірінші іріктеу кезеңі наурыз айының 
10-шы жұлдызында болды. Сайыстың 
ережесі бойынша, қатысушылар 
санының тең жартысы келесі кезеңге 
өтуі тиіс. Егер əділ-қазылар алқасының 

тілегімен сайыскердің біреуі ұнаса, ол 
қатысушы ендігі кезеңге өте алады. 
Сонымен, ең алғашқы қатысушылар 
саны жиырма төрт адам болса, оның 
он үші финалға жолдама алды.
Ендігі кезең, яғни финал 2011 жылғы 

наурыздың 15-і өтті. Сайыскерлер  
би, əн, суырып салма импровизация, 
əзіл жəне фокус қойылымдарымен 
сахынаға шықты. Атап өтетіндердің  
арасында өзінің қазақ халқының суы-
рып салмалылығымен  Айбек Қали, 
акробаттар Данияр мен Сұлтанбек, 
мың бұралған бишілер Д. Абишев, 
Н. Хомаров ОКЭ тобы мен ВИА Магнит 
ансаблі еді. Минута славы финалының 

жеңімпазы Əсел Күлжанова  өзінің 
əсем, керемет, зор, ерекше дауы-
сымен көрермендер жүрегін жаулап 
алды.
Шынын ай тайық, ұйым-

дас  ты  ру  шы-
лар дың жұ-
мысы  мен 
қ аты  сушы -
л а р  д ы ң 
дайын  дығы 
к ө  р е р  мен -
дер мен кон-
церт қо нақ-
т а  р ы  н ы ң 

кө ңі лі нен шық ты. Оны бі рін ші ден, 
сайыс кер лер дің концерт басындағы 
шы ғуы нан байқасақ, екіншіден көрер-
мен дер дің шаттығы мен əділ қазылар 
ал қа сының айтқан сөздерінен бай қау-
ға болады:
Өртең шығармашылық жобалар 

орталығының көшбасшысы, Павло-
дар облыстық «Нұр Отан» ХДП «Жас 
отан» жастар қанатының атқарушы 
хатшысы Əділ Жұмекенов (əділ қазы 
алқасы);

«Жалпы ұйымдастырушыларға өз 
алғысымды білдіремін. Мен ұйым-
дастырушыларға осындай сайысты 
тек университет деңгейінде ғана емес, 
облыс көлемінде өткізуді ұсындым. 
Себебі, облысымызда осындай та-
лантты да дарынды жастар аз емес».

Жандос 4 курс студенті: «Маған 
бұл шара өте ұнады. Сайыскер-
лер өте жақсы дайындалған. Мен 
өзім де əн айтып жүрмін. Бірақ, 

мені осы сайысқа шақырса, 
мен қатыспаушы едім, себебі 
олардың дайындығы менен 
əлдеқайда жоғары!».

«Жақсының жақсысын 
айт» нұры тассын дейді ғой, 
мінекей, біз де бұл керемет 
дарынды сайыскерлер мен 
ұйым  дас  ты  ру  шы  лар  дың 
жақ сы лығын  тек қуана ай-
тамыз! Жа рай сың дар!

Н. АНИСОВА

«ЕРТЕҢГІ ҚАЗАҚСТАН – «ЕРТЕҢГІ ҚАЗАҚСТАН – 
БҮГІНГІ ЖАС ҰРПАҚ»БҮГІНГІ ЖАС ҰРПАҚ»

Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар 
Мемлекеттік Университетінің колледжінде «Ертеңгі Қазақстан 
– бүгінгі жас ұрпақ» атты конференция өтті. Сондай – ақ, 
аталмыш шараға қара шаңырағымыз ПМУ колледжінің 
директоры Рымтай Қабышқызы Ержанованың ғылыми 
методикалық жұмысының орынбасары Панькова Любовь 
Владимировна, филология ғылымдарының кандидаты, про-
фессор, «Мəшһүр тану» ғылыми орталығының директоры 
– Тұрышев Айтмұхамет Қасымбайұлы жəне де филология 
ғылымдарының кандидаты, профессор, Ыбырай Алтынса-
рин атындағы Мемлекеттік сыйлықтың иегері, «Қазақ фило-
логиясы» кафедрасының меңгерушісі – Зейнуллина Айман 
Файзулақызы қатысты. Сонымен қатар конференцияға та-
рих ғылымдарының кандидаты, профессор, «электроэнер-
гетика» факультетінің деканы – Кислов Александр Петрович 
те шақырылды. 

«Ертеңгі Қазақстан – бүгінгі жас ұрпақ» атты конфе-
ренция қазақ, орыс жəне шетел филологиясы, экономика, 
өнертану, өлкетану, техникалық ғалымдар, тарих, философия, 
мəдениеттанушы, ақпараттық технологиялар, электротехникалық 
жəне экономикалық пəндер сияқты бағыттарда кең өріс алды. 
Конференцияға экономикалық мамандардың студенттері қазіргі 
кездегі Қазақстан Республикасының инновациялық жаңарту 
технологияларын қолдану жолдарын жəне де Елбасының 
жолдауының əр салада қолдану жолдары мен технологиялары 
да зерттеуге алынды. Бұл ғылыми жобаның ең басты мақсаты 
қазіргі таңда Қазақстан Республикасының экономикасында бо-
лып жатқан инновациялық технологиялардың жүйесін қарастыру 
жəне де олардың көкей кесті мəселелерін шешу жолдарын 
ұсыну болды. Сондай – ақ, аталмыш шараға қатысқан ПД – 11 
тобынан Зайцева, АСУ – 41 тобының Оразбаева мен Байму-
рунов студенттері «өзектілік» номинациясын жеңіп алса ЭЭС 
– 21 тобының студенттері Нұрғалиев жəне де Жəнгірова мен 
Байділдинаға «шығармашылық жолы» номинациясы берілді ДЗ – 
21 тобының студенті Каир, ВТ – 11 тобының студенті Лонский, БУА 
– 33 тобының студенті Р. Исенов өздерінің ғылыми жобаларын 
ғылымдылық жағынан танытқандары үшін «ғылымдық» номина-
циясымен марапатталды.

Ф. САПАБЕКОВА
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Таланттылар тартысыТаланттылар тартысы

Президенттік Президенттік 
мәдениет орталығы мәдениет орталығы 

- Павлодарда- Павлодарда
Қазақстан Республикасы Тәуел-Қазақстан Республикасы Тәуел-
сіздігінің 20 жылдығына орай сіздігінің 20 жылдығына орай 
Ертістің Павлодар өңірінің тұр-Ертістің Павлодар өңірінің тұр-
ғын дары үшін көптеген рухани-ғын дары үшін көптеген рухани-
мәдени шаралар ұйымдастырылуда. мәдени шаралар ұйымдастырылуда. 
Жақында Астана қаласынан арнайы Жақында Астана қаласынан арнайы 
келген Президенттік мәдениет келген Президенттік мәдениет 
орталығының мұрындық болуымен орталығының мұрындық болуымен 
өткен қос шара соның дәлеліндей.өткен қос шара соның дәлеліндей.

Қазақстан Республикасы өзінің тəуел-
сіздігін жариялаған уақыттан бас тап, 
еліміздің мəдени өмірінде маңызды 
өзгерістер басталды. Біріншіден, тарихи-
мəдени мұраларымыздың өзіндік орны 
мен қажеттілігі айқындалып, мəдениеттің 
түрлі салаларын дамыту қолға алын-
ды. 2000 жылы елордада есігін айқара 
ашқан Президенттік мəдени орталығы 
еңселі еліміздің мəдени дамуында ерек-
ше серпіліс бергені сөзсіз. Орталық му-
зей, қоры мол кітапхана жəне ұлттық 
дəстүрлер театрынан тұрады. 
Құрамына 143 229 құнды жəдігерді 

топтастырған музей қоры өңірімізге келіп 
жетті. Айта кету керек, Президенттік 
мəдени орталық Ертіс өңіріне алғашқы бо-
лып ат басын тіреді. Г.Потанин атындағы 
тарихи-өлкетану музейінде аталмыш 
орталықтың музей қорынан алынған құнды 
жəдігерлері бар көрме ашылды. «Тəуелсіз 
Қазақстан – оның негізін қалаушы 
Нұрсұлтан Назарбаев» атты көрменің 
желісі егеменді мемлекеттің құрылуы мен 
дамуы кезеңдері, ел тізгінін алғашқы бо-
лып ұстаған Мемлекет басшысы жөніндегі 
фотоқұжаттар мен ата-бабадан қалған 
көне мұраларына негізделген.
Салтанатты шараның ашылу рəсіміне 

қатысқан көрнекті мемлекет жəне қоғам 
қайраткері, филология ғылымдарының 
докторы, профессор, жазушы Мырза-
тай Жолдасбековті өңіріміздің танымал 
айтыскер ақыны Қуаныш Шарманов 
қазақи дəстүр бойынша арнау айтып, 
қошеметпен қарсы алды. Сондай-ақ, 
шараға «Мəдени мұра» халықаралық 
журналының  бас редакторы, мемлекеттік 
сыйлықтың иегері, жазушы Дүкенбай До-
сжан, С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ректоры, эко-
номика ғылымдарының докторы, профес-
сор Ерлан Арын жəне басқа да құрметті 
қонақтар  келді.
Аталмыш мəдени орталықтың басшысы 

Мырзатай Жолдасбеков көпшілік алдында 
сөз сөйлеп, жиналған жұртқа ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен ел қорғаған 
бабаларымыздан қалған бағасы өлшеусіз 
жəдігерлердің қысқаша тарихымен таны-
стырып өтті.

– Бүгінгі көрмеге арқада салтанат 
құрған елдің ұлы перзенттері – Қаз да-
уысты Қазыбек би мен Абылай ханның 
шапандары, біздің дəуірімізге дейінгі 7-6 
ғасырларда жасалған «Алтын адам» 
киімі, көшпенділер дəуірінің бірегей 
зергерлік бұйымдары əкелінген, - деді 
М.Жолдасбеков.
Шара барысында павлодарлықтарға 

Абылай хан мен Қазыбек бидің шапандары 
ерекше əсер қалдырды. М.Жолдасбеков 
бағалы заттарға биыл үш ғасыр толғанын 
зор мақтанышпен атап өтті. Оны музей 
қорына 2006 жылы Абылай ханның бас-
қасында жүріп, ақыл-кеңесшісі болған, 
тарихта «Сегіз биім, сегіз бидің ішіндегі 
семіз биім» деп ханның өзі мадақтаған 
Байдалы бидің ұрпағы Қамза Сəтжанов 
тапсырған. Ал қара сөзден дес берме-
ген шешен, қазақтың төл заңы – «Жеті 
жарғының» негізін қалаушыларының бірі 
-Қазыбек бидің де бидің алтыншы ұрпағы 
Алтын Қожахметов орталық музейінің 
қорына аманат еткен.
Рухани тағылымы мол көрмеге Тəуелсіз 

Қазақстанның құрылу мен даму тарихының 
20 жылдық өмірінен сыр шертетін 35 
планшет, Мемлекет басшысының рулық 
шежіресі жəне мəдени орталығы музейінің 
қорынан 121 жəдігер қойылған.
Қазақстан азаматының патриоттық 

сезімін қалыптастыру, келер ұрпаққа 
үлгі-өнеге көрсету жəне еліміздің əлемдік 
аренада қанатын кеңге жайған тари-
хи кезеңдерімен таныстыру мақсатын 
көздеген көрме осы жылдың жиырма 
жетінші сəуіріне дейін қызмет етеді. 

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.
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Талайды тамылжыған əндерімен тамсандырған, еңбектеген баладан 
еңкейген қарияға дейін əндерін сүйіп тыңдайтын «16 қыз», «құдаша», 
«той жыры» сында тамаша əндерімен өз тыңдармандарының жүрегіне 
жол таба білген   даңқты «Дос - Мұқасан» ансамблінің сайдың тасын-
дай іріктелген серілері өңірімізде наурыз айының 24 жұлдызында 
қонақ болып қайтты. 
Өз тыңдармандарымен кездесіп, көкейлеріндегі сұрақтарына жауап 

беруді жат көрмеген серілер қара шаңырағымызға ат басын бұруды 
да жөн көріпті. Университетке кірісімен даңқты «Дос- Мұқасан» 
ансамбліне арнайы қойылған ескерткішті тамашалап, сондай –ақ оқу 
ордамыздың ішінен арнайы ашылған «Дос - Мұқасан» мұражайына 
бас сұғып университет ұжымына ризашылықтарын білдірді.  
Айта кететін бір жайт, əйгілі ансамблдің Кереку жеріне келудегі 

əуелгі мақсаттары 3 сəуір күні өтетін президенттік сайлауға барша 
қазақстандықтардың қатысуларына үн қосып, халыққа сайлаудың 
маңызы мен алдағы елдің болашағы əрбір адамның қолында тұрғанын 
атай отырып, дауыс беру əрбір қазақстандықтың   өз таңдауын жасауға  
үлкен мүмкіндіктері бар екенін айта кетуді де есетен шығармады. 

Талайды тамылжыған əндерімен тамсандырған, еңбектеген баладан
ңкейген қарияға дейін əндерін сүйіп тыңдайтын «16 қыз», «құдаша»,
ой жыры» сында тамаша əндерімен өз тыңдармандарының жүрегіне
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Даңқты серілер өңіріміздеДаңқты серілер өңірімізде

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.
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Алихан Букейханов был круп-
нейшим политическим дея-

телем, при этом великолепно 
писал гуманитарные тексты, 
скажем, о казахском эпосе. Он 
был профессионалом в кон-
кретном деле и в то же время 
человеком широчайшего кру-
гозора, крупным организато-
ром, целеустремленным и во-
левым.
Ахмет Байтурсынов – ода-

ренный просветитель, пре-
красный поэт и публицист. 
Он создал казахский вариант 
арабографичного письма, вы-
пускал журнал «Маса», при-
званный пробудить дремлю-
щую энергию национального 
самоутверждения.
И конечно, великий Муха-

меджан Тынышпаев. Инженер, 
который строил Туркестано-
Сибирскую магистраль, и вме-
сте с тем автор богатейших 
материалов по восстанию 1916 
года и книги по истории казах-
ских ханств. 
В кругу этих людей был и 

Магжан Жумабаев, поэзия ко-
торого имела едва ли не ма-
гическое воздействие на чи-
тателей. Магжан тоже получил 
прекрасное образование. У 
него есть знаменитые стихи, 
посвященные Тамерлану: «Көк 
аспан тəңіріңнің тұқымы жоқ, 
заты жоқ, жер тəңіріci Темірдің 
тұқымы түрік, заты от». Тюрк-
ская самоидентификация М. 
Жумабаева актуальна и сей-
час. Китай, Россия, США – в 
этом перехлесте растущих 
страстей нам, конечно же, 
нужна Центрально-Азиатская 
солидаризация. И это одна из 
базовых идей Алаш Орды.
Под большим влиянием ду-

ховных исканий алашординцев 
был Мухтар Ауэзов. Свиде-
тельством тому – статья «Япо-
ния», написанная им в 20 лет 
(недавно она была переизда-
на). Лидеры Алаша в то время 
искали примеры государств, 
которые сумели противосто-
ять на Евразийском простран-
стве экспансии Запада. И это 
была Япония, осуществившая 
в 1861 году реформы Мэйдзи, 
которые Мухтар Ауэзов взвол-
нованно анализирует, обращая 
особое внимание на их образо-
вательные программы. Япония 
в тот период стала в большом 
количестве направлять сво-
их молодых людей на учебу в 
Германию, в другие страны Ев-
ропы. В итоге к началу XX века 
японцы стали нацией, умею-
щей отстаивать свои интере-
сы. Этот пример был нужен 
лидерам Алаш Орды.
О притягательном опыте 

Японии рассуждал не только 
Мухтар Ауэзов. О нем писали 
также Миржакып Дулатов, Али-
хан Букейханов. Потом, когда 
накатилась волна репрессий, 
многих представителей казах-
ской интеллигенции обвинили 
в шпионаже в пользу Японии. 
На мировоззрение алашор-

динцев влияние оказывала 
и Турция, осуществившая во 
второй половине XIX века ряд 
важных реформ. Заметной 
фигурой этого периода турец-

кой истории стал Зия Гёк Алп, 
философ и поэт, автор поэмы 
«Золотое яблоко Турана». Есть 
в ней строки: «Нет узбека, нет 
ногайца, нет татарина-казанца, 
Есть лишь нация одна – ту-
ранская она». Туран – символ 
объединения тюркских наро-
дов. Другой такой дееспособ-
ной и просвещенной партии, 
как Алаш Орда, на территории 
Центральной Азии не было. 
Люди Алаша хорошо знали, ду-
ховно подпитывали друг друга. 
В смутные для России времена, 
после Первой мировой войны, 
они сумели доходчиво и убеди-
тельно доказать право казахов 

на земли, которые и составили 
территорию современного Ка-
захстана. Малые числом, но 
великие духом, они сумели это 
сделать – оставить потомкам 
в наследство границы неза-
висимой Родины. Кроме того, 
они выпускали ряд журналов, 
и казахи, в силу трагических 
обстоятельств вынужденные 
покидать родные места, как 
амулеты увозили с собой эти 
издания, наполненные духом 
свободомыслия. 
Хочу сказать о гениальной 

повести Мухтара Ауэзова 
«Қилы заман» («Лихая годи-
на»). Первым читателем ее 
рукописи был Ахмет Байтурсы-
нов. После первой публикации 
«Лихая година» 40 лет была 
под запретом, затем издана 
на русском языке в переводе 
Алексея Пантиелева в жур-
нале «Новый мир» благодаря 
Чингизу Айтматову, Адию Ша-
рипову и гражданскому муже-
ству Александра Твардовско-
го. Айтматов, который написал 
предисловие к повести, назвал 
ее самым сильным произведе-
нием антиколониальной лите-
ратуры. 
К сожалению, в русском пе-

реводе есть неточности, сокра-
щения. Переводчик хотел из-
бавить уже ушедшего из жизни 
Мухтара Ауэзова от обвинений 
в пантюркизме. В оригинале 
повести действуют не только 
казахи, но и киргизы, и даже 
узбек, извещавший повстан-
цев о планах карателей. Други-
ми словами, речь в ней идет о 
Центрально-Азиатском восста-
нии 1916 года. В этом смысле 

повесть настояна на мировид-
ческой концепции Алаш Орды. 
Естественно, те, кто уходил за 
рубеж и увозил эти журналы, 
транспортировали в широкий 
ареал идеи Алаш Орды.
В полупустынных землях 

Западного Казахстана растет 
бұйырғын, трава не высокая, 
но кустистая, глубоко уходя-
щая корнями в почву. Верблю-
ды объедают эту траву, но она 
бессмертна. Свободолюбие 
казахского народа напоминает 
мне трава бұйырғын. 
Под большим влиянием 

Алаш Орды был Шакарим, ко-
торый писал серьезные иссле-

дования и поэмы на историче-
скую тему, глубоко погружаясь 
в корневую систему казахской 
истории. Это был замечатель-
но образованный человек. 
В его сочинениях органично 
присутствуют имена и труды 
Платона, Аристотеля и аль-
Фараби.
Кочевник не берет в доро-

гу лишнее. Но всегда берет с 
собой древние свитки, арабо-
графичные рукописи, родос-
ловные, в памяти своей несет 
легенды, эпос, свою культуру. 
И умеет все это сохранить в 
новой среде обитания.
В 1969 году китайско-

советскую границу с оружием в 
руках пересек Айтан Нусупхан. 
Во времена культурной рево-
люции в Китае он был лидером 
казахского и уйгурского моло-
дежного движения против ки-
тайской доминанты на терри-
тории Синьцзяна. Мне выпало 
счастье дружить с ним многие 
годы до самой его кончины. Это 
был высокообразованный че-
ловек, великолепно владевший 
уйгурским и китайским языка-
ми. После учебы в Москве, где 
была создана патриотическая 
организация «Жас Тулпар», мы 
стали возвращаться на родину. 
И здесь произошло сращение, 
единение жастулпаровцев со 
свободомыслящей казахской 
интеллигенцией. В эту среду 
органично влился Айтан. Ску-
пая, но все же поступающая 
информация об Алаш Орде 
рождала ощущение близости с 
ее программой и действиями.
В настоящее время опубли-

кована часть документов, хра-

нящихся в архивах КГБ СССР 
и КГБ КазССР, о деятельности 
«Жас Тулпара». Там много до-
несений о том, что мы говорили 
и делали. В то время готовилась 
большая кампания по разгрому 
нашего движения, но ее доста-
точно решительно пресек Дин-
мухамед Кунаев. Мы ему за это 
благодарны. Кунаев, конечно, 
был партийным функционером, 
крупным государственным дея-
телем в структуре Советского 
Союза. Но его студенческие 
годы тоже прошли в Москве, с 
молодых лет он хорошо знал 
стихи Магжана Жумабаева, 
мечтал быть похожим на Муха-
меджана Тынышпаева. В этом 
тоже влияние Алаш Орды, лю-
дей профессиональных и про-
свещенных.
В разговоре Об Алаш Орде 

считаю долгом назвать имя 
академика Сайма Балмухано-
ва, который в 60-е годы был 
директором института онко-
логии и имел возможность 
выезжать за границу. Сильно 
рискуя, он привез нам журнал 
«Милли Мəдениет», который 

в 1944 году издавался в тюрк-
ском легионе при содействии 
Мустафы Чокая. В нем были 
поэмы, стихи, эссе не только 
репрессированных казахстан-
цев – Ахмета Байтурсынова, 
Магжана Жумабаева, само-
го Мустафы Чокая, но также 
узбекских и кыргызских поэтов. 
Этот замечательный журнал 
открывал нам новый мир.
Айтан Нусупхан номиниро-

вался на премию им. Муста-
фы Чокая. Но не успел стать 
лауреатом, ушел из жизни при 
загадочных обстоятельствах. 
Труды Чокая он исследовал 
глубоко, перевел их турецкое 
издание с чагатайского на со-
временный казахский язык. 
Интерес Айтана к письменно-
му наследию Мустафы Чокая 
не случаен: он видел близость 
своих политических взглядов, 
сформированных в антики-
тайской борьбе, с тем, о чем 
думал и писал Чокай. В обоих 
жил жертвенный и героиче-
ский дух Алаш Орды. Их судь-
бы проясняют истину: там, где 
есть сражающееся казахское 
самосознание, обязатель-
но выходят из забвения идеи 
Алаш Орды. Сейчас в странах 
Западной Европы проживает 
много казахов. Они общаются 
между собой и помнят о роди-
не. В Лондоне состоялась все-
мирная премьера симфонии 
Карла Дженкинса «Шакарим». 
Творчество Шакарима хорошо 
знали и высоко ценили ала-
шординцы. На премьеру прие-
хал из Праги Мухтар Магауин, 
наш выдающийся писатель. На 
этой встрече была и моя дочь 

Зифа Ауэзова, прибывшая из 
Голландии. Она – президент 
европейского общества иссле-
дователей Центральной Азии, 
перевела на русский язык гени-
альное творение Махмуда Каш 
гари «Диауни-Лугат- ат-Тюрк». 
Махмуд Кашгари объездил 
земли, где в XI веке проживали 
тюркские народы. Он бережно 
собирал их пословицы, пого-
ворки, образцы поэзии. Воссо-
единял тюрков и внес громад-
ный вклад в выход тюркских 
народов из-под доминанты 
арабского языка. По духу свое-
му это было деяние, понятное 
и близкое алашординцам. Не 
случайны поэтому многочис-
ленные ссылки в их трудах на 
Махмуда. Не случайно и то, что 
Зифа в поле своих гуманитар-
ных предпочтений включила 
как Махмуда Кашгари, так и 
историю Алаш Орды, деятели 
которой обосновали границы 
современного Казахстана. 
Алашординцы широко смо-

трели на мир. Так было во все 
времена: как только человек 
замыкается в своем малень-
ком мирке, он теряет способ-
ность бороться за Родину. 
Великие джигиты Алаш Орды 
были толерантны, они много 
читали, переводили, были оча-
рованы мировыми духовными 
ценностями. Это были аристо-
краты духа, хотя происходили 
из самых разных сословий. 
В тигле необычайно высоких 
температур формировалась их 
духовность. В этом процессе 
участвовали наш эпос, музыка, 
орнамент, наш великий Абай. 
Квинтэссенция казахского на-
ционального духа – вот что та-
кое духовный мир Алаш Орды. 
И это – из числа вечных, бес-
смертных ценностей.
Ахмет Жубанов – замеча-

тельный композитор, брат 
выдающегося лингвиста Ку-
дайбергена Жубанова, рас-
стрелянного в годы репрессий. 
Как только на литературном 
горизонте появлялись одарен-
ные поэты, такие, например, 
как молодые еще Кадыр Мырза 
Али и Туманбай Молдагалиев, 
Ахмет Жубанов предлагал им 
встретиться и где-нибудь на 
парковой скамейке читал на 
память поэмы «Батыр Баян» и 
«Койлыбайдың Қобызы» запре-
щенного Магжана Жумабаева. 
Так растет трава бұйырғын, так 
действует непобедимая духов-
ность.
Вдову Магжана Жумабае-

ва звали Зылиха... Ее еще 
называли Қара кемпір. Она 
была благородно красивая, 
смуглость спелой вишни ей 
очень шла. Когда еще Магжан 
не был реабилитирован, она 
мужественно и изобретатель-
но собирала его поэтическое 
наследие. Габбас Кабышев 
– директор литфонда, Ол-
жас Сулейменов, Сатимжан 
Санбаев и я с каждой зар-
платы собирали по десять 
рублей, брали цветы, шли к 
Зылихе-апай и отдавали эти 
деньги ей. Собранные стихи 
и поэмы Магжана распечата-
ли в трех экземплярах. Свой 
экземпляр я по совету Аскара 
Сулейменова вручил ярко о 
себе заявившему в то время 
молодому и талантливому по-
эту Иранбеку. Алаш Орда как 
идея не знает границ во вре-
мени. Из людей она сотворя-
ет народ, народ превращает 
в толерантную, жизнеспособ-
ную нацию.  

М. АУЭЗОВ.
“Казахстанская правда”, 

11 марта 2011 г.
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Ақынның шығармалар жина-
ғынан теріп алынған мысал-
дарға көңіл аударсақ: Наурыз 
деген кісі аты да болған. Наурыз 
қашып құтылып, он алты бала ат 
арқасында соңынан шұбырып 
жүрген соң үйсін Төле билердің 
заманында наурыздаманың 
қадыр-құны астан, тойдан 
ілгері болады екен-деп бүкіл 
шығыс еліне ортақ жаңа жыл 
мерекесін дəріптей сөйледі; 
Парат саледе наурыздама той 
тамаша, Ғажап-жай Бұқараның 
рүкістаны т.б. «Қобыланды» ба-
тыр жырынан:  Қаз жайлайтын 
саздаймын, Наурыздан соңғы 
жаздаймын; Наурыз - март айы. 
Хорезми жырынан: Йүзүң - нау-
рыз уа қашың - байрам айы т.б.

НАУРЫЗ СӨЗІНІҢ НАУРЫЗ СӨЗІНІҢ 
МАҒЫНАСЫН БІЛЕМІЗ БЕ?МАҒЫНАСЫН БІЛЕМІЗ БЕ?
В.Радлов: «Наурыз. - 1) жаңа 

жылдың бірінші күні (наурыз 
айы); 2) қырғыз есімі.  Науруз – 
бай,  Кені - Сары ақылдасты» - 
деп жазады. 
Л.Рүстемов: «Жаңа күн. 

Наурыз: парсының күн тізбесі 
бойынша жаңа жыл күні, күннің 
торпақ белгісіне  түсуі – 21 
наурыз» - дейді. Будагов пен 
Рүстемовтың жазбасында 
алшақтық бар. Бірі- күннің қой 
белгісіне түсуімен,   екіншісі - 
күннің торпақ белгісіне түсуімен 
түсіндіреді.
М.Ысқақов: «Наурыз атауы 

қазақ тіліне Соғда мен Хорезм 
арқылы ежелге парсы тілінен 
келген. Бұл айды соғдалықтар 
наусарыз, хорезімдіктер нау-
сарджи... - деген. Парсы аңызы 
бойынша, адам бұдан сегіз 
мыңдай жыл бұрын, фервер-
дин айының бірі күні (хұрмұз 
күні) жаралған. Ол уақытта 
күн жазғытұрғы күн мен түннің 
теңелу нүктесінде болған. Осы 
аңыз бойынша, ежелге парсы-
лар бірінші фервердинді жыл 
басы деп есептеп, оны жаңа 
жыл күн-наурыз (нау-жаңа, 
руз-күн деген сөз) деп атаған. 
Сондықтан Иранда бірінші 
айдың бірінші күні наурыз - деп 
аталады да, қалған 11 айдың 
бірінші күндері хұрмұз» - деп 
жазған.  
Л.Будагов өзінің сөздігінде: 

Наурыз түріктердің ұлттық 
календарлық мейрамы. 
Қырғыздарда үш наурыздың 
түрі бар: 1. көне наурыз-жалпы 
қырғыздық; 2. парсылық ноу-
рузъ – тоғызыншы наурыз 
немесе көктас деп аталады. 
Бұл туралы мынандай аңыз 
бар. Бұхарда көктас болған 
екен. Ол бір-ер минутта өзінен 
өзі жұмсарады, сол уақытта 
пышақты қадап үлгеру керек, 
ал қадап үлгермеген жағдайда, 
ол тас қайтадан қатып қалады. 
3. Руы Байбақты. Сыйық 
сұлтан тайпасынан шыққан 
біреу қырғыздардың арасы-
на, Түркістанға ескі наурызға 
теңестірілген 12 жəне 13 күндік 
жаңа күн санауды енгізген. 
Қырғыздар бұл стильді қатты 
қолдайды, Сыйық сұлтанның 
тайпасы бұны қатаң сақтайды 
екен деп жазды.  Жоғарыда 
Л.Будагов жазған үш наурыз 
қазақ  ақын-жыраулардың өлең-
жырларында ұшырасады. 

Мысалы, М-Ж. Көпеевтің ауыз 
əдебиетін жинаған үлгілерінде 
үш наурыз тіркесі кездеседі. Үш 
наурызды берейін, Сол үш нау-
рыз өткен соң, Уадаға келгеймін; 
Бай үйінде жатады, Үш наурызға 
жұбанып; Қанша аяйтын жаның 
бар, Үш-ақ наурыз өткенде. 
Осы үш наурыздың халық ме-
трологиясына қатысы барын 
С.Жанпейісова да кандидаттық 
диссертациясында атап өткен. 
Демек, үш наурыз деген,  на-
урыз мейрамының  бір жылда 
үш рет өткенін білдірмесе ке-
рек.  Ол наурыз мейрамының 
түрлі өтілу сипатынан   хабар-
дар етсе керек.  Наурыз мей-
рамы кезінде «наурыз көже»; 
«наурыздық» дайындалған. 
«Наурыз көжеге» жеті тағамның 
түрін қосқан. Ə.Қайдар «Наурыз 
көже - қазақтың мұсылманның 
жаңа жыл мейрамында дайын-
далатын дəстүрлі тағамы» - де-
ген.

МӘШҺҮР ЖҮСІП МӘШҺҮР ЖҮСІП 
ЕҢБЕГІНДЕГІ НАУРЫЗНАМАЕҢБЕГІНДЕГІ НАУРЫЗНАМА
Мəшһүр Жүсіп «Нұх Наурыз 

тарихы» - деген жазбасында 
«Нұх пайғамбар дарақтан кеме 
пішкен, Ол кеменің тақтайын 
тышқан тескен» - дейді.  Топан 
судың қаптағаны айдан анық 
екендігін айта келіп, əуеде 
құстан басқаның ұшқанын, 
суда балықтан басқаның 
жүзгенін көрдіңдер ме? – деп, 

міне, енді бұл күнде адам-
зат аэроплан жасап алып, 
құстай ұшпай ма, су астымен 
жүретұғын кеме жасап алып, 
дариялардан балықтай жүзбей 
ме?! Бұл-дүние тұрған сайын, 
адамзаттың ақыл-ойы арты-
лып, ғылым-білімнің күшейгені 
деп жазады. Топан судың 
болғандығын, үйіліп, төбе-төбе 
болып қалған құмдар: Қылыл 
құм, Қара құм, Жеті қоңырдың 
құмы т.б. айтады. Су астынан 
ең алғаш қылтыйып көрінген 
тау ол-Ұлытау, тау тұңғышы 
болғандықтан Ұлытау атанған. 
Одан кейін тарбайып-тарбайып, 
адыр-бұдыр болып көрінген 
мен едім дейді - Тарбағатай мен 

Шыңғыс таулары. Ал су асты-
нан көп жыл көрінбей тұншығып 
шыққан кенже тау – Баянаула. 
Баянауланың ұзындығы жиыр-
ма бес шақырым, көлденеңі – 
он бес шақырым. Бір өзінде жеті 
көл бар –дейді Мəшһүр Жүсіп. 
Нұх пайғамбар еркегі, 

ұрғашысы араласып, сексен 
қаралы жолдасымен кемеге 
мініп, алты ай, он күн суда жүзіп, 
су тартылып кеме Қазығұрт 
тауына кез болып, қара жер-
ге тоқтаған. Өздерінің аман-
есен қалғандарына қызық, 
мереке, той жасаған. Дəл осы 
күнді ай есебімен санағанда 
«Мұхарамма» айының оны 
екен де, жұлдыз есебімен 
санағанда, күннің хамале бір 
уəжібіне кірген күні-бірінші ха-
мале болып табылады екен. 
Нұх пайғамбардың тұңғыш 
баласының аты  Сам екен. Ғараб 
(араб), Ғажам – сол Самның 
ұрпағы екен.  Біреуі - Ғараб де-
ген ұрпағы  ай есебін ұстап, жыл 
басын «Мұхарамма»-деп са-
нап, оның оны – «Ғашура күні» 
- деп, мейрам қылып ұстаған. 
Екіншісі - Ғажам жұрты  жұлдыз 
есебін  ұстап «Бірінші хамале» 
жыл басы деп, мейрам қылып 
ұстаған. Мұның ұстап қалған 
күні число (М-Ж.) есебімен 
марттың (М-Ж.) тоғызына  дəл 
келіп, қыс пен жаздың аударыс, 
төңкерісіне дəлме-дəл болып 
шыққан. Қазақ бұны «Бұхар 

есебі» - дейді. Бұл есептен 
біздің қазақ жұрты орысқа 
қарағанша, аумай, жаңылмай 
ұстап келген. Сол уақытта пат-
шалар «Жаңа жыл тойы!»- деп, 
сегіз күн ұдайымен қол астына 
қараған жұртқа той, тамаша 
беретін дəстүр болған. 
Үйсін Төле билердің зама-

нында наурыздаманың қадір-
құны астан, тойдан ілгері бола-
ды екен. Би Едіге Баянауланың 
бауырында жүз кісі болып, 
Қызылтаудағы Сəти тасын-
да отырған Мырзақұл баласы 
Сəти мырзаға барып, наурыз-
ды қылдырамын деп атқа 
мінген екен дейді.  Сəти (Тəти-
М-Ж.)  мырза үйде жоқ екен. 

Қансонар болған соң, бүркіт 
алып, аң аулауға шығып кеткен 
екен.   Баяу деген бəйбішесі:  
–мырзаңыз ас-суды алып кет-
кен жоқ деп, ас та төк, шаш та 
төк наурыздама қылыпты. Баяу 
бəйбіше Едігеге сіз бір жақтан 
бір жаққа бара жатқан жолау-
шы емессіз, əдейі наурыздама 
қылдыра келдіңіз. Ұдайы сегіз 
күн қылмаған соң, мұның қылуға 
не сəндігі бар? – деп сегіз 
күн күтіп сыйлап, бір күннен 
бір күнін асыра беріпті. Сəти 
(Тəти - М-Ж.) мырза алдырған 
түлкілерінің ішінде бір қара 
түлкісі бар, наурыздаманың 
үстіне келіп қалыпты. Қара 
түлкіні алғанына бір қуанып, 
«Наурыздама қылдырамын» 
- деп,  Едігенің  келгеніне екі 
қуанып: 

- Бұл наурыздама Баяудікі 
болды. Мен ұрғашының наурыз-
дамасына ортақтаспаймын!-
деп, басы Едігенің өзіне 
түйе бастатқан тоғыз, онан 
кейінгісіне: біріне түйе, біріне 
ат, жүз кісіден бір кісіні құр 
қоймай, ең аяғы атшыларға 
дейін бір-бір матадан үлестіріп:  
Міне, - менің наурызым! -  деп, 
сый қылыпты.  Наурыз жай-
ын ұқтыратын кітаптың аты 
– «Салдама» дейді екен. Ол 
күнде тілі орамды, сөзге шешен 
шалдардың батасы болады. 
Қожа кітап оқығанда, шалдар 
бата қылғанда, жұрт жылап, 

шулап: «Амин!» - деп отыратын 
болған. Мал сойып, наурызда-
ма қылуға шамасы келмейтін 
кедейлер жалғыз қой сойса да, 
наурыз күні бір қазан көжеге 
салып: «Ауылға татырамыз!»-
деп, басын сақтап қояды. 
Байлардың бəйбішелері ірімшік 
пен майдан жасап, қарын-
қарын жент сақтайды. Қыстүгіні: 
«Бұл жентіңізді қашан бастай-
сыз, бізге қашан татырасыз?-
деушіге: «Шырақтарым, 
əлі Самарқанның көк тасы 
жібігенде, бұл жент те өзі 
балқып, босайды. Сон-
да бастаймын! Осы күнде 
қайыршықтай қап-қатты пышақ 
өте ме!» дейді екен. Мəшһүр 

Жүсіп: «Міне, мен осы жентті 
жасатып, дəл наурыз деген 
күн бастатып көрген кісімін. 
Айтқаны-айтқандай!» - депті. 
Қазақта «Наурыз» деген де кісі 
аты болған. Келін-кепшіктер 
атай алмай: «Ұлы күн»-деп, 
«Ұлыстың ұлы күні!»-деп кеткен. 
«Ұлыс» Түркінің ата-баларынан 
қалған ескі тіл. Біздің қазақта: 
«Ұлыстың ұлы күні»-Наурыз. 

ИСЛАМ ДІНІМЕН ИСЛАМ ДІНІМЕН 
НАУРЫЗДЫҢ БАЙЛАМЫСЫНАУРЫЗДЫҢ БАЙЛАМЫСЫ
Наурызға ислам дінінің 

ықпалы зор болған. Оның 
əсерін бүгін де байқауға бола-
ды. Қазақтар наурызды ата-
бабасының аруағымен бай-
ланыстырады, құран қатым 
түсіреді, құрбандық шалады, 
өлген ата-анасының, туған-
туыстарының басына барып, 
құран оқиды т.б.  Наурыз бен 
алас семантикалық мағынасы 
жағынан тығыз байланыста 
болған сыңайлы. Екі мейрам 
да табиғаттың (экологиялық) 
тазалығына қызмет еткен.  
«Алас» мейрамы кезінде, 
қуарған ағаштардың, шабыл-
ған талдардың орынына жаңа 
шыбықтар еккен, бұлақтардың 
көзін ашқан, ескі шөптерді 
өртеген, немесе жаңа шабын-
дыққа, жайылымға жер дай-
ындап əдейі өрт қойған, оған 
қарама-қарсы өрт жіберіп,  
бүкіл алқап өртке оранбас үшін, 
қатаң реттеп отырған, оны 
«өртең»-деп атаған. Бір сөзбен 
айтқанда  күзеуде, көктеуде, 
қыстауда үнемі  алас жүріп 
отырған.  Кейіннен алас өзінің 
ту бастағы мағынасынан сəл 
де болса айрылып, отбасылық 
мейрамға дейін төмендеген. 
Наурыз бен тəңір, ұмай мифтік 
жағынан тығыз  байланысты. 
Сол сияқты наурыздың ұлттық 
мейрам болғанына қарағанда 
о бастағы көне атауы басқа 
болған сияқты. Мысалы, 
«Ұлыстың ұлы күні» - деген.  
Түркі жұрты да күн мен түнді, 
аспан мен жерді  (Тəңір мен 
Ұмай)  күннің өз өсін айнала 
отарып жерді айналатынын 
ежелден білген, жұлдыздардың 
(жұлдызшылар) ағысын, ағуын 
адамның өмірге келуімен 
байланыстырған.
Абай: Күн күйеу, жер 

қалыңдық сағынысты,
Құмары екеуінің сондай 

күшті, - десе, 
Мəшһүр Жүсіп: Аспан көк – 

байы, Жер – қатыны – дейді.
Бұл –үн мен жерді образ 

арқылы суреттеу болғанымен, 
Ұмай мен Тəңір бейнесін 
ашып беруде таптырмайтын 
көркемдегіш тілдік құрал. 
Демек, наурыз түркінің  ата-

дан балаға жалғасып келе 
жатқан  мейрамы.  Ендеше, 
Мəшһүр Жүсіптің: «Елді, жұртты 
оңға бастаймын! Ілгері басуы-
на, мал басы өсуіне тілеулес 
боламын!»-деушілер... осы на-
урызды құрметтеп: «Ұлыстың 
ұлы күні» атандырып, той-
тамаша қылдыруға тырысу ке-
рек» - деген сөзі əлі де өзінің 
құндылығын жойған жоқ.  
Филология ғылымдарының 

докторы., профессор
А. ТҰРЫШЕВ

Дәстүр
Наурыздың тарихыНаурыздың тарихы

ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ МЕРЕКЕЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ МЕРЕКЕ
Алты қанатты киіз үйлер 

тігіліп қазан-ошақтың жалы-
ны жалындаған ауыл. Дəлірек 
айтсақ, ПМУ-дың ауылы 22 
наурыз күні Жүсіпбек Аймауы-
тов атындағы қазақ музыка-
лы драма театры ауласында 
əз-Наурыздың ерекше сəн 
- салтанатпен қарсы алды. 
Əдеттегідей алтыбақан ор-
натылып, қыран бүркіт, жара-
сымды киінген қыз жігіттердің 
бір арнаға жиналуына 
себепші болған той күн мен 
түнді теңелтіп самарқанның 
көк тасын жібітіп, көгіне 
күнін өрлетіп ешкі мен қойын 
төлдетіп, қаймақ пен сүтін 
көлдетіп келетін ұлыстың 
ұлы күні əз-Наурыз өзге ме-
рекелермен осысымен – ақ 
ерекше. Дүбірлі тойға ПМУ 
ұжымының дайындығы ора-
сан зор болғанын да атап 
өткен жөн. Əр факультеттен 

тігілген киіз үйлер мерекенің 
сəнін келтіре түсті. Сырттан 
қарағанда бірден қазақтың 
ауылы екені аңғарылады. 
Себебі қаланың тас 
кеудесінде өсіп келе жатқан 
жас буындар білсе, білер, де-
генмен осындай мерекелерді 
өз көзімен көргені тіптен 
өзгеше. Сəн-салтанатқа толы 
мерекеге ПМУ ұжымы ғана 
емес, қала тұрғындары да 
қонақ болды.
Жайылған кең дастар-

ханнан келген қонақтардың 
барлықтары да дəм татты. 
Наурызды наурыз көжесіз 
елестету мүмкін емес. Əз-
Наурыздың дəстүрлі тағамы 
наурыз көжені басқа кезде 
емес дəл осы күні əзірлеудің 
үлкен сыры бар. Жаңа жыл-
ды молшылықпен қарсы алу 
ырымы бəрімізге де белгілі. 
Сондықтан наурыз көжеге 

жеті түрлі тағам қосылуы –  бұл 
келер жылдың мол табысты əрі 
сəтті боларын білдірсе керек. 

«Ұлыстың ұлы күні кəрі-жас 
құшақтасып көріскен» деген ба-
балар сөзі бар. Бұл күнде өкпе, 
налың болса, міндетті түрде 
мейірлік танытып, кешіріммен 
қарауды қалың жұрт əдетке 
айналдырған. Мінеки осылай-
ша ПМУ ұжымы дүбірлі тойдың 
куəсі болды. 

Ф. САППБЕКОВА

Наурыз бүкіл шығыстың жаңа жылы, жыл басы. Мәшһүр Жүсіп: Наурыз бүкіл шығыстың жаңа жылы, жыл басы. Мәшһүр Жүсіп: 
«Қазақтың қазақ болғанда, өзіне арналған, сыбағасына тиген «Қазақтың қазақ болғанда, өзіне арналған, сыбағасына тиген 
жалғыз мейрамы – наурыздама» - деген.   жалғыз мейрамы – наурыздама» - деген.   

«Наурыз тілегі» деген өлеңінде: «Наурыз тілегі» деген өлеңінде: 
Жаз исі бүгін келді, жан жайланды, Жаз исі бүгін келді, жан жайланды, 
Кешегі көрген бейнет артта қалды.Кешегі көрген бейнет артта қалды.
Өмірге жаңа жолдар ашатұғын, Өмірге жаңа жолдар ашатұғын, 
Жаңа жыл - бүгінгі күн - жазды алды - дейді. Жаңа жыл - бүгінгі күн - жазды алды - дейді. 
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– Ерлан Мұхтарұлы, «ғылым 
туралы» жаңа Заң қабылданып 
университеттердің маңызы тек 
біліммен ғана емес, сонымен қатар 
ғылыми орталықтар ре тін де 
де артып отыр. Сіздің ойыңыз-
ша, қазақстандық жоғарғы оқу 
орындарының осы заңдармен қа-
растырылғаны түбегейлі транс-
фор мациялануға дайын ба? 

– Бұл сұрақты біз жуырда ғана 
өткен конференцияда қарастырған 
болатынбыз. «Ғылым туралы» 
заң қаржыландыру, ғылыми сала-
ны басқару, кадрларды даярлау 
жүйелерін түбегейлі өзгерте отырып, 
еліміздің барлық ЖОО-ларға үлкен 
мүмкіндіктер ашады, ғылымның жəне 
жоғары мектептің дамуына бөгет 
болған бірқатар қиындықтардың 
жойылуына септігін тигізеді. Бүгінде 
ғылымның артылып жатқан маңызын 
түсінетін тек ғалымдар ғана емес. 
Қазақстандық қоғамның қойнауында 
бүгінгі таңда тек инновациялық 
жетілдірілген технологиялар арқылы 
озық экономиканы жасауға болады 
деген аксиоманы терең сезінуде. Уни-
верситеттер тек трансформацияға, 
өзгеруге ғана емес, реформа-
лар жоғары мектептерге қазіргі 
экономикалық шарттарға бейімделу 
үшін ауадай қажет болды.  

– Университеттерге Заңды қа-
былдар алдында тек кадрларды 
дайындау орталығы ретінде ғана 
емес, сонымен қатар инновация-
ны, жаңартпаларды іске асырушы  
позициясын ұстануға не кедергі 
болды? 

– Осы жағдайда, əйтеуір, ғылими 
ортада басты тұлға тек ғалым бо-
луы үшін заңды түрде шаралар 
тізімі  бекітілген. Жəне тек ресми 
түрде ғана емес. Ғылыми орта-
да ғалымдардың рөлін арттыру 
шешімі – кадрлық мүмкіншіліктерді 
дамытуға арналған. Ғылыми жоба-
лар мен бағдарламалардың болашақ  
тағдырын кім шешкен еді? Иə, кей-
де əділетті бағаларды қоя білмеген 
шенеуніктер. Бұл бағытта жаңа Заң  
жүзінде ғалымдарға кең өкілеттік 
берілген. Осындай қадам сөзсіз 
зерттеудің əділеттілігін, сапалығы 
мен  өзектілігін қамтамасыз етеді. 
Атап өту керек, екі жыл бұрын, 2009 
жылдың қыркүйек айында ғылым бой-
ынша кеңесте еліміздің Президенті 
Н.Ə.Назарбаев  ғалымның (бес 

кезеңдік қарастырылудан өтетін) 
ғылыми жобасының шамадан тыс 
бюрократиялық қаржыландыру меха-
низмін   қарастырды. Ол саты са-
нын бестен бірге дейін қысқартып, 
Ұлттық ғылыми кеңесті құруды 
ұсынды.  Ұлттық ғылыми кеңес ба-
сты ғалымдардан  құралып, ашық 
жəне таза сараптама негізінде 
ғылыми грант беру сұрақтарын 
шешуі тиісті. Əрине, ғылыми бірлестік 
бұл бағыттағы Заңның өзгерістерін 
қолдауда. ЖОО-да инновациялар-
ды кең ауқымда еңгізу үшін мұндай 
оңтайландырылған ғылыми жобалар-
ды қаржыландырудың бюрократиялық 
жүйесі талап етілмейді ме? - де-
ген сұрақ туындауы мүмкін. Жал-
пы «Ғылым туралы» жаңа Заңда 
қарастырылғандай, ғылымды қар-
жы лан дырудың жоға рлауы, біз 
мақұлдауымыз керек, ғылыми 
өнімдеріне сұраным жоқтығы да 
күрделі мəселе. Өздеріңіз ойлаңыз, 
ЖІӨ ішіндегі жаңа ғылыми өнімнің 
бөлігі соңғы жылдары 1,1%-дан 
аспайды, ғылыми өнімдерді өндіретін 
кəсіпорындардың белсенділігі – 
2,3%. Ғылым экономикалық рефор-
малау процессінен «шайылып та-
сталды» деуге болады. Бұл Кеңестің 
құлаудан кейін кəсіпорындарды 
инвесторларға бергенде, бұл 
кəсіпорындардың ғылыми ойдың ак-
кумуляторы болған конструктивтік 
бюролар мен тəжірибелі цехтардың 
тағдырын ешкім ойлаған жоқ. Бюро 
мен цехтарды айтып қайтеміз, біз 
көптеген құрастыру-құрылымдаушы 
(құрастыру-конструк тивті) институт-
тарды жоғалтып алдық. Менің ойымша 
бес жыл бұрын Қазақстан Республи-
касы Президенті Н.Ə. Назарбаев тың 
ниет білдіруімен құрылған жəне 
инно вациялық даму институтының 
мəртебесі бар ғылым Фонды белгілі 
бір мөлшерде өз көмегін тигізуі 
мүмкін. Приватизация жылдарында-
ғы дүмпу кезінде жоғалып кеткен 
тəжірибелік цехтер мен бюроларды 
(бірінші кезекте, кəсіпорындардың 
өзде рінің мүддесінде) қалыпқа 
келтіру қажет жəне мұнда жеке-
мемлекеттік əріптестіктің перспек-
тивасы өте ауқымды. Бұл бағыттағы 
кəсіпорындардың ғылым мен 
инновациялық үдерісімен интегра-
циясы реалды екеніне менің сенімім 
мол. Себебі жаңа Заңмен мемлекеттік 
емес жобалау жəне құрылымдаушы 
ұйымдардың дамуына бағытталған 
инвестицияларды тартудың түрлі 
механизмі қарастырылған. 

– Кəсіпорындардағы ғылыммен 
айналысатын кадрлардың жағ-
дайы не болмақ? Ғалымдарға 
төленетін аз жалақы жас əрі да-
рынды мамандардың бұл салаға 
тартылуына кедергі болмай 
ма? Жалпы қазірде ғалымдардың 
əлеуметтік мəртебесі төмендеп 
кеткен сияқты. 

– Сіздің айтқаныңыздың бірінші 
бөлімімен келісемін, бірақ екіншісіне 
– толығымен қарсымын. Иə, əрине, 
қазіргі кездегі ғалымның еңбекасының 
тарифы жоғары деңгейде емес, алай-
да жаңа Заңда ғылым саласының 
қызметкерінің еңбегінің жоғарылауы 
қарастырылған. Ал ғалымның қоғам 
ішіндегі мəртебесі жылдан жылға 
артып барады. Факт келтіріп кетейін: 
Республиканың тəуелсіздік жылда-
рында 20 мың ғылым кандидатта-
ры мен 3-4 мың докторлар дайын-
далды, оның ішінде қазақстандық 
ғылымда 60 кандидат пен 10 ғылым 
докторының ішінен біреуі ғана 
қалады. Ғылыми дəреже алуға талпы-
нушыларды ғылыми қызметтен гөрі, 
атақ-дəреже көбірек қызықтырады. 
Бұл бағытта жағдайды тек ЖОО-
дан кейінгі түбегейлі реформа 
ғана өзгерте алады – кадрларды 
батыстық үш сатылы «бакалавр – 
магистр – философия докторы (PhD) 
деп дайындауға ауысу. Протекцио-
низм жəне ғалым еңбекақысының 
төмендігі салдарынан біздің жүздеген 
отандастарымыздың алыс жəне 
жақын шетелдердегі алдыңғы 
қатарлы ғылыми орталықтарда жəне 
ЖОО-ларында жұмыс істеп жүр.  Мен 
де өзімнің əріптестерммен ҚР БжҒМ 
2 млн долларға лайық гранттық 
бағдарламасы бойынша ұсынысын 
құптаймын. Бұл қазақстандық 
ғалымдардың туған жеріне қайтып 
келуіне өзінің зор үлесін қосады.  

– Əлемдік нарықта ғылым 
өнімдері бойынша озық мемлекет-
терде ғы лымға арналған шығын 
үлесі ЖІӨ жалпы көлемде қатал 
бақыланады. Ал Қазақстанда 
ЖІӨ ғылыми өнім дер үлесі, сіз 
айтқандай, бір пайздан көбірек. 
Өзгерістер бола ма, əлде 
бұрынғыдай ғылым саласында 
артта қаламыз ба? 

– Экономикасы дамыған мемлекет-
терде ғылым өнімдері жəне ғылымға 
арналған шығын үлесі ЖІӨ жалпы 
көлемде жай ғана қатал бақыланбайды. 

Бұл – мемлекеттің экономикасының 
негізгі көрсеткіші болып табыла-
ды жəне оны 3% асырады. Мысалы, 
зерттеулердің ішкі шығынының үлесін 
Швецияда -3,8%, Финляндия - 3,5%, 
Япония - 3,44%, Швейцария - 2,9%, 
АҚШ - 2,84%, Германия - 2,54% жəне т.б. 
құрады. Экономикалық механизмдер 
салық салуда жеңілдіктер, кедендік 
баж салықтарының көп болмауы, 
бюджеттік қолдау, инвестициялар-
ды ынталандыру, ғылыми жабдықтар 
лизингі сияқты ықпалды шаралардан 
тұрды. «Ғылым туралы» жаңа Заңда 
бұл тəжірибе ескерілді.

– Жаңа Заңда классификация-
да зерттеу университетері 
туралы айтылады. Оның айыр-
машылығы неде жəне басқа өңір-
лердегі университеттер зерттеу 
университеттері бола алады ма?

– Зерттеу университеті түпкі өнімге 
ғылыми зерттеулердің перспекти-
валы қорытындыларын мақұлдап 
бағдарлау жүргізіп отырады.  
Зерттеу университеті ғылыми зерт-

телген өнімнің соңғы жемісіне өзінің 
өндірістік базаларында ғылыми 
технологиялық бағыттар неме-
се кəсіпорындар мен ұйымдардың 
сұранысы бойынша  ғылыми жүзеге 
асыру бағдарламалардың аясын-
да перспективаларын мақұлдап, 
бағдарлап отырады. Мұндай 
шешім бір жағынан, ғылыми зерт-
теулерге жасалған мемлекеттік 
тапсырысты, екінші жағынан, 
өндірістік кəсіпорындар мен ғылыми 
орталықтардың бірлесіп жұмыс 
істеуінде нысаналық пен үлкен 
қайтарымды туғызады. Географиялық 
тұрғыдан мұндай ЖОО байланысты 
емес, сондықтан үлкен аумақтық 
ЖОО-лар «жоғарғы эшелон лигасы-
на» кіре алады. Ең бастысы, оған кіру 
үшін, ғылыми потенциалы маңызды, 
яғни тағы да адамдық фактор. 
Елбасымыз Н. Назарбаев өзінің 

қаңтардағы «Болашақтың іргесін 
бірге қалаймыз» атты Жолдауында 
университеттік білім мен ғылымның 
дамуының жаңа деңгейімен 
қамсыздану керекпіз деді. Де-
мек ғылым саласымен қатар, білім 
жүйесінің де реформалануы бой-
ынша нақты бағдарлама жасалады. 
Жəне де «ғылым туралы» жаңа Заң 
осы маңызды міндеттердің жеңісті 
шешілуіне бағытталған. 

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ,
С. НЫСАНБЕКОВА.

Ғылымның жоғарлап келе жатқан бүгінгі 

лы сөз болған «Ғылымның орны мен жаңа 
Қазақстанның даму» атты аймақтық кон-Қазақстанның даму» атты аймақтық кон-
ференция өткізілді. Оған бірқатар белгілі ференция өткізілді. Оған бірқатар белгілі 
ғалымдарымыз қатысты. Аталмыш шара ғалымдарымыз қатысты. Аталмыш шара 
Қазақстан Республикасының білім және Қазақстан Республикасының білім және 
ғылым министрлігінің және С.Торайғыров ғылым министрлігінің және С.Торайғыров 
атындағы ПМУ тарапынан ұйымдастырылды.  атындағы ПМУ тарапынан ұйымдастырылды.  

Қазақстанды білімі мен ғылымы дамыған Қазақстанды білімі мен ғылымы дамыған 
елдер қатарына қалай қосамыз,  отандық елдер қатарына қалай қосамыз,  отандық 
ғылымның осал тұсы қайда, алдағы уақытта ғылымның осал тұсы қайда, алдағы уақытта 
қандай кедергілер туындауы мүмкін, «Ғылым қандай кедергілер туындауы мүмкін, «Ғылым 
туралы» Заңның қабылдануы ел экономи-туралы» Заңның қабылдануы ел экономи-
касына әсері қаншылықты болмақ? Міне, касына әсері қаншылықты болмақ? Міне, 
осынау сұрақтардың жауабын С.Торайғыров осынау сұрақтардың жауабын С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың ректоры, экономика атындағы ПМУ-дың ректоры, экономика 
ғылымдарының докторы, профессор Е.М.Арын ғылымдарының докторы, профессор Е.М.Арын 
берді. берді. 

Ғылымның жоғарлап келе жатқан бүгінгі Ғылымның жоғарлап келе жатқан бүгінгі

лы сөз болғ н «Ғылымның орны мен жаңалы сөз болған «Ғылымның орны мен жаңа
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Гүл көктем өмірімді күлімдеткен
Бұл көктемге жауқазын жырым жеткен
Ақ нөсердің алғашқы тамшысындай,
Жыр көктем жүрегімді дірілдеткен.

Жас қайың бүршігімен жұпар шашып,
Күн жадырап, қара жермен амандасып,
Ей, көктемім, сенің ақ жаңбырыңсыз
Болмас едім мұншама саған ғашық.

Таңы арайлы, мақпалдай түні жібек
Жауқазын жыр жанымда жүр үлбіреп.
Жыр бесігі жанымды əлдилейді
Күнің күліп, жатқанда қырың түлеп.

Жабырқаулы жанымды жыр қамшылады
Арайланып көктемнің таң шуағы
Бір үміт сəулесіндей жылтырайды
Кірпіктегі ақ жаңбыр тамшылары.

Сыр ақтарып, жауқазындай ерке гүлден
Сол ерке гүл кең далам көмкерілген.
Ақ ниетті, арманшыл жаңбырдан соң
Көкжиектен кербез орақ көмкерілген.

Ақ қыстың алыс қалды ызғарлары
Гүл атты нұр көктемнің қызғалдағы.
Жайсаң көктем сен менің аңсағаным
Орындалсын жастықтың ізгі арманы.

Амангүл МАРАЛ.

Құрметті оқырман қауым Сіздердің патша Құрметті оқырман қауым Сіздердің патша 
көңілдеріңізден шығу үшін біздің ұжым әркезде тың көңілдеріңізден шығу үшін біздің ұжым әркезде тың 
идеяларды іздеумен болады. Міне, соның бір парасы идеяларды іздеумен болады. Міне, соның бір парасы 

алдағы уақытта сіздер үшін «Сия сауыт» айдары жол алдағы уақытта сіздер үшін «Сия сауыт» айдары жол 
тартады. Аталмыш айдарымызды бет ашары оқу тартады. Аталмыш айдарымызды бет ашары оқу 

ордамыздағы жас ақындардың жыр шумақтары болмақ. 

Тамшылайды көктемгі жаңбыр тамшылары
Қар жамылған табиғатқа бұл тамшылар таңсық əлі.

Жан бітіп маңға, оянып өлке, нұрға оранып
Көктемнің үнін жылылықпен қарсы алады.

Тамшылайды, қандырып жердің құмарын
Аңқытып майдай көктемнің таза жұпарын.
Көк кілем төсеп, жасылға бөлеп даланы,
Біледі-ау жаңбыр өзінің нені ұтарын!

Тамшылары гүлге құлап сыбдырлаған,
Самал жел белді шарлап гүл ұрлаған
Кенелген қуанышқа кəрі мен жас,
Көктемге тамсанудан кім тынбаған!

Гүлнұр ЫҚЫЛАСОВА.

КЕЛДІ КӨКТЕМ

Табиғатқа жан кіріп.
Жасарды орман,
           құсқа толған.
Əн шырқалды шырылдап,
Сай салада мөлдір бұлақ
           толқындап-ақ барады.
Самал желмен
          көгереңдеген,
Жайқалды шөп басы.

Күн ұзарып
        түн қысқарып,
Теңеледі екеуі

Белдеу асып
       қызарып батып.
Алмастырар күн 

түнді,
Төрт-түлік мал
      төлдеп жатар.
Ақ мол болып, 
Жасарып барып.
Бүршік жарып,
Ағаштарға сəн 

кіреді.

Тойжан 
ДЮСЕНБАЕВА.

КӨК БӨРІКТІ, КӨК БӨРІКТІ, 
КӨРІКТІ КӨКТЕМКӨРІКТІ КӨКТЕМ

Тегіс тулап тебінсе теңіз-дала
Семіз қара қой қоздар егіз ғана
Көркемдерге телпеңдер тебіз бала
Нəрестесін уызбен емізді ана

Күн ұяға қонарда құс тізіліп
Үшбұрыш боп үйіне ұшты үзіліп
Көк бөрікті, көрікті Көктем деген
Күшті жігіт келіпті қысты жығып

Иіндіден елтітер иіс келіп
Қос мүйізді бергенде күйіске ерік
Нұрын шашып ашылған бəйшешек-күн
Қара жердің қойнымен сүйісті еніп

Қызғалдақтар құлпырды қырдан қарап
Кемпірқосақ боянып тұрғанда алап
Жылғалар да ағады жібігенде
Түлкіқұйрық сықылды бұрғандап-ақ

Төрт ай тосқан бағалы төзім-қарсақ
Көктемменен тұрғандай сезімді аңсап
Махаббат кеп ерітсе жүрек мұзын

Жер жаһанды шарлайды жер 
үн жар сап

Періштелер ел кезіп қанаты 
бар
Жаңа желі жаңарып жаңа 
туар
Жапырақтар бүршіктен 

тағы атылар
Қала тұрар керіліп 
тал бесіктен 
Аю-дала оянып таң 
атырар

Айбек ҚАЛИ.

НАУРЫЗ-КӨКТЕМНАУРЫЗ-КӨКТЕМ
Жадырап жаны жандардың,
Түрілер мейірім түндігі.
Шұғыласы атып таңдардың,
Шашылар ақ нұр бұл күні. 
Құлпырып байтақ кең дала,
Жібиді Жер-Ана кіндігі.
Самала желмен пандана,
Қылтия бастар қыр гүлі.

Су ағып тау-тас жылғадан,
Көң-қоқыс кетер шайылып.
Өзен, көл тасып арнадан,
Тоғайға жетер жайылып.
Ауылдың маңын айналып,
Жарысар ұлдар тай мініп.
Гүлдерін теру бөктердің,
Қыздарға ғана сай қылық.

Дəріптеліп көне дəстүрім,
Қазақы салтым жаңғырар.
Табиғат аршып тас жүгін,

Кейпінен ескі арылар. 
Көңілі көптің пəс 
бүгін,
Қақын жоқ халқым 
тарығар.
Мейраммен бастап 
əр күнін,
Əуезді əнін салды-
рар. 
Наурыз тойда 
дүбірлеп,
Шырқалар 
əсем, əн-
жырлар. 

Еркебұлан 
ƏМІРЕНОВ. 

Көңііілллілл көКөөКөКККөКөөКөКК ңіңііңіңіңііңңңңіллілл  кө
ббүбүбүббүүгін,
ҚаҚҚаҚаҚаҚаҚаҚҚ қықыққықықыыынннннннн 
тататаатат рырыыырыыыыығағағағғғ
МеМеМеММ йрййрйррйй ааа
əəрəр ккүнүү
ƏуƏууƏуеезезезддд
рарарарарр р.рр.р.рр.р.р  
ННаНаНаНаНаННааауууу
ддү
Ш

ОЗЫҚ ҒЫЛЫМНАН - ОЗЫҚ 
ЭКОНОМИКАҒА

күкккүк лілімдм ееткекенн
зызызызыыыын н жыжырырым жеж ткккенененнн
ы ыы таттатамшмшысысы ындай,й,
мммдідідідідідддддд  д д ддіріррірілілілдедедееткткктткенее .

енененененненее жжж ж жжұпұпұ арра  шш ашашшшшыпыыпыыпыыппыыыппыпп,,,
жеежжежеермммрменене  ааамаманддасасаааааса ыып,
ақа  жжаңаңбыбыыырырырырырр ңсңсңсңсңссңсңсңңсңсңсңң ыыыызззззыызызы
ма сас ғағаннн нннн ғғағағағағағғғ шышыыыыыыыық.қ.қққ

алддайай ттүнүнүнүүү і і жіжібебек
ымымдададададад  жүрүр үүлблбіреепппп.
ы ə əəəəəлдлдллддлдддлддлдддилилилииии ейе діді
а ааа а а қықықыыррррыыыыыырыыырр ң ң түтүлелеп.п.п.п.п.п.п

ммдды жыр қамммшшшшшышш лалады
іің ң таң шуағағы
йй ж жылылтытырарайдыыыыы
ттамамаа шыш лары.

зындай ерке гүлдененененн
лам көмкерілген.
л жаңбырдан соң
орақ көмкерілген.

ды ызғарлары
нің қызғалдағы.ы.ы.
менің аңсағанныым
қтың ізгі арманыныыны..

Амангүл МАМАМАМААМАМАРАРАРАРААРРАРАЛ.ЛЛЛ.Л.Л.ЛЛ.Л

ТаТаТааТТаТаТаТаааТааТТТ мммшммм ыллайайдыдыыы к к көкө темгмгггіііі жжжжжажжжжажж ңббңбырырырырырр ттт т таамамамаа шышыш лалаллааллаарырыырырырырыр
ҚҚҚаҚаҚҚҚҚҚ р р жаамымылғлғананнн ттабаа иғиғататтттқақақақааққақааа б    ұлл тт тамаммшшыыылллалалаарр р татаңсңсықықққ  əлі.

ЖаЖанн бібібібібібітттітіттітіпп пп ммммамааамаммаааңғңғғғң аа, ояняныыыыыпы  өлке, нннннұұұрұрұрррғғғағ  ораныныыппп
тттемнннініің ңңңң үннүнүнннүүүүү ініні  жжылыллы ыыылылыы ықпенннннн ққақақарсрсрсрср ыыыыы ы ы ааалалалаалааалададады.ы.

ТаТамшшшылайаййййййддыдыдыдыыыд ,, қақандндырырыыррррыыырыпы  жееререеее дің құұммааарырырынн
Аңңқыыыыыыытыт п мммаааааайдйддй айай көкөккктетееееет мніңңңңңңң т т  азаза а жжұжұпапарырын.н.н.
Көк кккккіккк лемм төтөөөөөтөөөссесееес п,п, ж асасыллллллы ға бббббөлөлөлөлөлөлепе  дд ддддалалалалалалаананананы,
БіБіБілллледі--ау жаааааңбңббңңңң ыырыр өзінініңң ң ңңңңң нені ұтарын!

Тамшылларары гүүүүлглгглглл е еее құқұлаап п ссыыысысыссыыбдырлаған,
Самамамал желл белдддддііі і шаашш рлр аппапп гг гг ггүүлүүүүү  ұрлаған
Кенееееенеелллгл ен ққуанышқшққққаа а кəəрір  ммменененнннененнен ж  ас,
Көкткттттеемеммге ттамсанудадададааан кікім мм тытытыт нбнбнббнбнбннбнббаған!

ГүГүГГ лнллнұрұр ЫҚЫҚЫЫҚҚЫҚЫҚҚЫ ЫЫЫЛЫЛЫ АСАССССОВОВОВОВОВООВОВОВОВААААААА.А.А.

ЖаЖаЖ н н ббб
КөКөккккт

ТТТТТ
А

КЕЛДІ КӨКТЕМКЕЛДІ КӨКТЕМ

ТаТТабиғаатқтқтқтқа ааа жжжажааж н кірріп.п.п..
ЖЖЖаЖаЖаЖаЖЖЖааасасардрды ороророрррррррман,
           қ қ ққ қ құсұсұссұсұсұұ қққққаақақаа тттт оло ғағаан.ннн.н..
ƏнƏƏƏƏн шшшшшшшырырқақақақаалдлддл ыы ыыы шшшышырырыыырыллддлддддддддаапапапаппапа ,
СаСаСааСайййй йй сасааас лалалададададааа ммммөөлөлллллл ідідід ррр р бұбұбұұбұұлллалаааалалаллақққққ
            тттололқықыындннднннддапапапппппа -аа-а-ааақққ қ қ бабабаабаарарараааар дыдыдыддд .
Саамамааам лллл жжежежеж лмл ененн
           көөөгегег ррерр ңдңдегеггененененеее ,,
ЖаЖайқйқалалдыыд  ш шш өпө  бааасаасаа ы.ы.ы

КүКүн н ұзұзара ыпып
        түтүн н қықысқсқарррарыыыыппыпппы ,
ТеТеңең ледіі еекеуіу

Белдеу асыыыпп
ззарарааррыпыыпып бб батататыпыы .
стстстттттс ыыыыррарр ккүнүнүн 

түтүннді,і,
т-т-түлүлллікікікіккккккккк ммммм м малал
төтт лдлдддепеп жжаатарар.
мммммоллоо  б бололып,, 
ааасасасасаасарырып барырыыыпп.пп
ршршр ікк ж жара ыпыпп,,,
ашшшштатарғрға сəəəəəннннн 

кккіккікірррреерерр ддіі..

Тоооооййжйжйй ананананананананананнн 
ДЮДЮЮЮЮЮЮССЕСЕСС НББАЕААЕА ВВВАВАВАВВАВВ .

д у
        қы
АлАлмааа

ТөөөТөррртртр
         
ААААқАқАқААА  
ЖаЖаЖаЖаа
БүүүБүүүрр
АғАғА а

ТеТегіс с тут лап тететтебііннснсснснссее ттттетеңіз-дааллалаааал
СеСеміз қққақақақақақ рараррара ққққ қойойойоййо  қ қ қозддддадаадд р егізіз ғаааннннаа
КөКөрккркркр емеммемме дед рге тетелплппппеееңеңее дееерр р р р ттееттетететеббібіббб з з з бабабаллала
НəНəНəəререресттстсс еесін у уууызыззбббебебебеббебеббббббб н н емеміізіззздді анннааа

КүККүүүүКүКүКүКүКүКүнннннн нн ұяұяұяұяұұұяяұұ ғғғаа қ қооононнно араррдаааа  ққұсұс т тізіліп
ҮшҮшбұбұрыр шш шш ш бббобобббооопп ппп үййүйүүүү іннніі ее ұшты үзілллліп
Көөк к бөбөрріктктттктіііі,і, к к өөөррріккііікікі ттітіті ККөкө тем м дедееггггенн
КүКүштштштштштштшштті і жіжігігіт т ккекееелілілілііптптп іі қықысты жжығығыыыыыпп

ИИИИіИИИіндндндддн іддіддддддідееннннненнн еее  лтлтлтітітеререр ииииіс келіп
ҚоҚҚоҚооҚоҚоҚооосс с с ссс мммүмүүмүмүүмүйййійійіздздздзддді іііііі і ббббебергргрр еенненненнде күйіске еррррірікккккк
НұНұНұНұНұНұН рыррырырырыырырр ннн н н шашашшашашашаааашшышышшшшышш п ашашшшшшылыыыыы ған бəйшешшшшшшееееке -күн
ҚаҚааҚаҚҚ рарарарарааа ж жжж еререррддідід ң қоқойнййнымымменен сүйісіссстітітітітті ее е е  енінініпп

ҚыҚыҚыҚҚыҚ зғзғғғзғғааалалаалааа ддададад қтқтқтаараррара қ құлұ пып рдддды ы ыыы қырдрддддананананананан қ қарррапааапп
КеКеКеКеКК мпммппііріріі қооқосасақ боб янып тұррғағаағаандндаа а ааалаа апапаппа
ЖЖыЖыЖыыЖЖыЖ лғлғлғлғлғлғалалалалалара  да ағады жібіігегеендндее
Түлкллклкккклкіқіқіқіқіққіқіқіі ұйұйұұұұ рррық сықылды бұұұрғрғананндададаааапппп-ақақ

ТөТөөртр  аааааай йй ттотототоссқан бағалы ы ы ттөтөзізімм----қақарсрсрсрсрр ақақ
КөКөкткткткткттеммемммеммемммммемееененен н тұрғандададай й й ссесезізімдмдмддмдддііі іі аңаңаңңңңаңңсаааппппп
ММаМаМаМаМаМаМахахахаахаахаббббббаатататт к ккеп ерітст е жүжүүрреек к ммұм зын

ндндды ы шашарррлрр айдыыы  жеерер
апапа

леерр ееел кеезіззізізіппп қааннанаааатыыыты 

еллі жажаж ңаңаңааң рырырырырырр ппп п жажаажажажжжажаңаңаңаңаа 

ааааақттттқтқтққ арарарарааа  б  үрүүрүрүрүррршішшш ктктенененннннненн 
ыыы аа аа тытытытыытыылалалааааррр
аааалллааалаллл  т т ттұрұрұрұрұрұұұрараррарара  к кккеререррерріілліліпіпіпппі
аааааалл бебебеб сісіісіктктктеенененее  
АААюююАю-д-далаалала а аааа ояояояоо ныныныныпп пппп тааатаңңң ң 
ататтырырррыррарарараара

АйАйАйА беек к ҚААЛИЛ .

р
ЖЖ р анн

ссаа

тттттттее

жже

ыырарарарр
аааағғығыығғығ
ҚаҚаҚааҚаҚаҚаҚаҚаҚаҚаҚаҚ
тата
ААААА
а

ЖЖер жааһһа
үнү  жаррррр    

ПеПерішштштштт
бабарр
ЖаЖаЖ ңаңаа  
ттууууутутуарарара
ЖЖаЖаЖаЖаЖаЖЖ пыыпыппп

татататаатата
ҚҚҚҚ

н айайайайнананнааалыып,пп
ррр ррр татаай йй й й мммммім ніііппп.
өөөөккткткткк ееререрердддіддіддіідідіід ң,ң,ңңң,ңңң,ңң
сасаасаййй қықыықыққ лылыыыыыыыыыық.қ

дəстүүүрүрүрүрррүү іміммімімім,,,,,
жаңғңғңғңғғғңғң ырырырыыыы арррр.
тас с с с жжүжүжүгінн,
скі аррррррррылылылылылыыыыларарарааар. 

ңңң ң ң пппппəəəəп сссссссс

хахааалқллллққлқлллққыыыыымммы  

ен баб стстапапапаппап 

ннннн ссасалдлды-

ззззззз ттт тоойдадададдада 
леп,
рқалар
ем, əн-
ырлар. 

ркекебұбұбұбұұбұұұбұбұлллаллаланнннн н
МІРРРРРРРЕЕЕЕЕЕНЕЕЕ ОВ. 

р
өптіңңңңң

жожжожжожжоқ 
р.
ммммммммемммемм
нннн,
əəəəəəəнінінінннінініннінн

рррррррррррррызызызызызызыызызыз
ббііббірлр
Шыыыыыррр
əсе
жыжы

ЕЕр
ƏМ

өп

жжжжжжжжжж
ааар
ааамамм
інінн
дііді ə əəə

урурурурурууруррррурру
үббб
Ш
ə

Ə

К
өкт
ем

К
өкт
ем

Бетті əзірлеген С. НЫСАНБЕКОВА
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8ТағылымТағылым

О первом президенте отечественной 
Академии наук написано и сказано не-
мало. Трудно не повториться в метафо-
рах и эпитетах (пусть и заслуженных), 
которых он в жизни на дух не переносил. 
И чем больше будет время отдалять 
от нас Сатпаева, тем зримее и величе-
ственнее в своей потрясающей простоте 
будет  образ этого человека-исполина, 
ученого-глыбы: большое, действительно, 
видится на расстоянии. И в канун его 
110-десятилетия в размышлениях 
о путях современной отечествен-
ной науки в духе сатпаевских 
традиций нелишне попытаться 
разобраться в самом «феноме-
не Сатпаева». Как превратить 
Казахстан из страны, где за-
щита научных диссертаций 
идет непрерывным потоком, 
в страну развитой науки и 
высоких технологий, воз-
рождая сатпаевские тради-
ции в науке? Ведь именно 
она, наука, была не просто 
делом всей недолгой  жиз-
ни академика Сатпаева, 
она была его спасением 
в драматические моменты 
жизни. Она помогала сно-
ва и снова держать удар 
судьбы, и, самое главное, 
наука в полной мере по-
могла в конкретных делах 
и поступках выразить его 
любовь к  своей земле, к 
своему народу. 
Есть мифы, связанные с 

наукой, которые должны быть раз-
рушены, чтобы формировать настоящих уче-
ных. Рационализм ученого привычно противо-
поставляют романтизму творца.  Но, по моему 
твердому убеждению, движитель науки, ее 
стержневой мотив – не гений, ниспосланный 
человеку небесами, не житейский прагматизм 
или озарение, а романтический порыв ученого  
лучше обустроить жизнь человечества, пом-
ноженный на подвижнический, поистине тита-
нический труд. Величайшие ученые – будь то 
Леонардо да Винчи, Михаил Ломоносов или 
Каныш Сатпаев – по сути своей деятельные 
романтики. Именно романтический настрой 
духа привел их в большую науку, вершин ко-
торой не покорить при посредстве ставших, к 
сожалению, приметой нашего времени науч-
ного мелкотемья и меркантилизма. 

«К великому сожалению, - заметил накану-
не 100-летия академика Глава государства 
Н.А.Назарбаев, - у нас молодое поколение 
мало знакомо с жизнью и деятельностью Ка-
ныша Имантаевича, плохо знает его труды, 
слабо представляет его великую личность 
как ученого с мировым именем. Несгибаемую 
волю, неутомимую энергию и героизм Каны-
ша Имантаевича годы вполне можно назвать 
"феноменом Сатпаева" и предложить нашей 
сегодняшней молодежи как достойный обра-
зец для подражания». У Иосифа Бродского 
есть замечательные строки: «Настоящему, 
чтоб обернуться будущим, нужно вчера». 
Важно не просто знать некий свод биогра-
фических данных, а лично, пристрастно про-
чувствовать феномен Сатпаева, чтобы моло-
дежь, вступающая на путь науки, шла в нее 
не ради карьерного роста, регалий, званий и 
степеней.
Уже девятый год 12 апреля,  именно в день 

рождения академика, проходят на базе на-
шего университета традиционные Республи-
канские «Сатпаевские чтения». Расширяются 
и меняются секции, неизменна лишь одна из 
них, посвященная изучению жизни и деятель-
ности, наследию нашего великого земляка. 
Каждый раз на этой секции всплывают все 
новые, не известные ранее широкому кругу 
людей штрихи к портрету академика. О нем 
своим внукам еще рассказывают поседевшие 
земляки, видевшие его при жизни, рассказы-
вают не просто как об ученом и организаторе 
науки, а как о человеке большого ума и ще-
дрого сердца, не забывавшем свою малую 
родину. Каныш Имантаевич, избегавший суес-
ловия, доказывал свою любовь к Отчизне по-
истине фундаментальными научными труда-
ми, неустанной широкомасштабной научной 
деятельностью, широтой своей души.
Второй миф, непосредственно связанный с 

наукой, – это рассуждения о том, что на каж-
дом новом витке цивилизации люди становят-
ся умнее своих предшественников. Информи-
рованнее – безусловно, опытнее – согласен. 
Но ум – не та категория, которая отшлифовы-
вается человечеством с течением времени. 
От поколения к поколению расширяются лишь 

знания человечества 
об окружающем мире, следовательно, и сама 
наука  переходит  в  новое  качество.   Из  про-
сто  непосредственной  производительной  
силы  она  превращается  в  определяющую  
производительную  силу.   
Сегодня мы часто рассуждаем о глобали-

зации, ее причинах и  последствиях. По сути, 
это явление и не такое уж и новое в отече-
ственной науке. Металлогенический прогноз 
школы Сатпаева, указывающий на выход на 
поверхности Земли  гигантского "волоса", 
начиненного месторождениями, использу-
ется во всем мире и сегодня. Журналист 
Г.Шалахметов, объехавший множество стран, 
вспоминает, к примеру, в одной из статей о 
встрече со специалистами ЮАР, ставшей 
одной из богатейших стран благодаря своим 
природным ископаемым. Еще в шестидеся-
тые годы местных инженеров-геологов, за-
ставляли изучать метод прогнозной металло-
гении, открытый казахским ученым. «Так что 
мы в ЮАР в какой-то степени разбогатели 
благодаря идеям вашего Каныша Сатпаева», 
- с благодарностью признался казахстанскому 
журналисту его собеседник, член Алмазного 
клуба ЮАР Перси Грюневальд. И я полностью 
согласен с автором упомянутой статьи, что, в 
К.И. Сатпаеве надо видеть не только крупного 
ученого, осуществившего в свое трудное вре-
мя массу грандиозных дел. Каныш Сатпаев, 
в первую очередь, действительно соборная 
личность, ученый энциклопедического раз-
маха, видевший в те годы научные горизонты 
всего человечества, решавший глобальные 
вопросы науки. Относительно глобализации 
удачна ссылка указанного автора на труд В.И. 
Вернадского": "Геологический эволюционный 
процесс отвечает единству и равенству всех 
людей… Это закон природы. …Нельзя безна-
казанно идти против принципа единства всех 
людей". 
Мы неимоверно снижаем самую роль 

К.Сатпаева, сводя его научные открытия 
только к заслугам перед своим Отечеством, 
к решению текущих (пусть и грандиозных) 
промышленных и прочих производственных 
задач советской экономики. В этой связи при-
мечательно мнение, высказанное первым 
Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым: 
«…И в прошлом, когда мы входили в Совет-
ский Союз, и в настоящее время, когда мы 
находимся на пороге XXI века, во всем Ка-
захстане, среди казахского народа, не было и 
нет ни одного ученого мирового уровня, каким 
был Каныш Сатпаев. Я отношу Каныша Иман-
таевича к плеяде великих людей не только ка-
захской нации, но и всего бывшего Союза. Я 
назвал бы такую оценку оценкой Времени и 
Истории, которые являются истинными судья-
ми, выносящими самые справедливые реше-
ния и расставляющими все на свои законные 
места».    
В конце 30-х, когда Каныш Имантаевич был 

обречен по железным правилам Системы 
уничтожению или в лучшем случае гонению 

как брат «врагов народа», как известно, его 
спас успех научных изысканий в Жезказгане. 
Первый казах с дипломом горного инженера-
геолога, закончивший Томский технологиче-
ский институт, он, спустя лишь 10 лет своей 
геологоразведочной работы заставил заго-
ворить о себе ученый мир. Сатпаев противо-
стоял в своей уверенности в богатейших пер-
спективах Жезказганского месторождения 
целому Геологическому комитету при СНК. В 
1934 году на сессии Академии наук СССР К. 
И. Сатпаев выступает со всесторонне обосно-
ванным докладом, после которого и маститые 
российские ученые во главе с В. А. Обручевым 
признают безусловную победу молодого уче-
ного. К 1937 году разведанные запасы меди 
позволили назвать Жезказган крупнейшим ме-
сторождением меди в мире. Через год, в фев-
рале 1938 года, вышел приказ о строитель-
стве Жезказганского горно-металлургического 
комбината. В эти же два успешных в произ-
водственном и научном отношениях года он 
потерял двух своих горячо любимых родных. 
И, когда мы называем три больших дела его 
жизни - Джезказгане, Академии наук Казах-
стана и институте геологических наук, то на-
равне с ними, отдавая дань жизнестойкости 
Каныша Имантаевича, обязаны ставить его 
человеческий подвиг. Подвиг Сатпаева в спа-
сении многочисленных семейств своих по-
гибших братьев, в создании рабочих мест для 
вымирающего от голода местного населения 
в конце 20-начале 30-х годов прошлого сто-
летия, в спасении тех, кто сумел найти работу 
в годы войны на производствах, созданных 
благодаря его, Сатпаева, открытиям – были 
в их числе и политзаключенные, и эвакуиро-
ванные…  Ведь именно эта – самая человеч-
ная - сторона натуры Каныша Имантаевича 
предопределила к нему не признающую вре-
мени благодарную любовь и память простых 
людей, не имеющих никакого отношения к на-
уке. Это и есть, в сущности, прижизненное на-
родное признание.  Какой еще ученый был так 
любим в жизни, так оплакан народом, так жив 
и светел в его памяти десятилетия спустя по-
сле смерти? Сатпаев отвечал на эту любовь 
взаимностью. Он, чуравшийся пафоса, всегда 
с гордостью говорил о своем народе не только 
перед такими высокими персонами, как бри-
танский премьер-министр Уинстон Черчилль. 
"Тридцать шестую часть света занимает сво-
бодолюбивый казахский народ. От одного на-
звания "казах" веет духом свободы. Наш на-
род в течение многих веков беспрерывно вел 
борьбу за независимое существование. В его 
сознании навечно закрепилось это священ-
ное и великое понятие!" – разве не пронизано 
гордостью за свой народ каждое слово  при-
знания ученого, сказанного им незадолго до 
смерти… Если бы эти слова академика по-
чаще вспоминали те, кто сегодня пытаются 
идентифицировать самое понятие «казах» с 
понятием «казахстанская общность»…
Подчеркивая  человеческие качества 

К.И.Сатпаева, Н.А.Назарбаев назовет такие 

черты характера, как «скромность, бесподоб-
ное трудолюбие, стойкость перед временны-
ми неудачами, страстное стремление рас-
крыть тайну любого явления, жажду научного 
творчества, способность понять и простить 
поступки тех, кто обидел или огорчил тебя, 
а также готовность в любое время сделать 
добро, даже незнакомому человеку. Но при 
этом, - подчеркивал Глава нашего государства 
- меня особенно поражает его беспредельная 
любовь к Родине».
Всему сущему на земле дает оценку даже 

не История, выполняющая зачастую идеоло-
гический заказу, дает оценку народ, который 
нельзя обмануть. Знаменитый ответ Сатпае-
ва Черчиллю, восхитившемуся исполинским 
ростом казахского ученого,  предсмертная 
просьба к друзьям-ведущим российским уче-
ным сохранить богатый недрами Мангышлак 
в составе Казахстана – факты общеизвест-
ные, но, по сути, отстаивая тот же Мангышлак 
в составе Казахстана, Сатпаев предвосхитил 
события. Казахстану в первые годы его ста-
новления как независимого государства не 
в последнюю очередь помогли природные 

ископаемые, в том числе нефтяные запасы, 
обнаруженные под руководством Сатпаева 
казахстанскими учеными еще в начале 50-х 
на полуострове. Позднее ученик Сатпаева, 
геолог, академик Шахмардан Есенов, про-
должая дело своего великого наставника, 
удостоится Ленинской премии за открытие и 
промышленное освоение богатейших нефте-
носных месторождений Мангышлака. Сатпа-
ев, как и все титаны мысли, во многом опере-
жал свое время. К примеру, еще в 1948 году 
Каныш Имантаевич заявил: "Расположение 
Алматы в сейсмической зоне, недостаточ-
ность территории для расширения города, из-
менчивость природы сделают его в будущем 
непригодным в качестве столицы такой боль-
шой страны, как Казахстан. У нас в республи-
ке есть два города, подходящих стать столи-
цей, - Караганда и Акмола. Однако первый из 
них стоит на толстом пласте угля, к тому же 
там мало воды. А у второго предостаточно и 
воды, и земли, расположен он почти в геогра-
фическом центре всего Казахстана"... Мечта о 
переносе столицы академика сбылась в суве-
ренном Казахстане. 
А тот факт, что К.И. Сатпаев, располагая се-

кретной стратегической информацией об уни-
кальных запасах урановой руды на территории 
республики, еще в 1957 году открыл Институт 
ядерной физики, хотя это вызывало скепсис и 
непонимание в широких научных кругах. Ака-
демик понимал, что в будущем уран будет вос-
требован не только для военных целей, необ-
ходимо готовить собственную материальную 
базу и кадры отечественных исследователей. 
Сегодня казахстанские физики-ядерщики ре-
шают вопрос о строительстве отечественной 
АЭС с высокой степенью защиты, а нацио-
нальная компания «Казатомпром» вышла на 
третье место в мире по добыче урана. К 2010 
году годовой объем добычи урана в Республи-
ке может превысить 15 тысяч тонн (в бывшем 
СССР добывали 13 тысяч), и Казахстан в бу-
дущем - потенциальный лидер урановой от-
расли в мире. Но, не будем об этом забывать, 
заложено этому начало было еще более по-
лувека назад Канышем Сатпаевым.
Каждое  утро несколько тысяч студентов на-

шего вуза, спешащих на занятия в вуз, встре-
чает у входа бюст Каныша Сатпаева, с кото-
рого и начинается Аллея памяти. Хотелось 
бы, чтобы слова «наука», «интеллигенция», 
«патриотизм» ассоциировались у них именно 
с такими учеными-подвижниками. В музей-
ном комплексе университета в двух музеях из 
восьми – науки и образования и музее техни-
ки - хранится немало экспонатов, связанных 
с нашим великим земляком, переданными 
университету его дочерью, ученым и продол-
жателем его дела М,К.Сатпаевой. Сегодня, 
когда университет готовится к открытию му-
зея минерально-сырьевой базы Казахстана, 
в сборе экспонатов значительную помощь в 
сборе экспонатов оказал Институт геологи-
ческих наук им К.И.Сатпаева и музей геоло-
гии Республики Казахстан. Само имя Каныша 

казахской земли - вся таблица Менделеева. И он посвя-
тил всю свою жизнь поискам природных богатств на 
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С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 5 сәуір С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 5 сәуір 
күні дәстүрлі «ХІ Сәтбаев оқулары» атты Халықаралық ғылыми конфе-күні дәстүрлі «ХІ Сәтбаев оқулары» атты Халықаралық ғылыми конфе-
ренциясы өтеді.ренциясы өтеді.
Биылғы конференция Отанымыздың Тәуелсіздігінің 20 жылдығына ар-Биылғы конференция Отанымыздың Тәуелсіздігінің 20 жылдығына ар-
налып отыр. Сондықтан да, халықаралық ғылыми шараның маңызы мен налып отыр. Сондықтан да, халықаралық ғылыми шараның маңызы мен 
мәртебесі асқақтай түсті десек де болады. Он бірінші рет өткізіліп мәртебесі асқақтай түсті десек де болады. Он бірінші рет өткізіліп 
отырған білімділер бәсекесіне ғылым жолында жүрген 1700 қатысушы отырған білімділер бәсекесіне ғылым жолында жүрген 1700 қатысушы 
қатысып отыр. Соңын ішінде оқушылар - 361, студенттер - 726, жас қатысып отыр. Соңын ішінде оқушылар - 361, студенттер - 726, жас 
ғалымдар - 613. Конференцияға еліміздің Алматы, Астана, Ақтөбе, Атырау, ғалымдар - 613. Конференцияға еліміздің Алматы, Астана, Ақтөбе, Атырау, 

Ақмола, Қызылорда, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, Тараз, Шымкент, Ақмола, Қызылорда, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау, Тараз, Шымкент, 
Орал, Өскемен және Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларынан мақалалар Орал, Өскемен және Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларынан мақалалар 
келіп түсті. Сонымен қатар, Ресей Федерациясының Чита, Новосібір, Том-келіп түсті. Сонымен қатар, Ресей Федерациясының Чита, Новосібір, Том-
бы, Омбы қалаларынан және Дағыстан автономиялық республикасы Ма-бы, Омбы қалаларынан және Дағыстан автономиялық республикасы Ма-
хачкаладан және Бішкек, Ташкент, София қалаларынан қонақтар ғылыми хачкаладан және Бішкек, Ташкент, София қалаларынан қонақтар ғылыми 
шараны бағалап қатысып отыр. Конференция жинағы биыл 35 том бо-шараны бағалап қатысып отыр. Конференция жинағы биыл 35 том бо-
лып бас падан шықты. Бұдан қазақтың көрнекті қайраткері, ұлы ғалымы лып бас падан шықты. Бұдан қазақтың көрнекті қайраткері, ұлы ғалымы 
Қаныш Имантайұлына деген сый-құрметтің қаншалықты артқанын Қаныш Имантайұлына деген сый-құрметтің қаншалықты артқанын 
байқауға болады.байқауға болады.

                    ССлужение народу лужение народу 
    он считал высшим     он считал высшим 

идеалом своей жизни…идеалом своей жизни…
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Егер қазақ əдебиетінің 
көр некті биігі Мұхтар Əуезов 
есі мі мен байланысты болса, 
Қа зақ стандағы ғылымның 
не гіз гі саласы Қаныш Сатба-
ев есімімен тығыз байланысты. 
Осы ған орай сəуір айының 5-ші 
жұлдызында қара шаңырағымыз 
С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың 
ұйымдастыруымен 11 рет өткелі 
отырған халықаралық «Сəтбаев» 
оқулары өз қатысушыларына 
тағы да құшағын айқара ашпақ. 
Халықаралық деңгейде өтіп 
келе жатқан бұл аталмыш 
шараның Қаныш Имантайұлы 
Сəтбаевтың есімімен өткізілуінің 
өзіндік себептері де жоқ емес. 
Оның қалдырған ғылыми 
бай мұраларының ішінде, 
əсіресе, Жезқазған кені туралы 
зерттеулерінің, Сарыарқаның 
металлогендік жəне болжам кар-
талары жөніндегі еңбектерінің 
мəні ерекше. Жезқазғанның ірі 
мыс рудалы аудандар қатарына 
жатуы кезінде осы кеннің жоспар-
лы түрде кең масштабтағы бар-
лау жұмыстарын ұйымдастыруға 
болатын ірі объекті екенін 
дəлелдеп берген Қаныш Сəтбаев 
еңбегінің нəтижесі. Сондай-
ақ, ол минералдық шикізатқа 
бай Сарыарқа, кенді Алтай, 
Қарағанды, Қаратау секілді 
аймақтарға да ерекше назар ау-
дара зерттеп, олардың кендерінің 
стратиграфиясы, тектоникасы, 
құрылысы, металлогениясы, не-
охимиясы жəне шығу тегі туралы 
маңызды ғылыми қорытындылар 
жасады, ғылымға формациялық 
металлогендік анализдің кешен-
дік əдісін енгізгені де мəлім.

1947 жылы Англияға сапар 
жасаған кеңес парламентарийі-
нің ішіндегі қазақ ғалымына 
Ұлыбританияның экс премьер-
министрі У.Черчилль қалжыңдап 
«Барлық қазақтар сіз сияқты 
сұңғақ, батыр тұлғалы ма?» деп 
сұрапты. Сонда академик Қаныш 
ағамыз  «О, жоқ, Черчилль мыр-
за, қазақтардың ішіндегі ең 
кішісі мен, менің халқым менен 
де биік» деп жауап беріпті. Осы 
бірауыз сөзден ғалымның дене 
бітімі ғана емес, жан-дүниесінің, 
халқын сүйген жүрегінің де 
ірі екенін байқауға бола-
ды. Ғалымның негізгі ғылыми 
еңбектері кентасты кендер 
геологиясы мен Қазақстанның 
минералды ресурстарына 
арналған. Жезқазған кенін зерт-
теу жəне Орталық Қазақстанның 
(Сарыарқаның) металлогендік 
жəне болжам картасын жасауда 
көп еңбек сіңірген. Ол ғы лымға 
фор ма ция лық ме тал ло ген дік 
ана лиз дің ке шен дік əді сін ен гі зе 
отырып, 1926-1929 жылдары кені 
мар дым сыз өңір болып саналған 
Жезқазғанды ірі мыс кента-
сты аудан қатарына көтеруде 
Сəтбаевтың еңбегі зор. Бұрынғы 
геологиялық деректерге терең 
талдау жасап, бұл кен ауданының 
кең көлемдегі геологиялық-

барлау жұмыстарын 
ұйымдастыруға болатын ірі 
нысан екенін дəлелдеген ол 
минералдық шикізаттарға 
бай Сарыарқа, Кенді Алтай 

жəне басқа да аймақтарды ерек-
ше назар аударып зерттеген. 
1927-1928 жылдары  Жезқазған, 
Қарсақбай, Атбасар, Спасск ау-
дандары, Қара ған ды тас кө мір 
алабы жəне Қаратау полиме-
талл кен дері жө нін де ғы лыми 
маңызды еңбек терін жа рия ла-
ған. 1929 жылы Атасу темір-
марганец кендерін игерудің 
негізінде Қарағанды облысында 
қара металлургия өнеркəсібін 
дамыту туралы мəселе көтеріп, 
Жезқазған  Ұлытау ауданында 
мыстан басқа темір, марганец, 
көмір, қорғасын кендерін ашып, 
барлау нəтижесінде маңызды 
геологиялық қорытындылар 
жасаған. 
Академиктің қолдауымен 

Алматыда Орта Азия геофи-
зика тресі ұйымдастырылып, 
Қазақ КСР Геология жəне жер 
қойнауын қорғау министрлігі 
құрылып, Қазақстан Ғылым ака-
демиясын ұйымдастыған Қаныш 
Имантайұлы ондағы бөлімдерді, 
оған қарайтын институттарды, 
зертханаларды, секторларды, ба-
заларды дұрыс жоспарлап қана 
қоймай, ғылыми кадрлар дайын-
дау ісіне үлкен жауапкершілікпен 
қараған. Ғылыми зерттеулердің 
өзекті мəселелерін халық 
шаруашылығының мүд десіне 
бағыттап, шаруашылық жəне 
мəдени құрылыстың басты 
мəселелерін шешуге белсе-
не ат салысқан. Сондай –ақ 
Сəтбаевтың геологиядан басқа 
ғылымдарда, мəдениет са-
ласында, тарихта қалдырған 
еңбектері мол. Ш.Уəлиханов жа-
зып алған «Едіге» жырын қазақ 
тілінің жаңа орфографиясының 
негізінде дайындауы, Жезқазған 
Ұлытау өңірінен көптеген 
этнографиялық мұраларды жи-
нап, «Жезқазған ауданындағы 
көне заман ескерткіштері» 
атты еңбегін жазғаны, қазақ 
орта мектебінің төменгі жəне 
жоғары сынып оқушыларына 
арналған «Алгеб ра» оқулығын 
дайындауы 1931 жылы басылған 
А.Затаевичтің «500 қазақ əндері 
мен күйлері» жинағына Сəтбаев 
қазақ халқының музыкалық 
мұрасының інжу-маржаны бо-
лып есептелетін 25 əнді өзі 
орындап, орыс тілінде ғылыми 
түсініктеме беруі ғалымның дана 
қазақтың «сегі қырлы бір сырлы» 
нақылымен ұштасып жатқандай. 
Сəтбаев қазақ санасында 

мəңгілік жаңғырып, ел есінде 
есімі мəңгілікке қалардай арты-
на мол мұрасын ұрпаққа ама-
нат етіп қалдырса, сол мұраны 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу бүгінгі 
ұрпақ бізбен сізге аманат бола-
ры хақ.

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ

Имантаевича вызывало у всех, с кем сотрудничал наш 
музей в сборе экспонатов, искренне желание помочь. 
Хотелось бы в связи с этим отметить помощь директора 
научно-исследовательского музея Института геологиче-
ских наук, доктор геолого-минер.наук,  наук, профессо-
ра Н.К.Кудайберенова, почитающую К.И.Сатпаева как 
своего великого Учителя и сегодня. 
Сатпаев создал Академию наук,  в которой подвиж-

ническое отношение к науке, творческая самоотдача 
стали нормой. Фанатизм, на мой взгляд, не приемлем 
ни в одной сфере, кроме науки. Зачастую успешность 
созданной Сатпаевым Академии наук объясняют тем 
фактором, что в Алма-Ату были эвакуирован в годы 
войны цвет советской науки. Отчасти, конечно же, так, 
но не это, на мой взгляд, было предопределившим ее 
успешность фактором. В природе подобное всегда при-
тягивается подобным. Энциклопедически образован-
ный К.И. Сатпаев умел не только разглядеть талант, но 
и ценить, оберегать, доверяя талантливому человеку 
большие дела. В его разносторонности знаний было не-
что от титанов Возрождения. Еще в юности он составил 
учебник алгебры, интересовался историей и археологи-
ей, исследовал, проводя геологоразведочные работы, и 
архитектурные памятники. В Эрмитаже по сей день на-
ходится плита с надписью покорителя стран и народов 
хромого Тимура, обнаруженная у хребта Улытау. 25 на-
родных песен благодаря К.Сатпаеву, передавшему их А. 
Затаевичу, сохранились в сокровищнице народной куль-
туры. Широко известен отзыв Мухтара Ауэзова об энци-
клопедизме академика: “Большая особенность Каныша 
заключалась в том, что он и с химиком, и с биологом, и 
с физиком, и с медиком да и с историком и филологом 
может разговаривать на их научном языке». 
К концу 50-х годов АН Казахской ССР занимала уже 

второе после АН Украинской ССР (отдельной Россий-
ской АН тогда еще не было) место в системе АН СССР 
по результатам научных исследований и внедрения их 
в производство. Сатпаев сумел сплотить вокруг себя 
талантливейших ученых. «Именно при Сатпаеве наша 
академия работала целеустремленно и вдохновенно, с 
глубоким пониманием конечного смысла своего предна-
значения, и её голос был слышен и весом не только в 
отечественных, но и мировых научных кругах», – отме-
чал в одном из своих выступлений Президент РК Н.А. 
Назарбаев - Вносить обоснованные предложения об 
открытии 11 совершенно новых научных институтов в 
обстановке сплошной нехватки средств и добиваться 
их осуществления в тяжелые годы войны мог только че-
ловек, которому присущи самая высокая принципиаль-
ность и деловитость…Закономерно, что в различные 
исторические периоды сама жизнь выдвигает особо 
одаренных людей на арену борьбы и возлагает на них 
тяжелую ответственность за судьбы своей страны, сво-
его народа. И если судить с этой точки зрения, так то, 
что именно Каныш Имантаевич Сатпаев стоял у истоков 
современной казахстанской науки и руководил ею, во-
истину является счастьем для нашей нации». Практи-
чески каждый из  сподвижников организатора Академии 
стал первооткрывателем целого направления науки, что 
за имя не возьми – звездное. Писатель и литературо-
вед Мухтар Ауэзов, композитор Ахмет Жубанов, ака-
демик Абикен Бектуров, который более двадцати лет 
руководил Институтом химических наук,  первая среди 
казашек женщина-академик Наиля Базанова, Ныгмет 
Сауранбаев, автор одного из первых полных казахско-
русских словарей,  получивший звание академика в 35 
лет,  лингвист Смет Кенесбаев, энциклопедически раз-
носторонний ученый, археолог и этнограф Алькей Мар-
гулан, автор общепризнанной в мире теории кислот и 
оснований и теории растворов Михаил Усанович, Ша-
фик Чокин, вставший у истоков отечественной энергети-
ки… Можно продолжить перечень имен уникальнейшей 
генерации казахстанских ученых середины 20-го сто-
летия, сплотившихся благодаря усилиям Сатпаева под 
крылом одной Академии.    
М. Макатаев писал в одном из своих произведений, 

что самая черная мгла приходит перед самым рассве-
том. Начало 50-х прошлого столетия ознаменовано пе-
чально известной кампанией против так называемых 
националистов. «Отец народов» вновь запустил безжа-
лостный каток большевистского террора, прошедшийся 
в 30-х по тем, кто составлял гордость казахской нации. 
В числе «националистов», конечно же, оказались луч-
шие из лучших, такие, как Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпа-
ев, Алькей Маргулан, Ахмет Жубанов,.. Рассматривая 
такое уникальное явление как «феномен Сатпаева», 
убеждаешься в том, что зарниц на пустом месте не бы-
вает. Духовное влияние представителей первой – рас-
стрелянной - волны национальной интеллигенции на 
формирование мировоззрения, ценностной системы 
Сатпаева бесспорно. Это и его родной дядя, извест-
ный просветитель Абикей Сатбаев, и один из духовных 
лидеров "Алаш Орды" Ахмет Байтурсынов, чьи лекции 
Каныш Имантаевич впитывал в молодости, обучаясь в 
Семипалатинске. В конце двадцатых годов начинаю-
щий инженер Сатпаев, будучи в Москве, неоднократно 
встречался с опальным Алиханом Букейхановым. Его 
старшим другом по Томскому технологическому инсти-
тутуе был Миржакип Дулатов. Связей, «порочащих» 
Сатпаева для преследователей академика в начале 
50-х было предостаточно. Травили великого ученого не 
только органы, масла в огонь подливала воинствующая 
научная посредственность. Помните у Пушкина: «…пыл-
ких душ неосторожность самолюбивую ничтожность иль 
оскорбляет, иль теснит. Что ум, любя простор, теснит». 
На фоне такой глыбы, как Сатпаев, отчетливее прогля-
дывалось ничтожество околонаучной серости.  Доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, первый 
и после бессменный директор Института геологии ка-
захского филиала Академии наук СССР, заместитель 
Председателя этого филиала, академик Академии наук 
СССР, организатор и первый президент АН КазССР, ла-
уреат Государственной –  все перечисленные звания и 
регалии, огромные заслуги не оградили его от травли и 
гонений.  Не учли партийные органы  и настоящий науч-
ный подвиг, совершенный в военные годы Сатпаевым, 
обнаружившим необходимую для фронта ферромар-

ганцевую руду. «Девять из десяти пуль, разящих гитле-
ровских оккупантов, отливается из свинца, добытого в 
Казахстане» - с гордостью говорил он в те годы.
Мы выше говорили о причинно-следственной связи 

между открытиями и драматическими коллизиями в 
жизни академика. Система ему вменила в вину науч-
ное издание поэмы "Ер Едиге" под его редакцией и с 
его же предисловием. Но обвинения в национализме, 
если учесть, что книга, увидела свет еще в 1927 году, 
была лишь формальным поводом устранить Сатпаева. 
«Строптивый» президент АН Казахстана решитель-
но выступил против "чистки" ведущих научных кадров 
Республики. Он вступился и за лучших представите-
лей казахстанской исторической науки, в частности, 
за ученого-историка Ермухана Бекмаханова. Окле-
ветанный и освобожденный в 1952 году от должности 
президента созданной им же Академии наук, Каныш 
Имантаевич не теряя стойкости духа, приступает с груп-
пой ученых Института геологии к созданию карты про-
гнозирования ископаемых богатств Центрального Ка-
захстана. Семеро казахстанских ученых, принимавших 
активное участие в создании этой карты, были позднее 
отмечены Ленинскими премиями, а сам академик вывел 
науку Казахстана на мировую орбиту, став у истоков ми-
ровой металлогении. За свои заслуги перед Отечеством 
К.И.Сатпаев был награжден четырьмя орденами Лени-
на и орденом Великой Отечественной войны, неодно-
кратно избирался депутатом Верховного Совета СССР 
и Казахской ССР. Но даже после смерти академика де-
лались попытки замалчивания его заслуг. 
На севере-востоке Сарыарки лежит земля, подарив-

шая миру великого ученого и гражданина. Здесь, на 
баянаульской земле, сделал первый шаги маленький 
Габдулгани, имя которого - Каныш Имантаевич Сатпаев 
- будет ассоциироваться во всем мире с казахским на-
родом. В последний раз он приезжал на родину в годы 
травли, а простой народ встречал его как своего люби-
мого сына, без официальной помпы, но с потрясающей 
теплотой. Он же в свой последний свой приезд больше 
общался с местными аксакалами, помнивших еще его 
отца и братьев, которых он слушал с неизменным  инте-
ресом.  Здесь, прикосновением к родной земле, он, как 
мифический Антей, набирался сил перед своим новым 
открытием, которое принесет ему в будущем мировую 
славу. В какой для К.И.Сатпаева мучительнейший пери-
од жизни рождалась до сих пор не имеющая аналогов 
во всем мире уникальнейшая геологическая карта, воз-
несшая его на вершину мировой науки… Это тоже не-
обходимо знать молодежи, стоящей на пороге большой 
науки, чтобы честолюбие и стойкость были ей опорой 
в выбранном пути. Нет, это надо рассказывать всей ка-
захстанской молодежи, которая возьмет на себя в буду-
щем ответственность за судьбу страны.  
Понятия «патриот» и «интернационалист» в основе 

своей не имеют антагонизма. Скажу больше, никогда 
не может стать интернационалистом человек, в чьем 
сердце нет сыновней привязанности к родной земле. 
Нельзя любить человечество, будучи неблагодарным 
сыном родной земли. Это как градации человеческого 
духа. Великий патриот Сатпаев был настоящим интер-
националистом. У него было редкостное обаяние, вы-
зывавшее ответное тепло. Может, поэтому его помнят и 
гордятся не только казахстанцы.
В 2005 году научные сотрудники нашего вуза, готовив-

шие материалы к 170-летнему юбилею известного уче-
ного и демократа нашего земляка Г.Н.Потанина, были 
направлены в Томск. И хотя времени у молодых ученых 
было в обрез, они все выкроили его, чтобы посетить 
геологоразведочный факультет Томского политехниче-
ского университета, ведь в этих стенах учился Сатпаев. 
В 1921 года приехавший на лечение в Баянаул Михаил 
Антонович Усов  кардинально поменял судьбу молодого 
Сатпаева, решившего стать разведчиком недр земли. 
Наших ученых поразило бережное отношение к имени 
Сатпаева в его альма-матер. Мемориальная доска в 
фойе извещает "Здесь с 1921 по 1926 год учился акаде-
мик Каныш Имантаевич Сатпаев. Президент Академии 
наук Казахской ССР, лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий", в геолого-минералогическом музее среди 
экспонатов со всего мира бережно хранятся камни, 
привезенные самим К.И.Сатпаевым. При входе в ауди-
торию имени академика его большой портрет Каныша 
Имантаевича, подаренный в 1999 году Институтом гео-
логии НАН РК Томскому политехническому университе-
ту. В самой аудитории развешаны геологическая и тек-
тоническая карты Казахстана, портрет К.И.Сатпаева. Но 
больше всего молодых ученых поразил тот факт, что и 
нынешние сотрудники этого славного вуза знают об ака-
демике не понаслышке - знают и об его малой родине, и 
об его научных достижениях, и он для томчан – свой. К 
слову, перед Томским политехническим университетом 
есть всего два памятника – один М.А.Усову, другой – его 
талантливому ученику, великому ученому 20 столетия 
К.И.Сатпаеву. 
Обществу всегда нужны личности, на которых хо-

чется равняться, кто придает оптимизм и уверенность 
в минуты поражений, помогает найти ответ в моменты 
мучительных сомнений. «Не прикасайтесь к идолам - на 
руках остается позолота», - говорили мудрые о кумирах-
временщиках. Сатпаев же – соборная личность на все 
времена. С каждым годом, с каждым новым десятиле-
тием растет интерес к жизни и научному наследию этого 
незаурядного человека. Возможно, разобравшись в фе-
номене Сатпаева, мы сможем не только четко сформули-
ровать национальную идеологемму – «Мой народ выше 
меня», но и понять, что в основе любой национальной 
идеи лежит то, что стоит в заглавии этой статьи  – чест-
ное служение своему народу. И, когда видишь, с какой 
легкостью меняет Родину на зарубежье начинающий 
ученый, возомнивший, что Отечество не достойно сокры-
того в нем таланта, чувствуешь ностальгию по Сатпаеву, 
которого от родной земли не увели ни лишения, ни го-
речь утрат, ни, самое страшное, неблагодарность и неза-
служенная травля. Он просто знал, для кого он работал, 
кому будут необходимы его открытия. Это его народ. 

Е. АРЫН,
д.э.н., профессор.

Егер қазақ əдебиетінің 
көр некті биігі Мұхтар Əуезов
есі мі мен байланысты болса, 
Қа зақ стандағы ғылымның 

барлау жұмыстарын 
ұйымдастыруға болатын ірі 
нысан екенін дəлелдеген ол 
минералдық шикізаттарға 

ҒАЛЫМНЫҢ ЖЕТІСТІГІ:ҒАЛЫМНЫҢ ЖЕТІСТІГІ:
Қазақстан геологтары ғы-Қазақстан геологтары ғы-

лыми мектебінің негізін қа-лыми мектебінің негізін қа-
лаушы; лаушы; 

Қазақстандық металлогения Қазақстандық металлогения 
ғылымының негізін салушы;ғылымының негізін салушы;

Геология-минералогия ғы-Геология-минералогия ғы-
лым дарының докторы, профес-лым дарының докторы, профес-
сор; сор; 

Қазақстан Ғылым акаде-Қазақстан Ғылым акаде-
миясын ұйым дасты рушы лар-миясын ұйым дасты рушы лар-
дың бірі əрі тұңғыш пре зи денті; дың бірі əрі тұңғыш пре зи денті; 
КСРО жəне Қазақстан Ғылым КСРО жəне Қазақстан Ғылым 
ака де мияларының ака де мигі; ака де мияларының ака де мигі; 

Тəжікстан Ғылым акаде мия-Тəжікстан Ғылым акаде мия-
сының құрметті мүшесі, қоғам сының құрметті мүшесі, қоғам 
қайраткері; қайраткері; 

КСРО Мемлекеттік жəне Ле-КСРО Мемлекеттік жəне Ле-
нин дік сыйлықтарының лау-нин дік сыйлықтарының лау-
реаты; реаты; 

4 мəрте Ленин, 2-ші дə-4 мəрте Ленин, 2-ші дə-
ре желі Отан соғысы орден-ре желі Отан соғысы орден-
дерімен, медальдармен ма ра-дерімен, медальдармен ма ра-
патталған.патталған.

«...ҚАЗАҚТАРДЫҢ ІШІНДЕГІ «...ҚАЗАҚТАРДЫҢ ІШІНДЕГІ 
ЕҢ КІШІСІ МЕН...»ЕҢ КІШІСІ МЕН...»
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Верном, он к моменту образо-
вания Казахской ССР окончил 
Московский институт цветных 
металлов и золота. Это был 
вуз, который находился под 
особой опекой всесильного 
наркома Георгия Орджони-
кидзе, руководства государ-
ственного хранилища золота и 
экономического отдела ОГПУ. 
Отличительной особенностью 
вуза было и то, что перемены 
мало коснулись профессорско-
преподавательского состава, 
соответствовавшего в услови-
ях того времени требованиям 
мировых стандартов. 
Блестящие профессиональ-

ные знания и разносторонняя 
гуманитарная подготовка спо-
собствовали успешной карье-
ре инженера Кунаева. Начав 
трудовой путь от машиниста 
бурового cтанка, в начале 
Отечественной войны его ре-
комендовали на пост заме-
стителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров КазССР 
(впоследствии связи с преоб-
разованием  - заместителем 
Председателя Совета Мини-
стров).
Сущность избранной квали-

фикации, её уровень имели 

неоценимую значимость для 
экономики Казахстана: цвет-
ная металлургия занимает 
важнейшее место в индустрии 
республики. Именно в период 
деятельности Д.Кунаева были 
созданы и получили развитие 
Усть-Каменогорский свинцово-
цинковый и титано-магниевый, 
Соколовско-Сар байский, Ли-
саковский, Балхашский, Жез-
казганский горно-ме тал лур ги-
ческие комбинаты. 
Административно -органи-

заторские способности Кунае-
ва доказывают, что как политик 
он умел не только принимать 
решения и проводить их в 
жизнь, но и поднимать на это 
дело огромную массу людей, 
а умение повести за собой 
людей, по всеобщему призна-
нию теоретиков политологии, 
- одна из главных черт полити-
ческого лидера. Даже из такого 
крайне невыгодного решения 
для Казахстана, как освоение 
целинных и залежных земель, 
Д.Кунаев сумел извлечь мак-
симальную пользу. Если сам 
по себе факт освоения цели-
ны стал очередной кампанией 
в рамках экстенсивного вари-
анта развития экономики, то 
Кунаев находит возможность 
использовать процесс освое-
ния целины как рычаг развития 
Северного и Центрального ре-
гионов Казахстана. На целине 
формируется мощный потен-
циал сельскохозяйственных 
машиностроений по инициати-
ве именно Кунаева.
В период освоения целины 

Динмухаммеду Ахмедови-

чу удалось в Москве решить 
вопрос о расширении и ре-
конструкции транспортных 
сетей северо-востока респу-
блики. Сооружаются желез-
нодорожные трассы Барнаул-
Магнитогорск, что связывает 
Алтай с Павлодаром, Акмолой, 
Костанаем. Развивается сеть 
шоссейных и автомобильных 
дорог, строятся водопроводы. 
Целинные магистрали элек-
трифицируются, что в корне 
меняет структуру энергетики 
на северо-востоке. Расширя-
ются, соответственно, мощ-
ности ТЭЦ, ГРЭС. Все это, по 
предложению Кунаева, явля-
ется задачей не республикан-
ского, а общесоюзного плана 
и, естественно, финансируется 
за счет колоссальных дотаций 
Москвы. Москва не отказывала 
тому, кто обоснованно пред-
ставлял неизбежность суще-
ственных корректировок в идее 
целины [2].
Находясь более 30 лет на 

посту председателя прави-
тельства и первого секретаря 
ЦК Компартии Казахстана, где 
сходились все нити партийного 
и хозяйственного управления, 
Димаш Ахмедович внес неоце-
нимый вклад в дело процвета-
ния Казахстана, развития его 
производительных сил, повы-

шения благосостояния наро-
да. 
Достаточно отметить, что 

объем промышленного произ-
водства в 1985 году по сравне-
нию с 1955 годом в Республике 
возрос в 8,9 раза, сельского 
хозяйства – в 6,2 раза, строи-
тельства – почти в 8 раз. Таким 
образом, за этот период по 
своему экономическому потен-
циалу у нас как бы образова-
лось семь новых Казахстанов. 
По многим показателям темпы 
развития народного хозяйства 
Республики были одними из 
самых высоких в СССР. На 
необжитых просторах за по-
следние десятилетия возникли 
тысячи населенных пунктов, 
среди них 68 районных посел-
ков и 43 города, в том числе 
такие крупные административ-
ные и промышленные центры 
как Шевченко (ныне – г.Актау), 
Экибастуз, Рудный, Кентау и 
другие [3]. 
Д.А.Кунаев уделял большое 

внимание подъему сельского 
хозяйства республики. За 30 
лет своей политической и го-
сударственной деятельности, 
Казахстан произвел 600 млн. 
тонн зерна, среднегодовая 
продажа хлеба по сравнению с 
доцелинным периодом увели-
чилась в 9 раз. С 1964 по 1974 
гг. Казахстан давал миллиард 
трижды, а в 10-ой пятилетке – 
ежегодно [2]. Валовое произ-
водство зерна достигало 27-28 
млн. тонн, а отдельные годы – 
34 млн. тонн. На душу населе-
ния производилось от 1500 до 
2000 килограммов зерна. Для 

сравнения: в СССР этот пока-
затель в 1984 году составлял 
712 килограммов, в США – 1331 
килограмм, Во Франции – 1075, 
в ФРГ – 448 килограммов. По-
ставки в государственные ре-
сурсы сильных сортов пшени-
цы достигали 70% от общих 
объемов заготовки этой куль-
туры в целом в СССР [3].
Было создано крупное то-

варное овцеводство, мясное, 
молочное скотоводство. Если 
в 1955 г. овец было около 17 
млн., то в 1986 – 36 млн., круп-
ного рогатого скота было около 
4 млн., стало 10 млн. Впятеро 
возросли заготовки мяса и мо-
лока [2].
По воспоминаниям совре-

менников, работавших под лич-
ным руководством Д.А.Кунаева, 
дела в республике шли вверх 
по плановым и неплановым 
показателям. От пятилетки к 
пятилетке не только прибавля-
лись тонны хлеба, стали, угля, 
нефти, но и повышалось благо-
состояние населения: то было 
пять холодильников на сотню 
семей, а вот уже – чуть ли не 
в каждой семье; вот уже авто-
мобиль и мотоцикл перестали 
быть роскошью на сельском 
дворе; растет спрос на ковры 
и мебельные гарнитуры… При 
всех огромных очередях на 

квартиры, порой возникающих 
на этой почве конфликтных 
ситуациях, радость новоселий 
испытывало все большее чис-
ло семей. В докладах и высту-
плениях Д.А. Кунаева можно 
проследить этот рост от съез-
да к съезду, от пленума к пле-
нуму. Там же, в тех докладах, 
можно найти и его личное эмо-
циональное отношение к циф-
рам: то сдержанное удовлетво-
рение, то явное беспокойство, 
а то и прямое недовольство, 
например, затягиванием стро-
ительства объектов соцкуль-
тбыта (больницы, школы, мага-
зины, клубы) [4].
Как первому руководите-

лю Кунаеву много приходи-
лось заниматься проблемами 
г.Алматы – столицы Казахста-
на. И, пожалуй, любой житель 
нашей страны вправе сказать 
самые лучшие слова в адрес 
Димаша Ахмедовича. По мне-
нию подавляющего большин-
ства людей, Алматы той поры 
отличался особой аурой, дина-
мизмом, чистотой, гостеприим-
ством и радушием. Мои неза-
бываемые студенческие годы 
прошли в период руководства 
Д, А. Кунаева. Успешно посту-
пив на первый курс истори-
ческого факультета КазГУ, я 
участвовала в мероприятиях, 
посвященных 60-летию обра-
зования Казахской ССР. Тог-
да в нашу столицу прибыли 
руководители всех республик 
Союза во главе с Л.И. Брежне-
вым. По свидетельствам оче-
видцев, Леонид Ильич проявил 
неподдельный интерес к архи-

тектуре нашей столицы и реко-
мендовал другим республикам 
поучиться у нас этому делу 
[5]. Проблемы архитектурного 
комплекса были всегда в цен-
тре внимания Д.А. Кунаева: 
застройка проспектов Абая, 
улиц Фурманова, Ленина, соо-
ружение комплекса защитных 
устройств в районе Медео, 
строительство престижного 
высокогорного катка, горно-
лыжного комплекса в Чимбула-
ке, строительство серии гости-
ниц – «Казахстан», «Жетысу», 
«Алматы», «Алатау» и др.
Возвращаясь в русло вос-

поминаний соратников 
Д.Кунаева, интересен пример 
строительства Дворца Респу-
блики (тогда дворец носил 
имя В.И.Ленина). В то время в 
стране был сплошной запрет 
на строительство зрелищных 
учреждений. Д.Кунаев пригла-
сил к себе председателя Каз-
потребсоюза – богатой тогда 
организации, Рымбека Илья-
шева и рекомендовал ему на-
чать строительство Дворца на 
свои деньги, обещая впослед-
ствии их вернуть. Таким обра-
зом, когда строительство уже 
началось, удалось включить 
этот объект в смету, как неза-
вершенный, получить деньги, и 
он был построен. И вот, когда 

приехали руководители других 
республик, то Гейдар Алиев и 
Эдуард Шеварнадзе удивля-
лись, каким образом в Казах-
стане умудрились построить 
такой красивейший и дорого-
стоящий Дворец [5]. 
Именно при Д. Кунаеве были 

построены такие престижные 
сооружения, как Верховный 
Совет и прилегающие к нему 
комплексы, огромный по мас-
штабам и значимости зданий 
на площади Республики, Цен-
тральный музей, телеком-
плекс. Существенным обра-
зом были решены проблемы 
водоснабжения города путем 
строительства БАК, вблизи ко-
торого появилась зона отдыха. 
Данный перечень можно про-
должить. Отметим тот факт, 
что Д.А.Кунаев обозначил в 
Москве вопрос о сооружении 
метро. Изыскательские рабо-
ты начались при нем и пожа-
луй, знаковым является то, что 
ввод в строй метрополитена в 
Алматы запланирован на де-
кабрь 2011 года, когда страна 
отметит двадцатилетие своей 
независимости. 
Д.А.Кунаев, как руководитель, 

ученый-специалист, патриот 
своей Родины, внес большой 
личный вклад во всестороннее 
развитие науки, образования 
и культуры. На посту Прези-
дента республиканской Акаде-
мии наук он зарекомендовал 
себя понимающим глубинные 
проблемы многих ведущих 
направлений науки. С его по-
мощью были образованы ин-
ституты химии, металлургии, 

получает пакет социальных 
заказов казахстанская ВАСХ-
НИЛ. Д.А.Кунаев оказал суще-
ственную поддержку структу-
рам Академии наук в их выходе 
на всесоюзный уровень в во-
просе планирования научных 
проектов и согласования с рос-
сийскими институтами. С его 
помощью была сформирована 
сеть проектных и исследова-
тельских центров, имевших 
не только региональное, но и 
всесоюзное значение («Казгип-

проводхоз», «Казпищепром», 
«Казглавстрой», «Среднеазэ-
нергомонтаж» и др.).
При поддержке Д.А.Кунаева, 

как члена Политбюро ЦК 
КПСС, качественно новый ста-
тус получила система высшего 
образования республики. Ре-
спублика обладала квотами 
для поступления и обучения 
студентов титульной нации в 
лучших вузах Москвы и Ленин-
града. В Караганде был создан 
второй университет, откры-
лась сеть вузов на целине, юге 
и востоке Казахстана.
Роль Димаша Ахмедовича 

в развитии культуры очень 
велика. Он сам хорошо знал 
литературу, искусство и вел 
дружбу с видными деятелями 
культуры, музыкантами, ком-
позиторами, художниками и 
архитекторами. По воспоми-
наниям современников он был 
отменным рассказчиком и вни-
мательным слушателем. Он 
всегда покровительствовал 
истинным талантам. Обще-
известны факты деятельного 
участия Д.А.Кунаева в судь-
бах Мухтара Ауэзова, Олжаса 
Сулейменова. Галимжановой 
Ляйле Галиевне, в прошлом 
министру культуры, председа-
телю Госкино Казахской ССР 
Димаш Ахмедович говорил: 
«Да, твои люди – трудный на-
род, но это «штучный товар». 
Пройдет время и заводы наши 
рухнут, а Ауэзов и Бибигуль То-
легеновна останутся» [5]. 

Продолжение 
в следующем номере.

ТРИУМФ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
Р. ТАШТЕМХАНОВАР. ТАШТЕМХАНОВА

Современная история Казахстана характеризуется качественно новым Современная история Казахстана характеризуется качественно новым 
уровнем государственности, реальным суверенитетом и трансформацией уровнем государственности, реальным суверенитетом и трансформацией 
всей общественно-политической системы. На пороге двадцатилетия неза-всей общественно-политической системы. На пороге двадцатилетия неза-
висимости Республики Казахстан можно с уверенностью сказать, что наша висимости Республики Казахстан можно с уверенностью сказать, что наша 
страна прошла достойный путь признания в мировом сообществе как равно-страна прошла достойный путь признания в мировом сообществе как равно-
правного члена. Однако, не следует забывать, что для каждого из казахстан-правного члена. Однако, не следует забывать, что для каждого из казахстан-
цев, в том числе и представителей гуманитарной науки, остается важным цев, в том числе и представителей гуманитарной науки, остается важным 
вопрос о пройденном пути страны. Стали бы возможными нынешние достиже-вопрос о пройденном пути страны. Стали бы возможными нынешние достиже-
ния без учета и анализа прошлого? В этой связи выдающийся немецкий фило-ния без учета и анализа прошлого? В этой связи выдающийся немецкий фило-
соф XX столетия Карл Ясперс писал, что нет пути в обход истории, путь соф XX столетия Карл Ясперс писал, что нет пути в обход истории, путь 
идет только через историю [1]. По его мнению, чем более глубоких пластов идет только через историю [1]. По его мнению, чем более глубоких пластов 
человек достигает в прошлом, тем интенсивнее он участвует в ходе собы-человек достигает в прошлом, тем интенсивнее он участвует в ходе собы-
тий настоящего [1]. В русле сказанного совершенно понятно, что наша дей-тий настоящего [1]. В русле сказанного совершенно понятно, что наша дей-
ствительность во многом есть плод нашего прошлого.ствительность во многом есть плод нашего прошлого.
Один из наиболее значительных и непростых периодов прошлого в истории Один из наиболее значительных и непростых периодов прошлого в истории 
Казахстана связан с именем Динмухаммеда Ахмедовича Кунаева. Казахстана связан с именем Динмухаммеда Ахмедовича Кунаева. 
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Қазіргі таңда кез –келген  ЖОО-да 
жылына бірнеше рет ғылыми конферен-
циялар өтеді. Сан мыңдаған студент-
тер жердің түкпір-түкпірінен ағылып, өз 
зерттеулерін тапсырып, жаңадан тың 
жаңалық ашқандай болады. Бірақ жа-
зылып жатқан мыңдаған жобалардың 
ішінде санаулысы ғана шынайы еңбек, 
ал қалғанының бəрі плагиат. Бұл ащы 
да болса шындық. Осы орайда Тұрсын 
Жұртбай ағамыздың «Жалған ғылым» 
деген сөзді жай қызыл сөз үшін емес, 
жаным əбден күйген соң айтамын. 
Неге? Өйткені қазір біздің ғылым деп 
жүргеніміздің көбі, мен бұл арада 
қоғамтану саласын айтып отырмын, 
көпірме идея, көбік нəтиже. Жалған 
тақырып пен көлгір талдауға құрылған. 
Нəтижесі ғылыми ой ретінде ұйымаған. 
Өйткені оның мəйегі – мəйек емес, ша-
лап. Тура біздің қазіргі салынып жатқан 
ғимараттарымыз сияқты. Қабырғаның 
екі беті алекобондпен əдеміленіп 
қапталған, ортасында түк жоқ» деп 
ой түюінің өзінде үлкен сыр бар. Рас 
біздің ғылыми жұмысты жазатын жа-
старымыз дəл осы құрылысты сала-
тын құрылысшылар сияқты ғылыми 
жұмысты жазудың негізгі жолдарын 
біледі. Мысалы ғылыми жұмыс жазу 
барысында ғылыми əдебиеттердің 

бірнешеуін пайдалана отырып соған 
нақты сілтеме беруді, көлемінің бір 
жарым беттен жоғары болатынын, т.т. 
жолдарын саналарында жақсылап 
жаттаған. Ал оны нақты өзіміз зерттеп, 
зердемізден өткізудің жолын мүлдем 
ойламаймыз да. Ғылыми мақала жа-
зып жүрген жастың кез-келгеніне  
ғылымның ең үлкені не деген сұрақ 
қойып көріңіз. Алатын жауабыңыз сан 
түрлі. Бірақ  ғылымның ішіндегі ең үлкені 
ол –Құран. Құраннан асқан ғылым жоқ. 
Бұны өмірдің өзі дəлелдеп отыр. Ғылым 
атаулының барлығы соның негізінде, 
соның айналасында өрбиді. Бірақ оны 
санасына тоқтатып, салиқалылық та-
нытып жатқан ешкім де жоқ.
Профессор, ғалым Нұрлан Темір-

ғалиевтың «Қазақстан ғылымы біртін-
деп бойын жалған ғылымға үйретіп 
келеді, бұл өте қауіпті» дегенінде де 
шындық бар. Бірақ қазіргі таңда жалған 
ғылымға бой үйретуден гөрі, жалған 
ғылымды зерттеу басталғанын да 
мойын дамасқа лажы жоқ. Ал жоғарыдан 
бұрмаланып, ұрланып кейінгі жастарға 
жеткен ғылымнан шошу керек. Қоғамға 
берерінен əкелер қасіреті көп толып 
жатқан құлқынның қамы үшін жазып 
жүрген ғалымсымақтардан сатып алып 
«мен ғылыми жұмыс жаздым» деп жүр -

ген студенттер мен оқушыларда жоқ 
емес. Оқушылар дейміз. Шынымен де 
соңғы 5 жылдықта оқушылар арасын-
дағы да ғылыми конференциялардың 
саны молайып кетті. Мектептегі ата-
анасының қамқорлығында, əліге өмірдің 
ағы менен қарасын ажырата білмей тін, 
сары ауыз балапандар ғылымға қандай 
жаңалық қоспақ? Бұл тек жастардың 
бойын мектептен бастап жалғандық 
пен ұрлыққа үйрету. Ол қоғам үшін оры-
ны толмас қасірет. Тіпті қазір ғылыми 
жұмыстарды 2-3 сыныптан бастап 
жазуы керек деген əңгіме жоқ емес.  
Ойлаңыз 2-3 сыныптың баласының 
қолынан қандай ғылыми жұмыс шыға 
қойсын. Оның да астарында үлкен бір 
саяси құпияның бары анық. Тіпті мек-
теп жасындағы оқушыларды былай 
қойғанда, ғылыми жұмыс дегеннің не 
екенін мұрынының ұшыда сезбейтін 
жандар бар. Бірақ, техника дамыған 
бұл күнде олар ғалым бола алады. 
Қалай? Интернет, онан қала берді қара 
бастың қамы мен отбасының жайы үшін 
ғылыми мақала жазатындар да көбейіп 
кетті. Бірақ оны ғылыми мақала деген-
нен гөрі алғашқысының көшірме дана-
сы деген де жөн болар. 
Тіпті осы жазылып жатқан ғылыми 

жобаларды, мақалаларды сарапқа 

салып тексеретін орындардың өзі 
жоқтың қасы. Ғылыми  техникалық 
сараптамалық орталық құрылып өз 
деңгейінде жұмыстар жасаса дəл 
бүгінгідей бөспе ғалыммен, санаға 
қонымсыз жалған ғылымдар болмас 
еді.  Бұл да бүгініміз бен ертеңімізге 
салғырт, ұрпақ болашағына немқұрай-
лы қарауымыздың бірден-бір белгісі. 
Шынайы өмірдің айқын келбетіне 
көлеңке түсіріп, қоғамнан бұрын өзін 
алдаған, қазақ даласында бұрын соңды 
болмаған дүние жалған ғылымның жа-
стар жадына ұя салып жатқандығы. 
Оны ауыздықтауды аға буын өкіліне 
тапсырудан бұрын, ескеретін бір жайт 
сол жастардың ғылыми жетекшілері 
де осы ағаларымыз бен апаларымыз. 
Ал олардың өзі жалған ғылымның жілік 
майын шағып жүргендер. Болашағымыз 
жарқын, келешегіміз кемелді бол-
сын десек, жалғандықтан жиреніп, 
жақсылыққа ұмтылайық.

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.

С.Торайғыров атын дағы 
уни вер ситеттің жатақхана сы-
ның тарихы сонау  1974 жыл-
дан бастау алады. Ол кезде 
ол жəй ғана «№1 жатақхана» 
деп аталынған болатын. 
С. Торайғыров атындағы ПМУ-
дың ректоры, э.ғ.д., профессор 
Арын Ерлан Мұхтарұлы 2001 
жылы қара шаңырағымызға 
келгенде, жатақхана аты «Сту-
денттер үйі» деп ауыстырыл-
ды. Бұл атау құлаққа жылы 
естіліп, талай білім жолында 
біліктілігін арттырып, өмірден 
өз жолын жаңылмай тапқан 
жастардың алтын ұясына ай-
налды десек қателеспекпіз. 
Мұнда тұрған əрбір студент 
тең құқылы, тең дəрежеде. 
Олардың бəріне ортақ тамаша 
жағдай жасалған.  

380 орынға лайықталған, 
3 блокты, бес қабатты, 162 
бөлмеден тұратын «Студенттер 

үйі» заманға сай жабдықталып, 
студенттердің оқулары мен 
тұрмысына барлық жағдай 
жасалынған. Əр бөлмеде 
қолжуғыштар, санитарлық 
түйіндер, қажетті жиһаз: төсек 
орын, кітап сөрелер, тумба-
лар, үстелдер, орындықтар 
бар. Жетім жəне ата-анасының 
қорғауынсыз қалған студент-
тер қамқорлыққа алынып, 
жатақханада тұрғаны үшін 
алынатын ақыдан босатылған. 
Студенттердің бос уақытын 

ұтымды өткізуіне бағытталған 
120 орынды  мəжіліс залы бар. 
Бұл жерде студенттер өзінің 
бастауымен, қатысуымен 
түрлі насихаттық жұмыстар, 
іс-шаралар, мерекелер 
ұйымдастырып, өткізеді. Мұнда 
караоке, музыкалық орталық, 
кабельдік телевидение 
қосылған 114 см диагональ-
ды проекциялық теледидар 
бар. Сонымен бірге, заманауи 
аудио-бейне техникалары 
жəне медиатека қоры бар. Ол 
үнемі толықтырылып, толығып 
отырады. Студенттерге ұлттық 
рух пен тəрбиелік мəні бар диа-
фильмдер көрсетіліп жатады. 
Студенттер үйінің трена-

жер мен теннис залын да 
қызықтап шықтық. Ол да 
қазіргі замманның талабына 
сай спорт құрылғыларымен 
жабдықталған. Жатақхана 
тұрғыны Забира Əмірханова: 

«біздің жастар көбіне спорт 
пен салауатты өмір салтын 
ұстанып, өз уақыттарының 
басым бөлігін осы тренажер 
мен теннис залында өткізеді»,- 
дейді. Қазақстанның келешегі 
болып саналатын жастардың 
өз уақыттарын ұтымды пай-
далануы, денсаулығына аса 
зор мəн беруі бізді, əрине, 
қуантады. 
Сонымен бірге, бүгінгі 

таңда толыққанды өмір сүруге 
арналған: компьютерлік сынып-
тар, кітапхана, ыңғайлы душтық 
кабинкалар мен тұрмыстық 
бөлмелер бар. Тұрмыстық 
бөлмелерде 9 электр пеші, кір 
жуатын бөлмеде 7 «Индезит» 
кіржуғыш автомат-машиналар 
орнатылған. Тұрып жатқан 
студенттерге көмек ретінде 
оқу сыныбы жұмыс істейді, 
жыл сайын университтің 
есебінен 100 мың теңгеге га-
зеттерге, журналдарға жазылу 

ДЕРЕГІ КӨП, ДӘЙЕГІ ЖОҚДЕРЕГІ КӨП, ДӘЙЕГІ ЖОҚ
Қолына қалам ұстап, ойланғанның бәрі жазушы, портфель  ұстап,  галстук Қолына қалам ұстап, ойланғанның бәрі жазушы, портфель  ұстап,  галстук 
тағып, көзілдірік кигендер ғалым, ал күнде «ашып жатырмыз» деп жар сала тағып, көзілдірік кигендер ғалым, ал күнде «ашып жатырмыз» деп жар сала 
жарыса айтып жүргеніміздің бәрі ғылым емес. жарыса айтып жүргеніміздің бәрі ғылым емес. 

Біздер «Студенттер үйімен» мақтанамызБіздер «Студенттер үйімен» мақтанамыз
Адам өмірінің ең бір 
керемет, қызығы мен 
шыжығына толы, ұмы-
тылмас əрі қайталанбас 
сəті - Студенттік шағы. 
Гүл дəуреннің барлығы 
да сол бір шақтан ба-
стау алады емес пе?! 
Пай-шіркін, студенттік 
өмір-ай! Сессия мен сти-
пендия, куратор болған 
апайлар мен ағайлар, 
жатақханада өткен қы-
зық ты сол дəурен-ай! 
Бүгінгі академик, ғалым, 
жазушы да кешегі 
студенттер. Олар да 
жатақхана өмірін көрген. 
Өмірдің ыстығына төзіп, 
суығына тоңып жүрсек 
те, жатақханада өткізген 
студенттік кездің алуан 
түрлі қызығы ешқашан 
естен шықпайды. Осы 
бір орайда, біздер, 
С. Торайғыров атындағы 
«Студенттер үйіне» 10 
жыл толып отырғанын 
оқырман қауымға хабар-
лаймыз. Ендеше «Сту-
денттер үйінің» тарихы-
мен, тыныс-тіршілігімен 
таныстыра өтелік.  

ұйымдастрылады. 
Студенттер үйінің террито-

риясы 2009 жылы «Жол кар-
тасы» бағдарламасы аясын-
да асфальтіленген. Жазғы 
спорттық алаңшалар, стрит-
бол құрастырылып, турник, 
швед қабырға, брусьтер, жəне 
басқа да спорт құрылымдары 
бар. Гүлдер отырғызылып, 
дема лу ға арнайы орындықтар 
қойылған.  
Сонымен қатар, қауіпсіздік 

шаралары да барынша 
қарастырылған. Жатақханада 
камералар орнатылып, күні-түні 
күзеттің қарауында болады. 

Оған қоса, əрбір факультеттің 
оқытушылары кезектесіп жа-
тақ хана тұрғындарының тəр-
тіп терін əрдайым қадағалап 
отырады. 
Студенттер үйінің жет-

кен жетістіктері де жоқ 
емес. Мəселен, 2009 жылы 
20 қыркүйектен 15 қазанға 
дейінгі аралықта Қазақстан 
Республикасының ЖОО-ның 
студенттік жатақханаларының 
арасында өткізілген конкурс 
нəтижесінде ПМУ Студенттер 
үйі республика бойынша 3-ші 
орынға ие болды. Бұл біздің 
мақтанышымыз. Сонымен 
қатар 2006 жылы құрылған 
Студенттер үйіндегі жастардың 
тұрмысы мен бос уақыттарын 
ұйымдастырумен айналыса-
тын «Студенттік кеңесі» атты 
ұйым өз қызметін атқарып 
келгеніне биыл бес жылдың 
жүзі болып қалды. Осы бес 
жылдың көлемінде білім, 

мəдениет, тəрбие, спорт са-
ласында ұшан-теңіз шаралар 
атқарды. Студенттік кеңестің  
құрамында студенттер үйінің 
қоғамдық өміріне белсенді 
қатысатын 15 студент бар. 
Ол өз жағынан 4 секторға 
бөлінеді: санитарлық, мəдени 
бұқаралық сектор, спорт сек-
торы. Əр сектордың өз міндет-
тері мен атқаратын қызметтері 
бар. Аталмыш ұйым жатақхана 
тəрбиешісі У.Д.Жұматаеваның 
жетекшілігімен "Students life" 
атты қабырға газетін шығарып, 
мерекелік кештерді, шахмат, 
теннис жəне тағы басқа спорт 
түрлері бойынша жарыстарды, 
дискотекаларды өткізеді екен. 
Сонымен қатар, сол жерде 
тұрып жатқан студенттердің 
тұрғын мəселелерін шешуге 
барынша көмек көрсетеді. Ол 
үшін Студенттер үйі активы 
университет басшылығымен 
кездесулерді жиі өткізіп, 
жастардың көкейіндегі бар-
лық проблемаларын айтып, 
оларды талқылап, бірігіп 
шешудің ұтымды жолдарын 
іздейді. Университет ұйымы 
да студент жастарының тұру 
жағдайын жақсартуға бай-
ланысты жаңа ойларға толы 
жəне де келешекке үлкен 
үмітпен қарайды. Жастарды 
тəрбиелеуге жəне мəдени іс-
шараларға жаппай қатысуды 
жақсарту мақсатында жыл 
сайын «Ең жақсы бөлме», 
«Жақсы жатақхана» атты жа-
рыстарды ұйымдастырып 
отырады екен. Бұның бəрі 
студенттік шақты одан əрмен 
қызықты қылып, жастардың 
өміріне естен кетпес сəттерді 
сыйлайды.    
Студенттер үйі – біздің 

ортақ шаңырағымыз, ортақ 
үйіміз. Қайда барсақ та, осы 
үйімізді сағынып, қайтуға 
асық боламыз. Бүкіл еліміздің 
түкпір-түкпірінен келген 
студенттердің басын қосып, 
достастырып отырған – Сту-
денттер үйі.
Мерекелерін құтты болсын, 

достар!
С. НЫСАНБЕКОВА,
Ф. САПАБЕКОВА.
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ЖҰМАСЕЙІТ ҚОҒАБАЙҰЛЫ БИЖАНЖҰМАСЕЙІТ ҚОҒАБАЙҰЛЫ БИЖАН
Аға ұрпақ, біз сүйсіне қабылдаймыз...
1) «Білік» газетінде мен 2005 жылы редактор болдым. 
2) Сол кезеңде газетте «Білімдену жəне келешек» атты 

арнайы айдар ашылды. Онда  ұлттық дəстүрлі тəрбие, 
қазіргі заманғы оқу үдерісіндегі даму жайында универси-
тет ғалымдарының, студенттердің ой-пікірелері жария-
ланды. Студенттер тəуелсіз Қазақстанның өркениетті ел-
дер қатарында даму барысы, еліміздің білім жəне тəрбие 
беру жұмысындағы жаңалықтар, инновациялық  жұмыстар 
туралы материалдар жариялады. Жастардың жалпақ 
дүниедегі арпалыс өмірде өз таңдауларын ұлттық ауқымда жасау үшін жəне 
дүниетанымдық ойларын дамыту мақсатында газетте халқымыздың аңыз 
əңгімелері, жырлары, шешендік сөздеріне арнайы орын берілді. Осы жылы 
жаңашыл азамат, экономика ғылымдарының докторы, университетіміздің рек-
торы Ерлан Мұхтарұлы  Арынның көмегімен газеттің штаты көбейтілді. Ерлан 
Мұхтарұлы газеттің ұстанған тұжырымдамасына ұдайы көңіл бөліп, қолдап, 
қажетті тұсында заманауи бағыттағы  ұсыныстарын айтып отырды.

3) Оқып тұрамын. Жастардың, əсіресе, студенттердің осындай күрделі 
тақырыптарды журналистиканың барлық жанрларында дайындауға қабілеттілігі 
байқалады. Олардың  алған білімдерін бүгінгі өмір талабына сай пайдалана 
білгендігін көргенде, аға ұрпақ, біз сүйсіне қабылдаймыз, əрине.

4) Қазіргі бағыттарыңыз дұрыс. Сол бағыттан таймандар деймін.
5) «Білік» газетінің ұжымы, шығармашылық табыстарға жете беріңіздер, 

ұжымдарыңыз берік, еңбектеріңіз жемісті болсын! Көпшілікке тартар 
тағылымдарың таусылмасын!  

 

ЖҰМАБЕК СМАНОВ   ЖҰМАБЕК СМАНОВ   
Кемелерің қайраңдамасын...
1) Келешекке кемел біліммен баруды ұран ет-

кен университет газетіне мен 2005 жылы келдім. 
Дəлірек айтсам, биылғы жылы оныншы мерейтойын 
атап өткелі отырған басылым жасының бел ортасы 
еді. Бұл уақыт еліміздегі жоғары оқу орындарының 
ішіндегі көшбасшылық тізгінді ұстаған білімнің қара 
шаңырағы - С.Торайғыров атындағы ПМУ өзінің 45 
жылдығын атап өтуге дайындалып жатқан кезге 
тұспа-тұс келді. Бұл – тарих. Ал, тарихты ұмытуға, 
өшіруге болмайды. Жаңа айдар ретінде ЖОО 
шежіресі мен алдыңғы толқын ағалар жайлы мате-

риалдарды көптеп ұйымдастырдық.
2) Редакторлық қызметімді шамам келгенше басылым таратылымын ұлғайту-

дан бастауды жөн көрдім. Сондықтанда, бірінші кезекте оқырманды қызықтыру 
мəселесі тұрды алдымда. Газет университет тыныс-тіршілігін түгелдей қамтып 
отырды. Алайда, негізгі оқырмандары студент қауымы болғандықтан, соңғы 
бет арқылы жастарды қызықтыратын «Демалыс бетін» ұйымдастыру керек 
деп ұйғардым. Бұл ретте тілшілік қызметте жүрген жоғары курс студенттерінің 
қолдауы кəдімгідей дем берді. Бүгінде еліміздің əр түкпірінде аймақтық жур-
налистиканы дамыту бағытында жемісті еңбек етіп жүрген Р.Божақанова, 
Ə.Айтыбаева, Г.Айтақова мен Ə.Мейірхановалар басылым мазмұнын арттыру 
бағытында аянбай еңбек етті. Бəлендей бір серпіліс алып келмесек те, алға 
қарай ілгерілеушілік барын сезген ректорат бұған дейін университеттің баспасөз 
орталығында қоныс тепкен редакциямызға «жеке отау» сыйлады. 

3) Өкінішке орай, республикалық басылымдарға шақыру алып мен 
басылымдағы қызметімді ауыстыратын болдым. Бірақ, қашанда болсын 
жаңалықтың жаршысы ретінде ақпарат айдынында жүзіп келе жатқан «Біліктен» 
рухани тұрғыда алыстап көрген емеспін.

4) Бүгінгі таңда редакциядан жас толқынның жаңаша лебі сезіледі. Ізденімпаз 
журналистердің дүбірлі додаларда топ жарып жүргендерін естіп, марқайып 
отырамын. Қазіргі оқырманның талабы да, талғамы да күшті. Оның үстіне 
бəсекелестік заманында бəсекеге қабілеті барлардың ғана «тасы өрге дома-

«Білік» редакторларының лебізі«Білік» редакторларының лебізі
лайтыны» айтпаса да түсінікті. Сондықтан, жас ізбасарларыма шығармашылық 
шабыттарын шыңдай түссе екен деймін. Талай «тар жол, тайғақ кешуді» басынан 
кешкен халқымыз тəуелсіздігін алғанына да жиырма жыл болды. Газеттегі басты 
тақырып осы болу керек. Тамыры тереңде жатқан тарихымызды, оның күнгейі мен 
көлеңкелі тұстарын отансүйгіштік сезіммен жеткізе білсек, оқырманмен арадағы 
байланыс көпірін нығайта түсерімізге дау жоқ. Отанын сүйе алмаған адам 
опасыздықтан арыла алмайды. Осыдан сақтану керек. Олай деп алаңдауыма 
да себеп бар. Еріксіз еліктеуге сүйрейтін «батыстық сана-сезім» ұрпағымызды 
уламаса екен деймін. Əсіресе, жастар жағы ұлтшылдық пен ұлтжандылықтың 
ара-жігін ажырата алып жатса игі. Міне, осы істің басы-қасында «Білік» пен оның 
жігерлі журналистері жүруі керек. Керек десе, Сіздерге бұл - аманат!

5) Кемелерің қайраңдамай, ескек қылған қаламдарың қайрылмасын! Белестерді 
бағындырған «Біліктің» бетке алған биігі алда екеніне бек сенемін. 

НҰРЛАТ АЙТЖАНҰЛЫ БАЙГЕНЖЕЕВНҰРЛАТ АЙТЖАНҰЛЫ БАЙГЕНЖЕЕВ
Редакцияда «студенттік аура» қалыптасты
1) Мен 2009 жылдың сəуір айынан бастап 2010 

жылдың қыркүйек айына дейін аталмыш газетке 
редакторлық еттім.

2) Ең біріншіден, газеттің келбеті толық қазақ тіліне 
көшті, рухы қазақи бағытқа бұрылды, қазақи бейне 
алды. «Сұхбат», «Өзекті», «Күн тақырыбы», «Сіз 
білесіз бе?», «Өнер өңірі», «Үңіліп зер салыңыз»: 
«Көз мерген», «Сөз мерген», «Ғалым мінбері», «Бір 
сөз – бір ұлт» сияқты жаңа айдарлар шығарып 
тұрдық. Екіншіден, мен жұмысқа студенттерді 
алдым. Олар үшін «Білік» редакциясы нағыз 
практикалық шыңдалатын орынға айналды. Ре-
дакцияда «студенттік аура» қалыптасты. Оған қоса 
газетті түрлі түсті етіп шығара бастадық.  

3) Үнемі оқып тұрамын. Университетте жүргендіктен, университет тынысын, 
соңғы жаңалықтарын біліп жатамыз. Сондықтан көбінесе қоғамдық, танымдық ма-
териалдар «шықты ма екен?» деген мақсатта қолыма аламын. Ал жаңалықтарға 
аса мəн бермеймін. Себебі газеттегі тілшілердің көбісі «пəленше шара болды, 
түгенше болды» деп жəй ғана жаза салады. Ал болған шараның оқиға, сюжеттерін 
ерекше келтіріп, мақаланы оқып отырған оқырманға көзіне елестете алатындай 
қызықты əрі əсерлі қылып жазатын тілшілер жоқтың қасы.  

4) «Білік» университеттің ведомстволық газеті ғой. Дегенмен де, студент 
жастардың танымдық дүниесін қалыптастырып, қоғамға деген көзқарасын,  саяси 
сауатын ашуға бағытталған көптеген мақалалар шығып тұрса, жақсы болар еді. 
Сонымен бірге, газет толық қазақ тілінде шығарылып тұратын болса, тіпті керемет 
болады. Онсыз да елімізде орыстілді газет толып жатыр. Ақпараттық кеңістікте 
қазақ газеттерінің үлесі төрт-ақ пайыз. Сол төрт пайызға «Білік» те үлес қосса, 
жақсы болар еді. 

5) Ең бірінші газетті беттеген кезімде қобалжып, көзіме жас алған кездерім əлі 
де есімде. Газеттің əрбір саны тарихқа қалады, тарихқа беттеп жатқан хаттар. 
Ертеңгі жастарымыз осы «Білік» газетін алып ашқан кезде, құнды ақпараттар, 
мəнді дүниелер, түрлі танымдық материалдар табылып жатса, ұялмай көрсетуге 
болады. Сондықтан сондай деңгейде жұмыс жасасын деймін! «Білікті» іздеп 
оқитын жастар қатары көбейсін. Қоғамда болып жатқан түйткілді мəселелердің 
түйінін тауып, оқырмандар көңілінен шыға біліңіздер!!! 

ЕРКЕЖАН КҮНТУҒАНЕРКЕЖАН КҮНТУҒАН
ПМУ-дың «көзі həм кұлағы» бола бергей!
1) Мен 2010 жылдың күзінде, яғни қазан, қараша, желтоқсан 

айларында редактор болдым.
2) Ол кезде Мая Хисматовнаның кеңесімен орыс тілінде 

қазақтың жоғын жоқтап, барын мадақ еткен өзге ұлт 
өкілдерінен бұрын орыс тілді қазақ азаматтар үшін ұлт рухын 
оятар мақалалар жазылатын «Мемлекетшілдік сана» сынды 
айдар аштық. Мұнда университет оқытушыларымен қатар 
республикалық атақты журналист, ғалымдардың əртүрлі 
тақырыптағы маселелерді қозғайтын мақалалары басылды. 
Əсіресе тарих факультеті мұғалімі Таштемханованың еңбегі 
кұнды болды. Сол себепті ол кісіні газеттің ақылдастар 
алқасына қостық.

3) Қазір Астанада болғандықтан, қолыма газет тимейді. Бірақ телефон, интер-
нет арқылы əріптестерімнен не жазылғанын біліп отырамын. Бəріміз осы газет 
редакциясынан шыңдалдық. Сондықтан газетке əрдайым жанашырмыз.

4) Қазір, менің білуімше, газет көбіне қазақ тілді болып бара жатқан сияқты. 
Əрине, бұл куанар жағдай. Əрдайым қазақ тіліндегі ПМУ ұжымының «көзі həм 
кұлағы» бола бергей. Ұсынысым, студенттерді тарту, қызықтыру жəне газеттің 
электронды нұсқасы университет сайтына енгізілсе деймін ай сайын.

5) Біріншіден, «Білікке» алғысымды білдіргім келеді. Қаншама жас мамандар 
осы редакциядан жетіліп, өзіндік стилін қалыптастырып, қаламдарын қарымды 
етті. Алдынғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер болып газет арқылы пікірлер 
тоғысын қалыптастырдық. Болашақта газет оқырманы көбейе берсін, осы арқылы 
болашақ журналист жəне ойы ұтқыр, тілі өткір жас мамандардың шыға беруіне 
себепші бола берсін деймін!  

Пікірлерді жинаған: С.НЫСАНБЕКОВА

2-сәуір күні «Білік» газетіне 10 жыл. Осыған орай 2-сәуір күні «Білік» газетіне 10 жыл. Осыған орай 
газеттің бұрынғы редакторларына «Біліктен» 5 сауал:газеттің бұрынғы редакторларына «Біліктен» 5 сауал:

1) Қай жылдары «Білік» газетінің  редакторы болдыңыз?1) Қай жылдары «Білік» газетінің  редакторы болдыңыз?
2) Сіз редактор болған жылдары газетке қандай 2) Сіз редактор болған жылдары газетке қандай 
өзгерістер кірді? (жаңа айдарлар, жаңа идеялар)өзгерістер кірді? (жаңа айдарлар, жаңа идеялар)
3) Бүгінде «Білікті» оқып тұрасыз ба? Айдарларына, 3) Бүгінде «Білікті» оқып тұрасыз ба? Айдарларына, 
мақалаларына, дизайніне, жалпы мазмұнына қандай баға мақалаларына, дизайніне, жалпы мазмұнына қандай баға 
бересіз?бересіз?
4) Қазіргі «Білікке» қандай ұсыныстар 4) Қазіргі «Білікке» қандай ұсыныстар 
айтар едіңіз? Не жетіспейді деп ойлайсыз?айтар едіңіз? Не жетіспейді деп ойлайсыз?
5) «Білік» газетіне айтар тілегіңіз...5) «Білік» газетіне айтар тілегіңіз...


