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#ымбатты студенттер! Дорогие студенты!
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-

ті дəс түр ге бай бі лім ор да сы. Сон дай дəс түр лі ме ре ке нің бі рі — Ха лы қ-
а ра лық сту дент тер кү ні. Осы бір ай ту лы кү ні біз сіз дер ді құт тық тап, же-
тіс тік те рі ңіз ді атап өте міз.
Сту дент тік жыл дар — бұл бү кіл өмір бойы ерек ше жы лы лық пен ес ке 

ала тын ең бір та ма ша шақ. Бұл шы ғар ма шы лық тың ша рық тап, бел сен-
ді лік тің бе лең алып, ашы лым дар дың ашы ла тын, көз де ген мақ сат қа ұм-
ты лып, пі кір та лас тың на ғыз қы за тын ке зі. Та быс ты ман сап ір ге та сы қа-
ла на тын кез. Уни вер си тет тің сан са ла лы бі лім мен таң да ған ма ман дық ты 
иге ру ге ұсы нып отыр ған мол мүм кін ші лік те рін пай да ла ны ңыз дар. Ал-
ды ға мақ сат қойып, өз бой ла ры ңыз да ғы жі гер, күш ке се ніп, ба тыл түр де 
бо ла шақ қа қа дам ба сы ңыз дар!
Жыл дар өт се де би ік ке қақ қан қа нат та ры ңыз тал ма сын, күш-қу ат та ры-

ңыз та сып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның қа рыш тап да му ына ат са лы сы-
ңыз дар. За ма науи кə сі би бі лік ті лік ке ие ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің тү лек те рі елі міз дің өр кен деп, 
гүл де нуі не ерек ше үлес қо са ды деп се не мін!
Ал ды да ас қа ра лы мін дет тер кү тіп тұр, Қа зақ стан ның бо ла ша ғы сіз дер-

дің қол да ры ңыз да. Ба тыл қа дам жа сап, игі лік ті іс тер ді жү зе ге асы ры ңыз-
дар!
Бар ша ңыз ға мық ты ден са улық, ба қыт, та быс ті лей мін, ал ға қой ған 

мақ сат, жос пар ла ры ңыз жү зе ге ас сын! Ме ре ке ле рі ңіз бен!

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �АРМУ РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е.�. К	 БЕ ЕВ

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва об ла да ет бо га ты ми тра ди ци ями, од ной из ко то рых яв ля-
ет ся праз дно ва ние Меж ду на род но го дня сту ден тов. В этот день мы поз-
драв ля ем вас, от ме ча ем ва ши дос ти же ния.
Сту ден чес кие го ды — это са мое за ме ча тель ное вре мя, ко то рое вы с осо-

бой теп ло той бу де те вспо ми нать всю свою жизнь. Это вре мя твор чес кой 
ре али за ции, ак тив нос ти, жаж ды от кры тий, це ле ус трем лен нос ти, спо ров 
и дис кус сий. Вре мя, ког да вы на чи на ете зак ла ды вать фун да мент сво ей ус-
пеш ной карь еры. Поль зуй тесь те ми не ма лы ми воз мож нос тя ми, ко то рые 
пре дос тав ля ет уни вер си тет для по лу че ния раз но об раз ных зна ний и ос-
во ения выб ран ной про фес сии. Ставь те пе ред со бой са мые вы со кие це ли, 
ре ши тель но иди те к их дос ти же нию и обя за тель но верь те в свои си лы!
Пусть все ва ши ус трем ле ния не ис че за ют с го да ми, а не ис ся ка емая 

энер гия бу дет нап рав ле на на соз да ние луч ше го бу ду ще го на ше го об ще го 
до ма — Рес пуб ли ки Казахстан. Убеж ден, что вы пус кни ки Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, 
об ла да ющие сов ре мен ны ми про фес си ональ ны ми ком пе тен ци ями, смо-
гут внес ти дос той ный вклад в раз ви тие и проц ве та ние на шей стра ны!
Впе ре ди у вас мно го но вых неп рос тых за дач, от вас за ви сит бу ду щее 

Казахстана. Дер зай те, эк спе ри мен ти руй те, тво ри те!
Же лаю вам креп ко го здо ровья, счастья, уда чи, свер ше ния всех пла нов 

и ус трем ле ний! С праз дни ком!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ

Халы$аралы$ Халы$аралы$ 
студенттер к�ністуденттер к�ні
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Д7ст�р мен Dрпа$ т7рбиесі – Dлтты$ идеологияны& негізі
Қа зақ стан си яқ ты тəуел сіз ді гін жа ңа ал ған 

жас ел ге иде оло гия əб ден ке рек жə не ең ал ды-
мен, ол мем ле кет тің ұлт тық си па ты на, тəуел сіз-
ді гі не қыз мет ету ге ти іс. Ұлт тық иде оло гия де ге-
ні міз — ха лық тың, бү кіл ел дің əдет-ғұ рып, салт-
дəс тү рін, са на сын ға сыр лар бойы да мы тып, же-
тіл ді ру ар қы лы ұр пақ тан-ұр пақ қа бе рі ле тін 
ере же сі, ол сол ха лық тың ті лін, ді лін, мем ле ке-
тін қа лып тас ты ру ға қыз мет ете ді. Əр ха лық тың 
өзі не тəн, қо ғам ның да му ына бай ла ныс ты ерек-
ше лік те рі бо ла ды. Мы са лы, Қа зақ стан ның ұлан-
бай тақ жер ді алып жа ту ының өзі ға сыр лар бойы 
хал қы мыз дың бойын да ғы, ба тыр лық, ер лік дəс-
түр ді ту дыр ған. Ота нын сүю, елін қор ғау ер аза-
мат тар дың мін де ті не кір ген. Ауыз əде би етін де гі 
ба тыр лар бей не сі осы лай ту ған. Осы ны бо ла шақ 
ұр пақ тың бойы на сі ңі ре оты рып, ұлт тық иде-
оло гия қа лып тас тыр ған. Сон дық тан да хал қы-
мыз ды аза мат тық қа, ба тыр лық қа, ше шен дік ке, 
кө ре ген дік ке тəр би елеу де ұлт тық иде оло ги-
яның мін де ті. Біз дің би ле рі міз, жы ра ула ры мыз 
жыр лап, үл гі тұт қан əді лет ті лік те ха лық тың 
шы найы қа си еті. Қа зақ — ұлт тық дəс түр де ген ге 
ерек ше мəн бе ре тін ха лық. Ата-ба ба аруа ғын 
сый лау, оған жү гі ну — ежел гі сал ты мыз. Со лар-
дан қол дау ті леп жа та мыз. «Өлі ри за бол май, ті-
рі байы май ды» де ген ма қал ды да жиі қол да на-
мыз. Ал, осы дəс түр де ге ні міз дің өзі не? Ме нің-
ше, ол — ха лық тың ұзақ өмі рін де қа лып та сып, 
сұ рып тал ған жақ сы қа си ет тер дің тұ тас бі ті мі, 
көз қа ра сы, тү сі ні гі, шын дық ты та ну өр не гі. Дəс-
түр ге ха лық тың əдет-сал ты, күн де лік ті тір ші лі гі-
нің ауқы мы, адам дар дың қа лып та сып үй рен ген 
мі нез-құл қы — бə рі де кі ре ді. Олар жи нақ та ла 
ке ліп, ұлт тық бел гі лер ді анық тай ды, ұлт тық си-
пат ты та ны та ды. Əри не, өмір бір қал пын да тұр-
май ды, жа ңа рып, жал ға сып жа та ды. Со ған бай-
ла ныс ты ой-са на, ұғым-тү сі нік, тал ғам жа ңа ра-
ды. Жа ңа рып, өз ге ріп жат қан қо ғам, қо ғам дық 
қа ты нас тар дəс түр ге бел гі лі дə ре же де əсер ете ді. 
Оны өз гер ту ге, əлем дік көз қа рас тар дың ыр қы на 
ба ғын ды ру ға ты ры са ды. Əр ха лық тың бойын да 
жа ңа ны қа был дау қа си еті мен бір ге кер тар тпа-
лық та бо ла ды. Осы кер тар тпа лық, ең ал ды мен, 
дəс түр ге қа тыс ты. Біз жа ңа ны қа был дай тұ рып, 
ес кі əдет ті, мі нез-құ лық ты, яғ ни дəс түр ді сақ тау-
ға ты ры са мыз. Ұлт тың ұлт ты лы ғын сақ тау үшін 
дəс түр дің озық үл гі ле рін тұ рақ тан ды рып, ол 
үшін кү ре су қа жет ті гі де осы дан ту ады. Қа зақ 
мем ле ке ті нің ұлт тық иде оло ги ясы да, ме нің 
ойым ша, хал қы мыз дың осын дай жол мен қа-
лып тас қан əдет-ғұр пын, салт-дəс тү рін, ті лін, ді-
нін сақ тап да мы ту ға, осы жол да жа ңа за ман 
ұсы нып отыр ған қа жет тік тер ді өз са рап-
тауымыз дан өт кі зе оты рып, қа был дау ға құ ры-
луы ке рек. Дəс түр əр ха лық тың өмі рі мен сол 
қо ғам ның өзін дік ерек ше лік те рі не гі зін де қа-
лып та са ды. Ол да дəс түр ге кі ре ді. Қа зақ хал қы 
адам са ны ның аз ды ғы на қа ра мас тан, Еура зи-
яның дəл ор та лы ғын да ұлан-бай тақ жер ді ием-
ден ген. Осы ның не гі зін де отан шыл дық, елін 
қор ғау жо лын да ғы ер лік іс те рі жа тыр. Кең да ла-
ны ме кен де ген ха лық жа улас са — най за ұс тай-
тын ба тыр, да улас са — сөз ден же ңіл мей тін ше-
шен бол ған. Ха лық тың осы мі не зін за ма ны, өмір 
сүр ген ор та сы ту ғыз ған, ол жақ сы дəс түр ге ай-
на лып жал ғас қан. Сол кең бай тақ да ла ны ме кен-
де ген ха лық та бір тіл, бір əдет-салт, бауыр мал-
дық, қо нақ жай лы лық қа лып тас қан. Қал та сы на 
бір құрт сал май, ұзақ жол ға шы ғып, жол шы бай 
түс кен ауыл адам да ры оны та ны ма са да құ да-
сын дай күт кен. Жер дің кең ді гі мен ша ру ашы лы-
ғын, кə сі бін да ра лай тын ерек ше лік тер дің бə рі 
де ға сыр лар бойы сұ рып та лып дəс түр ге кір ген. 
Ме нің ойым ша, осы дəс түр лер ха лық тың иде-
оло ги ясы ның не гі зі бо лып та бы ла ды. Ен де ше, 
қа зақ тың ға сыр лар бойы жи нақ та ған осы жақ сы 
дəс түр ле рін сақ тау ке рек. Оны жа ңар та оты рып, 
не гі зін бе кі ту қа жет. Жа сы ра ты ны жоқ, ға сыр-
лар бойы қа зақ же рін де орыс ті лі нің үс тем бо-
луы, біз дің ой-са на мыз дың со лар ға та бы нуы əлі 
де жал ға сын тауып ке ле жа тыр. Бұл қа зақ ті лі-
нің аясы ның та ры лу ына, дəс түр мен ұлт тық тəр-
би енің өз ге рі сі не əке ліп отыр. Қа зір гі тəр би енің 
бар лы ғы да бо ла шақ ұр пақ ты ұлт тық салт-са на-
ға, дəс түр ге қи ғаш жол дар ды ұс та ну ға құ рыл-
ған. Сөй тіп, өр ке ни ет ті ел дер дің жа сы ғы на елік-
теп, қа зақ хал қы ның ға сыр лар бойы қа лып тас-
қан əдет-ғұр пы на қауіп төн ді ріп отыр мыз. Кей-
бір са ясат кер аза мат та ры мыз қа зақ тың əдет-

ғұр пы ның ма ғы на сы на, мə ні сі не ба ра бер мей, 
ұлт тəр би есі нің не гі зін тү сін бей, оны ға лам дық 
тəр би еге үй лес ті ру ді ой лай ды. Бұл — қа зақ хал-
қы ның қа лып тас қан ұлт тық тəр би есі нің не гі зін 
əл сі ре те ді. Иде оло гия қай қо ғам да бол сын, оны 
бе кі ту ге қыз мет ете ді. Со ци алис тік иде оло гия 
ке ше гі ком му нис тік ре жим ді қа лай кө тер ге нін, 
дү ние жү зін ті ті рет кен алып им пе ри яның не гі-
зін бе кіт ке нін жақ сы бі ле міз. Ста лин өл ген нен 
кейін Бреж нев си яқ ты со ла қай бас шы лар өн ді-
ріс өр кен де се, ас тық бол са, иде оло гия ше шу ші 
рөл ат қар май ды деп са нап, мем ле кет ті əл сі ре-
тіп ал ды. Аяғы не мен біт ке нін та ғы да көр дік. 
Сон дық тан жас мем ле кет ті иде оло ги ялық жа ғы-
нан да өр кен де ту əб ден қа жет. Эко но ми ка бол са, 
қал ған да ры өзі құ ра ла ды деп қа рау же тім сіз. 
Оның үс ті не біз ді қа зір жа һан дық өз ге ріс тер 
жан-жақ тан қор шап жа тыр. Бір жа ғы нан, əлем-
дік да му дың шең бе рі нен шы ғып қал мау, екін ші 
жа ғы нан оның ұлт тық си па ты мыз ға жа сап жат-
қан қы сы мы нан өзі міз ді ара ша лау — екі жақ ты 
үл кен мін дет. Жа һан да ну өз ге рі сі не бой ал ды ра-
тын дар ең ал ды мен, жас тар. Олар ұлт тық дəс-
түр де ген ге он ша мəн бе ре бер мей ді. Сөй тіп, қа-
за қы мі нез ден бір тін деп алыс тап ба ра жа тыр. 
Қа зақ ті лін мем ле кет тік тіл есе бін де ор нық ты ру-
ға ке дер гі бо лып отыр ған дар да со лар. Қа зақ тың 
ұлт тық əдет-ғұр пын сақ та май, əде ті мен есеп тес-
пей, сырт та не көр се, со ны қай та лай тын да со-
лар. Қа зір жас тар дың кө ше де, жол үс тін де тұ-
рып сүйі се ті нін жиі кө ре міз. Біз дің за ма ны мыз-
да сүйіс пек тү гі лі, жұрт кө зін ше қыз бен жі гіт тің 
она ша тұ ру ының өзі ер сі бо ла тын. Өзі міз кө ріп 
жүр ген дей, жас тар се зі мін жа ла ңаш тап, «ға-
шық пын, өш тім-өл дім», деп жа та ды. Шын ға-
шық тар ай ғай лап жұр тқа жар са ла тын ба еді? 
Абай дың «ға шық тың ті лі — тіл сіз тіл, көз бен көр 
де іш пен біл» дей ті ні қай да? Се зім ді жа сы ра бі-
лу, ұс там ды лық қа зақ қа тəн мі нез. Ға лам дық 
«тəр бие» жас тар ды осы дəс түр ден айы рып жат-
қа ны тым өкі ніш ті. Олар жат жұрт тар дың сал-
тын қа был дап, «Ва лен тин кү ні» де ген ді тауып 
алып, кө ше де жап пай сүйі сіп жат қа ны. Бас қа 
ел дің сал тын қа был да уды лайық сыз көр ген дер 
«не ге біз өзі міз дің Ба ян сұ лу кү нін та ғайын да-
май мыз» деп күп сі не ді. Осы ның біз ге ке ре гі бар 
ма? «Ға шық тар кү ні» қа зақ қа ке рек пе? Се зі мің-
ді жа ла ңаш тап, жұрт ал ды на шы ғу дың қа же ті 
бар ма? Осы ның бə рі жас тар ара сын да жүр гі зі-
лу ге ти іс ті иде оло ги ялық жұ мыс тың мін дет те рі-
не кі ре ді. Ұр пақ қа мын ой ла ған ата-ба ба ла ры-
мыз ба ла ла рын дəс түр сый лау ға, үл кен дер ге іл-
ти пат жа сау ға, арын был ға май, өне ге лі ор та дан 
тə лім алу ға үй рет кен. Ұл ды да ла тір ші лі гі не, 
қыз ды үй ұс тау ға, ел бір лі гін, ошақ бү тін ді гін 
сақ тау ға ба улы ған. Қыз на мы сы де ген нің ор ны 
үл кен. Қыз ба ла отыр ған жер де абай лап сөй леу, 
бей піл сөз ай тпау — оны əдеп ті лік ке тəр би елеу 
емес пе?! Қыз на мы сын сақ тап, оның адал дық-
пен жа ңа бо са ға ат тауын ана лар қат ты қа да ға ла-
ған. Бо ла шақ от ба сы ның тұ рақ ты лы ғы да қыз 
ары ның та за лы ғы мен бай ла ныс ты са нал ған. Бү-
кіл əде би ет, фольклор адал ма хаб бат ты, се зім 
тұ рақ ты лы ғын ба қыт ты бо лу дың кіл ті са на ған. 
Қыз дың бар ған же рі нен қай тып ке луі жай ға на 
ұят емес, мас қа ра деп есеп тел ген. Сон дық тан 
ата-ана қы зын ұза тар да, бар ған же рі ңе «тас тай 
ба тып, су дай сің» деп ба та бер ген. Осын дай үл-
кен тəр би еден өтіп, ел ана сы атан ған. До ма лақ 
ана, Қа ра шаш, ке ше гі Шо қан ның əже сі Ай ға-
ным, ел би ле ген То ми рис сұ лу лық пен əде мі лік-
тің, адал дық тың үл гі ле рі бо лып ел есін де сақ-
тал ған. Осы ара да бел гі лі қо ғам қай рат ке рі Бəй-
кен Əші мов тың от ба сы ту ра лы да ай та кет сек. 
Сол үй де гі Ба қыт апа мыз дың ер лі-зайып ты ның 
ара сын да ғы сый лас тық тың үл гі сі, ай на ла сы мен 
от ба сы ның мық ты ті ре гі, кө не мен жа ңа ны жал-
ғас ты ру шы мін де тін өз бойы на то ғыс ты рып, 
ұлын — ұяға, қы зын қия ға қон ды рып бү кіл ел ге 
ана ата нып отыр ға нын кө ре міз. Ел ара сын да осы 
үл гі де гі ана лар аз емес…. Иə, ер-аза мат от ба-
сын да сый лы бол са, ба ла да со дан үл гі ала ды. 
Қай жер де ер кек сый лы бол са, сол жер дің от ба-
сы тү гел, ба ла сы аман, қы зы тəр би елі, дұ рыс от-
ба сы қа лып та са ды. Қа зақ хал қы ның да му ын да, 
қа лып та су ын да осы дəс түр лер иде оло ги яның 
не гі зі бо лып та бы ла ды. Əсі ре се осы ұлт тық иде-
оло ги яның бар лы ғы на тəн же рі — ба ла тəр би есі, 
со ның ішін де қыз тəр би есі. Олар ха лық тың үл-
кен тəр би елік мə ні бар, жо лы өріс ті, бі рі мен бі-

рі жал ға сып жа та тын иде оло ги ясын құ рай ды. 
Тір ші лік то лып жат қан та ра улар дан тұ ра ды. 
Со лар дың ішін де «Жа ман қа тын» де ген ұғым да 
бол ған. «Атың жа ман бол са, сойып құ ты лар сың, 
қа ты ның жа ман бол са қай тып құ ты лар сың» де-
ген сөз ді қа зақ тың тағ ды ры əйел дер мен бай ла-
ныс ты еке нін өмір тə жі ри бе сі нен алып ай тқан. 
Ағайын ара сын бі рік ті ріп, ел на мы сын қор ғап, 
ба ла ла рын со ған ба ғыт тап, ері мен тіл тауып 
одақ тас қан əйел еш қа шан жа ман атан бай ды. 
Осы дəс түр біз ге əлі де ке рек. Ел ді гі міз ді, қа зақ-
ты ғы мыз ды сақ тау үшін қа жет. Бү гін гі жас тар-
дың үй лен бей жа тып айы ры лы суы кө бей ге нін 
көр ген де, қыз дар ды бо ла шақ өмір ге дайын дау 
өз дең гейін де емес ті гі нен осы дəс түр ле рі міз дің 
əл сі реп кет ке нін та ни мыз. Қа зақ дəс тү рін де қыз 
ба ла ға кө бі рек кө ңіл бөл ген. Өй тке ні, қыз — 
өмір көр кі, əсем дік, тір ші лік кө зі. Ха лық ұғы мы 
жақ сы кө рі ніс тер дің бə рін қыз ға те ңе ген. Қа зақ 
хал қын да қа лып тас қан қыз ға бе ріл ген анық та ма, 
олар ға қойыл ған та лап-ті лек тер, қыз ды ер ке ле-
ту, қыз ды тəр би еле удің үл кен жол ға қойыл ға-
нын көр се те ді. «Қыз ел дің көр кі» дей ді хал қы-
мыз. Ақын, жа зу шы лар өмір бойы қыз дар ды 
жыр лап, ару деп ар дақ тап, бо ла шақ ана деп 
аялап үл кен құр мет пен қа ра ған. Нə зік тік, тап-
қыр лық, ой лы лық, сұ лу лық, адам гер ші лік, 
қайы рым ды лық си яқ ты жақ сы мі нез дер ді ал ды-
мен қыз бойы на да ры ту ды көз де ген. Қыз ды ар-
дақ та ған қа зақ бас қа шы ғыс ха лық та рын дай, 
оның бе тін бүр ке ле мей, ер ба ла лар мен тең ұс та-
ған. Бой жет кен ді əсем дік тің, əде мі лік тің сим во-
лы ақ қу ға те ңеп жыр ла ған ақын дар қыз дың 
бойын да ғы құ пия сыр ды те рең тү сін ген. Өзім 
қан ша ма шет ел дер де: Ан гли яда, Фран ци яда, 
Ита ли яда, Əзір бай жан мен Ар ме ни яда, Қыр-
ғыз стан да, Өз бек стан да бо лып жүр ген де қыз ға 
де ген мұн дай құр мет дəл біз де гі дей емес еке нін 
бай қа дым. Кез кел ген жі гіт тің ал дауына түс пеу 
үшін, қыз ең ал ды мен на мыс ты бо лу ке рек, өз 
на мы сын қор ғай бі луі ке рек. Қыз ба ла ның ма-
хаб ба ты ның ал дын да бас имей тін адам жоқ. Сол 
кез де гі қа зақ хал қы ның қыз дар ға бер ген бе де лі 
қай да кет ті? Жа ңа қо ғам құ ру да қа зақ тың қа-
лып тас қан иде оло ги ясы ның кө не сін жа ңар тып, 
да мы тып, бо ла шақ ұр пақ тың бойы на ұлт тық 
иде оло гия тəр би есін сі ңі ру мін де ті міз. Осы ай-
тал ған мы сал дар ар қы лы қыз ба ла ның бойын да 
ұлт тық пси хо ло ги яны қа лып тас ты ру ке рек. Бү-
гін гі қыз дар дан да біз осы жақ сы мі нез дің кө рі-
ніс те рін із дей міз. Біз дің өт кен жо лы мыз да қа те-
лік тер аз бол ған жоқ. Со ци ализм ер лер мен 
əйел дер ді те ңес тір ді, əйел дер дің оқуы на, қо ғам-
дық іс тер ге ара ла су ына жол аш ты. Бə рі де дұ-
рыс. Қо ғам нан өз ор нын тап қан, үй де де, түз де 
де сый лы апа-сі ңі лі ле рі міз, құ дай ға шү кір, бар-
шы лық. Бі рақ осы ны пай да ла нып, үй ді ой ла-
май, түз ді ой ла умен жү ріп, ошақ иесі рө лін əл-
сі ре тіп ал ған əйел дер де жет кі лік ті. Осын дай 
əйел дер дің қыз да ры да осы жол мен жү ре бас та-
ды. Тəуел сіз ел бо лып, ұлт тық қа зы на ла ры мыз-
ды жи нас ты ра бас та ған да, ұлт тық дəс тү рі міз ді 
аяқас ты ету ге жол бе ре тін осын дай мі нез дер ге 
қар сы кү рес ашу ке рек емес пе? Олар өзі мен 
кет пей, ұр пақ қа да əсе рін ти гі зіп жа тыр. Қыз-
дар дың бо ла шақ та от ба сын құ ру ға дайын емес-
ті гі, адал ды ғын сақ та май, же тім, тас тан ды ба ла-
лар ды кө бей тіп жат қа ны жа сы рын емес. Иə, біз-
дің ұл ты мыз дың дəс тү рі не жат же зөк ше лік, тас-
тан ды ба ла, əке-ше ше сін сый ла мау, дү ние құ-
мар лық, тек қа на өзін күйт теп, сырт жұр тқа 
елік те ген жас та ры мыз дың кө бейіп ба ра жат қа-
ны ой лан та ды. Со ның үл кен бір кө рі ні сі — қа-
зір гі біз дің эс тра да му зы ка сы. Бұ лай дей ті ні міз, 
осы кү ні қа зақ тың ға сыр лар бойы қа лып тас қан 
əуенін, клас си ка лық өне рін əл сі ре тіп, ке уде сін, 
кін ді гін ашып киі не тін, ете гі жы рым-жы рым əр-
тіс тер сах на дан жиі кө рі не тін бол ды. Осы бір 
сах на кө рі ні сі бү кіл қа зақ жас та рын елік ті ріп ба-
ра ды. Осы ны бас қа рып жүр ген ор та бу ын да ғы 
аза мат тар дың өзі ха лық тың əдет-ғұр пын, дəс тү-
рін, ел дің кө кей кес ті ойын тү сін бей ді. Сон дық-
тан, əлі де жо ға лып кет пе ген ұлт тық дəс тү рі міз-
де гі жақ сы мі нез-құ лық ты, от ба сы ның бір лі гі 
мен ағайын ның тұ тас ты ғы үшін қыз мет ете тін 
ақыл гөй ана лар ды дə ріп тей оты рып, қыз ға ана 
сү ті мен, мек теп тен бас тап тəр бие бе рі луі ке рек. 
Жа сы ра ты ны жоқ, өт пе лі ке зең де, əйел дер та-
мақ та бу үшін са уда жа сау ға шы ғып, от ба сы ның 
бір лі гі де, ба ла тəр би есі де ана ның ойы нан да, 

кө зі нен де тыс қал ды. Бұ ған уақыт, Қа зақ стан да-
ғы уақыт ша эко но ми ка лық дағ да рыс кі нə лі дей-
міз. Жоқ, екін ші дү ни ежү зі лік со ғыс жыл да ры 
көр ген ана лар дың қи ын шы лы ғы осы ның қа сын-
да қан дай еді. Сол ана лар Ұлы Отан со ғы сы ке-
зін де-ақ жі гер лі бол ды, на мыс ты бол ды, аузын-
да ғы на нын жы рып бер ді. Ал ен ді қа зір біз же-
зөк ше лік, тас тан ды ба ла, қыз дар дың осын дай 
жағ дай ға же ту ін кім нен кө ре міз? Осы ның бə рі 
біз дің қо ғам да ғы иде оло ги ялық жұ мыс тың ол-
қы лық та ры. Бұл ай тыл ған дар дан қыз тəр би есі, 
əйел дер ара сын да ғы жұ мыс жүр мей жа тыр де-
ген ұғым ту май ды. Қа зақ тың қыз дар пе да го ги-
ка лық ин сти ту тын да бой жет кен дер ді бо ла шақ 
ма ман бо лу ға тəр би еле умен қа тар, жақ сы мі нез-
құ лық қа, от ба сы лық өмір ге үй ре ту де үл кен іс-
тер іс те ліп жа тыр. Қыз дар мен жұ мыс он да кез-
дей соқ ша ра лар мен шек тел мей, бел гі лі бір бағ-
дар ла ма бойын ша жүр гі зі ле ді. Сту дент қыз дар-
дың əде би ет-өнер, қо ғам қай рат кер ле рі мен, ар-
дақ ты ана лар мен кез де суі жиі өте ді. Жас тар ды 
адам гер ші лік ке, ба ла жан ды лық қа ба ули тын, 
олар ды жан-жақ ты бі лім ді, мə де ни ет ті бо лу ға, 
кі тап оқу ға үй ре те тін, озық мə де ни ет үл гі ле рі-
мен та ныс ты ра тын ша ра лар да ин сти тут та жиі 
өт кі зі ле ді. Осын дай игі іс тер дің тек бір ин сти-
тут та ға на жүр гі зіл мей, бар лық жас тар жи нал-
ған ор та да, оқу орын¬да рын да бұ қа ра лық си пат 
ал ға нын қа лай мыз. Эко но ми ка лық қи ын дық тан 
өтіп, қа зір өр ке ни ет ті ел дер дің дə ре же сі не қо сы-
лу ға ты ры су да мыз, бі рақ ру ха ни жа ғы нан біз əлі 
де өте жұ таң быз, əдет-ғұ рып, салт-са на, ұлт тық 
пси хо ло ги ялық ой дың же ті луі не ру ха ни бай лы-
ғы мыз жет пей жа тыр. Тəр бие мə се ле сі не көп 
жағ дай да кө ңіл бөл мей, уақыт жет пей, ақ ша та-
бу ке рек дей жү ріп, біз ұр па ғы мыз дың ру ха ни 
əле мі не кө ңіл бөл ме уге ай нал дық. Ру ха ни бай-
лық — ұлт тың ті ре гі, мем ле кет тің ті ре гі, ел дің 
қа лып та су ының ті ре гі. Қа зақ қыз да рын со нау 
атам за ман нан қа лып та сып ке ле жат қан дəс түр-
ді бойы на сі ңі ріп, ұлт тық рух пен су сын да ту-
ымыз ке рек. Ру ха ни су сын да ма ған жер де тұ рақ-
ты лық, се зім тал дық бол май ды. Кей кез де біз 
от ба сы бір лі гін жиі ай та мыз. Ажы ра су, тас тан-
ды ба ла ның кө беюінің бар лы ғы да ру ха ни жұ-
таң дық тан ту ады. Біз дің қа зақ хал қын да қай ана 
ба ла сын тас тап кет кен, қай ана ба ла сын бо са ға ға 
бай лап кет кен? Ен де ше, біз бо ла шақ ана лар дың 
бойы на ру ха ни бай лық ты тəр бие ар қы лы сі ңі-
руі міз ке рек. Қа зақ қыз да ры ның сым ба ты, ақын-
дар жыр ла ған «бо та көз», «қи ғаш қас», «ал ма 
мойын», «қып ша бел» — осы ның бар лы ғы қыз-
дар ға бе рі ле тін ру ха ни азық бо луы ке рек. Қыз-
дың сұ лу лы ғы ар қы лы, қыз дың мү сі нін дə ріп теу 
ар қы лы, бо ла шақ ұр пақ тың бойын да: «Сон дай 
бол сам екен-ау» — де ген ру ха ни ұрық се бі лу ге 
ти іс. Қа зақ то пы ра ғын да, қа зақ от ба сын да тəр-
би елен ген қыз өрес кел мі нез көр сет пей, бо ла-
шақ ұр пақ тың ана сы бо лу ға ты ры са ды. Адам 
бойын да ғы бү кіл адам гер ші лік қа си ет ана дан 
та рай ды, ана ел ге тоқ тау ай та ды. Бү гін гі қыз ер-
тең гі ана.
Жақ сы лық пен жа ман дық от ба сын да бер ген 

тəр би еден шы ға ды. Жауап сыз ер кек, без бүй рек 
əйел, мас кү нем бо лып ана дан ту атын еш кім 
жоқ. Бə рі де адам бойын да тəр би емен бай ла-
ныс ты да ми ды. Бұл — ұр пақ тың бо ла ша ғын 
ой лау де ген сөз. Біз де қа зір же тім ба ла лар кө-
бей ді. Ба ла лар үй ле рі же тіс пей ді. Бұ рын қа зақ-
та осын дай үй лер бо лып па еді? Көр ші Өз бек-
стан да он дай үй лер əлі де аз. Өз бек от ба сы ла ры 
же тім ба ла лар ды асы рап алып, өз ба ла ла ры на 
қо сып, кіш кен тай ке зі нен ең бек ке, та быс та бу ға 
үй ре те ді.

Иə, əйел дің ат үс тін де кө бі рек жү руі, оған өз-
ге ба ла тү гі лі, өз ба ла сы ның тəр би есі не кө ңіл бө-
лу ге мұр ша бер мей ді. Же сі рін сыр тқа жі бер мей, 
же ті мін тел мір тпе ген қа зақ бұл күн де жоқ қа 
тəн. Ба қы лау дың жоқ ты ғы нан ба ла лар қаң ғы бас, 
қыз да ры же зөк ше бо лып жа тыр. Туу азай ды. 
Бұ рын ба ла ту уды жос пар ла май, Ал ла ның бер-
ге нін қа был дай бе ре тін қа зақ əйел де рі бү гін де 
бір-еке уден ар тық сə би сүй мей тін бол ды. Мем-
ле ке ті міз дің ір ге та сы ның ны ғаюы, эко но ми ка-
ның тұ рақ ты лы ғы, де мог ра фи ялық мə се ле лер-
дің ше ші луі мен ұлт тық иде оло ги яны да мы ту да 
ана лар дың қо са тын үле сі ұлан-ғайыр.

'ЛИЯ БЕЙ СЕ НО ВА,
�Р /ЛТ ТЫ� �Ы ЛЫМ АКА ДЕ МИ ЯСЫ НЫ4 АКА ДЕ МИ ГІ
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В этом го ду тра ди ци он ный Фо рум сту-
ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про хо дит в 
но вом фор ма те.

На до от ме тить так же, что Фо рум сту ден тов 
КарГУ тра ди ци он но про хо дит в Меж ду на род-
ный день сту ден тов, ко то рый был ус та нов лен 17 
но яб ря 1946 го да на Все мир ном кон грес се сту-
ден тов, сос то яв шем ся в Пра ге, в па мять о чеш-
ских сту ден тах-пат ри отах. И это так же день 
меж ду на род ной со ли дар нос ти сту ден тов, день, 
ког да сту ден ты са мых раз ных стран объ еди ня-
ют ся, что бы вспом нить под виг сво их сверстни-
ков. 28 ок тяб ря 1939 го да в ок ку пи ро ван ной 
фа шис та ми Че хос ло ва кии праж ские сту ден ты 
и их пре по да ва те ли выш ли на де монстра цию, 
что бы от ме тить го дов щи ну об ра зо ва ния Че-
хос ло вац ко го го су дар ства. Под раз де ле ния ок-
ку пан тов ра зог на ли де монстра цию, при этом 
был зас тре лен сту дент ме ди цин ско го фа куль-

те та Ян Оп ле тал. По хо ро ны Яна Оп ле та ла 15 
но яб ря 1939 го да сно ва пе ре рос ли в ак цию про-
тес та. Де сят ки де монстран тов бы ли арес то ва ны. 
17 но яб ря гес та пов цы и эсэ сов цы ра но ут ром 
ок ру жи ли сту ден чес кие об ще жи тия. Бо лее 
1200 сту ден тов бы ло арес то ва но и зак лю че но в 
кон цла герь Зак сен ха узен. Де вя те рых сту ден тов 
и ак ти вис тов сту ден чес ко го дви же ния каз ни ли 
без су да в зас тен ках тюрь мы в праж ском райо-
не Ру зи не. В нас то ящее вре мя Меж ду на род ный 
день сту ден тов яв ля ет ся днем объ еди не ния сту-
ден тов всех фа куль те тов и учеб ных за ве де ний.
В со от вет ствии с луч ши ми тра ди ци ями 

меж ду на род но го сту ден че ства 15 но яб ря 2012 
го да в рам ках Фо ру ма сту ден тов КарГУ сос то-
ят ся ме роп ри ятия, целью ко то рых бу дет про-
де монстри ро вать пат ри отизм, зна ние ис то рии 
не за ви си мо го Казахстана, а так же по лу чить 
до пол ни тель ные зна ния в са мых раз лич ных об-
лас тях в рам ках спе ци аль ных мас тер-клас сов. 

В этом го ду Фо рум нач нет ся со сту ден чес ко го 
ма ра фо на «Са лауат ты жас тар — са лауат ты 
ел» — «Здо ро вая мо ло дежь — здо ро вая стра-
на», учас тни ки ко то ро го на фи ни ше воль ют-
ся в ко ман ду флеш мо бе ров и ус тро ят ак цию 
«Вза им ные по же ла ния». В фойе Двор ца сту-
ден тов прой дет выс тав ка ор га нов сту ден чес ко го 
са мо уп рав ле ния и мо ло деж ных ор га ни за ций 
уни вер си те та, где бу дут пред став ле ны са мые 
по пу ляр ные ор га ни за ции на ше го уни вер си те-
та: Сту ден чес кий пар ла мент, Аль янс сту ден тов 
Казахстана, де бат ный клуб и др. Сту ден ты мо гут 
стать чле на ми этих дви же ний и ор га ни за ций. 
Тор же ствен ное от кры тие Фо ру ма сту ден тов 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва «Біз — Қа зақ стан ның 
бо ла ша ғы мыз» — «Мы — бу ду щее Казахстана», 
пос вя щен но го Меж ду на род но му дню сту ден тов, 
сос то ит ся в 12:00 во Двор це сту ден тов. Зри те лям 
бу дет по ка за но те ат ра ли зо ван ное пред став ле-
ние. Со сло ва ми при вет ствия об ра тит ся к сту-
ден че ству рек тор уни вер си те та, а так же в рам ках 
Фо ру ма бу дет про ве де но наг раж де ние по бе ди-
те лей раз лич ных кон кур сов и прог рамм. Впер-
вые на ин те рак тив ной ди ало го вой пло щад ке на 
те му «Раз ви тие сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния 
в ву зах: мо де ли, проб ле мы и пер спек ти вы» сос-
то ит ся ин тер нет-кон фе рен ция с учас ти ем ли де-
ров мо ло деж ных ор га ни за ций го ро да, об лас ти, 
сту ден тов ву зов из Рос сии и Казахстана.
Для тех, кто стре мит ся к но вым зна ни ям 

и уме ни ям, бу дут про ве де ны мас тер-клас сы 
по сле ду ющим нап рав ле ни ям: ак тер ское ис-
кус ство, фо тог ра фия и ди зайн, мо ло деж ное 
пред при ни ма тель ство, но вые вы зо вы — но вые 
про фес сии, ком му ни ка тив ная ком пе тен тность, 
эко ло ги чес кое вос пи та ние и ЗОЖ. А за вер шит-
ся Фо рум ба лом ак ти вис тов, на ко то ром ли де-
ры и ак ти вис ты мо ло деж ных ор га ни за ций смо-
гут по об щать ся в не фор маль ной об ста нов ке.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Рекомендуем

Форум в новом 
формате

Бир жан Алим жа нов, ор га-

ни за тор Фо ру ма, спе ци алист 

Ко ми те та по де лам мо ло де-

жи:

— Я еже год но вхо жу в ор-

гко ми тет Фо ру ма сту ден тов 

КарГУ.  Хо  чу от ме тить, что та-

кие фо ру мы нуж ны, по то му 

что имен но во вре мя их про-

ве де ния сту ден ты про яв ля ют 

свою ини ци ати ву, пред ла га ют 

но вые фор ма ты ме роп ри ятий. 

Так же ска жу, что фо рум это го 

го да бу дет от ли чать ся от фо-

ру мов, ко то рые про во ди лись 

ра нее. Во-пер вых, мы про во-

дим сту ден чес кий ма ра фон, 

ко то рый про де монстри ру ет 

стрем ле ние ре бят к здо ро во-

му об ра зу жиз ни. Во-вто рых, 

мы ус та но вим ин те рак тив ную 

связь с парт нер ски ми ву за ми 

рес пуб ли ки и Рос сии, что по-

мо жет нам об суж дать воп ро сы 

сту ден чес ко го са мо уп рав ле-

ния на са мом вы со ком уров-

не и прив лечь к об суж де нию 

са мую ши ро кую ауди то рию. 

А еще мне пон ра ви лась идея 

ба ла ак ти вис тов, ко то рый 

пред ло жи ли про вес ти в этом 

го ду в ка че стве ме роп ри ятия, 

за вер ша юще го Фо рум. На этом 

ба лу сту ден ты, ко то рые ви дят 

друг дру га на раз ных офи ци-

аль ных ме роп ри яти ях, смо гут 

поз на ко мить ся поб ли же в не-

фор маль ной об ста нов ке, и та-

кое дру жес кое об ще ние мо жет 

ока зать ся нам но го проч нее 

прос то ра бо чих от но ше ний.

Меж ду на род ный день сту-

ден тов для ме ня осо бый праз-

дник. Он ас со ци иру ет ся у ме-

ня с боль шим ко ли че ством 

ме роп ри ятий, об ще ствен ной 

ак тив ностью. Это не тот день, 

ког да мож но рас сла бить ся 

и от дох нуть, а тот, ког да мож-

но сде лать что-то ин те рес-

ное и прив лечь к это му де лу 

мно го лю дей. По это му в этот 

день я же лаю всем сту ден там 

но вых ус пе хов, гран ди оз ных 

пла нов, пусть осу ще ствят ся са-

мые сме лые меч ты. А еще на до 

пом нить, что это день сту ден-

чес кой со ли дар нос ти, по это-

му я же лаю вам всем най ти 

как мож но боль ше еди но мыш-

лен ни ков, дру зей и пар тне ров 

как в об ще ствен ной жиз ни, 

так и в уче бе и на уке. С праз-

дни ком, друзья и кол ле ги!

Праздник всех студентов

ПРОГРАММА проведения Форума студентов КарГУ им. Е. А. Букетова 
«Біз — #аза$станны& болаша,ымыз» — «Мы — будущее Казахстана», 
посвященного Международному дню студентов

№ Наименование 
мероприятия

Время 
проведения

Место проведения

1. Символический студенческий 
марафон, посвященный Междуна-
родному дню студентов, «Салауатты 
жастар — салауатты ел» — «Здоро-
вая молодежь — здоровая страна» 

15 ноября, 
11.00 — 11.30

Стадион КарГУ — 
площадь «Жастар 
ала$ы»

2. Студенческий флешмоб «&ос тілек» — 
«Взаимные пожелания»

15 ноября, 
11.30 — 11.50

Площадь «Жастар 
ала$ы»

3. Выставка органов студенческого 
самоуправления и молодежных 
организаций университета

15 ноября, 
11.00 — 17.00

Фойе Дворца сту-
дентов

4. Торжественное открытие Фо-
рума студентов КарГУ им. Е.А. 
Букетова «Біз — &аза=станны$ 
болаша>ымыз» — «Мы — будущее 
Казахстана», посвященного Между-
народному дню студентов

15 ноября, 
12.00 — 13.00

Дворец студентов

5. Интерактивная диалоговая 
площадка на тему «Развитие 
студенческого самоуправления 
в вузах: модели, проблемы и 
перспективы» с участием студен-
тов вузов, лидеров молодежных 
организаций города, области, 
республики

15 ноября, 
14.30 — 16.00

Зал электронных 
ресурсов учебного 
корпуса №1

6. Мастер-классы для развития 
творческого и интеллектуального 
потенциала молодежи по следую-
щим направлениям:

Актерское искусство 1. 
Фотография 2. 
и дизайн
Молодежное 3. 
предпринимательство
Новые вызовы — 4. 
новые профессии
Коммуникативная 5. 
компетентность
Экологическое воспитание 6. 
и ЗОЖ

15 ноября,
14.30 — 16.00

Поточные и учебные 
аудитории главного 
корпуса 

7. Доска обратной связи 
My opinion

15 ноября,
15.30 — 16.00

Холл учебного корпу-
са №1

8. Закрытие Форума студентов 
КарГУ им. Е. А. Букетова 
«Біз — &аза=станны$ 
болаша>ымыз» — 
«Мы — будущее Казахстана»

15 ноября,
16.30 — 17.00

Зал заседаний 
Ученого совета 
КарГУ 
им. Е. А. Букетова

9. Бал активистов КарГУ 
им. Е.А. Букетова 

15 ноября,
18.00 — 21.00

Кафе «Университет»

10. Участие студентов 
КарГУ им. Е. А. Букетова 
в городских и областных 
мероприятиях, посвященных 
Международному 
дню студентов

16 ноября Культурно-досуговые 
центры г. Караганды 
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Күз ай ла ры… Жаз ғы жа пы рақ тан əсер де жоқ. Бір 
кү ні қа ра саң, жаң быр, та ғы бір кү ні қар жауады, ал ен ді 
бір кү ні жа ды рап күн шы ғып тұ ра ды. Аума лы-төк пе лі 
қар ба лас ке зең. Үй ден шы ғар ал дын да да ла ға қа рай сың, 
ауа райын бол жай сың жə не со ған сəй кес киі не сің. Адам-
дар ды əб ден əбі гер ге са ла тын осын дай бір ке зең де оқу 
орын да рын да, мə де ни ет үй ле рін де, мек теп, та ғы сол си-
яқ ты қо ғам дық орын дар да қы зу нау қан бас та ла ды. Ол — 
гар де роб шы лар дың нау қа ны. «Гар де роб» — фран цуз ша 
«ки ім іле тін жер, көй лек» де ген ма ғы на бе ре ді. Адам дар 
абыр-са быр, асы ғыс-үсі гіс, əй теуір бі реуі бір жақ қа асы-
ға ды да тұ ра ды. Дə ріс ке не ме се жұ мыс қа асы ғып тұр ған 
уақыт та гар де роб та ке зек те тұр ған бір не ше се кун дтың 
өзі бір не ше са ғат тай се зі ле ді. Гар де роб та ке зек те тұ ра-
мын деп та лай рет са бақ тан қа лып қой ған жайым бар. 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің бас оқу ғи ма ра-
ты на жиі бар ған дық тан ба осын дай сəт тер ге жиі куə бо-
лам. Гар де роб шы бір сту дент тің сырт киі мін алып ілер-

де оның бей джи гін, іле тін іл ме гін, қал та сын да еш қан дай 
зат тың қал ма ған ды ғын сұ рай ды, ес кер те ді. Осы ның өзі 
уақыт ала ды. Егер сту дент осы дү ни еле рі не сал ғырт қа-
ра ма са осын дай ке зек, қар ба лас едəуір азы рақ бо лар 
ма еді, кім біл сін? Бас оқу ғи ма ра тын да қыз мет ете тін 
гар де роб шы лар ға қи ын дық ту ғы за ты ны сту дент тер дің 
қол да ры на бе ріл ген нө мір лер ді жо ғал туы. Бұл тек бас 
оқу ғи ма ра ты ның ға на бас ауруы емес, кез кел ген гар де-
роб шы ның қы ты ғы на ти етін жағ дай. Осы жер де де сту-
дент тер дің нем құ рай лық та ры бай қа ла ды. Гар де роб та ғы 
жұ мыс шы лар дың жұ мыс уақы ты таң ғы са ғат 7:30-дан 
кеш кі са ғат 19:00-ге дейін. Олар жыл дың он екі айын да 
емес, қа зан-сəуір ай ла ры ның ара лы ғын да ға на жұ мыс 
іс тей ді. Қа зір гі жас тар дың тəр ті бін, тəр би есін, мə де ни-
етін кө ріп гар де роб та жұ мыс іс тей тін дер дің кə дім гі дей 
қа рын да ры аша ды. Үл кен ді үл кен деп сый лау жоқ, мұ-
ға лім ге ке зек бе ру ді мүл дем біл мей ді. Ол ол ма, тіп ті 
гар де роб шы лар дың өз де рі не дө ре кі лік көр се тіп, зір кіп 

сөй лей тін кө рі не ді. Осы дан кейін «Иə, сту дент, тəр ті бің 
қан дай се нің?» де ген ой ке ле ді. Гар де роб шы лар ды қын-
жыл та тын та ғы бір дү ние — сту дент тер дің сырт ки ім де-
рін уақы ты лы алып кет пеуі. Жұ мыс уақы ты біт кен гар-
де роб шы ке туі ке рек, ки ім ілу лі тұр, сту дент əлі жоқ… 
Сол жер де тұр ған бір-екі ки ім үшін қо сым ша бір-екі 
са ғат оты ра ды. Ал бұл уақыт қа ақы тө лен бей ді.

Есі' де бол сын сту дент!
Гар де роб қа сырт ки ім ді қал ды рар да бей джи гің 

мін дет ті түр де бо луы ке рек. Қал та ла рың ды тек се ру-
ді ұмыт па! Ұялы те ле фон, ақ ша, құ жат, та ғы сол си-
яқ ты құн ды зат та рың ды өзің мен бір ге алып жүр.

Гар де роб *а *ал ды ру +а бол май ды!
Бас ки ім, шə лі, аяқ ки ім, сөм ке, та ғы сол си яқ ты 

ар тық зат тар ды қал ды ру ға бол май ды.
Ес кер ту!
Егер жо ға ры да ай тыл ған зат тар дың бі рі қал таң-

да қа лып ке тіп, жо ғал ған жағ дай да гар де роб шы 
жауап бер мей ді.

А� МА РАЛ �А НИ БЕК �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Қа зан айы ның 31 жұл ды зы. Сə кен Сей фул лин 
те ат ры ның сах на сын да өт кен дү бір лі до да ның куə сі 
бол дық. Жыл да ғы дəс түр бойын ша ұйым дас ты рыл-
ған бұл ша ра ның бұ рын ғы мен са лыс тыр ған да бү гін-
гі бір ерек ше лі гі бар. «Кө ме кей əулие», за ма ны ның 
заң ғар тауы Бұ қар ба ба мыз ға ар нал ған бұл мү шəй-
ра ға алыс тан ат тер ле тіп, та ла бы би ік, тал ға мы жо-
ға ры 60-қа тар та үкі лі үміт пен қа ты су шы лар кел ді. 
Бай қау 3 ке зең ді құ ра ды. Ал ғаш қы ке зең бойын ша 
бақ сы нас қан бай қау ға қа ты су шы лар жы ра удың жа-
құт жыр ла рын мə нер леп, на қы шы на кел ті ріп, жат қа 
ай ту дан жа рыс ты. Екін ші ке зең бү гін гі таң да ұр пақ 
са бақ тас ты ғын да бай ла ны сы бə сең деп ба ра жат қан 
тол ғау ай ту бол ды. Бұл ке зең қо яр та ла бы — ба ба-
мыз дың тол ғау ла ры мен тəн ті ету ке рек. Ке ле сі ке зең 
жа лын ды жас тар дың бү гін де ««Бұ қар ша» күйіп, «Бұ-
қар ша» сүйіп жүр міз бе?» де ген сұ рақ қа жауап із-
дей тін дə ре же де əр үміт кер өз ту ын ды сын тар ту ет ті.

Жү рек те рі лү піл қа ғып, сах на тө рі не шық қан қа-
ты су шы лар бі рін ба сып, бі рі оз ды. Бұл кеш тің бір жа-
ңа шыл ды ғы — 6 жас та ғы ба ла дан, 60-қа тар тқан не-
ме ре мен қа ри ялар дың бақ сы на суы бол ды. Оның бір 
дə ле лі — кө рер мен кө зайы мы бо лып, тың да ушы ның 
бар на за рын өзі не қа рат қан 3 сы нып оқу шы сы, бай-
қау дың ең кіш кен тай қа ты су шы сы Бот пай Нұ рə лі. Ба-

ба мыз дың мұ ра сын бойы на сі ңі ріп, əр жы рын анық 
ай тқан Нұ рə лі бауыры мыз дан көп үміт кү те міз.

Бұ қар ба ба мыз дың тол ғауын орын да уда та лай-
ды там сан дыр ған Ұлан ға сыр Қа ми ев ті қа лай ай-
тпас қа?! Жас та бол са, бас бо лып өнер сах на сын да 
жүр ген бауыр ла ры мыз дың ке ле ше гі лайым, жар-
қын бол ғай де ген ни ет те міз.

М. Əуезов: «Жы рау — за ман сын шы сы, сөй ле се 
ше шіл ме ген жұм бақ, түйі ні ша тас қан сөз дер ді ға на 
сөй лей ді» де ген дей, бү гін нің за ман ның за рын, өзін-
ше өр нек теп, Бұ қар ша те бі рен ген азу лы ақын да ры-
мыз аз емес екен.Қа зақ қы зы на тəн қай сар лық пен,өз 
тол ғау ла рын оқып, кө рер мен нің ыс тық ықы ла сы на 
ие бол ған Ай за да Ра қым жа но ва, Бо лыс хан Жар қын-
нұр, На зер ке Тү сіп бе ко ва си яқ ты ару ла ры мыз азай-
ма сын де ген ті лек пен тəн ті бо лып отыр дық.. Ке ше гі 
ке мең гер лік тің куə сі бол ған ана ла ры мыз бен сө зі 
тү зу ата ла ры мыз дың əлі де ара мыз да бол ға ны біз ді 
қу ан та ды. Бай қау да бақ сы нас қан Ақ то ғай ауда ны-
ның ту ма сы Ама нол ла Шой бек пен аяулы Мəй да 
ана мыз ас та рын да ақи қа ты бар рух бе рер жыр ла-
ры на қол соқ па ған адам кем де-кем.
Сах на мен зал дың ара сын да ғы ерек ше бай ла ныс-

та бал қып отыр ған əр кө рер мен, өз ойы мен ар па-
лы су да.. Ше шу ші сəт те кел ді. Бас бəй ге ні кім ге бе-

ре рін біл мей отыр ған ойым он ға бө лін ді. Со ны мен, 
əділ қа зы лар ше ші мі бойын ша: Бұ қар ба ба шы ғар-
ма ла рын жат та уда — Ас қа ро ва Əсем, тол ғау ла рын 
орын да уда — Аман гел ді Мұ рат бе кұ лы, «Бұ қар ша» 
жыр ла ған дар ара сын да — Нұр дос Кə ми ев мың нан 
тұл пар, жүз ден жүй рік бо лып оз ды.

Осын дай тар тыс ты до да да ал дың ғы лар дың ал ды 
бо лып көз ге түс кен ҚарМУ-дың қа ра ша ңы ра ғы — 
фи ло ло гия фа куль те ті нің сту дент те рі сүй сін ді рер 
өнер көр сет ті. Ба ба мыз дың қы рық қа тар та өле ңін 
жат тап, жі гер лен ді ре оқы ған Жа кул ла ев Əділ жүл-
де лі 3 орын мен, Сү лей ме но ва Жан сая «Қа зы бек би» 
атын да ғы ар найы жүл де мен ма ра пат тал ды. 10-ға жу-
ық сту ден ті ын та лан ды ру сый лы ғы мен ма ра пат тал-
ған біз дің фи ло ло гия фа куль те ті нің сту дент те рі, мі не, 
осын дай! Бар ған же рі нен бəй ге ал май, бос қай тпай-
тын жа лын ды жас тар ға шы ғар шың да рын, ба ғын ды-
рар бе лес пен асар асу ла рын азай ма сын де гім ке ле ді!

Қай қы ры нан қа ра сақ та, жо ға ры дə ре же де өт-
кен бай қау ды ұйым дас ты ру шы лар Бұ қар жы рау 
ауда ны ның əкім ді гі, ті ке лей ұр пақ та ры, сон дай-ақ 
ұйым дас ты рып қа на қой май, кеш тің сə нін кір гі зіп 
жүр гіз ген бел гі лі ай тыс кер ақын аға мыз Ай тбай 
Бот пайұ лы на да ай тар ал ғы сымз шек сіз. Ұлт мүд де-
сін ой лап, құн ды лық та рын да мы ту ды мақ сат ет кен 
аза мат та ры мыз аман бол сын!

А� Н/Р �А НАТ, ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ4 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

БD$ареке& жырлайды…А$параттар тас$ыны
Шы,армашыл факультет

6а си ет ті 8а ра ша 9ы ра8 6а ра-
:ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
8а зір де 6а за8 стан да :ы бел ді де 
бе дел ді о8у орын да ры ны9 8а та-
рын да. Би ыл <зі ні9 жал пы 6а-
за8 стан ды8 уни вер си тет тер ара-
сын да :ы бі лім к<р сет кіш те рі мен 
жем 8ор лы8 8а 8ар сы к= рес жа :ы-
нан жо :ар :ы рей тин гі сін са8 тап 
8ал ды. >з дік =ш тік ті9 8а та ры на ен-
ді. 6арМУ-ды9 сту дент тер ге бі лім 
бе ру ші 14 фа куль те ті ні9 ара сын-
да фи ло ло гия фа куль те ті ні9 ор ны 
ойып тA рып орын алар лы8 дB ре-
же де. Фи ло ло гия фа куль те ті <зі ні9 
бі лім бе ру ж=йе сі мен 8а тар, жан-
жа8 ты шы :ар ма шы лы8 тAр :ы да да, 
бі лім де де мол іс тер ат 8а ру да. Фа-
куль тет сту дент тер ді9 8а же тін <теу 
ма8 са тын да Aсын :ан кі тап ха на сы 
<те ке9. Cы лы ми са ла да о:ан 8о са 
гу ма ни тар лы8-тех ни ка лы8 пBн дер 
аясын да да кі тап 8о ры мо лы нан 
8ам тыл :ан. Муль ти ме ди ялы8 ор-
та лы8 та бар лы8 компь ютер лер ин-
тер нет ке 8о сы лып, фа куль тет :а-
лам ды8 Wi-Fi же лі сі не 8о сыл :ан.

Жыл сайын фи ло ло гия фа-
куль те ті ні9 сту дент те рі ха лы 8а ра-
лы8, рес пуб ли ка лы8 бай 8ау лар :а 
8а ты сып, ж=л де лі орын дар ды9 
иегер ле рі ата на ды. БAр на :ы жы-
лы 6ыр :ыз стан Рес пуб ли ка сын да 
<т кен сту дент тер ді9 жа ры сын да 
8а за8 ті лі мен Bде би еті б< лі мі сту-
дент те рі 8а ты сып, ла уре ат ата нып 
8айт ты. Елор да мыз Астана 8а ла-
сын да <те тін жыл сайын :ы ха лы-
8а ра лы8 «Ша быт» фес ти ва лі не фа-
куль тет сту дент те рі =з бей 8а ты сып 
тA ра ды. Шы :ар ма шы лы8 сайы сы 
бойын ша «Ша быт-2011» про за 
сый лы :ын А. Мыр зах ме тов иелен-
се, 2010 жы лы по эзия бойын ша 
М. Асан ж=л де ле ді. Би ыл :ы по эзия 
б< лі мі бойын ша «Ша быт-2012» 
ж=л де сін фа куль тет сту ден ті Бо-
та г<з МA хи ден ен ші ле ді. «Jнер 
ал ды — 8ы зыл тіл» де ген дей, шы-
:ар ма шы лы8 тAр :ы да <нер ді9 сан 
са ла сы на бой лай бі ле тін тіл ді9 
к< се ге сін к< гер тіп, ме рейін =с тем 
етіп ж=р. Рес пуб ли ка лы8 ме ре ке лік 
к=н дер деп бе кі тіл ген мер зім дер де 
фа куль тет те жыр-м= шBй ра ла ры, 
ме ре ке лік ша ра лар ж= ріп тA ра ды. 
Сон дай-а8 бел гі лі кі тап ты9 ав тор-
ла ры атан :ан елі міз ге е9 бе гі сі9-
ген а8ын-жа зу шы лар мен кез де су 
жиі <тіп тA ра ды. Жа 8ын да :а на фа-
куль тет ке Алаш а8ы ны С. А8 сA9 8а-
рA лы, Kлия Б< пе жа но ва бас та :ан 
шы :ар ма шыл топ ат ба сын бAр ды. 
Сту дент тер 8ауымы к< кей де ж=р-
ген сауал да ры на бі раз жауап тар 
алып, жа зу шы лар шы :ар ма ла ры-
мен та ныс ты. Жа 8ын да жур на-
лис ти ка б< лі мі ні9 сту дент те рі ні9 
Aйым дас ты ру ымен Lс таз дар ме ре-
ке сі не орай «Lс та зым — саф ал ты-
ным» ат ты ша ра Aйым дас ты ры лып, 
6Aр бан айт мей ра мы на орай «Мен 
8а за8 — мA сыл ман мын Bлім са8-
тан» ат ты кеш <т кі зіл ді. «Ме ні9 
ж= ре гім де гі иман» м= шай ра сы 
бол ды. Lйым шыл шы :ар ма шы лы8 
Aжы мы мен бі лік ті де бі лім ді Aс таз-
да ры ны9 ар 8а сын да фа куль тет ті9 
же тіс тік те рі аз емес. Жыл дан жыл-
:а жас та лап кер лер ді 8а был дап, 
озы8 тB жі ри бе лі ма ман дар да яр-
лау =с тін де. Жан-жа8 ты лы8 пен за-
ман та ла бы на сай 8ыз мет ат 8а ру 
фа куль тет <мі рі нен ха бар дар етіп, 
е9 бек жо лын да :ы мол із де ніс те рін 
ай :а8 тай ды.

АЯУЛЫМ СО ВЕТ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ4 3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Жер бе тін де тір ші лік ет кен адам зат ба ла сы ру ха-
ни жа ңа ру дан жа һан да ну за ма ны на аяқ ба сып ке ле ді. 
Пен де нің бір ба сын да ғы іш кі күй-тол ға ны сы, ру ха ни 
əле мін де үр діс ал ған тың иде яла ры жа ңа шыл дық қа 
бас тай ды. Шыр етіп жа рық дү ние есі гін аш қан əр бір 
адам өз өмі рі нің тұт қы ны емес қо жа сы бо лу ға лайық. 
Тə ңір бер ген та би ғи та лап пен мұ қал мас жі гер дің ар-
қа сын да ру ха ни жа һан да ну шы өз əле мін өз қо лы мен 
жұ мақ ме ке ні не ай нал ды руы ти іс.

Адам ба ла сы на Ал ла ның сый ға тар тқан шек сіз 
ке ре ме ті — «Өмір» ат ты ға жайып нəр се. Бұл ке ре-
мет ті ар на сы нан асып жат қан ше гі мен ше ті жоқ те-
ңіз ге те ңе сек, сол ай дын да бір мақ сат тың жо лын да 
ақ ке ме ге тыр мы сып мін гес кен дер ді адам дар деп 
ме же лей сің. «Қа зақ стан» ат ты ақ ке ме ашық те ңіз 
ай ды нын да то сыр қау сыз, емін-ер кін жү зіп ке ле ді. 
Тұ щы да тұ нық те ңіз дің жар ты бө лі гін дей бол ған ке-
ме нің үс ті не жай ғас қан жұрт тың са нын да шек жоқ. 
Те ңіз ге көз сал ған пен де ге сон дай қо нақ жай, дар хан 
кө ңіл ді, бір лі гі мен бе ре ке сі жа ра сып, ыры сы тө гіл-
ген құт ме кен ді елес те те ді. Қа зақ стан ке ме сі нің ша-
рық тау биі гін де ел дің ең се сін би ік етіп, тəуел сіз ді гін 
ай ғақ тай тын қы ран бей не лі ту ілін ген. Жай ғас қан 

жо ла ушы лар ды на за рын да ұс тап, əр қи мы лын кө-
зі нің қиы ғы мен ба қы лап зор ке ме нің қақ тө рін де 
ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тұр. Ақ 
ке ме бет ал ған со нау қым-ғу ыт тір ші лік ке то лы ке-
ле шек қо ғам ның кел бе тін жа сап, ұл тын сол за ман ға 
жет кі зу ді ой лай ды. Бұл ке ме де пе ріш те ге бер гі сіз сə-
би лер мен қа тар, ду алы ауыз, ба та лы ақ са қал ға дейін 
ауыз бір ші лік те. Жұрт тың ең се сін тү сі ріп, құр дым-
ға апа ра тын «қар жы лық дағ ды рыс», «жы лу кө зі нің 
азаюы», «ға лам дық ашар шы лық» се кіл ді за ман ды 
ой ла ғы сы жоқ. Қа зақ жұр ты ел ба сы нұс қа ған «Жа-
һан да ну» ат ты жұ мақ арал ға бет ал ған тын. Жү ре гі не 
има ны ұяла ған ке ме жо ла ушы ла ры ның кө кей де гі сі 
жер бе тін те гіс жұ мақ ме ке ні не ай нал ды ру. Та би ғи 
саф ауамен дем алып, не бір бұ лақ тар дан сар қы рап 
ағып са райың ды аша тын су ына қа нып, Жер-Ана 
тар ту ет кен то пы рақ тан қу ат алар сол за ман ға бет 
ал ған. Жұ мақ арал да ата-ана қам қор лы ғы на зə-
ру же тім атал ған дар аты мен бол май ды, адам дар 
мү ге дек бо лып ту ыл май ды жə не ба қыт сыз дық қа 
ұшы ра май тын бол ған. Ке ме жо ла ушы ла ры «на ша-
қор лық», «зор лық-зом бы лық», «адам өл ті ру» де ген 
жат ой лар дан ада өмір сүр мек. «Жа һан да ну» ара-
лы өза ра тəуел сіз бо ла тұ ра, өзі не ұқ са ған бас қа ел 
ме кен ет кен арал дар мен те ре зе сі тең, ке ре ге сі кең 
өмір сүр мек. Қой үс ті не боз тор ғай жұ мыр тқа лай-
тын за ман ор нап, сүйік ті ұлы мен қы зы ата-ана сын 

Мек ке ге ар қа лап жет кіз се, қай тар жол да ең се сін тік 
кө те ріп ар қа лап қай та тын бо ла ды. Адам ру ха ни та-
за, жа ңа шыл дық қа бой үй ре те ді. Са лауат ты өмір 
сал тын бойы на се рік ет пек. «Бір-бі рін кө ре ал мау», 
«сат қын дық», «ал дап-ар бау» ар қы лы же рін сұ рап, 
ру ға бө лін бей ді. Се бе бі, бұ лар жай ғас қан бір ке ме-
де жа ны бір, қа ны бір қар ға та мыр лы қа зақ жұр ты 
жай ғас қан. Та ны ғы сы кел ген дер «қа зақ» деп бас иіп, 
қуа ныш тан қау сы ра қауыша тын бол мақ. Ал ла сын 
ұмы тып, кө кейін ақ ша те сіп, елі жай ғас қан бей кү-
нə ке ме ні ту ра жол дан адас тыр мақ бол ған дар бұл 
арал ға ат ізін сал май тын бо ла ды. Елін са тып «жем-
қор» атал ған дар ке ме ге мін гі зіл мей ді, жа нын сақ тап 
қа лу үшін қо сым ша қайық жоқ. Ит те рі сін ба сы на 
қап тар, мəң гүрт за ман ды аң сай тын дар ды ке ме пе-
ріш те ле рі те ңіз дің те рең тұ ғиы ғы на қал ды ра ды. То-
зақ тың оты на күйіп, жан да ры мəң гі лік жай тап пақ. 
Ал, те ңіз дің бе тін ме кен қыл ған дар жұ мақ тың кіл-
тін із деу жо лын да «Жа һан да ну» ара лы на асық қан-
дар. Ке ме жо ла ушы ла ры ның жү рек қа лауымен із гі 
ни ет ке ұлас қан ақ ба та сы ның ар қа сын да Қа зақ стан 
ке ме сі «Жа һан да ну ара лы на» жа қын. Не бір мұ зарт 
шың дар мен бұ ғау лы бұ ғаз дар ды со ңы на қал ды рып, 
жо лын да кез дес кен тол қын дар мен ар па лы сып осы 
ға ла мат қа бір та бан жа қын қал ды.

АЯУЛЫМ 'ДІ ЛЕТ �Ы ЗЫ,  �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

И7, студент, т7ртібі& $андай?

ЖаNандану аралы

Қа си ет ті құр бан айт ме ре ке сі қар са ңын да 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің фи ло ло гия фа куль те тін де 3 курс 
сту дент те рі бас шы лық қа алып, ұйым дас тыр ған 
«Мен — қа зақ, мұ сыл ман мын əлім сақ тан» ат ты 
ме ре ке лік кеш өт ті. Ата-ба ба дан мұ ра бо лып қал-
ған дəс түр лі Ис лам ді ні мен қа зақ ұл ты ның құн-
ды лық та рын на си хат та уды мақ сат тұт қан бұл 
кеш ті кө рер мен дер ықы лас пен та ма ша ла ды.

Кеш ҚарМУ-дың 3 курс сту ден ті Аң сар Бо ла т ұ-
лы ның орын дауын да ғы ар на умен ашы лып, мың бұ-
рал ған би ші лер дің ша шу ымен жал ға суы жи нал ған 

қауым ға бір ден ме ре ке лік кө ңіл-күй сый ла ды.  Қо-
лын да ба ры на шү кір ету, кү нə ға өкі ну, ме шіт ке қа дам 
жа сау ға асық па удың сал да ры сын ды те рең ма ғы на лы 
кө рі ніс тер кө рер мен дер ге ой са лып, көз ге жас ал ғыз-
ды. Ел ге та ны мал ақын-əн ші лер мен сту дент тер дің 
орын дауын да ғы əн-тер ме лер кеш тің сə нін кел тір ді.

Кеш со ңын да бел гі лі ай тыс кер ақын, фи ло ло гия 
ғы лым да ры ның кан ди та ты Ай тбай Бот байұ лы ал-
дын ала жа ри ялан ған «Мен — қа зақ, мұ сыл ман мын 
əлім сақ тан» ат ты жыр мү шəй ра сы ның жə не «Ме нің 
тү сі ні гім де гі Ис лам» шы ғар ма лар бəй ге сі нің қо ры-
тын ды сын жа ри яла ды. Мү шəй ра бойын ша бас жүл-
де ні Қа ра ған ды «Бо ла шақ» уни вер си те нің сту ден ті 

Ба ян Құ дай бер ге но ва иелен се, шы ғар ма бəй ге сі нен 
бас жүл де ні ҚарМУ, фи ло ло гия фа куль те ті нің 2 курс 
сту ден ті Бек зат Ал тын бек қан жы ға сы на бай ла ды. 
Жүл де гер лер мен қа ты су шы лар дың бар лы ғы на қо-
мақ ты сый лық тар бе ріл ді.

Мұ сыл ман мен қа зақ сөзi егіз ұғым. Ис лам ді ні 
мен қа зақ хал қы ның құн ды лық та ры да, мə де ни еті 
де, бе рер өне ге сі де — бір. «Мен — қа зақ, мұ сыл ман-
мын» ат ты екі са ғат қа со зыл ған кеш те кө рер мен дер-
дің куə бол ға ны — осы ақи қат. Кеш ке қа ты су шы лар 
да, кө рер мен дер де мұ сыл ман бо лып ту ыл ға ны на, 
қа зақ бо лып ту ыл ға ны на шын жү рек тен шү кір етіп, 
соң ғы орын дал ған «Ал ла ға шү кір» əнін бə рі та ба ны-
мен тік тұ рып тың дап, бір ге шыр қа ды.

АЙ С/ ЛУ С; ЛЕЙ МЕН, ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ4 3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Мен – $аза$, мDсылманмын 7лімса$тан»
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Меж фа куль тет ский тур нир ко манд КВН, 
при уро чен ный к Меж ду на род но му дню 
сту ден тов, про шел под сло га ном «Мы — бу-
ду щее Казахстана!» и был пос вя щен про па-
ган де ЗОЖ сре ди мо ло де жи.

Сту ден ты в сво их ми ни атю рах по ка зы ва-
ли не об хо ди мость бе речь смо ло ду и честь, и 

здо ровье. По ито гам игр рус ской ли ги Гран-
при дос та лось ко ман де эко но ми чес ко го фа-
куль те та «Ад ре на лин». Ми ни атю ра «Паль-
цы» этой же ко ман ды бы ла наз ва на луч шей 
шут кой про хо див ших игр. Пер вое мес то 
по лу чи ла ко ман да «Вто рое ды ха ние» юри-
ди чес ко го фа куль те та, а вто ры ми ока за лись 
ка вэ эн щи ки из ко ман ды «Бур леск» со ци-
аль но-пе да го ги чес ко го фа куль те та. Луч шим 
иг ро ком бы ла приз на на пред ста ви тель ни ца 
этой же ко ман ды Кур ман га ли на Жа зи ра. А 

на третью сту пень пьедес та ла под ня лась ко-
ман да ис то ри чес ко го фа куль те та «Вис тфа-
ке».
В день, ког да про ис хо ди ли бит вы меж ду 

ка вэ эн щи ка ми, шум но и ве се ло бы ло в зда нии 
Двор ца сту ден тов, а хо ро шие шут ки рож да ли 
за ме ча тель ное нас тро ение и доб рые улыб ки, 
от ко то рых, как из вес тно, ста но вит ся теп лее 
на ду ше.

СОБ. ИНФ.

События форума
Учиться нужно всегда! 

Ар тем Ко ро лен ко, сту дент 

3-го кур са, пред се да тель 

КДМ про фес си ональ но-ху до-

же ствен но го фа куль те та:

— Я каж дый год при ни маю 

учас тие в ор га ни за ции Фо ру ма. 

Это осо бая ат мос фе ра твор че-

ства, ре али за ции ин те рес ных 

про ек тов, об ще ния с ин те рес-

ны ми людь ми. За вре мя под го-

тов ки к фо ру му обо га ща ешь ся 

но вы ми зна ни ями, при об ре та-

ешь по лез ный опыт в ор га ни-

за ции ме роп ри ятий. А са мое 

глав ное — при об ре та ешь но-

вых дру зей! Учас тни кам Фо ру-

ма я бы по со ве то вал по се тить 

мас тер-клас сы. На мой взгляд, 

учить ся нуж но всег да и ис-

поль зо вать лю бую воз мож-

ность для по лу че ния зна ний. 

В этом го ду прой дет шесть мас-

тер-клас сов по са мым раз ным 

нап рав ле ни ям — от обу че ния 

ос но вам ак тер ско го мас тер-

ства до обу че ния мо ло деж но му 

пред при ни ма тель ству, от на-

вы ков ра бо ты по соз да нию ин-

тер нет-ре сур сов до ов ла де ния 

но вы ми про фес си ями. Я бы 

лич но с удо воль стви ем по се-

тил мас тер-класс по ак тер ско-

му мас тер ству. На мой взгляд, 

это по мог ло бы мне рас крыть 

свой твор чес кий по тен ци ал 

и по лу чить до пол ни тель ные 

на вы ки пуб лич ных выс туп ле-

ний и об ще ния с ауди то ри ей. 

Но я не смо гу пой ти на этот мас-

тер-класс. В это вре мя бу дет 

про хо дить встре ча на ин те рак-

тив ной пло щад ке с пред ста ви-

те ля ми сту ден че ства из Рос сии 

и дру гих ву зов Казахстана. 

И я как пред ста ви тель КарГУ 

бу ду при ни мать учас тие в ин-

те рак тив ном ди ало ге.

Наш Фо рум пос вя щен Меж-

ду на род но му дню сту ден та. 

Его я на чал праз дно вать, ког да 

пос ту пил в уни вер си тет и стал 

частью все мир но го сту ден че-

ства. Я имен но так и ощу щаю 

се бя в на шем уни вер си те те — 

как часть ми ро во го сту ден чес-

ко го со об ще ства. Это ощу ще-

ние свя за но с тем, что в на шем 

ву зе про хо дит очень мно го 

ме роп ри ятий меж ду на род но-

го уров ня. Сту ден там КарГУ 

в Меж ду на род ный день сту ден-

та я же лаю кор по ра тив но го 

сту ден чес ко го ду ха, един ства 

и боль ших ус пе хов!

В фокусе дебатов — проблемы здоровья молодежи

Подарить улыбку

Our Vision едет по стране

В фор ма те де ба тов прош ла встре ча сту-
ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва и вра чей 
Ка ра ган дин ско го об лас тно го цен тра по 
борь бе со СПИ Дом и НПО «Умит».

Пе ред на ча лом де ба тов вра чи рас ска за ли 
о том, ка ко ва эпи де ми оло ги чес кая об ста нов-
ка по СПИ Ду в Ка зах ста не. По сос то янию на 
1 ян ва ря 2012 го да в Рес пуб ли ке Казахстан об-
щее чис ло за ре гис три ро ван ных слу ча ев ВИЧ-
ин фек ции сос та ви ло 17 763 (по ка за тель на 
100 000 на се ле ния — 86,8). Эпи де мия ВИЧ-ин-
фек ции на хо дит ся по ка в кон цен три ро ван ной 
ста дии.
Рас прос тра нен ность ВИЧ-ин фек ции сре ди 

на се ле ния 15-49 лет сос тав ля ет 0,2%. Слу чаи 
ВИЧ-ин фек ции на тер ри то рии Казахстана 
рас пре де ле ны не рав но мер но. Се год ня на-
иболь шее ко ли че ство ВИЧ-ин фи ци ро ван ных 
вы яв ле но в г. Алматы (по ка за тель на 100 000 
на се ле ния — 214,7), в Пав ло дар ской об лас-
ти (по ка за тель на 100 000 на се ле ния — 180,5) 
и в Ка ра ган дин ской об лас ти (по ка за тель на 
100 000 на се ле ния — 153). Ку му ля тив но ди аг-
ноз «СПИД» пос тав лен 1480 па ци ен там, в том 
чис ле 76 де тям до 14 лет. На иболь шая часть 
(51%) боль ных СПИ Дом ди аг нос ти ро ва на в 
Ка ра ган дин ской об лас ти (756 из 1480 боль-
ных). По дан ным Ка ра ган дин ско го об лас тно го 

СПИД-цен тра, на 1 ок тяб ря 2012 г. в Ка ра ган-
дин ской об лас ти за ре гис три ро ва но: 3475 ВИЧ-
ин фи ци ро ван ных и 781 боль ной СПИ Дом.
Боль шин ство ВИЧ-ин фи ци ро ван ных — это 

мо ло дежь в воз рас те от 20 до 39 лет. Про цен-
тное со от но ше ние меж ду муж чи на ми и жен-
щи на ми се год ня урав ня лось. В то же вре мя 
ВИЧ из сре ды го мо сек су алис тов и нар ко за-
ви си мых плав но пе реб рал ся в об ще ство бла-
го по луч ных, но слиш ком без за бот ных лю дей. 
Спе ци алис ты СПИД-цен тров пре дуп реж да ют, 
что да же са мый ус пеш ный в жиз ни че ло век 
не зас тра хо ван от ВИЧ, ес ли он не соб лю да ет 
пра вил лич ной ги ги ены. К то му же в 2011 го ду 
в РК впер вые от ме че но пре об ла да ние по ло во-
го пу ти пе ре да чи ВИЧ (50,7%), а это уже вы зы-
ва ет осо бое бес по кой ство.
Меж фа куль тет ский де бат ный тур нир, при-

уро чен ный к Меж ду на род но му дню сту ден тов 
и Все мир но му дню борь бы со СПИ Дом, про-
хо дил по те ме «Проб ле мы СПИ Да и пу ти их 
ре ше ния: ре ги ональ ный ас пект». На этом тур-
ни ре иг ра ли 10 ко манд, по 2 че ло ве ка в од ной 
ко ман де (ли дер па ла ты и член па ла ты), 5 су-
дей и 5 тайм-ки пе ров и, ко неч но, зри те ли.
В од ной иг ре уча ство ва ло по 2 ко ман ды: од-

на пред став ля ла пра ви тель ство, дру гая — оп-
по зи цию. Цель пра ви тель ства — пред ло жить 
ка кой-ли бо ме ха низм и путь ре ше ния дан ной 

проб ле мы, а цель оп по зи ции — до ка зать сво-
ими ар гу мен та ми и фак та ми не сос то ятель-
ность их кей са и оп ро вер гнуть выд ви га емые 
пос ту ла ты. По бе див шей счи та ет ся та ко ман-
да, ко то рая су ме ет убе дить спи ке ра (судью) в 
пра виль нос ти и обос но ван нос ти сво их пред-
ло же ний.
Бы ли про ве де ны 3 от бо роч ных ра ун да, по-

лу фи нал и фи нал. Те ма ми, или ре зо лю ци ями 
тур ни ра, ста ли пять ос нов ных нап рав ле ний:

 Эф фек тив ный ме ха низм по про фи лак ти ке 1. 
СПИ Да в РК.
Прив ле че ние вни ма ния об ще ствен нос ти 2. 
Казахстана к проб ле мам СПИ Да.
За щи та мне ния, что соз да ние вак ци ны от 3. 
СПИ Да не вы год но для че ло ве че ства.
За щи та мне ния, что об ще ство ущем ля ет 4. 
пра ва ВИЧ-ин фи ци ро ван ных.
Про ве де ние эф фек тив ной пи ар-ак ции про-5. 
тив нар ко ти ков и ал ко го ля.
По ито гам де ба тов бы ли наз ва ны по бе ди-

те ли.
Луч шим спи ке ром стал Сма гу лов Ай дос 

(ис то ри чес кий фа куль тет), а са мым кре атив-
ным спи ке ром приз на ли Са зан ба ева Ай до-
са (эко но ми чес кий фа куль тет). Пер вое мес то 
бы ло при суж де но ко ман де «Инь-Янь» (Фри-
бус Але на и Рза ев Азиз, эко но ми чес кий фа-
куль тет). На вто ром мес те ока за лась ко ман да 
«4 лин зы» (Сма гу лов Ай дос и Айым гуль Ауке-
нова, ис то ри чес кий фа куль тет). Третье мес то 
дос та лось ко ман де Ve lo сity (Али бе ков Чин гиз 
и Иб ра ева Ме ру ерт, юри ди чес кий фа куль тет).

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ОМО «ЖА НА АЛЕМ» 
И КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

В Усть-Ка ме но гор ске, Пав ло да ре, Ка-
ра ган де, Ас та не, Кос та нае, Ак тау прош ли 
прак ти чес кие се ми на ры-тре нин ги по он-
лайн-жур на лис ти ке и бло гин гу. Ос нов ная 
це ле вая ауди то рия — сту ден ты, же ла ющие 
стать бо лее вос тре бо ван ны ми и кон ку рен-
тос по соб ны ми на ка зах стан ском рын ке и в 
дру гих про фес си ональ ных сфе рах.

Осо бен но ор га ни за то ры ме роп ри ятия хо те-
ли бы ви деть в ря дах учас тни ков се ми на ра сту-
ден тов ву зов, ко то рые пос ле обу че ния мог ли 
бы спо соб ство вать раз ви тию уни вер си тет ских 
ин тер нет-ре сур сов. Ор га ни за то ра ми та ко го 
прос ве щен чес ко го тур не ста ли Ка зах стан ская 
ас со ци ация ин тер нет-раз ви тия и ре сур сов и 
Ми нис тер ство куль ту ры и ин фор ма ции Рес-
пуб ли ки Казахстан. А прак ти чес ким на вы кам 
ин тер нет-жур на лис ти ки на чи на ющих бло ге-
ров обу ча ли спе ци алис ты это го де ла, соз да те ли 
по пу ляр ной бло го вой плат фор мы yo ur vi si on.
kz. Эта плат фор ма приз на на од ной из са мых 
по пу ляр ных и вос тре бо ван ных в Каз не те. Не да-
ром она яв ля ет ся не од нок рат ным по бе ди те лем 
са мой прес тиж ной на тер ри то рии Казахстана 
ин тер нет-пре мии Award.kz. На сай те Yo ur vi-
si on пуб ли ку ют ся раз лич ные ма те ри алы: пря-

мые тран сля ции с офи ци аль ных ме роп ри ятий 
(фо ру мов, съез дов, кон фе рен ций, за се да ний 
пра ви тель ства), фо то ре пор та жи с по пу ляр ных 
куль тур ных со бы тий (нап ри мер, с фес ти ва ля 
эк шен-филь мов Т. Бек мам бе то ва), мне ния из-
вес тных лю дей по са мым раз лич ным по во дам, 
эс се на те мы пси хо ло гии и куль ту ро ло гии и 
мно гое-мно гое дру гое, что поз во ля ет это му 
ре сур су прив ле кать боль шое ко ли че ство по се-
ти те лей — бо лее 15 000 в день. Ав то ра ми этих 
ма те ри алов ста но вят ся мо ло дые лю ди — бло-
ге ры, ко то рые име ют ак тив ную граж дан скую 
по зи цию.
Раз ви тие ак тив ной граж дан ской жур на-

лис ти ки в ре ги онах — та кую цель пос та ви ли 
пе ред со бой ор га ни за то ры ме роп ри ятия, ко-
то рое про хо ди ло на ба зе КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва и соб ра ло ак тив ную мо ло дежь из са мых 
раз ных угол ков на шей об лас ти. Ре бя та вмес те 
с тре не ром Алек сан дром Ме ленть евым, од-
ним из ос но во по лож ни ков Yo ur vi si on, об суж-
да ли воп ро сы кон вер ген тной жур на лис ти ки 
(как сов мес тить ви део и текст, фо тог ра фию и 
звук в од ном ма те ри але), изу ча ли инстру мен-
ты он лайн-жур на лис ти ки: bro ad cas ting, тви-
тран сля ции, опе ра тив ный мо биль ный бло гинг, 
ви де об ло гинг, раз би ра ли воз мож нос ти SMM 

(so ci al me dia mar ke ting) для СМИ, как эф фек-
тив но ис поль зо вать инстру мен ты со ци аль ных 
се тей для прод ви же ния пуб ли ка ций и ви де-
ома те ри алов, на прак ти ке ос ва ива ли муль ти-
ме ди ап рог рам мы для мо биль ной ви де осъ ем-
ки, ауди оза пи си и мон та жа, а так же кос ну лись 
воп ро сов эти ки бло ге ра и его ра бо ты в рам ках 
За ко на «О СМИ».
Учас тни кам се ми на ра, сре ди ко то рых бы-

ли в ос нов ном сту ден ты КарГУ и раз ных ву зов, 
бы ло пред ло же но сот руд ни че ство с Yo ur vi si on 
для раз ме ще ния ин фор ма ции на этой бло го-
вой плат фор ме, а воз мож но, да же соз да ние 
сай тов сво их мо ло деж ных ор га ни за ций и со об-
ществ в рам ках пор та ла.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА
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Елі міз егем дік алып, ер кін дік ке қол 
жет кіз ген нен кейін, сан ға сыр лар дың 
бойын да қа лып тас қан ұлт тық ру ха ни 
мұ ра ла ры мыз ды жан дан ды ру ға, жа ңа-
ша көз қа рас тұр ғы сы нан ба ғам дап, сы ры 
мен си па тын ашу ға ке ңі нен құ лаш ұрып, 
нə ти же сін де зор же тіс тік тер ге жет тік. 
Со лар дың бі рі ді ні міз бол са, екін ші сі 
ұлт тық дəс түр. Де ген мен, бү гін гі жас тар 
атал ған ру ха ни мұ ра лар ды өз дең гейін де 
тү сі ніп, ой да ғы дай қа был дап жа тыр ма? 
Осы сұ рақ қа жауап бе ру ба ры сын да бір 
мə се ле ні ай та кет кен жөн тə різ ді. Адам 
ба ла сы са на лы жа ра ты лыс бол ған дық-
тан дү ние құ бы лыс та ры ның кез-кел ген 
тү рін ақыл та ра зы сы на са лып, ой еле гі-
нен өт кі зіп ба рып қа был дай ды. Де сек те 
ес ту ге қа ра ған да кө ру ар қы лы қа был дау 
про це сі əрі жыл дам, əрі тез тұр ғы да жү-
зе ге аса ды. Бұл əсі ре се, екін ші мү шел дің 
ке зе ңін де, нақ ты рақ ай тқан да он үш пен 
жи ыр ма бес жас тың ара сын да ерек ше 
қар қын ды лық та ны та ды. Осы мер зім де гі 
жас тар дың ал бырт ты ғы ның нə ти же сін де 
та ным дық дү ни елер дің көп те ген қыр ла-
ры ның қа был да ну ын да ша ла ғай лық тар-
дың кез де се тін ді гі ақи қат. Осы ған орай 
дін мен дəс түр мə се ле сі не ар найы тоқ та-
ла кет кен ді жөн көр дік.

Ұлт тың ерек ше лі гін та ны та тын кө-
лем ді са ла ның бі рі — салт-дəс түр. Сол 
дəс түр ар қы лы ұлт тың бол мыс-бі ті мін, 
ты ныс-тір ші лі гін де аң ға ру ға бо ла ды. 
Жал пы адам зат қа тəн ор тақ си пат тар өте 
көп. Со лар дың бір бө лі гі нің іш кі маз мұ-
нын да бел гі лі бір дең гей де өз ге ше лік-
тер де кез де сіп оты ра ды. Мы сал ре тін де 
аман да су рə сі мін алып қа рас ты ра лық. 
Əлем ха лық та рын да бас изе сіп аман да-
су, қол алы сып аман да су, құ шақ та сып 
аман да су, сүйі сіп аман да су жə не та ғы-
сын-та ғы лар то лып жа тыр. Бі рақ, аман-
да су адам ба ла сы на ор тақ, дəс түр ге ен ген 
құ бы лыс.

Ис лам да аман да су ға ай рық ша мəн 
бе ріл ген жə не ай ты лу ма ғы на сы да ерек-
ше. Сə лем де су адам дар дың ара сы на жы-
лы лық, мей рім ді лік ті əке ле ді, қа рым-қа-
ты нас тың ар та бе руі не əсе рін ти гі зе ді. 
Өй тке ні, Ал лаһ тан сіз ге аман дық ті леу 
ті лек тің ең аб за лы бол са ке рек-ті. Имам 
Бұ ха ри мен Имам Мү сі лім нен жет кен 
ха дис тер дің бі рін де бы лай дей ді: «Бір 
адам: «Я, Ра сул лаһ (с.ғ.с.)! Ис лам да ғы ең 
жақ сы амал қан дай?» — деп сұ ра ған да 
Ра сул лаһ (с.ғ.с.): «Мұқ таж ды та мақ тан-
ды ру дың жə не та ны саң да, та ны ма саң 
да кез дес кен мен сə лем де су дің», — деп 
жауап бер ді».

Қа зақ хал қын да аман да су не гі зі нен 
ис лам дық тұр ғы да дəс түр ге ен ген. Яғ ни, 
«Əс-са лə му ға лей кум» — «Сіз ге Ал лаһ-
тан есен дік ті лей мін!» деп бе ріл ген сə-
лем ге «Уə ға лей кум ус са лəм» — «Біз де 
сіз ге Ал лаһ тан аман дық ті лей міз!» де ген 
жауап қай та ры ла ды, қол алы са ды. Қол 
алы су ға бай ла ныс ты ел іші не та ра ған 
əң гі ме ні де ай та кет кен ді жөн са на дық. 
Адам ның ала қа нын да мы на дай «¹^» таң-
ба бар екен ді гін кө ру ге бо ла ды. Бұл араб-
ша «бір» жə не «се гіз» сан да ры ның таң ба-
ла нуы. Екеуін қос қан да «то ғыз» са ны шы-
ға ды. Қол алы сып аман дас қан да екі ала-
қан да ғы «то ғыз» сан да ры түйі сіп «тоқ сан 
то ғыз» са нын жа сай ды. Бұл — Ал лаһ тың 
адам зат қа ай тыл ған Көр кем Есім де рі-
нің құр ме тін аң ғар та ды. Қа лай де сек те 
аман да су адам ның адам гер ші лік қа си-
етін та ны та тын дəс түр ге ай нал ған ерек-
ше құ бы лыс екен ді гін мойын дай мыз.

Имам Əбу Да уд пен Имам Тир ми-
зи ден жет кен ха дис тер дің бі рін де бы-
лай дей ді: «Нə би ге (с.ғ.с.) бір адам ке ліп: 
«Əс-Сə лə му ъəлəй кум (Сіз дер ге Ал лаһ 
Та ға ла ның сə лі мі бол сын)», — де ді. Нə-
би (с.ғ.с.) оған жауап бер ген нен соң ол 
адам отыр ды. Нə би (с.ғ.с.): «Он», — деп 
айт ты. Осы дан соң екін ші адам ке ліп: 
«Əс-Сə лə му ъəлəй кум уə рах ма тул-лаһ 
(Сіз дер ге Ал лаһ Та ға ла ның сə ле мі мен 
рах ме ті бол сын)», — де ді. Нə би (с.ғ.с.) 
оған да жауап бер ген нен соң, ол адам 
отыр ды. Нə би (с.ғ.с.) «Жи ыр ма», — де ді. 
Осы дан соң үшін ші адам ке ліп: «Əс-Сə-
лə му ъəлəй кум уə рах ма тул-ла һи уə бə-
рə кə түһ (Сіз дер ге Ал лаһ Та ға ла ның сə ле-
мі, рах ме ті мен бе ре ке ті бол сын)», — де ді. 
Нə би (с.ғ.с.) оған жауап бер ген нен соң, ол 
адам да отыр ды. Нə би (с.ғ.с.): «Отыз», — 
деп айт ты».

Тү сін дір ме: «Он» — яғ ни, бі рін ші кел-
ген адам ның: «Əс-Сə лə му ъəлəй кум», — 
деп сə лем дес ке ні үшін он сауап. «Жи ыр-
ма» — яғ ни екін ші кел ген адам ның: «Əс-
Сə лə му ъəлəй кум уə рах ма тул-лаһ», — 
деп сə лем дес ке ні үшін жи ыр ма сауап. 
«Отыз» — яғ ни, үшін ші кел ген адам ның: 
«Əс-Сə лə му ъəлəй кум уə рах ма тул-ла һи 
уə бə рə кə түһ», — деп сə лем дес ке ні үшін 
отыз сауап. Яғ ни, мұ нан шы ға тын түйін, 
мүм кін ді гін ше аман да су дың то лық тү рін 
қол дан са, со ғыр лұм мол сауап ала тын-
ды ғы. Яғ ни, сə лем де су дəс тү рі нің ис лам 

ді ні та ра пы нан ай рық ша қол дау ға ие ек-
нді гін анық аң ға ру ға бо ла ды.

Ис лам ді ні та ра пы нан ерек ше қу ат 
ал ған, қа зақ хал қы ның ұлт тық сал тын да-
ғы мақ та ны шы на ай нал ған дəс түр — қо-
нақ жай лы лық. Мұ ның ис лам да ғы мəр те-
бе ле нуі нің өзе гі Мұ хам мад (с.ғ.с.) пай ғам-
бар дың миғ раж оқи ға сы мен ты ғыз бай-
ла ныс ты. Осы оқи ға ға орай шы ға рыл ған 
дас тан дар да ел іші не кең та ра ған.

Қа за қи дəс түр де кеш кі лік те үй ге ат 
ба сын ті реп кел ген жо ла ушы ны «құ дайы 
қо нақ» деп құр мет теп, ат тан тү сі ріп, төрт 
қа бат көр пе нің үс ті не төр ге отыр ғы зып, 
мал сойып, та бақ пен ет тар тып, ерек ше 
сый көр се те ді. Мүм кін дік бол са бір не ше 
күн қо нақ бо лу ын сұ рай ды. Ар найы кел-
ген адам бол са да, ке мін де үш күн кү тіп 
ба рып, бұйым тайын сұ рай тын бол ған. 
Ұлт тық дəс түр де қо нақ — ерек ше құр-
мет ке лайық ты адам. Ис лам да ғы мей-
ман ға бай ла ныс ты та лап та осы дəс түр ге 
үй ле се тін сəй кес тік тер же тер лік. Имам 
Бұ ха ри мен Имам Мү сі лім жет кіз ген ха-
дис те бы лай дей ді: «Мен Ра су лул лаһ тың 
(с.ғ.с.): «Кім Ал лаһ Та ға ла мен Қия мет кү-
ні не иман кел тір се көр ші сін құр мет те сін. 
Кім Ал лаһ Та ға ла ға жə не Қия мет кү ні не 
иман кел тір ген бол са қо на ғын құр мет-
теп, оған ти іс ті қо нақ жай лы ғын көр сет-
сін», — деп ай тқа нын ес ті дім. Сол кез де 
адам дар: «Я, Ра су лул лаһ (с.ғ.с.)! Қо нақ-
жай лық тың мер зі мі қан ша күн?» — деп 
сұ ра ға нын да Ра су лул лаһ (с.ғ.с.): «Бір күн, 
бір түн. Жал пы қо нақ жай лық тың мер зі-
мі үш күн. Одан ар ты ғы са да қа бо ла ды. 
Əрі, Ал лаһ Та ға ла ға жə не Қия мет кү ні не 
иман кел тір ген адам жақ сы сөз ай тсын 
не ме се үн де ме сін», — деп жауап бер ді».

Тү сін дір ме: «Қо нақ жай лық тың мер-
зі мі қан ша күн?» — яғ ни, қо нақ қа қан ша 
күн ерек ше кү тім көр се тіл ді. Мы са лы, 
ар найы ас əзір леу.

«Бір күн, бір түн…» — яғ ни, қо нақ 
кел ген нің бі рін ші күн мен тү нін де қо нақ-
қа ерек ше кү тім көр се ті ле ді.

«Жал пы қо нақ жай лық тың мер зі мі 
үш күн» — яғ ни, үш күн бойы кел ген 
мей ман ға қо нақ жай лы лық көр се ті ле-
ді. Бұл жағ дай қа зақ тың салт-дəс тү рін-
де де бар. Үй ге қо нақ кел ген соң үй иесі 
оны үш күн бойы кү тіп, төр тін ші кү ні 
бұйым тайын сұ рай тын бол ған.

«Одан ар ты ғы са да қа бо ла ды» — үш 
күн өт кен соң кел ген қо нақ тың ал ды на 
ар найы ас қою не ме се өзі же ген мен та-
мақ тан ды ру үй иесі нің ер кін де. Дəм нен 
кейін үй иесі не ар на лып қо нақ тың та ра-
пы нан ай ты ла тын ар найы дұ ға да ис лам-
да бел гі лен ген. Ол: «Ал ла һум мə бə рик 
лə һум фи мə рə зəқ тə һүм, уəғ фир лə һүм 
уəр хам һум». Ма ғы на сы: «Ей, Ал лаһ! 
Олар ға бір ден ри зық не сі бең ді бе ре ке лі 
ет, олар ды Өзің жа рыл қа əрі Өзің мəр ха-
мет ете гөр!».

Қа зақ хал қы ның сал тын да ай рық ша 
орын ала тын, бір лік ке, та ту лық қа үн де-
уде ке ре мет ма ңы зы бар дəс түр — ту ыс-
қан дық мə се ле сі. Аң ғар ған адам ға ту ыс-
тық ата удың өте көп екен ді гін бай қау ға 
бо ла ды. Олар ды, өз жұр ты жа ғы нан, 
на ға шы жұр ты жа ғы нан, қайын жұр ты 
жа ғы нан, құ да лық жа ғы нан деп топ тас-
ты рып жүйе ле уге ке ле ді. Осы ның өзі, ту-
ыс қан дық қа қа зақ хал қы ның ерек ше құр-
мет пен қа ра ған ды ғын көр се те ді.

Ис лам əле мін де де ту ыс қан ға сый-
құр мет көр се ту ай рық ша ата ла ды. Оның 
өзін дік се бе бі де бар. Мə се лен, Имам Бұ-
һа ри жет кіз ген ха дис тер дің бі рін де бы-
лай дей ді: «Ал лаһ Та ға ла ай та ды: «Мен 
Ра қым ды мын. Əрі «ту ыс тық ты» Өзім нің 
«Ра қым ету ші» си па тым ның атауынан 
жа рат тым. Ту ыс тық қа ты нас ты сақ та-
ған ды ра қы мы на бө леп, ал үз ген ді ра-
қы мым нан ма құ рым ете мін (яғ ни ра қым 
ет пей мін)»«. Мұ нан ту ын дай тын ой, ту-
ыс қан дық тың қа си ет ті ұғым екен ді гі. Мі-
не, осы ту ыс қан дық қа бай ла ныс ты ді ни 
қа ғи да мен ұлт тық дəс түр дің ара сын да 
то лып жат қан үн дес тік, үй ле сім бар. Со-
лар дың бі ра зы на бар лау жа сап кө ре лік.

Бі рін ші үн дес тік. Ар қа ның ай бын-
ды ақын да ры ның бі рі со қыр Қақ пан бір 
жыл да ры ту ыс қан да ры на өк пе леп Шу 
бойы на кө шіп ке те ді. Бі рақ, ұзақ жүр-
мей ағайын да ры мен қай та қауыша ды. 
Осы жағ дай ды ақын ның тол ғауынан да 
аң ға ра мыз.

Ағайын жи ре не тін ме нен қа шып,
Қор ша ды жа қы ны рақ жым пыл да сып.
Ту ыс тан ке ріс кен мен ке ту бар ма?
Қия ал май қа был ал дым құ шақ ашып.
Бұл жер де ақын ның қа лып тас қан 

дəс түр ді бе рік ұс тан ған ды ғын кө ре міз. 
Яғ ни, ағайын мен ара да ғы қа рым-қа ты-
нас ты үзу ге жол бер мей ді. «Қойы бол-
ған қо ра лас, ағайын мен ара лас» не ме се 
«Ағайы ның бар бол са, орын да лар ар ма-
ның, ағайы ның жоқ бол са, шай на умен 
өтер бар ма ғың» де ген на қыл сөз дер де 
ту ыс қан мен тұ рақ ты түр де қа рым-қа ты-
нас та бо лу ке рек ті гін мег зей ді.

Имам Бұ ха ри мен Имам Мү сі лім 
жет кіз ген ха дис тер дің бі рін де мы на дай 
əң гі ме ай ты ла ды: «Бір де Ра су лул лаһ 
(с.ғ.с.): «Ей, əйел дер! Тіп ті əше кей ле рің ді 
бе ру мен бол са да са да қа бе рің дер», — де-
ді. Мен Аб дул лаһ қа (р. л.ғ.) ба рып: «Сен 
бай емес сің. Ал Ра сул лаһ (с.ғ.с.) біз ге са-
да қа бе ру ді бұйыр ды. Мен ақ шам ды сен-
дер ге (яғ ни, екін ші күйеуі мен оның бі рін-
ші əйе лі нен қал ған бал да ры на) жа ра тып 
жат қа ным жет кі лік ті ме? Со ны ба рып сұ-
ра. Бол ма са, мен ақ шам ды сен дер ге емес, 
бас қа лар ға са да қа етіп жа ра та мын», — 
деп ай тқа ным да, ол: «Жоқ. Оны сен өзің 
ба рып сұ ра ға ның дұ рыс бо ла ды», — де ді. 
Мен Ра су лул лаһ тың (с.ғ.с.) есі гі нің ал ды-
на кел ге нім де, ол жер ден ан сар лар дан 
бол ған бір əйел ді көр дім. Оның да кел-
ге ні сол мə се ле екен. Ра су лул лаһ (с.ғ.с.) 
адам дар дың ара сын да өте сый лы еді. Біз 
сон дық тан үйі не кі ру ден ұял дық. Бір-
ша ма уақыт тан соң біз ге Бі лəл (р. л.ғ.) 
шық ты. Біз: «Ра су лул лаһ қа (с.ғ.с.) есік 
ал дын да əйел тұр. Олар, күйеу ле рі мен 
же тім бал дар ға жұм са ға ны са да қа ға жа-
та ма деп сұ рап жа тыр деп ай ты ңыз шы? 
Бі рақ біз ді ата ма ңыз (яғ ни, пə лен ше ке-
ліп тұр деп ай тпа ңыз)», — де дік. Бі лəл (р. 
л.ғ.) Ра су лул лаһ қа (с.ғ.с.) кі ріп, Оған (р. 
л.ғ.) бұйым тай мыз ды айт ты. Ра су лул лаһ 
(с.ғ.с.): «Ол екі əйел кім?», — деп су ра ды.

— Əйел дің бі рі ан сар лар дан, екін ші сі 
Зай наб (р. л.ғ.).

— Зай наб тың қай сы сы?
— Аб дул лаһ тың (р. л.ғ.) əйе лі.
— Олар үшін екі сауап. Бі рін ші сі, ту-

ыс тық қа ты нас та бол ға ны үшін, екін ші сі, 
са да қа үшін». Мі не кей, ұлт тық дəс түр 
мен ді ни ұс та ным ның ара сын да ғы үй ле-
сім ді осы кел тір ген мы сал дар дан да кө-
ру ге бо ла ды.

Екін ші үн дес тік. Өмір бол ған соң 
оның қи ын ды ғы, ауыр тпа лы ғы, қуа ны шы, 
же ңіл ді гі бол май қой май ды. Осы лар дың 
өзі адам зат үшін сын. Қа за қи дəс түр де гі 
қа лып тас қан қа ғи да қи ын шы лық түс кен 
ту ыс қа жəр дем бе ру, сөй тіп жақ сы лық 
жа сау. Ел ішін де гі «Көп пен көр ген ұлы 
той» не ме се «Көп кө тер ген жүк же ңіл» 
бол ма са, «көп тү кір се көл бо лар» де ген 
на қыл дар дың бір бүйі рін де ту ыс қа жа са-
ған жақ сы лық тың ны ша ны жа тыр де сек 
қа те лес пей міз. Бар ша ға бел гі лі «Қам бар 
ба тыр» жы рын да мы на дай жол дар бар:

Өң шең ке дей ді асы рап жат қан,
Жал ғыз қа ра қас қа ат ты Қам бар-

ды, —Не ме се «Ал пыс үй лі Ар ғын, жет піс 
үй лі Же бір, тоқ сан үй лі То быр, он сан 
үй лі Оят, қы рық сан үй лі Қи ят — со ның 
бə рін асы ра ушы Қам бар де ген қа ра қас қа 
ат ты ер бар». Осы мы сал дар дың бар лы-
ғы ту ыс қа жақ сы лық жа са удың ұлт тық 
дəс түр де гі ор нық қан əдет екен ді гін ай-
ғақ тай ды.

Имам Бұ ха ри жет кіз ген ха дис тер де 
мы на дай мə се ле лер ай тыл ған: «Ме нің 
атам Пай ғам бар дан (с.ғ.с.): «Я, Ра су лул-
лаһ (с.ғ.с.)! жақ сы лық іс те ген ге кім лайы-
ғы рақ?», — деп сұ ра ған да, Ол (с.ғ.с.): 
«Ал ды мен əкең мен анаң. Кейін ағаң мен 
əп кең. Одан кейін жа қын дық дə ре же сі не 
қа рай ту ыс та рың. Бұл — мін дет ті нəр се. 
Ту ыс тық қа ты нас ты үз бе», — деп жауап 
бер ді», «Ал лаһ Та ға ла бү кіл жа ра ты лыс-
ты жа рат қан нан кейін «ту ыс қан дық се-
зім» ғар шы ның бір ше ті не тұр ды. Ал лаһ 
Та ға ла: «Мұ ның не?», — де ді. «Ту ыс қан-
дық се зім»: «Бұл — ту ыс қан дар дың өза ра 
қа ты нас пай ке туі нен Өзің нен па на ті леп 
сақ та на тын оры ным», — деп жауап бер-
ді. Ал лаһ Та ға ла: «Ту ыс тық қа ты нас ты 
сақ та ған ды ра қы мы ма бө лей мін, ал ту-
ыс тық қа ты нас ты үз ген ді ра қы мым нан 
мақ рұм ете мін. Осы лай ет сем ра зы бо-
ла сың ба?», — деп сұ ра ған да, «ту ыс тық 
се зім»: «Я, Раб бым, ра зы бо ла мын», — 
деп жауап бер ді. — Он да сен де ге нің дей 
бол сын». Мі не, бұл ту ыс қан дық қа бай ла-
ныс ты үй ле сі мі нің та ғы бір қы ры. Ай та 
бер сек мы сал де ген өте көп. Бі рақ, түйін 
бі реу. Ол ту ыс қан дық қа қа тыс ты дін мен 
дəс түр дің ара сын да бө лін бес тей бай ла-
ныс тың бар екен ді гі.

Қа за қи дəс түр де қа лып тас қан ке ле-
сі қа ғи да — сыр қат та нып жат қан адам-
ның кө ңі лін сұ рау. Кем пір бай ақын мен 
Əсет тің ба құл да су ре тін де гі жауап та су да 
Əсет тің кө ңіл сұ рай кел ген ді гі ай қын аң-
ға ры ла ды:

Ас са ула ума ға лей кум, нар Кем пір бай,
Нау қас қа ши па бер сін пат ша-құ дай.
Ас пан ға ай на ла ұш қан, ақ сұң қа рым,
Кез ке ліп жай ған тор ға боп сың мұн дай.
Нау қа сың мең деу тарт ты де ген нен соң,
Жы ла дым бəйіт ай тып үш күн ұдай.
Дауысым та ни мы сың, атым Əсет,
Мен кел дім əлейі із деп кө ңі лің сұ рай.
Япы рау, жауап қат пай кет ке нің бе,
Алаш қа атың шық қан қы ра ным-ай.
Бұл бір ға на мы сал. Ал, аңыз дар да-

ғы, ел ішін де гі əң гі ме лер де гі кө ңіл сұ рау 
қан ша ма? Осын дай кө ңіл сұ ра удың қа-
жет ті лі гін ис лам ді ні де қу ат тай ды. Ер те 

дəуір ден біз дің за ма ны мыз ға жет кен əң-
гі ме де сыр қат адам ның кө ңіл-күйін сұ-
ра удың құр мет ті лі гі бы лай ша бе ріл ген: 
«Пай ғам ба ры мыз, (с.ғ.с.) бы лай де ген: 
«Егер бір кі сі нау қас тан ған мұ сыл ман 
бауырын кө ру үшін жол ға шық са, қа шан 
оған же тіп жа ны на отыр ған ға дейін жəн-
нат ба ғын да жү ріп ба ра ды. Егер оның 
жа ны на отыр са, ол кі сі ні Ал лаһ тың мей-
рі мі ба урап ала ды. Егер та ңер тең бар са, 
кеш ке дейін 70 мың пе ріш те ол кі сі нің 
жа рыл қа ну ын Ал лаһ тан ті леп мі нə жат 
ете ді. Ал егер кеш ке бар са, таң ат қан ша 
70 мың пе ріш те ол кі сі нің жа рыл қа ну-
ын Ал лаһ тан ті леп мі нə жат ете ді»«. Со-
ны мен қа тар, ис лам да кө ңіл сұ ра уды 
мін дет тей ді. Осы ған орай ай ты ла тын 
аят бар: «Əс-əлул-ла һəл-ъазый мə раб-
бəл ъар шил-ъазый ми əн-яш фи як. Ұлы 
Ғар шы ның Раб бы Ұлы Ал лаһ тан Са ған 
ши па бе ру ін ті лей мін». Мі не, осы дұ ға ны 
же ті рет қай та лап ай ту қа жет.

Бү гін гі таң да ғы ді ни на ным дар ға на-
зар са ла тын бол сақ, ұсақ топ тар дың кө-
бейіп ке ле жат қан ды ғын кө ру ге бо ла ды. 
Не гіз гі дін дер дің өз де рі не қа жет ті деп 
са на ған қа ғи да ла рын мен шік теп алып, 
көз де ген мақ сат та ры на қол жет кі зу үшін 
бар лық мүм кін дік ті пай да ла ну ға күш 
са лып ке ле ді. Бұл жер де гі біз дің ай тып 
отыр ға ны мыз сек та лық ағым дар, не ме-
се, ұсақ та лу ға, бе ре ке сіз дік ке əке ле тін 
бөл шек те ну үр ді сі. Ал ды мен, біз бөл-
шек те ну ге ұлт тық та ным тұр ғы сы нан 
үңі ліп кө ре лік. Ел аузын да сақ та лып ке-
ле жат қан, өзі нің өмір шен ді гін еш қа шан 
жой май тын мы на дай аңыз бар. Ер те за-
ман дар дың бі рін де сыр қат та нып жат қан 
қа рия үш ұлын ша қы рып алып, үшеуіне 
үш шы бық бе ріп: «Сын ды рың дар!» деп-
ті. Үшеуі де үш шы бық ты көп күш жұм-
са май-ақ сын ды рып ты. Бұ дан соң көп 
шы бық тар ды бі рік ті ріп бе ріп: «Сын-
ды рың дар!» де ген де үшеуі ке зек-ке зек 
алып қан ша күш жұм са са да сын ды ра 
ал мап ты. Сон да қа рия: «Көр дің дер ме? 
Сен дер де осы шы бық си яқ ты же ке-же ке 
жүр сең дер əл сіз бо ла сың дар, ал, бі рік-
сен дер əл ді бо лып, дұш пан да рың қа ша-
тын бо ла ды, «Төр теу тү гел бол са тө бе де гі 
ке ле ді, ал тау ала бол са ауыз да ғы ке те ді» 
де ген қа ғи да ны ұмыт паң дар!» — деп өси-
ет қал ды рып ты.

Мі не осы аңыз дан ұсақ та лу дың қан-
ша лық ты зи ян екен ді гін аң ға ру ға бо ла-
ды. Бұл — бір жа ғы ға на. Ал, ке ле сі бір 
қы ры — та ри хи тұр ғы дан қа ра сақ, бел гі-
лі жа зу шы В. Ян «Ба ту хан» ту ын ды сын-
да Ба ту дың орыс да ла сын жа улап алуы 
же ке ле ген княз дық тар дың бас та ры ның 
бі рік пеуінен, ара ла рын да ке лі сім нің бол-
мауынан екен ді гін оқып бі ле міз. Бұл — 
екін ші жа ғы. Біз бұл жер де бөл шек те-
ну дің адам үшін де, қо ғам үшін де пай-
да сыз екен ді гін аң ғарт тық. Сон дық тан, 
сек та лық ағым дар да осын дай ұсақ та лу-
дан тұ ра тын бол ған дық тан жал пы адам-
зат тың да му ына, өр кен дей бе руі не үл кен 
зи ян кес тік əке ліп, ке рі əсе рін ти гі зе тін-
ді гін жоқ қа шы ға ра ал май мыз. Қа си ет ті 
Құ ран ның Əли-Ғим ран сү ре сін де бір лік-
ке бай ла ныс ты нақ ты лып ай тыл ған. 103-
аят та: «Ерек ше мей рім ді, аса қай рым ды 
Ал лаһ тың аты мен бас тай мын! Түп-тү гел 
Ал ла ның жі бі не (ді ні не) жа бы сың дар да 
бө лін бең дер. Сон дай-ақ өз де рі ңе Ал ла-
ның бер ген ны ғы ме тін ес ке алың дар. Өй-
тке ні: Бір-бі рі ңе дұш пан едің дер, жү рек-
те рі нің ара сын жа рас тыр ды, оның игі-
лі гі мен ту ыс қа ай нал дың дар. От тан бір 
шұң қыр дың ер неуін де едің дер, сен дер ді 
одан құт қар ды. Осы лай ша Ал ла сен дер-
ге аят та рын ту ра жол ға тү су ле рің үшін 
ба ян ете ді», — деп ис лам ның бір лік ке, 
та ту лық қа ша қы ра тын ды ғын ай қын да са, 
105-аят та: «Ерек ше мей рім ді, аса қайы-
рым ды Ал лаһ тың аты мен бас тай мын! 
Өз де рі не ашық дə лел дер кел ген нен кейін 
сон дай бө лі ніп, қай шы лық қа түс кен дер 
тə різ ді бол маң дар. Мі не со лар ға зор азап 
бар», — деп дін ді бө ліс ке са ла тын дар дың 
жа за ла на тын ды ғын ай тқан. Бай қа ған ға 
сек та лық ағым дар де ге ні міз дін ді бұр ма-
лай оты рып бө лу. Ал, оның жақ сы лық-
қа апар май тын ды ғы анық көр се тіл ген. 
Олай бол са, сек та лар не лік тен пай да 
бол ды? Ен ді осы сұ рақ қа ша ма-шар қы-
мыз ша жауап бе ріп кө ре лік!

Та ны ма лы зерт те уші, ға лым Мұр та за 
Бұ лы тай: «Қа зір қа зақ тар 46 кон фес сия-
ға бө лі не ді. Криш на ист дей сіз бе, про тес-
тант, ах ми дия, ис ма тул ла шы, хиз бо ут-
тах рир, буд да, ка то лик, əй теуір бұ рын-
соң ды атам қа зақ атын өңі тү гіл тү сін де 
ес тіп көр ме ген сек та лар мен ді ни ағым-
дар дың қол шоқ па ры на ай нал ған дар-
дан көз сү рі не ді», — деп жа за ды. Қа рап 
отыр са ңыз осын дай қап та ған ағым дар 
қай дан пай да бол ды де ген сұ рақ ерік сіз 
кө кей ге ке ліп ора ла ды.

Өмір де мақ сат сыз нəр се жоқ. Кез 
кел ген іс-əре кет тің, құ бы лыс тың ба ғыт-
тал ған ны са на сы бо ла ды. Сіз дің мақ са ты-
ңыз жа зу бол са, қо лы ңыз ға қа лам ала сыз, 
де ма лу бол са не жа та сыз, не оты ра сыз. 
Бұл күн де лік ті жағ дай да жү зе ге асып 
жа та тын же ке ле ген адам ға бай ла ныс ты 
əре кет тер. Дін де де мақ сат бар. Мə се лен, 

ис лам ді ні нің мақ са ты, адам зат ты дұ-
рыс жол ға ба ғыт тау, ша та су дан, зи ян ды 
əре кет тер ден сақ тау, сөй тіп, сы нақ өмір-
ден алып шы ғу. Бұл — үл кен, ауқым ды 
мақ сат. Ен де ше, сек та лық ағам дар дың да 
көз де ген бел гі лі бір мақ сат та ры бар деп 
ай ту ымыз ға бо ла ды.

Ақыл та ра зы сы на са лып кө ре лік. Мы-
са лы, ис лам ді ні нің ба ғы ты да, бағ да ры 
да ай қын, қа ғи да ла ры бел гі лі, тү сі нік ті. 
Олай бол са, осы дін нің заң ды лық та рын 
ұс та на оты рып сек та лық ұйым құ ру дың 
қа же ті қан ша? Же ке ле ген топ тар дың 
сек та лық ұйым бо лып көз ге тү суі ұс та-
ным да рын да өз ге ше лен ді ріп оқ ша улап 
тұ ра тын, бір-бі рі не ұқ са май тын қол да-
ныс та ры ның пай да бо лу ына бай ла ныс ты. 
Олар осы өз ге ше лік тер ді дін мен үй лес-
ті ру ге та лап тан ға ны мен, оған қол жет-
кі зе ал май ке ле ді жə не жет кі зуі де мүм-
кін емес. Сон да сек та лар дың көз де ген 
мақ са ты, осын дай оқ шау əре кет те рі нен 
аң ға ры лып жа та ды. Мұр та за Бұ лы тай 
бы лай дей ді: «Ис лам ға қол сұ ғу шы лық 
Құ ран аят та рын өз гер ту ар қы лы емес, 
аят тар дың ма ғы на ла рын бұр ма лау жə-
не Құ ран ға жа на ма бұ лақ тар ды ой лап 
шы ға рып, со лар ар қы лы тұр мыс та ғы 
дін ге жа ңа лық тар мен өз ге ріс тер ен гі зу 
ар қы лы бол ған. Бү гін ис лам атын жа мы-
лып жүр ген көп те ген ағым дар дың өз ара 
тіл та бы са ал май жүр ге ні де сон дық тан. 
Оның ішін де, бас тап қы да бол ға нын дай, 
са яси мақ сат ты көз дей тін дер, дін ді би-
лік ке ке лу дің құ ра лы етіп пай да лан ғы сы 
ке ле тін дер, дін ді та быс кө зі не ай нал дыр-
ған дар мен ис лам ды жой ғы сы ке ле тін 
сыр тқы күш тер дің əре кет те рі бар еке ні 
бел гі лі».

Сек та лық үйір ме лер дін емес. Өй-
тке ні, олар жал пы адам зат тық емес, же-
ке ле ген адам дар дың мүд де сін қол дай ды. 
Олар ды оқу шы лан ды рып топ жа сай тын 
өз ге ше лік тер дің бо ла тын ды ғын ал дын да 
айт тық. Мі не, осы айыр ма шы лық же ке-
ле ген адам дар дың та лап-ті ле гін қа на ғат-
тан ды ру үшін ен гі зі ле ді. Кей бір сек та лар 
«Біз дің жо лы мыз дұ рыс, біз нақ ты жол-
ды ұс та ну шы мыз» дей ді. Егер со лай бол-
ған бол са, не се беп тен бө лек те ніп ұйым 
құ ра ды?

Дін та ну шы ғы лым дар сек та лық топ-
тар ды дəс түр лі емес ді ни ұйым деп қа-
рас ты рып жүр. Зерт те уші О. Ай тба ев: 
«Дəс түр лік тен тыс дін өкіл де рі. Оның жо-
лын қуу шы лар кө бі не ор та клас тан шық-
қан, бі лім ді, əл-ауқат ты, бі рақ, қо ғам дық, 
əлеу мет тік бай ла ныс та ры на шар адам-
дар бол ды. Он дай адам дар осын дай, жа-
ңа қауым дық ұйым нан қа ты нас тар тауып 
өз де рін қа на ғат тан дыр ды. Ал, ұйым дық 
бас шы ла ры бол са, қа таң тəр тіп ке, қа таң 
мі нез-құ лық қа ша қы рып өз дрі нің бе-
дел де рін ру ха ни пай ғам бар ға жет кіз ді. 
Олар дың қауым да рын да бір сис те ма ға 
кел ті ріл ген қа таң ді ни дог ма ти ка лық 
көз қа рас тар жоқ, қауым дық құ ры лым да 
ке рар хи ялық са ты сы жоқ, бас шы ла ры-
ның қа таң ав то ри тар лық бе дел де рі өте 
үл кен, əдет те гі дін дер ге сын кө зі мен қа-
рап, тек өз ұжым да рын ға на дұ рыс жол-
да мыз дей ді», деп жа за ды. Əри не, дін-
та ну шы ның «ру ха ни пай ғам бар» де ген 
тір кес тік қол да ны сы на ке лі су ге бол мас. 
Бі рақ, ұйым дар ту ра лы ай тқан түйін де рі 
шын дық қа жа на са ды.

Со ны мен, сек та де ге ні міз не? Ол дін-
нің не гіз гі қа ғи да ла рын ұс та на оты рып, 
өзі нің же ке көз де ген ны са на сы на қол жет-
кі зу үшін бар лық ба ғы тын со ған бейім-
дей тін ұйым бо лып та бы ла ды. Олай бол-
са, сек та лар дың өз мақ сат та рын дін мен 
са бақ тас ты ру ға ұм ты лу ының се бе бі не-
де? Та рих қа үңі лер бол сақ, жал пы адам-
зат тың өр ке ни ет ті жағ дай ға же туі не ай-
рық ша үлес қос қан дін екен ді гін кө ре міз. 
Сон дық тан, адам зат əле мі нен дін ді бө ліп 
алу мүм кін емес, ол адам зат пен бір ге жа-
са сып ке ле жа тыр. Егер, сіз бір ше лек кір 
су ды алып жер ге төк се ңіз он қа дам тұс қа 
дейін ағып ба руы мүм кін, ал сол су ды ар-
на лы өзен ге төк се ңіз ол елу қа дам жер ге 
дейін же туі мүм кін. Мə се ле осын да. Яғ ни, 
ді ни қа ғи да лар ды қол да ну ар қы лы сек та-
ның ұзақ тау сақ та лу ына, көп ші лік ті сол 
ұйым ға тар ту ына жол аша ды екен.

Ис лам — та за, кір шік сіз дін. Қа си ет ті 
Құ ран бар ша мұ сыл ман дар ға — жол бас-
шы. Бір де бір ұйым, не ме се ағым ис лам-
ға зə ре дей де нұс қан кел ті ре ал май ды. 
Ис лам — өз гер мей ді, өз ге ріс ке түс пей ді. 
Бі рақ, өзі міз өз ге ріп кет пейік, ағайын!

Ақыл сен бей сен бе ңіз,
Бір іс ке кез кел се ңіз, —деп ұлы Абай 

ай тқан дай, əр нəр се ні Ал лаһ тың бер ген 
асыл қа зы на сы ақыл ға са лып сал мақ-
тайық.

Со ны мен, түйін дей ке ле ай та ры мыз, 
ис лам ді ні мен қа зақ салт-дəс түр дің ара-
сын да ажы ра мас тай бай ла ныс тың бар 
екен ді гін кө ре міз. Олай бол са, біз мұ-
сыл ман дық ұс та ным дар ды орын да сақ, 
ұлт тық дəс тү рі міз ді де əрі жан дан ды рып, 
əрі са бақ тас ты ра тү се ді екен біз.

М/ ХАМ МАД �А ЛИ 'Б ДУ ОВ, 
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ4 ДЕ КА НЫ
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В кон це ок тяб ря в Ас та не сос то ялась 
пре зен та ция филь ма Алии Назарбаевой 
«Про буж де ние».

Как ска за ла ав тор филь ма, это на ча ло ре-
али за ции боль шо го прос ве ти тельско го про ек-
та, глав ная цель ко то ро го — прив лечь вни ма-
ние ка зах стан цев к проб ле мам эко ло гии на-
шей стра ны.
Путь, по ко то ро му идет че ло ве че ство, — ту-

пи ко вый. В ми ре все ос трее вста ют проб ле мы 
нех ват ки про до воль ствия и чис той во ды, заг-
ряз не ния ок ру жа ющей сре ды и пе ре на се лен-
нос ти го ро дов, пос лед ствий из ме не ния кли-
ма та. Алия Назарбаева, ав тор филь ма «Про-
буж де ние», ста ла про дол жа те лем идей сво его 
от ца Н. А. Назарбаева и взя ла эко ло ги чес кое 
об ще ствен ное дви же ние в Ка зах ста не под свою 
опе ку.
Фильм «Про буж де ние» — о том, как нуж но 

жить в сог ла сии с ми ром, са мим со бой и при ро-
дой. Это фильм о вы бо ре, ко то рый сто ит как пе-
ред от дель но взя тым че ло ве ком, так и пе ред 
всей стра ной, а в бу ду щем этот воп рос ста нет 
ре ша ющим и для це лых ци ви ли за ций. Ак ту-
аль ный вы бор на шей эпо хи — ог ра ни чить свои 
пот реб нос ти и спас ти ре сур сы Зем ли от ис то-
ще ния или по гиб нуть вмес те с пла не той.
Об идее ав тор кар ти ны Алия Назарбаева 

рас ска за ла на пре зен та ции «Про буж де ния». 

До ку мен таль ная лен та приз ва на дос ту чать ся 
до лю дей, фильм о том, как мож но из ме нить 
свое соз на ние и вер нуть ся к при ро де, к веч ным 
цен нос тям здо ро во го об ра за жиз ни, цен нос-
тям креп кой семьи. По прин ци пу эко ло ги чес-
ко го мыш ле ния вот уже три го да жи вут око ло 
20 се мей не да ле ко от Алматы, они об ра зо ва ли 
эко по се ле ние, в ко то ром нет су еты и вред но го 
воз дей ствия боль ших го ро дов. Сам мит ООН 
по ус той чи во му раз ви тию «РИО20+» дол жен 
най ти вы ход на ос но ве но вой стра те гии — зе-
ле но го эко но ми чес ко го раз ви тия.
Для вы хо да из гло баль но го кри зи са по ини-

ци ати ве Пре зи ден та Нур сул та на Назарбаева 
Казахстан пред ло жил Гло баль ную энер го-
эко ло ги чес кую стра те гию и меж ре ги ональ-
ную прог рам му парт нер ства «Зе ле ный мост». 
Клю че вую роль в этом дол жны сыг рать все бо-
лее дос туп ные тех но ло гии для энер ге ти чес кой, 
про до воль ствен ной бе зо пас нос ти и но вые воз-
мож нос ти ре ги ональ но го и меж ду на род но го 
сот руд ни че ства.
Ре аль ным, а не вир ту аль ным при ме ром 

но во го эко ло ги чес ко го мыш ле ния ста ло по-
се ле ние из 20 эко ло ги чных до мов не да ле ко 
от Алматы. Эти лю ди раз ных сос ло вий, на ци-
ональ нос тей и ре ли гий, ко то рых объ еди ни-
ла об щая фи ло со фия. Они уш ли из Сис те мы, 
ко то рая раз ру ша ет. Они доб ро воль но бро си-
ли то, что при ня то на зы вать бла га ми ци ви ли-

за ции, и пред поч ли дру гой мир — без гря зи 
в пря мом и пе ре нос ном смыс ле, с чис той ду-
шой и но вым ми ро воз зре ни ем. Вот что го-
во рит ав тор филь ма о сво их ге ро ях: «Ког да 
я в пер вый раз по се ти ла их по се ле ние, нас-
толь ко они бы ли от кры ты, ра дуж ны, что мне 
дей стви тель но за хо те лось, что бы все ка зах-
стан цы уз на ли, что есть аль тер на ти ва той жиз-
ни, ко то рую они ве дут».
Фильм «Про буж де ние» был ус пеш но 

пре зен то ван на Все мир ном сам ми те ООН 
«РИО20+», он про шел в Бра зи лии в июне это-
го го да. Казахстан на сам ми те выс ту пил с иде-
ей зе ле ной эко но ми ки и зе ле но го раз ви тия, 
а так же ини ци ати вой соз да ния прог рам мы 
парт нер ства «Зе ле ный мост» и гло баль ной 
энер го эко ло ги чес кой стра те гии, к раз ра-
бот ке ко то рой уже прис ту пи ли. Идеи Алии 
Назарбаевой под дер жал Н. Кап па ров, ми-
нистр ох ра ны ок ру жа ющей сре ды РК: «По по-
ру че нию Пре зи ден та мы на ча ли раз ра бот ку 
стра но вой стра те гии по пе ре хо ду Казахстана 
на зе ле ную эко но ми ку, и на ша за да ча — про-
ана ли зи ро вать сек то ры эко но ми ки и по нять, 
в ка ких сек то рах мы нач нем внед рять зе ле ную 
эко но ми ку в пер вую оче редь, в ка ких — за тем, 
но ре ше ние Пре зи ден та уже есть».
Са ма Алия Назарбаева на пре зен та ции 

ска за ла о том, что «это толь ко пер вый этап, 
это толь ко на ча ло боль шо го про ек та, про ек-
та прос ве ти тельско го», и, ко неч но, ав тор на-
де ет ся, что мно гих ка зах стан цев «этот фильм 
по-хо ро ше му «за це пит», зас та вит за ду мать-
ся о бо лее глу бо ких, важ ных ве щах, не же ли 
сей час, ког да мы жи вем боль ше в пот ре би-
тельском ми ре». «Мы пот реб ля ем все вре мя, 
ис поль зу ем, ис поль зу ем, но ни че го не хо тим 
от да вать вза мен, а все ког да-ни будь ис ся ка ет, 
и по это му очень важ но уметь вос ста нав ли вать 
и быть бла го дар ным»,— так за вер ши ла свое 
выс туп ле ние пе ред ауди то ри ей сто рон ни ца 
зе ле но го про ек та. По доб ных филь мов, го во-
рит Алия Назарбаева, бу дет сня то еще нес-
коль ко. Кро ме то го, есть пла ны соз дать в эк-
спе ри мен таль ном по ряд ке эко по се ле ние 
око ло Алматы. Что ка са ет ся «Про буж де ния», 
то его уже по ка за ли в эфи ре те ле ка на лов «Ха-
бар» и 24KZ, в эфи ре ка на ла «Ел ар на». Лен ту 
те перь по ка зы ва ют и в выс ших учеб ных за ве-
де ни ях Казахстана, а так же ее мож но бу дет 
пос мот реть в Ин тер не те.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Студенты КарГУ могут 

стать участниками 

«зеленого» саммита

В Ка зах ста не сре ди сту ден-

тов ву зов про шел рес пуб ли-

кан ский он лайн-кон курс эс се 

на те му «Эко по се ле ния в мо-

ем ре ги оне как один из пу тей 

ре ше ния эко ло ги чес ких проб-

лем». Сту ден ты КарГУ при ня-

ли ак тив ное учас тие в этом 

кон кур се и ста ли фи на лис та ми 

про ек та. Наг раж де ние фи на-

лис тов спе ци аль ны ми сер ти-

фи ка та ми сос то ит ся в рам ках 

Фо ру ма сту ден тов КарГУ.

Уч ре ди те лем и ор га ни за-

то ром кон кур са ста ло ТОО 

«Ma ca li ans» при под дер жке 

Ми нис тер ства об ра зо ва ния 

и на уки РК, Ми нис тер ства 

куль ту ры и ин фор ма ции РК, 

Ми нис тер ства ох ра ны ок ру-

жа ющей сре ды. Кон курс про-

во дит ся с целью про па ган ды 

эко ло ги чес кой куль ту ры сре-

ди сту ден тов и рас ши ре ния 

зна ний в об лас ти эко ло гии, 

по вы ше ния уров ня про фес си-

ональ ной под го тов ки бу ду щих 

спе ци алис тов-эко ло гов, пси-

хо ло гов и ре али за ции твор чес-

ко го по тен ци ала мо ло де жи. 

В эс се важ но отоб ра зить свой 

взгляд на раз ви тие эко по се-

ле ний, ло гич но из ла гать фак-

ти чес кий ма те ри ал, опе ри ро-

вать за ко но да тель ной ба зой, 

за щи щать свою по зи цию и ар-

гу мен ти ро вать ее. КарГУ пред-

ста вил на кон курс 22 эс се, ко-

то рые под го то ви ли сту ден ты 

фи ло ло ги чес ко го, би оло го-ге-

ог ра фи чес ко го фа куль те тов, 

а так же фа куль те та фи ло со-

фии и пси хо ло гии и фа куль те-

та инос тран ных язы ков. Эс се 

прош ли пред ва ри тель ный от-

бор и те перь бу дут уча ство вать 

в са мом кон кур се, по ито гам 

ко то ро го оп ре де лят ся один 

по бе ди тель и два ла уре ата. 

Луч шие эс се бу дут ре ко мен до-

ва ны к пе ча ти в жур на лах ВАК 

РК, а ав то ры луч ших эс се при-

мут учас тие в меж ду на род ном 

сам ми те «Рио20+».

Выдержки из эссе студентов КарГУ им. Е. А. Букетова 
на тему «Экопоселения в моем регионе 
как один из путей решения экологических проблем»

«Идея соз да ния эко по се ле ний дей стви тель-
но очень хо ро шая, и она под хо дит для на шей 
стра ны. Боль шие тер ри то рии, при год ные 
для вы ра щи ва ния ово щей, зла ко вых куль тур, 
для за ня тия ско то вод ством. Важ ным сек то-
ром эко но ми ки Казахстана яв ля ет ся сельское 
хо зяй ство. На се ве ре стра ны кли ма ти чес кие 
ус ло вия бла гоп ри ят ству ют вы ра щи ва нию яро-
вой пше ни цы, ов са, яч ме ня, а так же поз во ля-
ют раз ви вать ово ще вод ство, воз де лы вать ряд 
тех ни чес ких куль тур (под сол неч ник, лен-куд-
ряш, та бак и др.). На юге рес пуб ли ки, где мно-
го теп ла и гор ных рек, да ют вы со кие уро жаи 
хлоп чат ник, са хар ная свек ла, рис, пло до но сят 
са ды и ви ног рад ни ки. В рес пуб ли ке тра ди ци-
он но за ни ма ют ся ов це вод ством, ко не вод ством, 
вер блю до вод ством и др. Про ана ли зи ро вав все 
плю сы и ми ну сы эко по се ле ний в Ка зах ста не, 
мож но прий ти к сле ду ющим вы во дам: во-пер-
вых, эко по се ле ния — это аль тер на ти ва жиз ни 
в эко ло ги чес ки неб ла гоп ри ят ных райо нах; во-
вто рых, мен та ли тет граж дан Казахстана по ка 
еще не дос та точ но раз вит для то го, что бы при-
ни мать но вые идеи эко по се ле ний; в-треть их, 
пос трой ка та ких по се ле ний при ве дет к гар мо-
нии че ло ве ка с при ро дой и к за щи те эко сис-
те мы; в-чет вер тых, с вве де ни ем эко по се ле ний 
нач нет рас ти и ак тив но раз ви вать ся сельское 
хо зяй ство». (Та мар ко ва Юлия, сту ден тка 3-го 
кур са, фа куль тет инос тран ных язы ков)

«В эко по се ле ни ях лю ди жи вут од ной лишь 
при ро дой. Здесь они за ни ма ют ся зем ле де ли ем, 
дер жат скот, пи та ют ся чис ты ми при род ны ми 
про дук та ми. По сло вам са мих жи те лей эко по-
се ле ний, им бы ло труд но ос та вить свой го род, 
ру тин ную ра бо ту, вред ные при выч ки. Но, из-
ме нив свою жизнь, на чав жить в ба лан се с при-
ро дой, жи те ли эко по се ле ний уже чув ству ют 
в се бе при лив сил и улуч ше ние здо ровья. Бы-
ло бы здо ро во, ес ли бы эко по се ле ния бы ли соз-
да ны и в на шем ре ги оне, они бы так же мог ли 
по зи тив но пов ли ять на эко ло гию на ше го края. 
Ко неч но же, мно гих пу га ет мысль, что мож но 
жить вне го ро да, что нуж но на чи нать стро ить 
свое жилье, семью, от но ше ния, са мо го се бя 
с чис то го лис та. Мно гие прос то не мо гут при-
нять это, ведь каж дый из нас хо чет ощу щать 
се бя сов ре мен ным че ло ве ком, жи ву щим в раз-
ви том, «удоб ном» ми ре пот ре би тель ства. В ин-
дус три аль ном об ще стве ду мать об эко ло гии 
и сво ем ми ре не мод но. Но пред ставь те се бе 
та кую идил ли чес кую кар ти ну: ут ром вы вы хо-
ди те из до ма и слы ши те не шум ав то мо биль-
ных ко лес, вды ха ете не смог, го ри зонт не за го-
ра жи ва ют сте ны ог ром ных до мов, вмес то это-
го вы вды ха ете аро мат цве тов и са дов, ви ди те 
бес край ние сте пи, слы ши те пе ние птиц и шум 
ли ствы... Раз ве это не прек рас но?» (Ека те ри на 
Ак сар то ва, сту ден тка 2-го кур са, би оло го-ге ог ра-
фи чес кий фа куль тет)

«В од ном из сво их не дав них выс туп ле-
ний ми нистр ох ра ны ок ру жа ющей сре ды 
Н. Кап па ров от ме тил, что для ре ше ния 
проб лем, свя зан ных с ис то ще ни ем при-
род но го по тен ци ала стра ны, важ но соз да-
вать эко по се ле ния. От слов — к дей стви ям! 
Груп па эн ту зи ас тов из Ка ра ган ды ку пи ла 
боль шой дом в вы ми ра ющем по сел ке Су-
ык сы, и те перь они хо тят сде лать его мес-
том эко ло ги чес ко го ту риз ма. Часть до ма 
бу дет отап ли вать ся по ори ги наль ной ме то-
ди ке: юж ную сте ну вык ра сят в чер ный цвет. 
На сол нце она бу дет наг ре вать ся и обог ре-
вать при ле га ющие к ней ком на ты. Вы ра щи-
вать ово щи бу дут пря мо там же, по прин-
ци пу пер ма куль тур но го зем ле де лия, ког да 
вы са жи ва ют ся раз лич ные рас те ния: нап ри-
мер, впе ре меж ку с кар тош кой са жа ют бо бы, 
а с яб ло ня ми — виш ни и ду бы. Счи та ет ся, 
что рас те ния «де лят ся» друг с дру гом не дос-
та ющи ми эле мен та ми и во дой. Та кой опыт 
нуж но ак тив но про па ган ди ро вать. По че-
му бы не прев ра тить в эко по се ле ния жи лые 
райо ны на ше го го ро да? Ведь са мое глав-
ное, что бы ос но во по ла га ющи ми бы ли идеи 
бе реж но го при ро до поль зо ва ния, а так же 
идеи «че ло веч нос ти» и стрем ле ние соз да-
вать мир сво ими ру ка ми». (Ба зи ло ва Га ухар, 
сту ден тка 2-го кур са, фа куль тет фи ло со фии 
и пси хо ло гии)
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Отан тарихы <лке тарихынан басталадыUлылардан Dла,ат
«Мен мDрат тDт$ан 
бес сипат»

ХХ +а сырда+ы 6лы лар ды' 
*а та ры нан ойып орын ала-
тын, ту +ан хал *ы ж7 ре гі ні' 
е' т7к пі рін де гі асы лы — *а-
за +ы 7шін, оны' жар *ын бо-
ла ша +ы 7шін ба рын бер ген, 
ба сын б8й ге ге ті кен за' +ар 
ата мыз Дін м6 ха мед Ах мет -
6лы 9о на ев ты исі м6 сыл ман 
те бі рен бей, тол *ы май ой +а 
ал май ды. Жал пы асыл адам-
ны' ай та ры да к<п бол +ан. 
Бі ра зын <з шы +ар ма ла рын-
да хал *ы на бе ріп кет ті, 7л-
гер ме ген де рі тыл сым д7-
ни еге бір ге ат тан ды. Біз ол 
кі сі ні' он па ра* *а емес, ой-
ма* тай ой +а сый +ыз +ан +6-
ла ма лы* т7йін ді пі кір ле рі ні' 
бір-екеуін ойы ора лым ды, 
к< зі *а ра* ты о*ыр ман ны' 
на за ры на 6сы нып отыр мыз.

Дін мA ха мед 6о на ев «Мен 
мA рат тAт 8ан бес си пат» ма-
8а ла сын да бы лай де ген екен: 
«Jз ба сым мA рат тAт 8ан мы на 
т< мен де гі бес си пат 8а то8 та ла 
кет кім ке ле ді. Жас тайым нан 
ат 8а мін дім. Бі ре уден іл ге рі, 
бі ре уден кеш тір лік кеш тік. 
Жа8 сы лы8 8а ма8 тан бас 8а, 
жа ман ды8 8а жа сы мас 8а бел 
бу ып <с тік. Кем-ке тік сіз де уден 
аула8 пын. Бар ды 8а дір леп, 
жо8 ты із де дік…. Алы сы9 жа-
8ын бо лып, жа ты9 дос-жар :а 
ай на лып ке те ді. Адам ды8 8а-
лып ты би ік Aс тау — кім ге бол-
са да =л кен сын. Адам гер ші лік 
8а си ет ті ала сар тып ал майы8. 
Jмір ді9 <зе гі де, о:ан 8о са аза-
мат ты лы8 та осын да. Мен осы 
бес си пат ты <с ке ле9 Aр па8 8а 
<си ет ре тін де 8ал ды ра мын:

Kдеп ті лік — осы бір с<з ді9 
тBр би елік мB ні зор, Bсі ре се мA-
ны9 Aлт ты8 мB ні ерек ше. 6а за8 
Bдеп тен ас пай кі ші лік к<р се ту 
ар 8ы лы кі сі лік к<р сет кен. Jзі9 
<з ге ге к= дік тен бе, <з ге <зі9-
нен к= дік тен бе сін. Иман жи ям 
де се9, пи :ы лы9 ды та за Aс та, 
к= пір лік те9 ада сы9. Не іс те се9 
де зе рек тік пен тын ды ра біл. 
Jз ба сы 9а ті ле мей тін іс ті бі-
ре уге іс те ме. 6ия нат тан ас 8ан 
8ыл мыс бол май ды. Са8 тан са8, 
осы дан са8 та найы8. Сый лас-
ты8 тан ар ты8 сый жо8. Ал тын 
ки ім ки се де жа :а ме нен же9 
ке рек. Ас 8ан ба тыр бол са9 да 
а:айын мен ел ке рек. Рас ес-
кір ген тоз :ан д= ние уа8ыт ты9 
8Aр ба ны. Бі ра8 ес кі сіз жа 9а 
бол май ды. Біл сем, =й рен сем 
де ген та лап 8ай жас та :ы, 8ан-
дай дB ре же де гі адам дар ды9 
бол сын тап тыр май тын 8а си еті. 
БB рін бі ле мін деу Bбес тік. Кей 
8а за8 ат 8а отыр са ата сын та-
ны май ды. Бас ты8 ба жыл дап 
Aрыс са к< рін ген ге та ба бо-
лар, ал =н де мей т= нер се =рей 
алар».

Jмір, д= ние де ге ні9 а:ып 
жат 8ан су екен. Тек та за мін-
сіз асыл с<з жан :а — 8у ат, 
дер тке — ши па. Аса к<р нек ті 
мем ле кет, 8о :ам 8ай рат ке рі, 
Aлы са ясат кер, <зі <мір с=р ген 
к=р де лі уа8ыт ты9 адал пер-
зен ті бо ла біл ген аб зал аза-
мат мB9 гі хал 8ы ны9 жа дын да. 
Ха лы8 Дін мA хам мед тей Aлын 
еш 8а шан Aмыт пай ды, Aмыт 8ан 
жо8.

'. ТОР БА ЕВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Адам зат тір лі гі нің бү гі ні мен ер те ңін та-
ну да, сын са ғат тар да со нар лы жол тауып, 
бол мыс тың мə ні мен ма ғы на сын анық та-
уда, та би ғи заң ды лық тар дың қа жет ті лі-
гін өтеуде адам ба ла сы та рих қа жү гі не ді. 
Мың да ған жыл ғы адам ба ла сы ның жер бе-
тін де гі тір лі гі нің не гіз гі анық та ушы ті ре гі 
де та рих. Та ри хи тағ дыр дың бе та лы сы кез 
кел ген ха лық пен ел дің, адам мен қо ғам ның 
бол мы сы на ті ке лей əсер етіп, та ри хи та ны-
мы то ғы шар тір лі гі не мəн бе ріп, тұ ман ды 
бо ла ша ғын анық ете рі сөз сіз. Сол се беп ті де 
əлем нің қай бұ ры шы бол ма сын же ке адам 
да, жал пы қо ғам да өт ке ні нен са бақ алып, 
дəс тү рі не ар қа сүйеп, та ри хы мен мақ та на-
ды.

Біз дің қа зақ елі нің де сан ға сыр лық та ри-
хы мен мə де ни еті осы ұлт өкіл де рі нің ал қа лы 
топ та ме рейін асы рар мақ та ны шы, адас қан да 
жол бас тар жа рық жұл ды зы. Бұл тү сі нік бү-
гін гі тəуел сіз дік тұ ғы ры нан бе рік орын ал ған 
за ман да қо ғам дық са на да тү бе гей лі орын алып 
отыр. Тек, бір қын жыл та ры ке ше гі қа зақ елі нің 
ба сы нан өт кен «қи лы-қи лы» за ман да ұлт тың 
ру ха ни мұ ра сы на дұ рыс кө ңіл бө лін бей, шет 
қал ға ны. Со ның сал да ры нан та ри хы мыз бен 
мə де ни еті міз ді то лық қан ды түйін деу əлі күн ге 
дейін қи ын дық ту ғы зып ке ле ді.
Қа зақ елі нің тəуел сіз дік ал ға ны нан бе рі бұ-

рын ғы то та ли тар лық жүйе за ма нын да мүм кін 
бол ма ған көп іс тер қол ға алы нып, нə ти же лі ат-
қа ры лып жа тыр. Сол іс тер дің бі рі — ел та ри-
хы мен мə де ни еті. Ке ңес дəуірін де мар ксис тік 
тұр ғы да, тап тық көз қа рас та жа зыл ған та рих та 
ел та ри хы ның көп бө лі гі қа лыс қа лып кел ді не-
ме се те ріс пи ғыл да көр се тіл ді. Бү гін гі кү ні сол 
кем-ке тік тер дің орын да ры тол ты ры лып, ел та-
ри хы ның ақ таң дақ та ры ашы лып, жа ңа та ри хы 
жа зы лу да. Со ны мен қа тар, əр бір ай мақ тар да, 
жер гі лік ті жер лер де өз өңі рін та нып-бі лу ге де-
ген де құш тар лық ар та тү су де.
Та ри хи өл ке та ну са ла сын да ғы зерт те улер ді 

қай та жан дан ды ру, қа зір гі кез де гі та ри хи-ге ог-
ра фи ялық əдіс тер ді да мы ту жə не олар ды отан 
та ри хын зерт те уде, Қа зақ стан ның да му пер-
спек ти ва ла рын анық та уда қол да ну осы уақыт-
тың өзек ті ғы лы ми мə се ле ле рі бо лып та бы ла-
ды.
Жа ңа мың жыл дық тың бас тап қы ке зе ңін де 

өт кен ге де ген қыз ғу шы лық заң ды: бел гі лі бір 
қо ры тын ды лар жа сап, оқи ға лар ды қай та бір 
ой еле гі нен өт кі зу қа жет. Қа зақ стан та ри хы ту-
ра лы ай тар бол сақ — тер ри то ри ясы жа ғы нан 
кең бай тақ жə не та би ғи, əлеу мет тік-эко но ми-
ка лық жағ дайы ның əр түр лі лі гі мен ерек ше ле-
не ті нін ес кер сек, он да оның ке ңіс тік те гі кө рі ні-
сін сіз көп те ген оқи ға лар мен үр діс тер ді те рең 
тал дау мүм кін емес. Осы се беп ті, елі міз де гі 
та ри хи өл ке та ну зерт те уле рі нің ма ңыз ды лы ғы 
мен өзек ті лі гі ар та тү се ді.
Са ры ар қа өңі рі — та рих пен мə де ни ет ке бай 

қа зы на лы өл ке. Бұл кү ні бү гін ге дейін гі та лай 
сын дар лы зерт те улер ден кейін ғы лы ми ор та да 
да, көп ші лік ара сын да да тү бе гей лі қа лып тас-
қан пі кір. Бі рақ, бұл өт ке нІ міз ді та нып-бі лу дің 
осы мен шек те луі не əке лу ге ти іс емес, кер сін ше 
өл ке та ри хын одан əрі зер де лей тү су ге итер ме-
лей ді.
Са ры ар қа өңі рін де қа зақ та ри хы ның бар лық 

ке зең де рі, со нау кө не дəуір ден бас тап қа зір гі ке-
зең ге дейін гі та рих куə ла ры қам тыл ған. Əсі ре-
се, кө не дəуір мен ор та ға сыр лар та ри хы нан сыр 
шер те тін та ри хи ес кер ткіш тер бар ша та рих шы 

ға лым дар дың на за ры нан тыс қал ған емес. Бұл 
аумақ та қо ла дəуірі нің қай та лан бас ес кер ткіш-
те рі, тас мо ла мə де ни еті ашы лып, қа зақ та ри-
хы ның ұлы ес кер ткіш те рі Ала ша-хан ке се не сі, 
Жо шы хан ке се не сі, Еді ге мыр за есі мі мен ата-
ла тын тау жə не т. б. ор на лас қан. Ежел гі кез ден 
тау-кен ісі да мып, ор та ға сыр лар да ғы көш пе лі 
тай па лар дың да му дең гейі нің көр сет кі ші қа ла-
шық тар мен бе кі ніс тер де осы тер ри то ри ядан 
орын ал ған. Бұл көр се тіл ген мə се ле лер, Са ры-
ар қа өңі рін та ри хи өл ке та ну тұр ғы сы нан зерт-
те уге мүм кін дік бар екен ді гін көр сет ті.
Өл ке та ри хын оқып-бі лу Қа зақ стан та ри хы-

на қа тыс ты көп те ген мə се ле лер мен ты ғыз бай-
ла ныс та жүр гі зі ле ді. Өл ке нің та ри хын зер де-
леу ар қы лы отан та ри хы үшін ма ңыз ды мə се-
лер ді анық тау ға мүм кін дік бе ре ді. Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев «Хал қы мыз дың та ри хы — со-
ғыс тар дың, əс ке ри же ңіс тер мен же ңі ліс тер-
дің ға на та ри хы емес. Оның қа шан нан да жа-
сам паз дық си па ты бар. Мем ле кет құ рып, оны 
ны ғай ту, қа ла лар са лу, ке ру ен жол да рын тар ту, 
ғы лы ми трак тат тар жа зу, төл мə де ни етін қа-
лып тас ты ру — бə рі-бə рі де жа сам паз дық қа жа-
та ды», яғ ни бү гін гі кү ні та ри хи зерт те улер дің 
ба ғы ты тек са яси та рих ты си пат та умен шек тел-
мей, елі міз дің «жа сам паз дық та ри хы на» да кө-
ңіл ауда ру ымыз қа жет.
Та рих шы Х. М. Əб жа нов бү гін гі күн де: 

«Отан та ри хы ның өл ке лік ерек ше лік те рі нен 
эко но ми ка да ғы, əлеу мет тік құ ры лым да ғы, тіл-
де гі, діл де гі, салт-дəс түр де гі бұ рын бар ша қо-
ғам қас тер ле ген, қа зір іші на ра сақ та лып қал-
ған құн ды лық тар мен ұс та ным дар ды бай қай 
ала мыз» дей ке ле, əр бір же ке ле ген өңір лер дің 
та ри хын зерт те удің ма ңыз ды лы ғын жə не «өл ке 
та ри хын жа ңа ша, ұлт тық рең кі қа нық маз мұн-
да жа зу ке рек» екен ді гін көр се те ді.
Ор та лық Қа зақ стан аума ғы на қа тыс ты өл ке-

та ну са ла сы бойын ша зерт те улер ба ры сы қан-
дай бол ды де ген сұ рақ қа ке лер бол сақ, оны үш 
ке зең ге бө ліп қа рас ты ру ға бо ла ды:
Бі рін ші ке зең, Қа зан төң ке рі сі не дейін гі 

зерт те улер ді қам ти ды. Бұл ке зең нің зерт те уле-
рі Ре сей дің қа зақ да ла сын отар лауымен бай ла-
ныс ты. Кі ші жə не Ор та жүз дің Ре сей құ ра мы-
на қо сы лу ынан кейін қа зақ да ла сы на ре сей лік 
əс ке ри адам да ры, рес ми ше не унік те рі ке ле 
бас та ды. XVIII ғ. со ңы мен ХІХ ғ. Ре сей дің қыз-
мет адам да ры ның, ар найы эк спе ди ция мү ше-
ле рі нің, же ке ле ген зерт те уші лер дің ең бек те рі 
қа зақ хал қы ның өт ке нін, эт ни ка лық құ ра мын, 
аума ғын, са яси жə не əлеу мет тік қа ты нас та рын, 
ша ру ашы лық түр ле рін анық тау ға ба ғыт тал ды. 
Əри не, мұн дай ең бек тер отар аумақ ты ти ім ді 
бас қа ру дың жол да рын та бу ға не гіз дел ген. Көп-
те ген зерт те улер қа зақ да ла сы ның қаз ба бай-
лық та рын, ши кі зат көз де рін із деу мақ са тын да 
жүр гі зіл ді.
Екін ші ке зең де, Ке ңес тік дəуір де гі (1917-

1990 жж.) зерт те улер қам тыл ған. Бұл ке зең 
бойын ша Ор та лық Қа зақ стан ның өл ке та ну 
мə се ле ле рі не қа ты сы бар зерт те улер ді іші на ра 
ар хе оло ги ялық, эт ног ра фи ялық жə не та ри хи 
зерт те улер деп топ тас ты ру ға бо ла ды.
Үшін ші ке зең, Қа зақ стан ның тəуел сіз дік 

ал ған нан бер гі та ри хи ең бек тер мен өл ке та ну-
шы лық із де ніс тер ді қам ти ды. Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның тəуел сіз дік алуы, қо ғам да ғы 
де мок ра ти ялық өз ге ріс тер та рих ғы лы мын да 
қа лып тас қан ой-тұ жы рым дар ды қай та қа рау-
ға мүм кін дік бер ді. Осы ке зек те, Қа зақ стан ның 
Ре сей ге қо сы лу ының ал ғы шарт та ры, ұлт-азат-
тық кө те рі ліс тер дің си па ты мен се беп те рі т. б. 
мə се ле лер қай та ба ға лан ды.
Мə се лен Ор та лық Қа зақ стан ға қа тыс ты қы-

зық ты де рек тер ге тоқ та лар бол сақ, ер те ор та-
ға сыр лық араб ав то ры ал-Ид ри си дің Ор та лық 
Қа зақ стан ды ме кен де ген қи мақ тай па ла ры ту-
ра лы мə лі мет те рін кел ті ру ге бо ла ды: «олар дың 
елін де ерек ше су ық, ол ел дер дің ха лық та ры 
егін де рін піс пей жи нап, ша тыр ас тын да тү тін ге 
кеп ті ре ді». Осы пі кір ді не гіз ге алып, зерт те ушы 
Ж. Е. Сма илов əл-Ид ри си дің мə лі мет те рі не қа-
тыс ты өзен-та улар ды қа зір гі Ұлы тау өңі рі нің 
то по ним де рі мен бай ла ныс ты ра ды. Ав тор дың 
анық та ма сы бойын ша ал-Ид ри си жаз ба сын да-
ғы Ру за өзе нін — Са ры су, Маг ра өзе нін — Кең-
гір, Ас ка рун тауын — Бұ ғы лы тауы, Мур гар 
(Муз гар) та ула ры — Шың ғыс та удан Ар ға на ты-
ға дейін со зы лып жат қан та ула ры жүйе сі, Гор-
гуз кө лін — Те ңіз кө лі деп есеп тей ді.

Ұлы тау та ула ры ның бі рі Еді ге тауы деп ата-
ла ды. Оның ба сын да Еді ге нің тас тан қа лан ған 
бейі ті бар еке нін жер гі лік ті ха лық та, өл ке та-
ну шы лар да ай тып жүр. Та удың ұшар ба сын да 
тас тан үйіл ген оба осы күн ге дейін сақ тал ған. 
Бұл ту ра лы Мəш хүр Жү сіп ше жі ре сін де мы-
нан дай аңыз бар: «Ер Еді ге нің өзі тұ рақ қыл ған 
же рі Ұлы тау, Кі ші тау екен. Өзі өле рін де Ұлы та-
удың ба сын да оты рып Кей қу ат тың сө зі нен құ са 
бо лып жа ры лып өл ген екен.
Са ры ар қа өңі рі нің ор та ға сыр лар дар ғы та-

ри хи өл ке та нуы Қа зақ хан ды ғы ның құ ры луы 
та ри хы мен бай ла ныс ты. XV ға сыр дың 50 жж. 
екін ші жар ты сын да Ке рей мен Жə ні бек сұл тан-
дар көп те ген Жо шы ұр пақ та рын жə не ру лар-
ды өз ма ңайы на топ тас ты рып, Мо ғол стан ға кө-
шіп ке те ді. Ұлы тау өңі рін де ор на лас қан та ри хи 
орын дар дың бі рі — Таң ба лы тас қа бай ла ныс-
ты аңыз дар осы оқи ға ны си пат тай ды: «Таң ба-
лы тас тың» қа зақ та ри хи фолькло ры на түс кен 
уақы ты өте ер те за ман: «Аңыз де рек те рі нің ай-
ты лу ына қа ра ған да, Той де ген жер де Май қы би 
бас та ған қа зақ тың үш жү зі нің игі жақ сы ла ры 
жи на лып, ұлан-асыр ду ман ды той жа сап, Ас-
қа зан де ген жер де қа зан ас ты рып, шү лен та-
ра ты ла ды. Кейін Нұ ра ның Қа ра тұ зы на ба рып 
үш жүз дің таң ба сын тас қа ба сып, бө ліп бер ген» 
екен дей ді. Осы дан бы лай Нұ ра ның Ка ра тұ зын 
«Там ға лы ның тұ зы», «Там ға лы Нұ ра» не ме се 
«Там ға лы тас» деп атай тын бол ған (С. Тə бі рі зұ-
лы ның «Со зақ өңі рі» ата ла тын та ри хи де рек-
тер ден құ рал ған шы ғар ма сы).
Ака де мик Ə. Х. Мар ғұ лан «Бұл тас қа қа зақ-

тар əр қа шан бас иіп, адам дар таң ба сын тү сі ріп, 
ат та рын жа зып жүр ген. «Таң ба лы тас тың» ұлы 
атақ қа ие бо лу ының се бе бі, бұл жер де қа зақ тар 
ұлы ме ре ке жа сап, ұран ша қы рып, бір ел бо-
лып қо сыл ған екен» — деп жа за ды.
Өл ке міз дің та ри хы на қа тыс ты осын дай мə-

лі мет тер сұ рып та лып, көп ші лік ке, жас тар ға 
ұсы ны лып отыр са, ота ны мыз дың та ри хын та-
нып-бі лу ге де ген қы зы ғу шы лы ғы ар та тү се ді 
де ген ой да мыз.
Елі міз дің бар лық са ла да бə се ке ге қа бі лет ті 

бо луы ті ке лей бі лім бе ру са па сы на бай ла ныс-
ты. Се бе бі, ел ді да мы тып, оның же тіс ті гін есе-
лей тін адам ка пи та лы. Осы орай да бі лім бе ру 
жүйе сі үне мі жə не үз дік сіз да му үс тін де бо луы 
қа жет. Ел ба сы «Қа зақ стан ның əлеу мет тік жаң-
ғыр ты луы: Жал пы ға Ор тақ Ең бек Қо ға мы на 
қа рай 20 қа дам» ат ты тұ жы рым да ма сын да бі-
лім бе ру жүйе сін жаң ғыр ту жө нін де гі бұ дан 
бы лай ғы қа дам дар ды атап өтіп, Қа зақ стан да ғы 
бі лім бе ру жүйе сін жаң ғыр ту үш бас ты ба ғыт 
бойын ша жүр гі зу ді ұсын ды. Бі лім бе ру ме ке-
ме ле рін оң тай лан ды ру, оқу-тəр бие үде рі сін 
жаң ғыр ту, бі лім бе ру қыз мет те рі нің ти ім ді лі гі 
мен қол же тім ді лі гін арт ты ру ды көз де ген ба-
ғыт тар — бі лім бе ру жүйе сі не қа зақ стан дық 
қо ғам ды жап пай тар ту ды мақ сат тұ та ды.
Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев бұл мақ сат ты жү зе-

ге асы ру ба ры сын да бі лім бе ру орын да рын да 
«Қа зақ стан құ қы ғы», «Өл ке та ну» «Ак ме оло гия» 
сын ды пəн дер ді оқу үде рі сі не ен гі зу ді ұсын ды 
жə не «Өл ке та ну» кур сы ның отан сүй гіш тік тің 
не гі зін қа лып тас ты ра тын атап көр сет ті. Ен ді гі 
ке зек те та рих шы лар қауымы өл ке та ри хы на 
жі ті кө ңіл бө ліп, оның не гі зін де жас тар ды ел 
мен же рін құр мет те уге тəр би елеу қа жет.

ЖАМ БЫЛ Ж/ МА БЕ КОВ,
�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ4 МЕ4 ГЕ РУ ШІ СІ,

ТА РИХ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ4 КАН ДИ ДА ТЫ, ДО ЦЕНТ
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22 сен тяб ря 2012 го да в на шем го ро де 
стар то вал оче ред ной, пя тый по сче ту се-
зон про ек та для мо ло дых лю дей, же ла-
ющих свя зать свою карь еру с го су дар ствен-
ной служ бой. Про це ду ра пос туп ле ния 
в шко лу не из мен на: твор чес кий эк за мен, 
со бе се до ва ние с го су дар ствен ны ми слу жа-
щи ми, тес ти ро ва ние на зна ние за ко но да-
тель ства. В про ек те мо гут при нять учас тие 
сту ден ты 3 – 4 кур сов и ма гис тран ты ву зов 
Ка ра ган ды.

В третьей де ка де ок тяб ря во всех ву зах го-
ро да стар то ва ла ин фор ма ци он ная кам па-
ния про ек та, в рам ках ко то рой бы ли про ве-
де ны сле ду ющие ме роп ри ятия: тран сля ция 
аудиооб ра ще ния и ви де ома те ри алов че рез 
ин фор ма ци он ные тер ми на лы уни вер си те тов, 
ши ро кое ос ве ще ние дея тель нос ти про ек та 
в по пу ляр ных мо ло деж ных со ци аль ных се тях, 
ор га ни за ция ра бо ты мо биль ных офи сов про-

ек та в ву зах, рас прос тра не ние аги та ци он ных 
ма те ри алов.
На те ку щий мо мент к рас смот ре нию при-

ем ной ко мис сии бы ли пред став ле ны до ку мен-
ты бо лее 30 аби ту ри ен тов из чис ла сту ден тов 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, Кар ГТУ и КЭУ Каз-
пот реб со юза. По за вер ше нии ра бо ты ко мис-
сии бу дет ут вер жден сос тав аби ту ри ен тов, 
до пу щен ных к от бо роч но му эта пу. Как бы ло 
от ме че но вы ше, юби лей ный се зон про ек та 
не ста нет удив лять сту ден тов нов ше ства ми 
в от бо ре пре тен ден тов, но в те ку щем го ду 
по ини ци ати ве ге не раль ных пар тне ров про ек-
та бы ло при ня то ре ше ние рег ла мен ти ро вать 
ко ли че ство ста же ров до 20. Дан ное ре ше ние — 
еще один сиг нал аби ту ри ен там для по вы ше-
ния уров ня под го тов ки к от бо ру, осо бен но 
в час ти тес ти ро ва ния на зна ние нор ма тив но-
пра во вых ак тов РК.
Так же од ним из важ ных со бы тий пя то го се-

зо на яв ля ет ся кад ро вое об нов ле ние шта ба ко-

ор ди на то ров про ек та. Ма ди Аде не ев, Ме ру ерт 
Сыз дык бе ко ва, Ра дик Ка дыл бе ков и Жан на 
Сем ба ева — вот име на тех ак тив ных и це ле ус-
трем лен ных ре бят, для ко то рых воп ро сы фор-
ми ро ва ния бу ду ще го кад ро во го по тен ци ала 
го су дар ствен ной служ бы Казахстана так же 
при ори тет ны, как от лич ная уче ба в ву зе. Же-
ла ем уда чи всем аби ту ри ен там на от бо роч ном 
эта пе!

РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ПРО ЕК ТА БИР ЖАН АЛИМ ЖА НОВ

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
прош ла ак ция «Мы про тив кор руп ции!» 
Борь ба с кор руп ци ей в Ка зах ста не оп ре де-
ле на в ка че стве од но го из при ори те тов го-
су дар ствен ной по ли ти ки. Под кор руп ци ей 
в за ко но да тель стве по ни ма ет ся не пре дус-
мот рен ное за ко ном при ня тие лич но или 
че рез пос ред ни ков иму ще ствен ных благ, 
по дар ков ли ца ми, вы пол ня ющи ми го су дар-
ствен ные фун кции. В борь бе с кор руп ци ей 
ос нов ное вни ма ние не об хо ди мо уде лять 
сво ев ре мен но му при ня тию про фи лак ти-
чес ких мер.

В ак ции, ко то рая прош ла в на шем уни вер-
си те те 2 но яб ря 2012 го да, при ня ли учас тие 
за мес ти тель на чаль ни ка от де ла по борь бе с 
кор руп ци ей де пар та мен та по борь бе с эко но-
ми чес кой и кор руп ци он ной прес туп ностью 
(фи нан со вой по ли ции) по Ка ра ган дин ской 
об лас ти под пол ков ник фи нан со вой по ли ции 
Ас кар Нур ба евич Нур ба ев и судья Ка зы бек-
бий ско го район но го су да г. Ка ра ган ды Алия 
Ай тпа ев на Жо ше ва.
Ак цию от крыл пер вый про рек тор КарГУ 

про фес сор Жу ма шев Рым бек Му ра то вич. Он 
от ме тил, что дан ное ме роп ри ятие бы ло ор га-
ни зо ва но Об ще ствен ным со ве том на ше го уни-
вер си те та. Дан ный со вет фун кци они ру ет с 2008 
го да, он ку ри ру ет воп ро сы ук реп ле ния тру до-
вой дис цип ли ны, соб лю де ния ан ти кор руп ци-

он но го за ко но да тель ства и Ко дек са эти чес ких 
норм КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, а так же спо-
соб ству ет раз ре ше нию кон флик тных си ту аций 
меж ду сту ден та ми и пре по да ва те ля ми. Жу ма-
шев Р. М. так же яв ля ет ся пред се да те лем это го 
со ве та, в ко то рый вхо дят ру ко во ди те ли уни вер-
си те та и пред ста ви те ли об ще ствен ных ор га ни-
за ций уни вер си те та. В сво ем док ла де он от ме-
тил, что в на шем уни вер си те те с целью по вы-
ше ния объ ек тив нос ти и не за ви си мос ти оцен ки 
зна ний сту ден тов на чи ная с 2008-2009 учеб но го 
го да ито го вая го су дар ствен ная ат тес та ция обу-
ча ющих ся осу ществля ет ся в фор ме ком плек-
сно го тес ти ро ва ния. Ком плек сное тес ти ро ва-
ние про во дит ся с ис поль зо ва ни ем бу маж ных 
но си те лей и ска нер ных спо со бов об ра бот ки 
лис тов от ве тов. Для то го что бы ис клю чить воз-
мож ность кор руп ци он ных про яв ле ний в пе ри-
од сда чи эк за ме нов, под го тов ка и про ве де ние 
ито го вой ат тес та ции осу ществля ют ся под раз-
де ле ни ями КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, а так же 
в уни вер си те те су ще ству ет те ле фон до ве рия 
(77-03-65), но мер ко то ро го раз ме щен в учеб ных 
кор пу сах, об ще жи ти ях, пуб ли ку ет ся в уни вер-
си тет ской га зе те.
Од ним из яр ких про яв ле ний сту ден чес ких 

ини ци атив, нап рав лен ных про тив кор руп ции, 
яв ля ет ся еже год ная ак ция «Чис тая сес сия». 
Ак ция про во дит ся с целью ин фор ми ро ва ния 
сту ден тов об ан ти кор руп ци он ном за ко но да-
тель стве Рес пуб ли ки Казахстан че рез сред ства 

наг ляд ной аги та ции, ви де оро ли ки, пуб ли ка-
ции в ву зов ских СМИ; что бы спо соб ство вать 
ор га ни за ции об рат ной свя зи сту ден тов с ру ко-
вод ством ву за че рез Об ще ствен ную при ем ную/
Об ще ствен ный со вет, ор га ны са мо уп рав ле ния, 
те ле фон до ве рия, сайт ву за; спо соб ство вать 
про ве де нию со ци оло ги чес ких оп ро сов сту ден-
тов на пред мет соб лю де ния в ву зе ан ти кор руп-
ци он но го за ко но да тель ства и Ко дек са эти чес-
ких норм; спо соб ство вать по вы ше нию ка че ства 
про ве де ния ку ра тор ских ча сов, кур со вых соб-
ра ний, круг лых сто лов с учас ти ем пред ста ви-
те лей Об ще ствен но го со ве та, ор га ни за ций сту-
ден чес ко го са мо уп рав ле ния, пред ста ви те лей 
пра во ох ра ни тель ных ор га нов.
Пе ред сту ден та ми с док ла дом «О проб ле-

мах борь бы с кор руп ци ей» так же выс ту пил 
пред ста ви тель фи нан со вой по ли ции пол ков-
ник Нур ба ев А. Н. Он от ме тил, что борь ба с 
кор руп ци ей в на шем ре ги оне ве дет ся по двум 
ос нов ным нап рав ле ни ям: борь ба с сис тем ны ми 
про яв ле ни ями кор руп ции и зло упот реб ле ни-
ями на мес тах, а так же над зор за рас пре де ле-
ни ем бюд жет ных средств при ре али за ции го-
су дар ствен ных прог рамм. От ве чая на воп ро сы 
сту ден тов, Ас кар Нур ба евич под чер кнул, что 
для них са мое глав ное — это хо ро шо учить ся 
и прик ла ды вать все свои си лы к по лу че нию ка-
че ствен ных зна ний, что бы в бу ду щем они смог-
ли за ре ко мен до вать се бя как про фес си она лы в 
сво ем де ле. Он так же от ме тил, что уни вер си тет 
соз да ет для сту ден тов все ус ло вия не толь ко 
для по лу че ния зна ний, но и для их объ ек тив-
ной оцен ки.
В сво ем выс туп ле нии судья Жо ше ва А. А. 

рас ска за ла о том, как рас смат ри ва ют ся де ла о 
кор руп ци он ных прес туп ле ни ях в су дах, ка кие 
ос нов ные пра во на ру ше ния встре ча ют ся в этой 
сфе ре. Сту ден тов за ин те ре со ва ло, нас коль ко 
час то вы но сят ся об ви ни тель ные при го во ры по 
та ким де лам. Алия Ай тпа ев на при ве ла при-
мер: из 43 уго лов ных дел, ко то рые бы ли воз-
буж де ны по об ви не нию в кор руп ции, по 32 де-
лам бы ли вы не се ны об ви ни тель ные при го во ры, 
ко то рые пре дус мат ри ва ли как штра фы, так и 
ог ра ни че ние сво бо ды. Все го был осуж ден 41 че-
ло век. Так же судья от ме ти ла, что по срав не нию 
с 2011 го дом ко ли че ство рас кры тых кор руп ци-
он ных прес туп ле ний рас тет.
В сво их выс туп ле ни ях гос ти так же от ме ти-

ли, что на ша стра на пер вой на пос тсо вет ском 
прос тран стве раз ра бо та ла и при ня ла За кон 
«О борь бе с кор руп ци ей», оп ре де лив ший ос-
нов ные прин ци пы ан ти кор руп ци он но го про-
ти во дей ствия, ус та нав ли ва ющий ви ды пра во-
на ру ше ний, свя зан ных с кор руп ци ей, а так же 
ус ло вия нас туп ле ния от вет ствен нос ти. Но эф-
фек тив ность ан ти кор руп ци он ных ме роп ри-
ятий так же в боль шой сте пе ни за ви сит и от 
ши ро кой и от кры той под дер жки со сто ро ны 
об ще ства. В этой свя зи в борь бе с кор руп ци ей 
дол жно быть за дей ство ва но граж дан ское об ще-
ство. По это му толь ко лич ная от вет ствен ность 
каж до го граж да ни на Казахстана и его про ти-
вос то яние кор руп ци он ным про яв ле ни ям бу-
дут спо соб ство вать ис ко ре не нию кор руп ции в 
на шем об ще стве.

СОБ. ИНФ.

Рекомендуем
День студентов — 
этот праздник всегда 
с нами!

Га ухар Ба зи ло ва, сту ден-
тка 2-го кур са, пред се да тель 
КДМ фа куль те та фи ло со фии 
и пси хо ло гии:

— Мне очень хо те лось бы, 
чтобы сту ден ты по се ти ли все 
ме роп ри ятия, ко то рые про хо-
дят в рам ках фо ру ма. Это свя-
за но с тем, что все сту ден ты 
очень раз ные и у них раз ные 
ин те ре сы, а прог рам ма фо ру-
ма в этом го ду пос тро ена так, 
что бы удов лет во рить ин те ре-
сы лю бо го ак ти вис та. Мож но 
с ут ра прий ти и при нять учас-
тие в эс та фе те, мож но по-
том вып лес нуть свои чув ства 
и эмо ции во вре мя флеш мо ба. 
Ко неч но, не об хо ди мо при нять 
учас тие в от кры тии са мо го ме-
роп ри ятия, по то му что там бу-
дут под во дить ся ито ги ра бо ты 
раз ных сту ден чес ких ор га ни-
за ций и со об ществ. И мож но 
для са мо го се бя по нять, в ка-
кой ко ман де те бе хо те лось бы 
быть: мо жет, сре ди де ба те ров, 
мо жет, сре ди ка вэ эн щи ков, 
мо жет, сре ди пред ста ви те лей 
Аль ян са сту ден тов Казахстана. 
Я са ма с удо воль стви ем при-
ня ла бы учас тие в ра бо те 
ин те рак тив ной ди ало го вой 
пло щад ки, по то му что мне ин-
те рес но уз нать о ра бо те сту ден-
чес ких ор га ни за ций в Рос сии 
и в дру гих го ро дах Казахстана. 
Но, к со жа ле нию, я уез жаю 
в Алматы, на Фо рум сту ден тов 
в сво бод ном пред при ни ма-
тель стве Fi ve. На ша ко ман да 
из КарГУ по лу чи ла приг ла ше-
ние на учас тие в этом фо ру ме. 
На нем мы бу дем пред став лять 
свои биз нес-идеи. А ес ли бы 
я ос та ва лась на фо ру ме, то обя-
за тель но пош ла бы на мас тер-
класс по сту ден чес ко му пред-
при ни ма тель ству и по ра бо те 
в со ци аль ных се тях, ко то рые 
мож но ис поль зо вать для прод-
ви же ния как сту ден чес ких ор-
га ни за ций, так и биз не са.

Меж ду на род ный день сту-
ден тов для ме ня — это праз-
дник круг лый год. Это свя за но 
с тем, что у нас в ву зе про хо дит 
мно го об ще ствен ных ме роп-
ри ятий, бла го да ря ко то рым 
ты ощу ща ешь ритм сту ден-
чес кой жиз ни, ее пол но ту, 
ув ле чен ность, воз мож ность 
вы ра жать се бя. По это му дру-
гим сту ден там хо чу по же лать 
ак тив нее при ни мать учас тие 
в жиз ни на ше го ву за, про яв-
лять свои ини ци ати вы, учить-
ся вмес те со сво ими друзь ями 
не толь ко на лек ци ях и се ми на-
рах, но и на раз лич ных ме роп-
ри яти ях, се ми на рах, круг лых 
сто лах, рас ши рять круг об ще-
ния при по мо щи ин те рес ных 
лю дей, ко то рые час то при ез-
жа ют в наш уни вер си тет. 

Борьбе с коррупцией — 
общественная поддержка!

Пятый сезон Школы госслужащего
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Ба ба ру хы — бай ра ғым,
Ді нім, ті лім — қай ра ғым,
Сал тың ды би ік сақ та шы,
Бе ре ке-бір лік қай ма ғын!

«Əр кім нің ту ған же рі — Мы сыр ша һа ры» 
де ген дей, мы нау Ал тай дан Аты рау ға, қа ра 
Ер тіс тен ақ Еділ ге со зы лып жат қан бай тақ 
да ла ба бам ның қа ны, анам ның жа сы там ған 
қа си ет ті то пы рақ. Қа ра ор ман дай хал қым, 
бə рі де ыс тық жү ре гім де. Мен — отан пер-
зен ті мін.

Ұлы фи ло соф Де карт: «Жап пай фи ло со фи-
ялық ой ла умен шұ ғыл дан ған ха лық қа на бі лім-
ді лік ке, ци ви ли за ция ға же те ді. Сон дық тан шы-
найы фи ло соф та ры бар мем ле кет ға на на ғыз 
игі лік ке қол жет кіз ген мем ле кет», — де мей ме? 
Иə, біз сол үшін де ке ше гі өт кен ата-ба ба лар 
мен бү гін гі бо ла шақ ұр пақ ара сын да ама нат 
ар қа лап «ал дың ғы ға мұ ра гер, кейін гі ге бұй да-
гер» бо ла тын бас ты жауап кер ші лік те тұр мыз. 
Ен де ше біз ұлық тай тын фи ло соф, фи ло со фи-
ялық та ғы лым дар, ру ха ни ят тар қай да жа тыр?..
Əри не, іл ге рі да мы ған ел дер дің қауым дас-

ты ғы на қа дам ба су үшін ба ба ру хын бай рақ 
ету ке рек. Ба ға лы бай лық, аса құн ды лық та ры-
мыз ке ше гі та рих қат па рын да. Ала са пы ран, 
Ақ та бан шұ бы рын ды, ашар шы лық, отар лық 
жай ла ған сол бір за ман да да қай сар ха лық тың 
ұлыт тық пси хо ло ги ясы үс тем, ар ман-ті ле гі өш-
пе ген. Сан үрей лі со ғыс тар мен жел тоқ сан ның 
ыз ғы ры ғын да өт кен ба тыл жан дар біз ге ба қыт 
сый ла ды. Бү гін гі қа зақ кө гін де гі нұр лы күн, 
бей біт ші лік со лар дың же ңі сі нің же мі сі. Салт-
са на, əдет-ғұ рып, дін, тіл, мə де ни ет, əде би ет бə-
рі де ба ба дан ке ле жат қан мұ ра ғат.
Па ра сат ты ха лық тың жау һа ры, ал қан дай 

бір ұлы тұл ға ла ры мыз, құн ды ту ын ды ла ры-
мыз бар дей сің-ау! Қай сы бі рін ай тайын, Əл-
Фа ра би ден бас тайын, ғұ ла ма сон да: «Адам ға ең 
бі рін ші бі лім емес, ру ха ни тəр бие бе рі лу ке рек. 
Тəр би есіз бе ріл ген бі лім адам зат тың қас жауы, 
ол ке ле шек те өмі рі ңе апат əке ле ді», — дей ді. 
Бұл — ұр пақ қа мы, бо ла шақ жас тың пси хо ло-
ги ясын, із гі бі лі мін, тек ті лік ке тар ту, ха лық тың 
игі лі гі не жа ра ту да ғы көр кем ка те го рия. «Қа таң 
тəр тіп бол майын ша, жүйе лі бі лім бол май ды» 
деп ай қын көр се те ді. Мі не, Əл-Фа ра би ең бек те-
рі мен, ел аузын да ғы ол фи ло соф, ерен эн цик-
ло пе дист, жет піс тіл бі ле тін по лиг лот, Кон фу-
ций ден кө лем ді, Пла тон нан па ра сат ты, Арис-
то тель ден алым ды, ақыл-ой дың ги ма лайы 
са нал ған. Ал ха кім Абай: «Адам бол, ең бек ет, 
өнер-бі лім із де» деп жал пы жұр тқа жар са лып, 
ке жім ді по эзи ясын, ке мең гер ғақ ли яла рын тас-
тап кет ті.
Біз дің та рих ұлы лар дан, ұлы құн ды лық-

тар дан кен де емес. Бі рақ бү гін гі жас ұр пақ тың 
ба сы мы ру ха ни дағ да рыс та. Са на мыз ды ба тыс 
жа улап жа тыр. Өз ге ел ге елік те умен, ер кін су-
ден то быр қа лып та су да. Жа һан да ну за ма нын-
да ғы са ясат қо ғам ға көп жа ңа құ бы лыс тар əкел-
ді. Жа ңа ғы лым, тех но ло ги ялар дың қар қын ды 

да муы, ақ па рат құ рал дар ле гі, те ле ди дар, ин-
тер нет тің кө беюі жас ұр пақ ты ата-ана ның қа-
да ға лауына тəн ті ет пе ді. Ақ па рат тың ер кін ді гі 
мен ақ ша би леп тұр ған за ман да ұлт тық пси-
хо ло ги ямыз бұ зы лып, та ри хи, са яси, эти ка лық 
бей не ле рі міз жа сы ры на бас та ған дай.
Пай ғам ба ры мыз (с.ғ.с): «Бе сік тен бейіт ке 

дейін бі лім үй ре нің дер», — де ген. Бұл бі лім, 
əри не, адам ды ба қыт қа же те лей тін, өмі рі ңе 
нұр лы жол ды сіл тей тін, иман-иба ға, ақи қат қа 
то лы, ха лық қа пай да сы ти ер, өнер-бі лім еке ні 
ай дан анық. Бі рақ біз сол бі лім ді қа зір қа лай 
алып жа тыр мыз? Жо ға ры би лік ке, бі лім ге же-
ту дің кіл ті — із дем паз дық, жа сам паз дық пен 
емес, сы бай лас жем қор лық, та ныс-бі ліс, жа-
ғым паз дық ар қы лы жү рі ліп жат қан да біз ден 
қан дай да рын ды, ғұ ла ма шы ға қой сын. Əй-
теуір, «ауыз бен орақ ора мыз», бі рақ іс те уге 
кел ген де қи на лып қа ла мыз. Бір-бі рі міз ге сіл-
тей міз де бей қам оты ра мыз. Біз ин дус три ял ды-
ин но ва ци ялық жол мен əлем ха лық та ры на жол 
тар та мыз дей міз. Ол үшін ең əуелі бе сі гі міз ді 
бе рік қып, ті лі міз ді, ді ні міз ді, ді лі міз ді са лып 
алайық. Ұлт тық бол мы сы мыз ұлт тық рух тық 
тəр би емен кө рін се екен. Ба ға жет пес бай салт-
дəс түр мен тəр би елен ген ұр пақ тың бойын да 
ина бат ты лық, өре лік, ұл тжан ды лық, на мыс-
қой лық бо ла ты ны сөз сіз…

70 жыл отар лық би лік жүр гіз ген Ле нин са-
яса ты біз ді мей лін ше рух сыз дан дыр ды, құл-
дық бей не ге ен ді ріп, ті лі міз ді, мə де ни еті міз ді, 
ұлан-ғайыр же рі міз ді ба қы ты нан айыр ды. Дін-
сіз, на ша қор лық, ал ко голь дік ке та ңып қой ды. 
Сор па бе ті не шы ға тын зи ялы ин тел лек ту ал ды 
топ өкіл де рін қа ма ды, ат ты… Иə, ұлт тық ру ха-
ни яты нан, мə де ни еті нен айы рыл ған ха лық тың 
қан дай жа па лы бо дан өмір ке ше ті ні белгiлi. 
Сол үшін де біз бү гін са на мыз ды, ұлт тық пси-
хо ло ги ямыз ға тəн има ни тə лім-тəр би еге бұ рып, 
бауыр мал, жо март, қо на ғу ар, дар хан кө ңіл де гі 
асыл ха лық тың жыр ты сын жыр ту ымыз ке рек. 
Өзі міз дің бар бай лық, қа дір-қым ба ты мыз ды 
же те тү сі не ал май, өз ге ел ге елік те уден түк бі-
ті ре ал май мыз. Қай та олар ға өзі міз дің шын мə-
нін де гі ба ба мұ ра ла рын, та ғы лым да рын жет кі-
зе ал сақ, біз ге сол ар тық, сол қуа ныш.
Ал лаһ та ра бы на тү сі ріл ген қа си ет ті Құ ран 

кə рім де: «Ей, адам ба ла сы, сен дер ұят ты жер-
ле рің ді жа бу үшін ки ім ді жə не сəн ді бұйым-
дар ды тү сір дік. Не гі зін де та қуа лық ки ім жақ-
сы» — деп жа зыл ған (ағ раф сү ре сі, 26 аят). Ал 
бұл күн де гі ашық-ша шық жү ре тін, де не сі не 
бел гі сіз хайу ан дар су ре тін сал ды ра тын қа ра көз 
қыз да ры мыз, на ша қор нар қын біл мей сер гел-
дең күй де кө бір шіп жүр ген ұл да ры мыз, қы зы-
мыз — қы лық ты, ұлы мыз — ұлық ты де ген ба ба 
ру ха ни яты на кір кел тір ген дей. Көп ақ ша, пə-
тер, əде мі ма ши на, одан қал са жақ сы бір жер-
лер ге, алыс ел дер ге дем алу ға бар сам де ген қи-
ял да рын ар ман етіп са бы лып жүр. Ақ са қал ды 
ата ла ры мыз, ақ са май лы ана ла ры мыз кө не нің 
кө зі, құн ды лық та ры мыз дың жаң ғыр ту шы сы 
еді. Қай да бə рі, қарт тар үйін де ме? Ажы ра су-
ды айып са на май, аға-жең ге лер, қам сыз со лай 

ке те бе ре міз бе?.. Ауыл жа бы лып тү рік, ко рей 
ки но ла рын та ма ша лай ды. Ал біз де бір аты за-
ты на сай ки но ла ры бол са қой мас па еді?

«Бас кес пек бол са да, тіл кес пек жоқ» — дей-
ді да на хал қым. Ащы шын дық ты ай тпас қа 
ша ра жоқ. Ин тер нет, аген тпен алыс қан ұр пақ 
əде би ет ке қа рау ға мұр ша сы жоқ, кі тап оқу дан 
су ынып ба ра ды. Əде би еті жоқ тың мə де ни еті 
жұ таң, ті лі мү кіс. Бұл күн де гі кей бір ата-ана-
лар да ба ла ла рын орыс мек те бі не бе ре ді. Мен 
тү сін бей мін, қан ша де ген мен ана ті лі міз дің 
аясы кең, көр кем тіл. Қа ді рін бі ле біл сең, та ри-
хы мыз да қан ша ма ше шен дер, би лер, ақын дар 
ар ты на асыл мұ ра ла рын тіл мен тек теп кет ті. 
Пси хо лог тар дың зерт теуіне жү гін сек, өз ге тіл-
де оқы ған жас тар дың кө бі нің мі нез-құл қы, іс-
əре ке ті, дүңк ет пе, то ма ға-тұйық күй де ке ле ді 
екен.
Ана ті лің — арың бұл
Ұятың боп тұр бет те.
Өз ге тіл дің бə рін біл,
Өз ті лің ді құр мет те, — де мей ме Қа дыр аға. 

Тіл — ұлт тың жү ре гі, ті лі бар дың — үні бар. Үні 
бар дың тір лі гі үс тем, əне со лар тəуел сіз еге мен 
елі міз дің ті ре гі. Тіл — өр ке ни еті міз дің мəйе гі. 
Ол қы лы ғы мыз ды жа сы рып қай те міз. Ше шіл-
ме ген мə се ле лер ді топ ор та ға, до да ға са лып, 
ке ңес пен піш ке ні міз ар тық си яқ ты. Дос тай 
жы ла тып ай тсам, тү сін бес жан дар біз ді сөк ті 
дей ді-ау. Ке ше гі ата дан ке ле жат қан ала ман ай-
тыс тың да бі раз уақыт тоқ та уда ғы се бе бі, өт кір 
тіл дің мі ні міз ді ашып, жо ға ры ға сын бе ру ін де 
жат қан жоқ па?..
Қа зақ та бір жақ сы мə тел дер бар: «бір құ-

ма лақ бір қа рын май ды ші рі те ді», «до сың мың 
бол са да аз, дұш па ның бі реу бол са да көп» де-
ген дей. Бір бауыры мыз дың ұл ты мыз дан ұлы-
лық кө ре ал май ала сұ рып, кө бір шіп, аз ғын ды-
рып жүр ге ні біз ге көп, біз ге жа ғым сыз. Ен де ше, 
жас ұр пақ тың тə лім-тəр би есін де иман шарт, 
мі нез-құ лық, бейім ді лік, қы зы ғу шы лық қа бі-
лет те рін жан дан ды рып, мейі рім ді лік пен із гі-
лік ті жақ тай тын, адал дық пен шын шыл дық ты 
із дей тін, бо рыш пен мін де тін айы ра ала тын, 
отан сүй гіш, ама нат шыл ар на лар ға бет бұр ғы-
зу ымыз ти іс.
Кі тап оқи ық. Кі тап — үн сіз ұс таз, ақы лы на 

ақы сұ ра май тын асыл қа зы на. «Кі тап — бі лім 
бұ ла ғы, бі лім — өмір шы ра ғы» дей ді ұлы лар. 
Оқу шы лар мен сту дент тер ға на кі тап оқу ға 
мін дет ті емес. Жал пы дүйім ха лық, əр бір от ба-
сы, əр бір же ке аза мат кі тап оқу ды бір ма ңыз ды 
бо ры шы ре тін де са на ға түюі ти іс. Мы на бір та-
ғы лым там шы ла ры на ой жү гір те қа райық шы: 
«Ата-ана лар ба ла ла ры ның дұ рыс тəр би есі үшін 
кі тап оқы ма са бол май ды. Ба ла лар əке-ше ше сі-
нің қа дір-қым ба тын бі лу үшін кі тап оқы ма са 
бол май ды. Əйел дер күйеуінің, күйеуі əйе лі нің 
ал дын да ғы мін дет те рін то лық ат қа ру үшін кі-
тап оқы ма са бол май ды, мұ ға лім шə кірт те рі не 
тағ лым бе ру үшін кі тап оқы ма са бол май ды. 
Бас шы лар өз қол ас тын да ғы ла ры ның оба лы на 
қал мау үшін кі тап оқы ма са бол май ды, ме шіт 
иман да ры мұ сыл ман жа ма ға ты ның иман-аху-
алы на жауап ты лы ғын дұ рыс се зі нуі үшін кі-
тап оқы ма са бол май ды. Ға лым дар да бү гін гі 
қо ғам ның ру ха ни дерт те рі не дау атауы үшін 
кі тап оқы ма са бол май ды» дей ді. Со лай да хик-
мет кі тап екі дү ние гау һа ры — қа си ет ті Құ ран 
кə рім жə не бақ тың гү лі Мұ хам мед (с.ғ.с.) ха дис 
шə риф те рі біз дің тө се гі міз дің ба сын да ілу лі 
тұр ға ны тіп ті аб зал. Мұ сыл ман ды ғы мыз дың, 
қа зақ ты ғы мыз дың жар қын бей не ле рі «мен 
мұн да лап» тұр са, ру хы мыз би ік, ібі лі сі міз тө-
мен тү сер. Ис ла ми дін біз ді ай ран дай ұйы тып, 
бе ре ке-бір лік бе ріп, іре ге міз ді мық тап бе кі те ді. 
«Бұ лақ тың кө зін ашу» не ме се «Су ды ба сы нан 
тұн ды ру» де ге ні міз — жет кін шек ұр пақ ты жас-
тайы нан има ни тə лім-тəр би емен əсер ету. Сон-
да ға на ол ұр пақ та үл кен ді сый лай тын, кі ші ні 
аялай тын, шын шыл, иба лы, жақ сы пси хо ло ги-
ялық эмо ци ялар бай қа ла ты ны да усыз. Біз дің 
ті лей ті ні міз де жал ғыз-ақ сол.
Ис лам ғұ ла ма ла ры ай та ды: «Уақыт қы лыш 

тə різ дес, сен оны кес пе сең, ол се ні ке се ді». Рас-
ау, өмір өл шеуіші уақыт тың зы мы рап тез-тез 
өтіп жат қа ны тіп ті қор қы ныш ты. Уақыт тың, 
ден са улық тың қа ді рін қар ма нып қал, ағайын! 
Ал ла ның адал ырыз ды ғы мен амал да рын ұмы-
тып қал ма, тіл деп те бі ре ніп, ел деп емі ре ніп, 
ер ші гі міз ді тү зеп ер тең гі күн дер ге Ал лаһ тың 
нұр лы жо лы мен, ба ба ру хын нық қа дам мен 
жал ғас ты райық!

�А ДЫР С/Л ТАН Н; СІП �А Н/ ЛЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Баба рухы – байра,ымАйтайын дегенім…
К<рге емес, <рге <рлейік!

Т8уел сіз дік ал +а лы «9а-
за* стан Рес пуб ли ка сы» деп 
же ке да ра дер бес мем ле кет 
бол +а ны мыз бен, «9а за* 6л-
ты» де ген 6ла +ат ты с<з дер 
*ол да ны сы мыз да азайып 
ба ра жат са ке рек. Б8л кім, 
сон ды* тан бо лар, 6лт ты +ы-
мыз ды 6лы* тай тын, +6р пы-
мыз ды са на мыз да *6 лып-
тай тын, *6н ды лы +ы мыз ды 
жа ны мыз да м8' гі *6 ры* тай-
тын 8ре кет, амал дар да 8л сі-
реп, хал 7с тін де т6р +а ны ха*. 
9а зір гі та' да 8р кім <з н8-
па *а сын тауып, <з к7 нін <зі 
к< ру ге тал пы нып, сан т7р лі 
ж6 мыс жол да рын *а рас ты-
ра ды. Сол ж6 мыс пен *ам та-
ма сыз ете тін бір ден-бір ор-
да — те ле ар на лар. Елі міз де 
же ке мен шік те, мем ле кет-
тік те те ле ар на лар же тер лік. 
Алай да *ай сы сы 6лт ты* т8р-
би еміз ді, *6н ды лы +ы мыз-
ды са* тау +а ат са лып жа тыр 
екен де ген ой ма за лай ды?

Бір ша ма жас тар ара сын да 
ж=р гіз ген сауал на ма бойын ша 
жа с<с пі рім дер ді9 та9 дауы же-
ке мен шік те ле ар на лар екен ді-
гі ай 8ын дал ды. КТК, 31 ар на, 
xitTV, НТК — же ке мен шік те-
ле ар на лар ды9 ал ды9 :ы 8а та-
ры на жай :ас 8ан-ды. Не сі мен 
ерек ше ле не тін ді гі не к<з ж=-
гір тейік. КТК — жа 9а лы8 тар 
бе руі мен ерек ше, 31 ар на — 
к<р се те тін ки но ла ры 8ы зы8 ты, 
xitTVден — елі міз де гі Bрі Bлем-
дік шоу биз нес тен ха бар дар 
бо ла ды екен біз, НТК — ба:-
дар ла ма ла ры <те 8ы зы8 ты… 
Мі не, та9 дау жа са :ан жас тар-
ды9 бер ген жауабы осы!

Ауыл ды жер лер де «6а-
за8 стан Aлт ты8 те ле ар на сы», 
«Елар на» мен «Ха бар агент ті гі» 
:а на к<р се ту ші еді бA рын, 8а зір 
те ле ар на лар ды бы лай 8ой :ан-
да Bр бір =й де ин тер нет же лі-
сі 8ам та ма сыз етіл ген бо лар. 
Ен ді :а на ал ды-ар тын та нып 
ке ле жат 8ан жа с<с пі рім дер 
=шін бA ны9 зи яны 8ан ша лы8 ты 
еке нін ой лай бе рі 9із. Т= ні мен 
ше тел дік ар дан алыс та тар ки-
но лар мен су сын да са, к=н діз 
компь ютер ал ды на тел мі ріп, 
:а лам тор Bле мін де гі не бір шы-
тыр ман жа: дай лар :а куB бо ла-
ды Bрі компь ютер ойын да ры 
да са на сын ула ры с<з сіз.

Kри не, :а лам тор мен те-
ле ар на лар ды9 бе рер жа8 сы 
жа8 та ры да аз емес-ті. 6о :ам-
да орын алып жат 8ан сан т=р-
лі о8и :а лар мен та ныс ты ру да 
олар ды9 ат 8а рар р< лі жо :а-
ры. Де ген мен к= ні не 2-3 са :ат 
уа8ыт б< лін се жет кі лік ті бо лар 
еді деп ой лай мын. Ал к=н діз-
т= ні те ле ди дар ал ды нан шы8-
пау — ден са улы8 пен ру ха ни 
8Aн ды лы8 ты9 Bл сі реуіне алып 
ке ле ді емес пе?

6Aр бы-8Aр дас та рым мен 
ар ты мыз дан бой т= зеп ке ле 
жат 8ан іні-сі9 лі ле рі ме те ре9 
тBр бие мен адам гер ші лік ті дB-
ріп тей тін те ле ба: дар ла ма лар 
мен ру ха ни яты мыз ды <шір ме-
уге ат са лы са тын «6а за8 стан 
Lлт ты8 ар на сы» сын ды те ле ар-
на лар к< бейе бер се екен дей-
мін!

А� НИ ЕТ БАЛ ТА НО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ4 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то-
ял ся се ми нар по ком мер ци али за ции 
тех но ло гий при под дер жке АО «На ци-
ональ ное агент ство по тех но ло ги чес-
ко му раз ви тию» и из вес тной не мец кой 
кон сал тин го вой ком па нии IN NO AG. 
В се ми на ре при ня ли учас тие уче ные 
на ше го уни вер си те та и пред ста ви те ли 
Кар ГТУ.

На ци ональ ное агент ство по тех но ло-
ги чес ко му раз ви тию яв ля ет ся в Ка зах ста-
не еди ным опе ра то ром инстру мен тов го-
су дар ствен ной под дер жки по раз ви тию 
ин но ва ций. На дан ный мо мент в на шем 
го су дар стве про во дит ся боль шая сис тем-
ная ра бо та по ре фор ми ро ва нию на уки: 
при нят но вый За кон «О на уке», соз дан 
Назарбаев Уни вер си тет, соз да ют ся на ци-
ональ ные ин же нер ные ла бо ра то рии, в це-
лом оте че ствен ная на ука ин тег ри ру ет ся в 
ми ро вое науч ное прос тран ство. Это про-
цесс, ко то рый обя за тель но нуж но прой ти, 
и он мо жет за нять зна чи тель ное вре мя и 
при не сет пло ды в дол гос роч ной пер спек-
ти ве. Уси лия ка зах стан ско го агент ства сей-
час объ еди не ны с опы том ком па нии IN NO 
AG, ко то рая раз ра ба ты ва ет и ре али зу ет 
ин но ва ци он ные стра те гии для ре ги онов, 
го су дарств и меж ду на род ных ор га ни за-
ций. Уни каль ной эту ком па нию де ла ет то, 
что она дей стви тель но спо соб на ге не ри ро-
вать боль шой воз врат от го су дар ствен ных 
ин вес ти ций в науч ные ис сле до ва ния. Кли-
ен ты из вес тной ев ро пей ской ком па нии — 
ре ги оны, ми нис тер ства, ве ду щие ис сле до-
ва тельские и тех но ло ги чес кие ин сти ту ты, 
ком па нии по всей Ев ро пе. В Ка ра ган де 
с изоб ре та те ля ми и уче ны ми ра бо та ли 
про фес си ональ ный кон суль тант из Фран-
ции, пред ста ви тель ком па нии IN NO TSD 
Оли вер Пер сон ник и спе ци алист из Рос-
сий ской ака де мии на род но го хо зяй ства и 
го су дар ствен ной служ бы при Пре зи ден те 
Рос сий ской Фе де ра ции, де кан фа куль те та 
ин но ва ци он но-тех но ло ги чес ко го биз не са 

д. э. н. Вла ди мир 
Зи нов.

«Проб ле мы с 
к о м  м е р  ц и  а л и -
за ци ей науч ных 
раз ра бо ток есть 
во всем ми ре. Нет 
ни од ной стра ны, 
ко то рая бы ла бы 
удов лет во ре на в 
этом воп ро се. Я ви-
жу раз ви тие ре ги-
ональ ных цен тров 
ком  мер  ци  али  за-
ции в ор га ни за-
ции эф фек тив ных 
ко манд, в соз да-
нии вза имос вя зи 

и ко ор ди на ции с еди ным цен тром — НИ-
Фом и в пос то ян ной неп ре рыв ной ра бо те. 
Ком мер ци али за ция дол жна стать глав-
ной целью, это не мо жет быть по боч ным 
дей стви ем, чем вы за ни ма етесь по вы ход-
ным или по нас тро ению»,— по де лил ся с 
на ми сво им мне ни ем Оли вер Пер сон ник. 
По его сло вам, пот ре бу ет ся не ме нее 3 лет, 
что бы на ла дить в Ка зах ста не ра бо ту ре ги-
ональ ных цен тров ком мер ци али за ции, и 
не ме нее 10, что бы цен тры на ча ли при но-
сить ста биль ную при быль.
Ком мер ци али за ция ин но ва ций се-

год ня яв ля ет ся од ним из при ори тет ных 
нап рав ле ний в ра бо те На ци ональ но го ин-
но ва ци он но го фон да. Без ком мер ци али-
за ции ка зах стан ских науч ных раз ра бо ток 
и тех но ло гий по схе ме «изоб ре та тель — 
про из во ди тель — пот ре би тель» ус пеш ное 
раз ви тие на ци ональ ной ин но ва ци он ной 
сис те мы не воз мож но. В Ка зах ста не на дан-
ном эта пе па рал лель но с раз ви ти ем на-
уки осу ществля ет ся ак тив ный транс ферт 
тех но ло гий и «та лан тов», что поз во лит 
быс тро сок ра тить име ющий ся тех но ло ги-
чес кий раз рыв. Это ос нов ное нап рав ле ние, 
ко то рым мы бу дем за ни мать ся бли жай-
шие 5-10 лет, и по это му здесь бу дут со вер-
шен ство вать ся не об хо ди мые ме ры под-
дер жки ин но ва ций. Для че го раз ра бо тан 
и внед рен адап ти ро ван ный под зап ро сы 
оте че ствен но го биз не са пор тфель инстру-
мен тов гос под дер жки ин но ва ци он ной 
дея тель нос ти. Эти инстру мен ты под дер-
жа ны фи нан со вы ми сред ства ми. С 2010 
го да на ча то пре дос тав ле ние ин но ва ци он-
ных гран тов.
Но кро ме гран то вой под дер жки за пу-

ще на пол но цен ная сис те ма ком мер ци-
али за ции тех но ло гий. На ба зе 7 уни вер-
си те тов, в том чис ле и на ба зе КарГУ, и 2 
науч но-ис сле до ва тельских ин сти ту тов в 
пи лот ном ре жи ме за пу ще ны 9 офи сов 
ком мер ци али за ции на вос то ке, юге, за па-
де и в цен тре Казахстана. Каж дый офис 
ком мер ци али за ции от би ра ет луч шие 

про ек ты сво их ву зов, раз ра ба ты ва ет пла-
ны внед ре ния по ним и ре али зу ет их вмес-
те с биз не сом. Ос нов ной целью дея тель-
нос ти офи са ком мер ци али за ции яв ля ет-
ся ока за ние под дер жки в прод ви же нии 
ком мер ци али за ции ре зуль та тов науч ных 
ис сле до ва ний уче ных и сот руд ни ков уни-
вер си те та. В за да чи офи сов ком мер ци али-
за ции вхо дит сле ду ющее: ор га ни за ция и 
уп рав ле ние про цес сом ком мер ци али за-
ции ре зуль та тов науч ных ис сле до ва ний 
уче ных и сот руд ни ков уни вер си те та; по-
иск пер спек тив ных про ек тов по ком мер-
ци али за ции тех но ло гий и прод ви же ние 
их на ры нок аг рар но го сек то ра эко но ми-
ки; про ве де ние ана ли за па тен тно го пор-
тфе ля уни вер си те та; про ве де ние ин фор-
ма ци он ной дея тель нос ти в об лас ти по пу-
ля ри за ции идеи ком мер ци али за ции тех-
но ло гий в уни вер си те те; осу ществле ние 
ме то до ло ги чес кой под дер жки уче ным, 
изоб ре та те лям, но ва то рам по прод ви же-
нию и ком мер ци али за ции тех но ло гий, 
фор ми ро ва ние ба зы дан ных ин но ва ци-
он ных про ек тов, па тен тов уни вер си те та, 
ба зы дан ных ин вес то ров и эк спер тов; осу-
ществле ние по ис ка тех но ло ги чес ких пар-
тне ров, за ин те ре со ван ных во внед ре нии 
ин но ва ци он ных про ек тов уни вер си те та, и 
прив ле че ние их к сот руд ни че ству; со дей-
ствие уче ным, изоб ре та те лям, но ва то рам 
в оп ре де ле нии оп ти маль ных пу тей прод-
ви же ния и вы хо да на ры нок ин но ва ци он-
ных про ек тов и др.
Как от ме тил в сво ем об ра ще нии к учас-

тни кам се ми на ра кон суль тант Вла ди мир 
Зи нов, сов ре мен ным уче ным нуж но еще 
и об ла дать пред при ни ма тельским чуть-
ем и соз да вать та кие про ек ты, ко то рые 
бу дут в даль ней шем вос тре бо ва ны и ста-
нут при но сить до ход. Бо лее то го, не об хо-
ди мо фор ми ро вать вок руг се бя груп пы 
мо ло дых уче ных и изоб ре та те лей, ко то-
рые так же бу дут ра бо тать в раз ных нап-
рав ле ни ях, вос тре бо ван ных сов ре мен ной 
эко но ми кой. Вла ди мир Гле бо вич так же 
от ме тил, что из тех про ек тов, с ко то ры ми 
он и Оли вер Пер сон ник поз на ко ми лись 
в Ка зах ста не, бы ло три про ек та, ко то рые 
дей стви тель но нуж да ют ся в фи нан си ро-
ва нии и под дер жке, по то му что они из на-
чаль но со дер жа ли в се бе вос тре бо ван ные 
сов ре мен ные тех но ло гии.
В на шем науч ном об ще стве се год ня 

уже воз ник ре зо нанс по воп ро сам ин-
но ва ци он ной дея тель нос ти. Но в це лом 
ин но ва ции по ка еще не ста ли для всех 
на ци ональ ной иде ей. По мне нию за ру-
беж ных эк спер тов, ин но ва ци ями дол жны 
за ни мать ся и в ре ги онах, и в ком па ни ях, и 
в ву зах, и в шко лах, и т. д. Важ но, что бы в 
ин но ва ци он ную дея тель ность вов ле ка лись 
не толь ко пред при ни ма те ли и уче ные, но 
и ак тив ная мо ло дежь. Это го мож но дос-
тичь, ес ли вов лечь об ще ство в «по ле ин-
но ва ций» и це ле нап рав лен но взра щи вать 
по ло жи тель ный имидж изоб ре та те ля, 
уче но го, пред при ни ма те ля.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

До ро гие друзья, уме ете ли вы про-
щать, со пе ре жи вать, по ни мать и при-
ни мать раз ли чия во мне ни ях и взгля-
дах, в по ве де нии лю дей? Уме ете ли вы 
кон тро ли ро вать се бя и свои эмо ции 
в лю бых си ту аци ях? За да ва ли вы се бе 
воп ро сы о сво ей ро ли и мес те в этом 
ми ре? При хо ди лось вам вы хо дить из 
труд ных жиз нен ных си ту аций? Най ти 
от ве ты на мно гие воп ро сы и по лу чить 
со ве ты, как пос ту пить в труд ной си ту-
ации, до бить ся ус пе ха в жиз ни по мо гут 
кни ги, ко то рые пред став ле ны в дан ном 
об зо ре.

Эн цик ло пе дия сту ден та: / авт.-сост. 
И. Н. Куз не цов. 
Сту ден чес кая жизнь — жизнь ув ле-

ка тель ная: мно го но вых встреч, важ ных 
со бы тий, уди ви тель ных от кры тий. Но 
преж де все го — это го ды упор ной и нап-

ря жен ной уче бы. Кни га по мо жет сту ден-
там ра ци ональ но ор га ни зо вать учеб ную и 
науч ную ра бо ту, раз вить поз на ва тель ные 
спо соб нос ти, вос пи тать во лю и ха рак тер, 
пре одо леть кон флик ты, раз вить ком му-
ни ка бель ность, ус во ить пра ви ла пов сед-
нев но го эти ке та и эти ку об ще ния.

Ар темь ев П. Пси хо ло гия са мо поз на-
ния, или Как най ти фор му лу жиз ни: / 
П. Ар темь ев. 
Кни га пси хо ло га Пав ла Ар темь ева о 

том, как стро ить от но ше ния с ок ру жа-
ющим ми ром и с со бой. Вы уз на ете, как 
стать кра си вым не за ви си мо от внеш них 
дан ных, об рес ти здо ровье и ду шев ное рав-
но ве сие, из ба вить ся от оди но че ства, выс-
то ять в тя же лой си ту ации, прев ра тить 
по ра же ние в по бе ду, до бить ся ус пе ха, сде-
лать свою жизнь яр кой, ос мыс лен ной и 
ин те рес ной… Ина че го во ря, как стать хо-
зя ином сво ей судь бы.

Есим жа но ва С. Р. Эти кет и де ло вое 
об ще ние: / С. Р. Есим жа но ва, О. В. Ку-
ба ева. 
В сов ре мен ном ми ре эти кет стал 

нор мой тру до вой дея тель нос ти, так как 
он соз да ет пси хо ло ги чес кий кли мат, спо-
соб ству ющий де ло вым кон так там. В кни ге 
рас кры ва ют ся прин ци пы эти ке та де ло вых 
от но ше ний, рас смат ри ва ют ся тре бо ва ния 
к внеш не му ви ду де ло во го че ло ве ка, эти-
ке ту де ло во го об ще ния, без ко то рых не-
воз мож но до бить ся ус пе ха. 

Вел лер М. Всё о жиз ни: / Ми ха ил Вел-
лер. — М.: АСТ, 2010. — 751 с.
Эта кни га пря мо от ве ча ет на воп ро сы, 

ко то рые каж дый за да ет се бе в юнос ти. Что 
та кое лю бовь? По че му че ло век так час-
то нес час тлив? Че го ра ди мы стра да ем? В 
чем смысл жиз ни? На эти и мно гие дру гие 
воп ро сы от ве ча ет эта кни га, на пи сан ная 
дос туп ным язы ком. «Кто мыс лит глу бо ко 
и яс но — из ла га ет прос то» — вот кре до 
ав то ра. Это обес пе чи ло со чи не нию зас лу-
жен ную по пу ляр ность.

Объявление
Международный форум «Новый 
Казахстан  в новом мире»

29 но яб ря 2012 го да Ми нис тер ство об ра зо ва-
ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан и ГУ «Назарбаев 
центр» про во дят Меж ду на род ный фо рум «Пер вые 
Назарбаев ские чте ния «Но вый Казахстан в но вом 
ми ре».

Се год ня Казахстан за ни ма ет проч ные по зи ции 
в ми ро вом по ли ти чес ком прос тран стве. Республика 
выш ла на меж ду на род ную аре ну с соб ствен ной по вес-
ткой, вклю ча ющей в се бя це лый ряд важ ней ших про-
ек тов. В Ка зах ста не пос тро ена ус пеш ная сов ре мен-
ная эко но ми ка, ос но ван ная на ры ноч ных прин ци пах и 
наз ван ная в ми ре «Мо делью Назарбаева». По тем пам 
раз ви тия эко но ми ки Казахстан во шел в трой ку са мых 
ди на мич но раз ви ва ющих ся го су дарств пла не ты. На чат 
сис тем ный про цесс фор си ро ван ной ин дус три али за ции 
и при ори тет но го ос во ения ин но ва ций, что поз во лит ук-
ре пить на ци ональ ный су ве ре ни тет и эко но ми чес кую 
бе зо пас ность стра ны. Бы ла соз да на прин ци пи аль но 
но вая по ли ти чес кая сис те ма стра ны. Пос тро ено силь-
ное и ус пеш но раз ви ва юще еся го су дар ство, соз да-
на его но вая сто ли ца — сов ре мен ная и прек рас ная 
Астана. Ста биль но рас тет бла го сос то яние и ка че ство 
жиз ни всех ка зах стан цев. Взят силь ный курс на со ци-
аль ную мо дер ни за цию и раз ви тие че ло ве чес ко го ка-
пи та ла на ции. Ук реп ле на ка зах стан ская то ле ран тность 
и дос тиг ну то един ство по ли эт ни чес ко го и по ли кон фес-
си ональ но го на ро да — бес цен ный за лог не об ра ти мос-
ти дви же ния Казахстана впе ред. Эти и мно гие дру гие 
ус пе хи Казахстана не раз рыв но свя за ны с име нем 
Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та-
на Аби ше ви ча Назарбаева. Его стра те ги чес кий та лант, 
си ла пред ви де ния и нас той чи вость в дос ти же нии пос-
тав лен ных це лей ста ли глав ным стер жнем ста нов ле-
ния ка зах стан ской го су дар ствен нос ти и уве рен но го 
раз ви тия стра ны. Бла го да ря твер дой по ли ти чес кой 
во ле Ли де ра на ции, его спо соб нос ти науч но го ана ли за 
и прог но зи ро ва ния, глу бо ко го пред ви де ния важ ней-
ших про цес сов раз ви тия и уме нию до би вать ся не ук-
лон но го вы пол не ния на ме чен ных пла нов Республика 
прев ра ти лась в оп лот ми ра, сог ла сия и ста биль нос ти. 
Учи ты вая ог ром ное зна че ние всес то рон не го изу че ния 
ус пеш ных ини ци атив Н. А. Назарбаева в де ле пос тро-
ения су ве рен но го го су дар ства в Ка зах ста не, зак ла ды-
ва ет ся но вая тра ди ция — еже год ные Назарбаев ские 
чте ния.

Це ли меж ду на род но го фо ру ма:
всес то рон нее изу че ние и ос ве ще ние круп ней ши ми • 
ка зах стан ски ми и за ру беж ны ми эк спер та ми дея-
тель нос ти и ис то ри чес кой ро ли Н. А. Назарбаева в 
ста нов ле нии не за ви си мо го го су дар ства и прод ви-
же нии важ ней ших ге опо ли ти чес ких ини ци атив;
кон со ли да ция гло баль ных ин тел лек ту аль ных ре-• 
сур сов в це лях вы ра бот ки ре ко мен да ций, спо соб-
ству ющих даль ней ше му ди на мич но му раз ви тию 
Казахстана и ук реп ле нию его по зи ций на ми ро вой 
аре не.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА EDU.GOV.KZ

Двенадцатилетнее образование 
в центре внимания ученых

Ка фед ра пе да го ги ки и ме то ди ки на чаль но го обу-
че ния Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва приг ла ша ет вас 20 
но яб ря 2012 го да при нять учас тие в Рес пуб ли кан ской 
науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции «Проб ле мы пе ре-
хо да на мо дель 12-лет не го об ра зо ва ния и под го тов ки 
кад ров для стар шей шко лы «Бейін дік мек теп».

Цель кон фе рен ции — ос ве ще ние ак ту аль ных 
проб лем пе да го ги чес кой на уки.

На кон фе рен ции бу дут ра бо тать сек ции по сле-
ду ющим нап рав ле ни ям:

1) сов ре мен ные по хо ды к под го тов ке пе да го ги чес-
ких кад ров для об ще об ра зо ва тель ной шко лы в ус ло ви-
ях 12-лет не го об ра зо ва ния;

2) ак ту аль ные проб ле мы ре али за ции прог рам мы 
про филь но го обу че ния «Бейін дік мек теп»;

3) со вер шен ство ва ние под го тов ки пе да го гов дош-
коль но го и на чаль но го обу че ния и вос пи та ния;

4) са мо поз на ние как ос но ва ду хов но-нрав ствен но-
го вос пи та ния в Рес пуб ли ке Казахстан;

5) раз ви тие ин клю зив но го об ра зо ва ния в Рес пуб-
ли ке Казахстан;

6) ин но ва ци он ные тех но ло гии в об ра зо ва тель ном 
про цес се.

Кон так тный те ле фон ка фед ры пе да го ги ки и ме то-
ди ки на чаль но го обу че ния 8(7212) 77-04-35.

Коммерциализация технологий 
и новые подходы к науке

Научная библиотека КарГУ рекомендует
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Мир молодежи Ел ерте'і... 

Бір де мə ди на лық бір кі сі бақ ша сын-
да өсіп тұр ған құр ма сы на тас лақ тыр ған 
ба ла ны сүй реп оты рып Пай ғам ба ры мыз-
ға əкел ді. Ба ла — жас та бол са Ис лам ді нін 
қа был да ған Ра фиғ ибн Амр еді. Кел ген кі-
сі қат ты кейі ген сы ңай да. Қа ба ғы қа ту лы. 
Пай ғам ба ры мыз бол са сол са быр лы қал пын 
сақ та ды. «Ба ла па ным, құр ма аға шы на не ге 
тас лақ тыр дың?», — деп сұ ра ды. Ба ла: «Қар-
ным қат ты аш ты. Құр ма же гім кел ді», — де-
ген нен ар тық сөз ай тпа ды. Мұ хам мед (с. а. 
у.) ба ла ға: «Жер ге түс ке нін же сең же, бі рақ 
ен ді гə рі құр ма лар ға тас лақ тыр ма, жа рай 
ма?», — де ді. Со сын ба ла ның ба сы нан си пап, 
оған бы лай деп дұ ға жа са ды: «Уа, Ал ла Та ға-
лам! Бұл ба ла ның қар нын той ды ра гөр!»

Ал ен ді осы оқи ға ға пси хо ло ги ялық тал дау 
жа сай оты рып, ас та рын да ғы пе да го ги ка лық тə-
лім-тəр бие не гіз де рін ұғу ға ты ры сайық.
Бі рін ші ден, ал ды на ашу мен алып кел ген ба-

ла ға, оның кі нə лі еке нін бі ле тұ ра не ге Пай ғам-
ба ры мыз сал ған жер ден ұрыс па ды? Өй тке ні, 
ба ла ға ұрыс қан нан гө рі оған жақ сы кө ре ті нің ді 
біл ді ру аса ма ңыз ды. Пси хо ло гия ғы лы мын да 
дə лел ден ген осы бір əре кет ке тоқ та лып өтейік.

Ба ла +а мейі рім ді лік та ны ту
Тəр бие бе ру дің не гіз гі мəйе гі — мейі рім 

мен сүйіс пен ші лік те. Əсі ре се, кіш ке не ба ла лар 
үшін мейі рім мен сүйіс пен ші лік тің ор ны ерек-
ше. Бұл ма хаб бат қа олар қа шан да шөл деп тұ-
ра ды. Олар тек сүйіс пен ші лік пен ға на өсіп-же-
ті ле ді де сек ар тық ай тқан дық емес. Ба ла кім нен 
мейі рім көр се, сол адам ды ерек ше жақ сы кө ре-
ді. Əр дайым со ны із деп тұ ра ды. Оны рен жіт-
пей, мейі рі мі мен сүйіс пен ші лі гі нен ажы рап 
қал мау үшін оның ай тқан да рын орын дау ға ты-
ры са ды. Өзі жақ сы көр ген кі сі ге елік те гіш ке ле-
ді. Ен де ше, сүйіс пен ші лік — ба ла тəр би есін де гі 
не гіз гі қа ғи да. Пай ғам ба ры мыз бар лық адам-
зат тан сүйіс пен ші лі гін аяма ған. Жан жү ре гі мен 
жақ сы кө ріп, əр қай сы сы на же ке-же ке кө ңіл бө-
ле тін дік тен, əр са ха ба өзін «Пай ғам бар дың ең 
жақ сы кө ре тін ада мы мен шы ғар мын» де ген ой-
ға қа ла тын. Алай да, Ал ла Ел ші сі нің ба ла лар ға 
де ген мейі рі мі тіп тен ерек ше еді. Жо ға ры да ғы 
«Ра фиғ ибн Амр оқи ға сы» — осы ның нақ ты дə-
ле лі. Де дек те тіп Пай ғам ба ры мыз ға əке ле жат-
қан да бұл ба ла қан дай үрей ді бас тан кеш ті де-
се ңіз ші?! «Қап, ма ған ен ді не іс тер екен? Не деп 
ұр сып, қа лай жа за лар екен» деп қат ты қор қып 
кел ген ба ла ға пай ғам ба ры мыз «ба ла па ным!» 
де ген жал ғыз-ақ ауыз сүйіс пен ші лік ке то лы 
жы лы сө зін ар на ды. Сол жы лы сө зі мен қар сы 
алып, ба сы нан си пап, мейір ле не қа ра ды.

Ба ла ның қа те сін тү зе тіп, дұ ры сын үй ре ту-
де жа за бе ру дің ерек ше ор ны бар еке нін жоқ қа 
шы ғар май мыз. Бі рақ жа за ла удан бұ рын қа те-
лер ді тү зе ту де ең əуелі мейі рім мен на си хат тың 
əсе рі мол еке нін ес кер ге ні міз жөн. Се бе бі, ба ла-
лар кө бі не жа са ған қа те лік те рі нің пар қы на ба ра 
бер мей ді. Мұн дай жағ дай да ба ла лар ға ұр сып-
зе ку дің пай да сы нан зи яны ба сым бо луы кə дік.
Үл кен дер дің ба ла ның ба сы нан си пауы, маң-

дайы нан сүйіп, иіс кеуі яки құ шақ тап ар қа сы-
нан қа ғуы, кө те ріп құ ша ғын да тер бе туі — бə рі-
бə рі ба ла ға оң əсе рін ти гі зе ді. Ба ла үл кен нің бұл 
іл ти па ты нан өзін жақ сы кө ре тін ді гі не се не ді əрі 
сол кі сі ге де ген құр ме ті де ар та ды. Құ шақ тап, 
ба сын си па ған кі сі ні өзі нің қор ғау шы сы деп бі-
ле ді. Зерт те уші лер құ шақ қа алы нып, құш тар-
ла на сүйіл ме ген, ба сы нан си па лып, маң дайы-
нан иіс кел ме ген ба ла лар дың кей бір пси хо ло ги-
ялық ауру лар ға ұшы рай ты нын дə лел де уде.
Ата-ана яки кез кел ген пе да гог үшін ба ла ға 

көп ұр сып, оған ұзақ ақыл ай тқан нан гө рі оның 
ба сы нан си пап, мейі рім көр се тіп, ар қа сы нан қа-
ғуы əл де қай да əсер лі. Бұ ның ас та рын да құр ғақ 
сөз дер мен жет кі зу ге кел мей тін не бір се зім дер 
бар. Жо ға ры да кел ті ріл ген оқи ға да «қыл мыс 
үс тін де ұс та лып, ен ді не іс тер екен» де ген үрей-
мен кел ген ба ла ға пай ғам ба ры мыз ең ал ды мен 
«ба ла па ным!» де ген жы лы сө зін ар на ған. Қор-
қып кел ген ба ла ға жы лы сөз ға на ай тып қой-
май, «қо рық па, мен се ні қор ғай мын» де ген дей 
ба сы нан си пауы, əри не, ба ла жү ре гін де гі қор-
қы ныш тың ор ны на қуа ныш сый ла ды. Өзі не жа-
на шыр жан тауып, оның қа сын да өзін се нім ді 
се зін ген ба ла ға на ойын да ғы сын бүк пе сіз айт ты.

Ба ла +а *6 ла* асу
Ба ла ны əуелі тың дай бі лу ке рек. Сөй ле ген 

ба ла өзі нің іш кі дү ни есін ашып бе ре ді. Əр нəр-
се ні дұ рыс тү сі ну ге ба ла ақы лы же те бер мей ді. 
Сол се беп ті ба ла ның не ой лап тұр ға нын бі лу 
қа жет. Біз кө бі не ба ла ны қа те-лік ке ұрын дыр-
ған се беп тер ді із де мей міз. Де реу өзі не ұр са 
жө не ле міз. Жо ға ры да ғы Ра фиғ ибн Амр оқи-
ға сын да пай ғам ба ры мыз оған де реу дүр се қоя 
бер ген жоқ, «Əй, оң ба ған! Бі ре удің бақ ша сын да 
нең бар?! Ен ді тас лақ ты ра ды екен сің кө ре сең ді 
көр се тем, қо лың ды ту ра шабам!» деп ұрыс қан 
жоқ. «Не лік тен тас лақ тыр дың?» деп, оны мен 
тіл дес ті. Ба ла се бе бін айт ты. Қар ны аш қа ны, 
құр ма же гі сі кел ген ді гі анық тал ды. Аш ба ла-
ның мұн дай əре кет ке ба руы та би ғи жағ дай еке-
ні сөз сіз. Не іс те се де де реу жа за лау ға жү гір мей, 
ал ды мен ба ла ны сөй ле тіп, тың дай бі лу қа жет.
Ба ла лар ба ла лық пен қа те жа сай ды. Ал үл-

кен дер бол са, олар дан үл кен кі сі нің іс тей тін ісін 
кү те ді. Қа те жа са са де реу ұр сып, жаз ғы ра жө-
не ле ді. Кө бі не ба ла ла рын тың да уды қа жет ті лік 
деп те ой ла май ды. Ба ла бол са, өз ісі нің қа те лі гін 
тү сін бе ген дік тен ата-ана сы ның яки үл кен дер дің 

не үшін ұрыс қа нын, яки жа за ла ға нын тү сін бей 
дал бо ла ды. Сөй тіп, үл кен дер ма ған жа ман дық 
жа са ды яки ата-анам ме ні жақ сы көр мей ді де-
ген ой ға қа ла ды. Мі не, сон дық тан ба ла ның іш кі 
дү ни есі мен сыр лас пас тан, оның ойын біл мес-
тен, жа са ған ісі нің дұ рыс емес ті гін тү сін дір мес-
тен оған ұры су, жа за лау дұ рыс емес.

Ба ла ма н8р се к<р се ту
Ата-ана лар да ғы қа те лік тер дің бі рі — ба ла ны 

не бол са со дан тыйып, іс-əре ке тін шек тей бе руі. 
Ба ла ның қа те қы лы ғын тый ған кез де, ор ны на 
бас қа бір дұ рыс нəр се ні көр се ту ке рек. Олай 
бол ма ған да ба ла бая ғы іс те ген қа те лік те рі не 
қай та ба суы я бол ма са қыр сық мі нез ді лік ке 
бейім деуі мүм кін. Мы са лы, ба ла ыдыс-аяқ пен 
ой на ғы сы кел ген де, де реу қо лы нан ыдыс ты жұ-
лып ал ған нан гө рі «ой на саң, мə, мы на сын бай-
тын ыдыс пен ой на» деп оған бас қа ыдыс бе ру 
ке рек. Үй дің ке ре ге ле рін сыз ғыш тап ой на ған 
ба ла ның қо лы на де реу бас қа бір дəп тер яки 
қа ғаз ұс та тып: «сыз саң, мы на ған сыз», «жү гір-
сең, мұн да емес ана жер де жү гір», «көр сең, бұл 
фильмді емес ана фильмді көр» де ген се кіл ді 
ба ла ма лар ды көр се туі міз қа жет. Жо ға ры да-
ғы оқи ға да пай ғам ба ры мыз «Құр ма лар ға тас 
лақ тыр ма! Же сең, жер ге түс кен де рін же!» деп, 
тыйым мен қо са ба ла ға бас қа ба ла ма іс ұсын ды.
Қа зір гі кез де гі қа ла да ба ла лар ба ра тын ойын 

зал да ры мен ки но те ат рлар да көр се ті ле тін 
фильмдер ба ла тəр би есі не, мі нез-құл қы на за-
лал ды бо луы мүм кін. Сон дық тан ба ла лар ға ана 
жер ге, мы на жер ге бар ма де ген нен гө рі, олар-
ға бас қа жағ дай жа сау ке рек. Үй ге компь ютер 
алып, зи яны жоқ ойын дар мен фильмдер дің 
СD-ле рін дайын дап, ойын ой нап, ки но кө ре тін 
уақыт та рын бел гі леу дұ рыс.

Ті лек ті леу не ба ла +а ба та бе ру
Ата-ана қа шан да ба ла сы ның ті ле гін Құ дай дан 

сұ рауы жөн. Бұл пе да гог тар үшін де ма ңыз ды. 
Көп те ген ха дис-тер де ба ла сы ның ті леуін ті ле ген 
ата-ана дұ ға ла ры ның қа был бо ла тын ды ғы ай тыл-
ған. Пай ғам ба ры мыз жо ға ры да ғы оқи ға да ба ла ға 
дұ ға ету ар қы лы дұ ға ның ма ңыз ды лы ғын біл ді ру-
де. Қо лы нан ке лер тə лім-тəр бие бер ген пе да гог-
тар да бұ дан кейін ба ла лар үшін үне мі Жа рат қан-
нан ті лек ті леп жүр ген де рі дұ рыс.
Қо ры та кел ген де, адам ға əр жас қа сай тə лім-

тəр бие бе ру де ұла ға ты мол та ма ша ұс таз, ақи-
ық Пай ғам бар дан алар үл гі міз көп. Оның ба ла 
тəр би есі не қа тыс ты кө ре ген ді гі жо ға ры да ғы бір 
оқи ға мен ға на шек те улі емес. Ке зін де тұ тас тай 
бір қо ғам ды жа ман дық тан тыйып, жақ сы лық-
қа тəр би еле ген ха зі ре ті Мұ хам мед тің (с. а. у.) 
өмі рі мұ қи ят зерт те луі ти іс. Ол — ба ла тəр би-
есін де қи ын дық кө ріп жүр ген ата-ана лар мен 
пе да гог тар үшін тап тыр мас үл гі.

�А ЙРАТ ЖОЛДЫБАЙ/ ЛЫ, ИСЛАМТАНУШЫ

«Əдеп ті ел дің ба ла сы,
Алыс тан сə лем бе ре ді»

Адам гер ші лік, əдеп-ина бат адам дар дың 
қауым да сып өмір сү руі нің дə не ке рі, ті ре гі бо-
лып та бы ла ды. Сол се беп ті де тəр би елі лік қо-
ғам ның пай да бо луы мен өмір сү руі нің шар ты 
бол са, та ғы бір жа ғы нан, адам дар дың бір лік те, 
ын ты мақ та өмір сү ру ге, со ны мен қа тар із гі лік-
ке де ген қа бі лет ті лік те рі нің көр сет кі ші боп 
ке ле ді. Бір лік те ғұ мыр ке шу дің не гіз гі за ңы — 
тəр би еден бас та ла ды. Тіп ті да ныш пан ба ба-
мыз əл-Фа ра би дің өзі «тəр би есіз бе ріл ген бі лім 
адам ға та яқ бо лып ти еді» де ген тұ жы рым ай-
тқан. Адам де ген ар дақ ты ат қа ие бол ғы сы ке-
ле тін əр пен де ге ауадай қа жет ру ха ни игі лік тің 
бі рі — тəр бие. Тəр бие сө зі нің өзі кең ұғым ға ие. 
Тəр би енің бір ден бір бас тауы сə лем бе ру ден 
бас та ла ды.

Ина бат ты лық пен сы пайы лық ең бі рін ші аман-
да су дан бас та ла ды. Сə ле мін тү зел мей, əле мін тү-
зел мес де ген ха лық ара сын да ай ты ла тын на қыл сөз 
бе кер ай тыл ма ған.
Аман да су — тұң ғыш рет не ме се ара ға бел гі-

лі бір уақыт са лып кез дес кен та ныс не бей та ныс 
адам дар дың дəс түр лі сөз, де не қи мы лы не ме се 
иша ра ар қы лы бір-бі рі не іл ти пат біл ді ріп, жа қын-
дық ни ет пен жы лы шы рай та ны ту бел гі сі. Мұ сыл-
ман хал қы: «Ас са ла ума ға лей кум» деп сə лем бе ріп, 
«уаға лей ку мас са лам» деп сə лем ала тын бол ған. 

«Сə лем — сөз дің ата сы» де ген на қыл сөз осы дан 
шық қан дей ді.
Тəр бие, адам шы лық — аман да су дан бас та ла ды. 

Адам ба ла сы ның ру ха ни та ри хын да қо лы жет кен 
зор игі лі гі — сə лем де су. Бұл жай ға на бес əріп пен 
бес ды быс тан тұ ра тын сөз дің ке ре ме ті сон да — 
адам зат тың қа лып та су та ри хын да ғы мə де ни ет пен 
əдеп тің да му ын да, адам дар дың бір-бі рі не жы лы 
мейір мен ақ ни ет, кең пейіл көр се ту ін де, дос тық 
пен жа қын дық ты біл ді ру де өте ма ңыз ды рөль ге ие. 
Адам ба ла сы əр қа шан бей біт, ты ныш бір-бі рі мен 
та ту-тəт ті, ын ты мақ пен сый лас тық та өмір сү ру ді 
ар ман да ған. Со ның не гі зін де сə лем де су əде бі са-
лын ған. Сə лем де су бұ рын нан иман ды лық, кі сі лік 
бел гі сі ре тін де тү сін ді рі ліп, қа был дан ған. «Сə ле-
мі тү зу», «сə ле мі кет кен жоқ» си яқ ты ха лық ара-
сын да ғы ай ты ла тын сөз дер бе кер ай тыл ма ған, бұл 
ағайын мен дос тар, не жа қын дар ара сын да ғы та ту-
лық тың бұ зыл ма ға нын бі лід ре ді.
Аман дық тың та ғы бір ма ңыз ды рө лі нің бі рі, мə-

ні, бет пе-бет ұшы рас қан кез де гі ың ғай сыз дық пен 
жа тыр қау шы лық не ме се үн сіз дік пен сал қын дық 
ке дер гі сін бұ зып, бір-бі рі нің аман-са улы ғын сұ рау 
ар қы лы, ди дар ла сып тұр ған да ры на шү кір ші лік 
жа сап, ни ет те рі нің та за, адал еке нің біл ді ру.

Ис лам ді нін де сə лем де су мен рұқ сат сұ рау 
əдеп ті лік тің ең үл ке ні деп үй ре ті ле ді. Құ ран да: 
«Өз үйі ңіз ден бас қа үй ге рұқ сат сұ ра май һəм сə-
лем бер мей кір ме ңіз. Рұқ сат сұ рап, сə лем бе ріп 
кі ру — өзі ңіз ге жақ сы. Ал ла бар лық іс те ген ісі ңіз-
ді бі ліп тұ ра ды», — де лін ген екен [«Нұр» сү ре сі, 
27 аят]. Ис лам сə лем бе ру ді ша ри ғат қа ен гіз ген 

жə не адам дар ға бір-бі рі нен сə лем ді қа был алып, 
жауап ты да жақ сы қай та ру ды бұйы ра ды: «Егер 
сіз ге сə лем бе ріл се, сіз одан жақ сы рақ бол ма са да, 
тап өзің дей етіп жауап қай та ры ңыз» [«Ни са» сү ре-
сі, 86-аят]. Мұ хам мед пай ғам бар дан: «Ис лам ның 
ең жақ сы си пат та ры қай сы лар?» — деп сұ ра ған да, 
ол: «Аш тар ға та мақ бе ру, та ни тын һəм та ны май-
тын дар ға сə лем бе ру», — деп жауап бер ген екен. 
Жал пы, қа зақ хал қы мыз дың дəс тү рі бойын ша да 
та ныс не бей та ныс ты ғы на қа ра май, жа сы кі ші нің 
үл кен ге бі рін ші бо лып сə лем бе руі — мін дет.

Қо ры тын ды лай ке ле ай та рым, аман дық тың 
түп не гі зі жы лы шы рай мен кі ші пейіл дік, сый лас-
тық пен сы пайы лық. Сə лем ді дө ре кі түр де қа был-
дау ина бат сыз дық бел гі сі, мұн дай қы лық ты сырт 
көз көр ген сіз дік пен əдеп сіз дік деп ба ға лай ды. Та-
ңер тен ұй қы дан тұр ған нан соң от ба сы мү ше ле рі-
не сə лем бе ру ден бас тау, жал пы əр күн гі іс-қи мыл 
та ңер тен гі жақ сы ле біз ден, аман да су дан, қо ше-
мет тен бас тал са, ол жақ сы кө ңіл-күй мен өнім ді іс-
əре кет тің же бе уші сі не ай на ла ты ны на кə міл се ну ге 
бо ла ды. Шы ны ке рек, ашық қа бақ пен кү лім сі реп 
ай тыл ған сə лем адам ның жан дү ни есін нұр лан ды-
рып, жа ды ра тып, бір шат та нып қа ла ды емес пе?!
Əр адам қай да бол ма сын, қан дай жағ дай да 

бол ма сын, өзі нің жас-ша ма сы на қа рай дұ рыс, сы-
пайы сə лем де сіп үй рен ге ні аб зал. Сə лем бе ру өт-
кін ші мін дет емес, өмір лік мін дет! Ен де ше осы бір 
дəс түр ді бұз бай, сə ле мі міз тү зу бол сын, ағайын, 
сайып кел ген де сə лем де су адам сə нін кел ті ріп қой-
май, олар дың ара сын да ғы қа рым-қа ты нас тың мə-
нін де арт ты ра ды емес пе?!

ЖАН САЯ АКИ ШЕ ВА, 
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ4 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

С7лем – с<зді& атасы…Uмайдай Dлы, 
ТDмардай текті…
Алашта ару $алды ма?
«…Мен қа зақ қыз да ры на қай ран қа лам
Жа на ры жа ны жаз дай жай раң да ған,
«Қыз өс се — ел дің көр кі» де ген сөз ді
Қа пы сыз қа лай ай тқан қай ран ба бам.
Сүй ме ген се ні аза мат, аза мат па?
Кө ңі лің тə різ ді əп пақ та за мақ та
Бə рін айт, бі рін айт та лайық сыз
«Қа зақ тың қы зы» де ген ға жап ат қа».

Жа 9а за ман, жа 9а к<з 8а-
рас. Жа 9а та лап. Kй тсе де, 
Aлт ты8 8а дір-8а си ет те, ата дан 
8ал :ан <си ет те уа8ыт а:ы мы-
на ба :ын бай ды. Хал 8ы мыз ды9 
да на лы :ы ны9 ай на сы «Lлы9 
<с се —Aят ты мен ауыл дас 
бол,8ы зы9 <с се — 8ы лы8 ты-
мен ауыл дас бол» де ген с< зі 
ес ке т= се ді. Б= гін гі к= ні <зек ті 
мB се ле бо лып отыр :ан 8а за8 
хал 8ы ны9 а8и ы8 а8ын — жа зу-
шы ла ры ны9 клас си ка лы8 шы-
:ар ма лар жи на :ын да сом дал-
:ан «6а за8 8ы зы ны9 об ра зы» 
жа 9а за ман 8ыз да ры на =л гі 
бо ла ала ды ма, Aр па8 тар са-
ба8 тас ты :ын жал :ас ты ра ала-
мыз ба? — де ген сауал дар ды9 
ту ары ха8.

БB рі міз ге а8ы лы мен де, 8а-
дір-8а си еті мен, сA лу лы :ы мен 
де =л гі бол :ан НA ри лB ана, 6ар-
8а бат ана, До ма ла8 ана се кіл ді 
аб зал жан дар ды9 са лып кет-
кен са ра жол да рын, 8ал дыр-
:ан <си ет <не ге ле рін б= гін гі 
та9 ны9 8ыз да ры жал :ас ты ра 
алып жа тыр ма?
Га ухар дай кө зі, бұл бұл дай сө зі
Жан нан ас қан бір пе рі,
Жү зі бар ай дай, мі не зі май дай
Өз ге ден ар тық сол же рі.
Да ри ядай ақыл мол еді,
Жан ға шы ғым сол еді.
Жұ мақ тың хо ры, із де дім со ны,
Тал бойы ның кі рі жоқ
Бойы бар сым дай, 

бе лі бар қыл дай
Қыз осын дай бо лар ма,
Оны сөк кен оңар ма? — деп 

ШB кB рім ата мыз жыр ла :ан дай, 
хор 8ыз да ры ны9 б= гін ді та9 да 
«мо да» деп кін ді гін ашып, о:ан 
сыр :а та :ып, шаш та рын т=р лі 
т=с ке бо яп, ашы8-ша шы8 киі ніп 
ж= ре ті ні не сі? 6ыз да ры мыз ды9 
кін ді гі — бо ла ша8 ана ны9 8Aр-
са :ы емес пе? Ен де ше сол 8Aр-
са8 ты не ге жауып ж=р мес ке? 
Б= гін гі ні9 8ыз да ры сіз дер ді9 
ж= рек те рі 9із ді9 т=к пі рін де са8-
тал :ан 8а за8 8ы зы ны9 бей не-
сі не A8 сай ды ма? Lмай дай Aлы, 
ТA мар дай тек ті жан дар ара мыз-
да 8ал ды ма?

За ман уа8ыт а:ы мы мен жа-
9а рып жат са да, Aр па8 тар са-
ба8 тас ты :ы <з жал :а сын та бу-
да де ген ор та8 пі кір ге кел сек… 
Егер ата дан 8ал :ан <си ет ті 
ру ха ни азы :ы мыз 8ыл ма са8, 
он да біз ді9 Aлт ты8 8а дір-8а си-
еті міз, ерек ше лі гі міз ай 8ын-
дал ма сы аны8. 6а за8 8ыз да ры 
8ы лы8 ты да к< рік ті бол са, ер 
жі гі ті міз ді9 ас 8ар та ула ры да, 
шы :а алар 8а мал да ры да би ік 
бо ла ды де ген =міт те міз.

ЗЕ РЕ СМА �/Л,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ4 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Т7рбиені& т<рт тірегі
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Мнение
Спортивные 
единоборства: 
история 
и современность

Ис то рия спор тив ных еди но-
борств на ча лась с дав них вре-
мен, с тех пор их ви ды с каж дым 
го дом раз ви ва ют ся. По яв ле ние 
но вых ви дов спор та у мно гих 
лю дей, не го во ря уже о про фес-
си она лах, вы зы ва ет ин те рес.

Осо бен но ин те рес ны ази ат-
ские ви ды спор та. Про фес си-
она лы ази ат ских ви дов спор-
та — силь ные ду хом лю ди. У 
них же лез ная вы дер жка и не-
сок ру ши мая си ла во ли. В дав-
ние вре ме на ки тай ские мо на хи 
на учи лись раз лич ным при емам 
у жи вот ных, уду ша ющим при-
емам у змей. Так они изу чи ли 
раз лич ные так ти ки боя и на 
ос но ве это го у них ста ли по яв-
лять ся про фес си она лы бо евых 
ис кусств.

Не ме нее ин те ре сен япон-
ский спорт. Сей час в Япо нии 
очень мно го на ци ональ ных ви-
дов спор та, раз лич ных бо евых 
ис кусств. Са мы ми по пу ляр ны-
ми яв ля ют ся су мо, кэн до, дай-
до джу ку ку до, дзю до, ай ки до, 
тей квон до, ка ра те, ка ра те-до. 
Так же в Япо нии есть шко лы, в 
ко то рых обу ча ют ис кус ству ру-
ко паш но го боя «Тай Дзют цу» — 
так зву чит на япон ском язы ке. 
С эти ми ви да ми спор та лю ди 
зна ко мы не толь ко в Япо нии, 
но и прак ти чес ки во всем ми ре. 
Они до воль но по пу ляр ны, и их 
прак ти ку ют во мно гих стра нах. 
Но на этом Япо ния не ос та нав-
ли ва ет ся, а про дол жа ет раз ви-
вать свои бо евые ис кус ства.

На при ме ре мы хо тим рас-
ска зать о еще од ном раз ви ва-
ющем ся в Ка ра ган де япон ском 
ви де спор та — Джей Джут цу. 
Джей Джут цу — один из ви дов 
ру ко паш но го боя. Сло во «джут-
цу» в пе ре во де с япон ско го оз-
на ча ет «тех ни ка», «при ем». По 
све де ни ям, все тех ни ки ру ко-
паш но го боя бе рут на ча ло от 
«ай ки дзют цу», раз ра бо тан но го 
Ми на мо то Ёси ми цу. Клан Ми-
на мо то сла вил ся тем, что из не-
го вы хо ди ли от лич ные бой цы и 
пра ви те ли, так же этот клан был 
глав ным пра вя щим кла ном в 
Япо нии. Чуть поз же лю ди уз-
на ли об этих тех ни ках, об этом 
бо евом сти ле в кни ге «Хэй хо 
Оку ги Сё» — «Кни га во ен ных 
сек ре тов». Джей Джут цу вклю-
ча ет в се бя раз лич ные тех ни ки, 
вы пол ня емые ру ка ми и но га-
ми. Здесь вы пол ня ют ся брос-
ки с по мощью ног, с па де ни ем 
бро са юще го, брос ки с бо ле вым 
воз дей стви ем на раз лич ные 
сус та вы.

Мы счи та ем, что в на ши дни 
спор том дол жен за ни мать ся 
каж дый че ло век по ме ре воз-
мож нос ти. Бла го да ря спор ту че-
ло век ста но вит ся силь ным, го-
раз до мень ше бо ле ет, дер жит ся 
в хо ро шей фор ме, при об ре та ет 
кра си вую фи гу ру. Спорт — это 
жизнь, он по мо га ет че ло ве ку 
най ти ис тин но го се бя. Мы же ла-
ем, что бы каж дый в на шей стра-
не был здо ро вым и силь ным. 
Пусть у каж до го в жиз ни бу дут 
свои по бе ды и ус пе хи!

АЙ ДАР ХАН МАЙ БА СОВ, 
�Ж-11 ТО БЫ НЫ4 СТУ ДЕН ТІ, 

МА ДИ НА ТУР СУМ БА ЕВА, РЖ-12

«СПИДу — нет! Здоровью — да!»

Пьянство и алкоголизм: причины и следствия

Под та ким сло га ном про хо дит в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва ме сяч ник, при уро чен-
ный ко Дню борь бы со СПИ Дом. В рам ках 
ме сяч ни ка сту ден ты при ня ли учас тие в ра-
бо те круг ло го сто ла «Объ еди ним мир про-
тив СПИ Да!»

Цель про ве де ния круг ло го сто ла — по вы ше-
ние уров ня ин фор ми ро ван нос ти сту ден чес кой 
мо ло де жи по воп ро сам ВИЧ/СПИД, по вы ше-
ние об ще ствен ной ак тив нос ти по дан ной проб-
ле ме, про па ган да здо ро во го об ра за жиз ни. В 
ка че стве спи ке ров бы ли приг ла ше ны пред ста-
ви те ли Ка ра ган дин ско го об лас тно го цен тра по 
про фи лак ти ке и борь бе со СПИ Дом, об лас-
тно го цен тра ЗОЖ, об ще ствен но го объ еди не-
ния «Умит», об ще ствен но го объ еди не ния «Сау 
Ур пак», а так же в дис кус сии при ня ли учас тие 
сту ден ты КарГУ.
Врач-эпи де ми олог об лас тно го цен тра по 

про фи лак ти ке и борь бе со СПИ Дом Бек те ми-
ро ва Р. Ж. рас ска за ла сту ден там о при чи нах 
рас прос тра не ния ВИЧ-ин фек ции и груп пах 
рис ка. СПИД, как и дру гие ве не ри чес кие за бо-
ле ва ния, — ти пич ная «бо лезнь по ве де ния», но 
смер тель ная и по ка не из ле чи мая. СПИД вы зы-
ва ет ся рет ро ви ру сом, он по лу чил наз ва ние ви-
ру са им му но де фи ци та че ло ве ка (ВИЧ). В нас-
то ящее вре мя ВИЧ-ин фек ция ре гис три ру ет ся 
во всех об лас тях Казахстана. Бо лее 80% ВИЧ-
ин фи ци ро ван ных сос тав ля ют внут ри вен ные 
пот ре би те ли нар ко ти ков. Приб ли зи тель но 
три чет вер ти боль ных СПИ Дом ин фи ци ру ют-
ся при по ло вых сно ше ни ях, глав ным об ра зом 

го мо сек су аль ных. Го мо сек су-
алис ты, осо бен но пас сив ные, 
сос тав ля ют пер вую по зна чи-
мос ти груп пу рис ка. Вто рая по 
ве ли чи не груп па рис ка — нар-
ко ма ны, поль зу ющи еся для 
внут ри вен но го вве де ния нар ко-
ти чес ких средств об щи ми нес-
те риль ны ми иг ла ми и шпри-
ца ми. Третья груп па — боль-
ные ге мо фи ли ей. Ос нов ным 
пу тем пе ре да чи ви ру са слу жит 
вве де ние ком по нен тов кро ви. 
Чет вер тая груп па — де ти, ро-
див ши еся от ма те рей, ин фи-
ци ро ван ных ВИЧ. Опас ность 
ВИЧ свя за на с тем, что по ка 
нет ле карств и вак ци ны про тив 
ВИЧ, ВИЧ быс тро рас прос тра-

ня ет ся, ВИЧ по ра жа ет в ос нов ном мо ло дых 
лю дей тру дос по соб но го воз рас та. За ра зить ся 
ВИЧ лю ди мо гут не за ви си мо от воз рас та, по-
ла, на ци ональ нос ти, мес та жи тель ства и ро да 
дея тель нос ти.
Ди рек тор об ще ствен но го объ еди не ния 

«Умит» Сма ило ва Г. М. в сво ем выс туп ле нии 
от ме ти ла, что за час тую боль ные ВИЧ под вер-
га ют ся жес ткой дис кри ми на ции в свя зи с тем, 
что мно гие пе ре оце ни ва ют опас ность за ра же-
ния. Она еще раз об ра ти ла вни ма ние на то, что 
ВИЧ нель зя за ра зить ся воз душ но-ка пель ным 
пу тем или че рез по жа тие ру ки. Ин фек ция пе-
ре да ет ся от че ло ве ка к че ло ве ку лишь при оп-
ре де лен ных ус ло ви ях и толь ко тре мя пу тя ми:

1. Па рен те раль ный путь, че рез кровь — ког-
да кровь с ВИЧ по па да ет в кровь че ло ве ка. Это 
мо жет про изой ти при поль зо ва нии об щим 
шпри цем или иг лой с ВИЧ-ин фи ци ро ван ны-
ми людь ми во вре мя внут ри вен но го вве де ния 
нар ко ти ков; при не соб лю де нии обя за тель ных 
стро гих ме ди цин ских пра вил в боль ни це, при 
пе ре ли ва нии кро ви или пе ре сад ке ор га нов и 
тка ней до но ра, ин фи ци ро ван но го ВИЧ; при 
сов мес тном ис поль зо ва нии нес те риль но го обо-
ру до ва ния для та ту иро вок и пир син га, при ис-
поль зо ва нии пред ме тов лич ной ги ги ены (зуб-
ных ще ток, брит вен ных при над леж нос тей).

2. По ло вой путь — че рез сек су аль ные кон-
так ты, ког да вла га лищ ное со дер жи мое или 
сек рет и спер ма сме ши ва ют ся в ор га низ ме че-
ло ве ка.

3. Вер ти каль ный путь — от ин фи ци ро ван-
ной жен щи ны ре бен ку во вре мя бе ре мен нос ти 

и ро дов и пос ле рож де ния ре бен ка — че рез за-
ра жен ное груд ное мо ло ко.
О не об хо ди мос ти здо ро во го об ра за жиз ни 

го во ри ла в сво ем выс туп ле нии ко ор ди на тор 
об лас тно го цен тра ЗОЖ Ауба ки ро ва Т. Ж. Оп-
ре де лить по внеш не му ви ду, кто но си тель ВИЧ, 
ни как нель зя. Ко вар ство и опас ность ВИЧ в том, 
что он дол гое вре мя, час то го да ми (до 15 лет) 
мо жет ни чем се бя не об на ру жи вать. Че ло век, 
жи ву щий с ВИЧ, чув ству ет се бя аб со лют но здо-
ро вым и не зна ет, что мо жет не воль но за ра зить 
дру гих. СПИД быс трее раз ви ва ет ся у лиц, чье 
здо ровье из на чаль но сла бее, че му спо соб ству ют 
ку ре ние, зло упот реб ле ние ал ко го лем, упот реб-
ле ние нар ко ти ков, ве не ри чес кие бо лез ни, пло-
хое пи та ние, не удов лет во ри тель ные жи лищ но-
бы то вые ус ло вия. В нас то ящее вре мя су ще ству-
ют спе ци аль ные ана ли зы (тес ты), с по мощью 
ко то рых мож но оп ре де лить на ли чие ВИЧ в 
кро ви че ло ве ка. Ус та но вить ди аг ноз ВИЧ-ин-
фек ции мож но толь ко при ла бо ра тор ном ис-
сле до ва нии кро ви. Но да же ана ли зы мо гут не 
по ка зать на ли чие ВИЧ в кро ви, та кой пе ри од 
на зы ва ют ин ку ба ци он ным, или «пе ри одом ок-
на». Он мо жет длить ся от 3 не дель до 3 ме ся цев 
от мо мен та за ра же ния. На ибо лее дос то вер ным 
кли ни чес ким кри те ри ем при рас поз на ва нии 
СПИ Да, бес спор но, сле ду ет приз нать сар ко му 
Ка по ши. Сар ко ма Ка по ши как кли ни чес кая 
ма ни фес та ция СПИ Да встре ча ет ся приб ли зи-
тель но у тре ти боль ных в этой фа зе ин фек ции 
ВИЧ. Сре ди них 40-50% при хо дит ся на го мо сек-
су алис тов; у нар ко ма нов, ре ци пи ен тов кро ви и 
у де тей она встре ча ет ся ред ко.
Выс туп ле ние вра ча под дер жал сту дент ис-

то ри чес ко го фа куль те та Тур сын Ал ди яр, он 
так же в сво ей ре чи выд ви нул идею о том, что 
здо ро вый об раз жиз ни — это луч ший спо соб 
стать счас тли вым. По это му мо ло дым лю дям 
не об хо ди мо пом нить, что зна ние и бе зо пас ное 
по ве де ние — глав ный барь ер на пу ти рас прос-
тра не ния ВИЧ/СПИ Да, доб ро воль ное и сво ев-
ре мен ное об сле до ва ние раз ве ет все сом не ния 
по по во ду тво его здо ровья.
А еще тре нер-во лон тер ОО «Сау Ур пак» 

под чер кну ла в со вем выс туп ле нии, что сей час 
ра бо та ет ано ним ная служ ба, где бес плат но, 
ано ним но, кон фи ден ци аль но про кон суль ти-
ру ют и ока жут пси хо ло ги чес кую и ме ди цин-
скую по мощь спе ци алис ты по про фи лак ти ке 
и борь бе с ВИЧ и СПИ Дом.

СОБ. ИНФ.

В кон це ок тяб ря в на шем уни вер си те те 
про шел круг лый стол «Борь ба с ал ко го лиз-
мом в мо ло деж ной сре де: оте че ствен ный 
и за ру беж ный опыт». В ра бо те круг ло го 
сто ла при ня ли учас тие вра чи об лас тно го 
цен тра ЗОЖ и Ка ра ган дин ско го нар ко ло-
ги чес ко го цен тра.

Вра чи об ра ти ли вни ма ние сту ден тов на то, 
что пьян ство и ал ко го лизм всег да идут ря дом, 
но это не си но ни мы, хо тя и близ кие по ня тия. 
Ведь вся кий ал ко го лик был ког да-то прос то 
уме рен но пьющим че ло ве ком, а боль ным ал-
ко го лиз мом он то же стал не в один день. Нет 
сек ре та, что при чи ной ал ко го лиз ма как бо лез-
ни яви лось сис те ма ти чес кое пьян ство, про-
дол жав ше еся мно го ме ся цев и да же лет. При 
этом зло упот реб ле ние ал ко го лем яв ля ет ся хо-
тя и ос нов ной при чи ной бо лез ни, но да ле ко 
не един ствен ной. Боль шая часть че ло ве че ства 
упот реб ля ет спир тные на пит ки, не ко то рые 
жи те ли на шей пла не ты зло упот реб ля ют ими, 
но лишь у от дель ных из чис ла зло упот реб ля-
ющих воз ни ка ет па то ло ги чес кая за ви си мость 
от ал ко го ля. В дан ном слу чае раз ви тие ал ко-
го лиз ма оп ре де ля ет ся не столь ко ко ли че ством 
и да же не ка че ством вы пи то го спир тно го, а, 
до пус тим, из на чаль ным сос то яни ем здо ровья, 
нас лед ствен ностью и ус ло ви ями жиз ни че ло-
ве ка. Пос лед нее счи та ет ся да же ос нов ным пос-
ле фак то ра зло упот реб ле ния, ра зу ме ет ся, тем 
бо лее что все при чи ны ал ко голь ной бо лез ни 
ока зы ва ют ся вза имос вя зан ны ми. Зло упот реб-

ле нию мо гут спо соб ство вать стрес сы, не ус тро-
ен ность жиз ни, и, нап ро тив, нес частья и проб-
ле мы здо ровья и бы тия мо гут по буж дать к сис-
те ма ти чес ко му пьян ству как вре мен но му ус-
по ко итель но му сред ству. Спир тное об лег ча ет 
об ще ние, соз да ет для это го со от вет ству ющий 
фон нас тро ения. Без упот реб ле ния ал ко го ля 
во вре мя праз дни ка об ще ние ста но вит ся су-
хим, фор маль ным, чрез мер но ра ци ональ ным, 
скуч ным и не при но сит удо воль ствия.
Су ще ству ют би оло ги чес кие пред по сыл ки 

ал ко голь ной бо лез ни. Здесь кар ди наль ным 
свой ством яв ля ет ся сам ал ко голь, вер нее, его 
спо соб ность сни мать эмо ци ональ ное нап ря-
же ние, ни ве ли ро вать стрес сы, а так же соз да-
вать эй фо рию, по вы шен ный фон нас тро ения 
(ра зу ме ет ся, до оп ре де лен ной сте пе ни и доз). 
Все наз ван ное и яви лось при чи ной пот реб ле-
ния ал ко го ля с глу бо кой древ нос ти до на ших 
вре мен. Се год ня уче ные эк спе ри мен таль но 
ус та но ви ли, что ал ко голь, по дав ляя им пульс 
стра ха, бес по кой ства, улуч ша ет прис по соб-
лен ность к пси хот рав ми ру ющей си ту ации и 
уве ли чи ва ет воз мож ность пе ре не се ния зна чи-
тель ных эмо ци ональ ных наг ру зок. Та ко го ро-
да дей ствие ви на и спир та, ве ду щее к сни же-
нию пси хи чес ко го нап ря же ния и тре вож нос ти, 
субъ ек тив но рав но силь но ус тра не нию са мой 
пси хот рав ми ру ющей при чи ны, не ус тра ня-
ющее, од на ко, ее са мой, в из вес тных ус ло ви-
ях соз да ет ил лю зию внеш не го бла го по лу чия. 
На де ле при на ли чии серь ез ной пси хот рав-
ми ру ющей при чи ны дей ствие ал ко го ля да ет 

толь ко вре мен ный уход от стрес сов, а по том 
че ло век все рав но воз вра ща ет ся к той же си ту-
ации, от ко то рой он ушел во вре мя пьян ства. 
Кро ме то го, бу ду чи не сос то ятель ным для раз-
ре ше ния внеш них проб лем в пе ри од за поя, 
че ло век ве дет се бя и эго ис тич но, пе рек ла ды-
вая ус тра не ние при чи ны на пле чи сво их близ-
ких. По су ти де ла, та кой обо рот пьяни це да же 
на чи на ет нра вить ся, и в пос ле ду ющем он не 
толь ко ухо дит от проб лем по доб ным об ра зом, 
но сам ста но вит ся для ок ру жа ющих боль шой 
проб ле мой. Ал ко голь об ла да ет спо соб ностью 
соз да вать за ви си мость че ло ве ка от при ема 
«сна добья»; сна ча ла это на вяз чи вая при выч ка, 
ко то рая по том ста но вит ся бо лезнью. В ре зуль-
та те че ло век уже не мыс лит и дня без зелья и 
очень му ча ет ся, ког да его нет.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ОБ ЛАС ТНЫМ ЦЕН ТРОМ ЗОЖ
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Тек ті лі гі те рең ге та мыр лан ған қа зақ хал қы 
ба ла тəр би есі не ба са на зар аудар ған. Ұл ты мыз 
қа шан да ба ла сы ның ру ха ни жа ғы нан бай бо-
лу ына кө ңіл бөл ген. Сə би дү ни еге кел ген нен 
бас тап, оның ой лы, де не бі ті мі нің дұ рыс қа-
лып та су ына, ақыл-ойы ның же ті луі не на зар 
аудар ған. Ха лық та «Ба лаң ды өз тəр би ең мен 
тəр би еле ме, өз ұл тың ның тəр би есі мен тəр-
би еле» де ген на қыл бар. Кіш кен тайы нан ба ла 
бойы на адал дық, əділ дік, мейі рім ді лік, адам-
гер ші лік си яқ ты бар із гі қа си ет тер ді сі ңі ру де 
ха лық тық пе да го ги ка ның ма ңы зы зор. Үне мі 
əдеп ті лік тəр би есін бе ру ар қы лы ба ла ны жақ-
сы дан үй ре ну ге, жа ман нан жи ре ну ге ба улу-
ды да кіш ке не ке зі нен бас та ған дұ рыс. Ха лық 
пе да го ги ка сы нан нəр ал ған ба ла ны ата-ба ба 
өси ет те рін сі ңі ріп, салт-дəс түр лер ді бі ліп, ел 
қа мын ой лай тын, ті лін, ді лін құр мет тей тін, 
өз ұл ты мен қа тар өз ге лер ді сый лай ала тын-
дай етіп шы ға ру ата-ана ның бас ты мақ са ты 
бо лу ға ти іс. Қа зір гі қо ғам ның ал дын да тұр ған 
мə се ле нің бі рі — бү гін гі жас жет кін шек тің 
бойы на бə се ке ге қа бі лет ті құн ды лық ты қа си-
ет тер ді қа лып тас ты рып, да мы ту ға ай рық ша 
кө ңіл бө лу ді қа жет ете ді. Бұл құн ды лық тар-
дың бас тау кө зі тек ха лық тық тəр бие бе ру тə-
сіл де рін де еке ні рас. Ұл ты мыз бен бір ге жа са-
сып ке ле жат қан мол мұ ра ла ры мыз дың құн-
ды лы ғы на еш кім дау ай та ал ма сы анық. Адам 
ба ла сы қо ғам да өзі нің жақ сы адам гер ші лік 
қа си еті мен, адам ды ғы мен, қайы рым ды лы-
ғы мен ар дақ та ла ды. Мі нез-құл қы ның тəр би-
есі мен бір ге бі лім ді ұш тас ты ра ал ған да ел ге 
пай да лы аза мат тар дың қа та ры кө бейе ді. Осы 
бір за ма ны ада мын өз гер ткен мы на қо ғам да 
ке ше гі ке мең гер лік тің куə сі бол ған ата-əже 
та ғы лы мын бойы на сі ңір ген ұр пақ ты қан ша-
лық ты дə ре же де кө ре міз?Ұл ты мыз дың ту ын 

жел бі ре тер ұлық ты ұл да ры мыз бен қы лық ты 
қыз да ры мыз бар ма?! Мі не, осы сұ рақ ма ңыз-
ды! Көп ке то пы рақ шаш па ған мен, бір құ ма-
лақ тың бір қа рын май ды ші рі те ті ні де ақи қат 
емес пе?
Осы күн де ЖОО-ның ал да рын да жи на лып 

жа ры са шы лым шек кен жас тар ды кө ру көз 
үй рен ген күй ге əкел ді. Ата-ана сы ның адал 
те рі мен тап қан-та ян ға нын пай да сыз дү ни еге 
ша шып, зи янын тар та тын ұл-қыз дар ға қа рап 
қат ты қын жы ла сың. Əсі ре се, еге мен ел дің ер-
те ңін дү ни еге əке ле тін нə зік жан ды лар ға тіп-
тен жа ра сым сыз! Қыз абы ройы — бо ла шақ 
от ба сы ның, бо са ға ның бе рік ті гі не қа тыс ты 
ға на емес, ұлт тағ ды ры на да қа тыс ты мə се ле. 
Ке ше гі да на ла ры мыз «қыз ды қы рық үй ден 
тый, қа ла бер се қа ра күн нен тый» деп бе кер 
ай тпа ған. Ба тыс қа елік теп ашық-ша шық киі-
нуі, қа қа ған қыс та жан емес сəн қым бат ты рақ 
бол ған ару лар мыз дың өз бо ла ша ғы на бал та 
ша бу ының бас тауы осы дан бас та ла ры сөз сіз. 
Ер те де же сір қал ған əйел ша шын жай са, қа-
зір гі кез де қа зақ тың екі қы зы ның бі рі мұ ны 
қа лып ты жағ дай ға ай нал дыр ған. Ал, кін дік 
ашу тіп тен бол ма ған. Кін ді гі тұр мақ, аяғы 
ашық қыз дар ды ата-ба ба ла ры мыз қа таң жа-
за ла ған. Ке ше гі қа зақ қыз да ры иба мен ина-
бат ты ки ім мен бір ге сі ңір ген. «Ит не же се, 
со ны құ са ды» де ген дей, адам бойы на қан дай 
тə лім ал са, сол тəр би енің иісі аң қып-ақ тұ ра-
ды. Киі мі мен жү ріс-тұ ры сы, əде бі мен əле мі 
өз ге ре ді. Өт кен ге үңіл сек, қа зақ жі гіт те рі қо-
лы на най за алып, ұл та рақ тай жер үшін жау ға 
шап қан. Ру хы би ік, на мы сы ас қар аза мат тық-
тық дə ле лі бол ған. Бү гін гі лер дің бə рі бір дей 
бол ма са да, ара сын да ба тыс қа елік теп ба ра 
жат қа ны да аз емес. Қа зір ер мен əйел ді ажы-
ра та ал май тын жағ дай ға жет тік. Құ лақ та рын-

да сыр ға, қол да рын да жү зік. Қа зақ та ри хын да 
бол ма ған бұл кө рі ніс ке қа рап ішің аши ды.
Хə кім Абай: «Адам ның жақ сы бо луы те гін-

де емес, тəр би есін де, ақы лын да, өнер, бі лі мін-
де. Адам ға үш алу ан адам нан мі нез жұ ға ды: 
ата-ана дан, ұс та зы нан, құр бы сы нан. Əсі ре се 
олар дың қай сы сын жақ сы көр се, со дан көп 
жұ ға ды», — де ген екен. Шын ды ғын да, жас тар-
дың та ғы лым-тəр би есі не əсер ет кен не бол ды 
де ген сұ рақ қа Абай ата мыз дың асыл сө зі нің 
аясын да бір ге жауап із дейік ші.
Тəр бие — ха лық тың ға сыр лар бойы ірік-

теп, жи нақ тап ал ған озық тə жір би есін, дү ни-
ета ны мын, өмір ге де ген көз қа ра сын жас ұр-
пақ тың бойы на сі ңі ру, со ған сай мі нез-құ лық 
қа лып тас ты ру. Өсіп ке ле жат қан ұр пақ тың 
ата-ана сы осы іл кі ден қа лып тас қан тə жір бе ні 
қол ға ал са, ұлт тық мі нез қа лып та са ды, ата-ба-
ба дəс тү рі сақ та ла ды.
Ұлы ой шыл əл-Фа ра би: «Адам ға ең бі рін-

ші бі лім емес, тəр бие бе рі луі ке рек, тəр би есіз 
бе ріл ген бі лім — адам зат тың қас жауы, ол ке-
ле шек те оның бар лық өмі рі не апат əке ле ді» 
де ген екен. Ата-ба ба мыз қа лып тас тыр ған қа-
лып та тəр би есі тү зу бо лып бой кө тер сек, дау-
ға да, жау ға да бе ріл мей тін ұр пақ бо ла ры мыз 
анық!
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Қа зір гі жас тар дың ақыл-па ра са ты құл ды-
рау үс тін де. Олар аяқ ас ты нан бə ле ге ұры нып, 
абы ройы нан айы ры лып қа ла тын жəйт тер де 
бар шы лық. Осы кез де олар ды жақ сы тəр бие 
ға на тү зеп, дұ рыс жол ға са ла ала ды. Кей бі ре-
улер бі лім ді бол са тəр бие өзі-ақ қа лып та са ды 
дей ді. Сон дық тан бі лім ді бол ған жөн де се ді. 
Бі лім ал ған ның бə рі жақ сы тəр би елі бо ла ал-
май ды. Бі лім алу үшін де тəр бие қа жет. Тəр-
ті бі осал, ата-ана сы ның ақы лын ал май са бақ 
бе ті не қа ра май тын ба ла қа лай бі лім ді бо ла 
ала ды. Бір сөз бен ай тқан да тəр би елі бол са 
ға на бі лім ала ды. Тəр бие ақыл мен ты ғыз бай-
ла ныс ты. Адам ды адам қы ла тын — ақы лы. 
Ақыл сыз адам ға дұ рыс тəр бие қа лып тас пай-
ды. Хал қы мыз да «Ақыл ды ға ер сең адас пай-
сың» де ген тəм сіл бар. Ата-ана мен аға бу ын-
дар дың ақы лын алып, со лар сіл те ген дұ рыс 
жол мен жү ре тін бол са, жас жет кін шек тер ге 
тə лім-тəр бие қа лып та са ды. Бі рақ олар ға тір-
ші лік ет кен ор та дан əсер ете тін тə лім-тəр бие 
де жоқ емес. Əсі ре се ба ла үл кен дер ге елік те-
гіш ке ле ті нін ес кер ген жөн.
Ба ла ның қа сын да ғай бат сөз ай ту, оғаш қы-

лық көр се ту ора сан зор зи ян ды екен ді гін біз 
бі лу ге ти ім піз. «Ұяда не көр се, ұш қан да со ны 
ала ды» де ген мə тел осы ны ес кер те ді. Ал лаһ-
тың ілі мі не не гіз де ліп, құ ді ре ті мен жа зыл ған 
«Ға лам» ат ты кі тап та: «Бой да ғы ақыл-жі гер ді 
ақыл мен бас қа ра бі ліп, ақы лы мен ар-ұж да-
ны ның үні не құ лақ ас қан дар ға на ақи қат қа 
көз жет кі зе ді» де лін ген. Қай сы сы пай да лы де-
ген ді са рап та ған ту ра. Ата-ба ба ла ры мыз дың 

«қа быр ғаң мен ақыл дас» де ге ні — ісің ді əуелі 
жақ сы лап ой ла нып бас та де ге ні ғой. Сол се-
беп тен ба ла өзі мə се ле ні дұ рыс ше ше ала тын 
хал де бо луы ке рек. «Ашу — дұш пан, ақыл — 
дос, ақы лы ңа ақыл қос» деп те гін ай тпа ған 
ба ба лар.
Мұ сыл ман ның мін де ті са лауат ты іс тен тай-

мау бо лып та бы ла ды. Па ра сат ты əре кет адам-
ның өз іс-əре кет те рі мен ұс тан ған жо лы ның 
ең жақ сы, ең дұ рыс жол еке ні не кə міл ила на 
оты рып, кө ңі лін өз ге лер ге де ген жа ман пи-
ғыл дан та за ұс тауын біл ді ре ді. Ар дақ ты Пай-
ғам ба ры мыз: «Бір-бір ле рі ңе те ріс қа ра маң дар, 
кек сақ та маң дар, бір-бір ле рің ді кө ре ал май 
жүр мең дер, қа рым-қа ты нас та рың ды үз бең-
дер, ей, Ал лаһ тың құл да ры, дос бо лың дар» — 
деп ес кер ткен. Бұл ха дис те гі тəр би елік мəн. 
Əр адам ның тағ ды ры тəр би еге ты ғыз бай ла-
ныс ты. Жақ сы тəр би ені əр адам ерін бей, жа-
лық пай бар күш, ын та-жі ге рін жұм сап ба рып 
өзі тауып ала ды. Жақ сы тəр би елі адам жыр-
ғау лы өмір сү ре ала ды. Яғ ни бас қа ға кі ріп тар 
бол май ды. Ақыл сыз ба ла те ріс тəр бие ала ды 
да өмі рі күң гірт, кө лең ке лі бо ла ды. Қыс қа сы 
күл ді кө меш өмір ке ше ді де ген сөз. «Тəр бие 
тал бе сік тен» емес, тіп ті ана құр са ғы на ба ла 
пай да бол ған кез ден бас та ла тын ды ғы ғы лым-
да анық тал ған. Ба ла ның тəр би есі не əке-ше ше-
сі нің ат қа ра тын рө лі ора сан зор. Ата-ана ба ла 
тəр би есі нің не гі зін дұ рыс қа лап бер се, олар 
ары қа рай өзін-өзі алып ке те ді. Егер ал ғаш қы 
мағ лұ мат — тəр би ені дұ рыс бе ре ал ма са, ба-
ла те ріс тəр би елі бо ла ды. Ақыл-па ра са ты аз, 

же ңіл тек, ұш қа лақ кей бі рі ішім дік ке бе рі ліп, 
ес-ақы лы нан айы ры лып əр түр лі қыл мыс қа да 
ұрын ған ата-ана дан не қайыр. Қыл мыс-қай-
шы лық қа ұры нып, сот та лып сор лап жүр ге ні 
де көп. Əке-ше ше құл ды ра са, құ лық са на лық 
жа ғы нан ба ла ға ке са па ты ти іп, кө ңіл-күй ді 
құ ла зы та ды.
Жас тар ды тəр би елеу үшін ата-ба ба дан бе-

рі жал ға сып ке ле жат қан на ным-се нім, ырым, 
салт-дəс түр мен ата ді ні міз дің тəр би елік ма-
ңы зын ерек ше пай да лан ған жөн. Біз дің ді ні-
міз тəр би елік ма ңыз ды дін. Ис лам ді нін де ұр-
лық іс те уді ха рам деп шек те ген дік тен өр ке ни-
ет ті мұ сыл ман ел де рі нің хал қы дү ние-мүл кі 
ашық-ша шық жат са да бі ре улер оны қым қы-
рып- жым қыр май ды. Же тім-же сір дің ақы сын 
же мей ді, ке рі сін ше кем-ке тік, ке дей-кеп сек, 
ауру-сыр қау, міс кін дер ге қам қор шы бо лып 
қол ұшын бе ріп жəр дем де се ді. Мі не, мұ ның 
бə рі на ғыз мұ сыл ман дық, адам гер ші лік қа-
си ет. Жү ре гі не иман ұяла ған пен де ар-ұят-
ты, ақыл-па ра сат ты бо ла ды да ұрыс-тө бе лес, 
жан жал, ұр лық, зор лық-зом бы лық, мас кү-
нем дік си яқ ты жат қы лық қа, арам дық қа бар-
май ды. Қыс қа сы қан дай да бір қыл мыс-қай-
шы лық қа ұрын бай ды. Жал пы бі лім бе ре тін 
мек теп тер де эти ка, əдеп са ба ғы жү рі луі ти іс. 
Əр бір имам, қа жы лар, ді ни сауат ты лар бұл 
іс ке құл шы на кі рі сіп, ді ни тə лім-тəр бие жа-
са са, ор та мыз да ғы па сық тар, кү нə кар лар, сат-
қын дар, күн шіл дер, жем қор лар, па ра қор лар, 
жа ла қор лар азайып, тəр тіп жақ са рып, қа зақ 
хал қы па ра сат ты, ақыл- ой лы, бауыр мал, өне-
ге лі ел бо лар еді.

К. Т/ МЫС ХА Н/ ЛЫ

Жа һан да ну қо ға мын да ете гін кең ге жай ған 
не бір сұм дық тар бе лең алып ба ра жат қа нын 
еш кім жоқ қа шы ға ра ал май ды. Со ның бір қа-
тар жəйт та ры жас та ры мыз дың ара сын да кең 
етек алу да. Оған кө бі не се са на-се зім нің дұ рыс 
же тіл мей, қа ра мен ақ ты ажы ра та ал май, қо-
ғам да ғы бо лып жат қан мың əлек ке тө теп бе ре 
ал май, өз де ге нін іс теп жүр ген жас та ры мыз 
да бар шы лық. Ақы ры со ңын да мұ ның бə рі 
ата-ана ның тəр би есі не ке ліп ті ре ле ті ні та ғы 
бар. Бү гін гі ба ла — ер тең гі қо ғам ның өкі лі. 
Адам бо лып қа лып та су жо лын да тал бе сік 
тəр би енің ат қа ра тын рө лі өте зор. Сон дық тан 

əр бір дү ние есі гін аш қан ба ла ға бе сік тен бе лі 
шық пай жа тып, тəр би енің кө зін ана ның жы-
лы ала қа ны, нəр лі сөз де рі ар қы лы да ры ту ды 
се зін те бі лу ке рек. Игі лік пен ізет ті, сый лас-
тық ты, сүйіс пен ші лік ті, мейі рім ге то лы өмір-
ді же те мең ге ру ге ба улу қа жет.
Со ған орай қа зір гі жас тар ды алып қа ра-

сақ, бə рі нің тəр би есі əр түр лі. Оған се беп не? 
Мүм кін сол жас тар дың ара ла са тын ор та сы 
əсер ете ме? Əл де ба тыс қа елік те уші лік пе? 
Қа ра көз қыз да ры мыз дың те ріс жол ға тү сіп, 
қол да ры на шы лым алып, бө тел ке ұс тап, мұр-
ны, тіп ті кін дік те рі не шейін те сіп алып, ашық-

ша шық киі ніп ба ра жат қа нын көр ген де қа лай 
ішін ашы мас қа? Бі рақ, көп жас та ры мыз дың 
бұл жəйт ты «мо да» қу ып, кү нен-күн ге көр ге-
нін қай та лап ке ле жат қа нын бай қай мыз.

«Ел бо лам де сең, бе сі гің ді тү зе» де ген, ер-
тең ұл тқа жат, тас бауыр, ар мен ұят ты ке ше гі 
күн мен жо ғал тқан, сый лас тық пен құр мет тен 
ма құ рым жас тар ды көр сең, қа те лік ті қай дан 
із деп, кім ді кі нə лі ете міз? Са на сы бар, се зі мі 
жоқ ұр пақ қа та рын кө бей ткі міз кел ме се, пе-
ріш те ле рі міз ді ана ның қа си ет ті ақ сү ті не той-
ды ра тал бе сік те тəр би елейік!

АЙ ДА НА БАЙ КЕН ЖИ НА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ4 
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Ба ла 8ке-ше ше ні' пер зен ті, 
6р па +ы. Ата-ба ба ла ры мыз ба ла 
т8р би есі не ерек ше на зар ауда-
рып, «Ба ла ны же ті ге кел ген ше 
тый ма, же ті ден он т<р тке кел-
ген ше *6 лын ша *и на, он т<рт тен 
кейін *6р да сын дай сый ла» — 
деп, ба ла ны' ой-<рі сі да му ке-
зе 'ін ерек ше ба +а ла +ан. Абай 
ата мыз: «Адам ата-ана дан ту +ан-
да ес ті бол май ды, ес тіп, к< ріп, 
6с тап, та тып ес кер се, д7 ни еде гі 
жа* сы, жа ман ды та ни ды-да +ы, 
сон дай дан біл ге ні, к<р ге ні к<п 
бол +ан адам бі лім ді бо ла ды», — 
дей ді.

Ба ла тBр би есі — ке ле шек 8о-
:ам тBр би есі. Сол ке ле шек 8о :ам 
иеле рін жан-жа8 ты же тіл ген, а8ыл-
па ра са ты мол, мB де ни, :ы лы ми 
<рі сі озы8 етіп тBр би елеу — біз ді9 
де 8о :ам ал дын да :ы бо ры шы мыз. 
Ата-ана ны9 ба ла тBр би есі не де ген 
жауап кер ші лі гі Aр па8 тан Aр па8 8а 
жал :а су да. «Ба ла пан Aяда не к<р се, 
Aш 8ан да со ны іле ді» де ген дей, ата-
ана ны9 к=н сайын ат 8а рып ж=р ген 
жA мы сы ба ла :а =л кен са ба8. Жас 
ба ла лар ды9 =л кен дер не ай тса, со-
ны ай та ты ны, не іс те се, со ны іс те гі-
сі ке ле ті ні бел гі лі. Ба ла ны9 =й ден 
к<р ге ні, ете не жа 8ын да ры нан ес-
ті ге ні ол =шін адам гер ші лік тBр би-
ені9 е9 =л ке ні. Де мек, жа8 сы лы8 8а 
Aм ты лып, жа :ым ды іс тер мен ай на-
лы са тын адам ны9 ай на ла сын да :ы-
лар :а бе рер тB лі мі мол бол ма8

Ма ман дар ды9 пі кі рі не с=йін сек, 
ба ла лар мен жа с<с пі рім дер те ле-
ауди то ри яны9 е9 бел сен ді к< ру ші-
ле рі екен. Kр бір ба ла ша ма мен <з 
уа8ы ты ны9 30 пайы зын эк ран ны9 
ал дын да <т кі зе ді. Ол ор та есеп пен 
мек теп ке бар :ан ша 5 мы9 са :ат, 
мек теп бі тір ген ше 19 мы9 са :ат те-
ле ди дар ал дын да оты ра ды екен.

«Ел бо лам де се9, бе сі гі9 ді т= зе» 
де мей ме? Мультфильм — жас Aр-
па8 ты тBр би еле уде =л кен р<л ат 8а-
ра ды. Ба ла ла ры мыз те ле ди дар дан 
не к<р се, со :ан елік тей ді, жа8 сы 
мен жа ман ды да со дан =й ре не ді. 
Ен де ше жас бу ын ны9 бойын да ту-
:ан тіл, мB де ни ет пен та рих 8а де-
ген 8ы зы :у шы лы :ын арт ты ру =шін, 
сон дай-а8, ба ла ны9 ой-<рі сін да-
мы ту :а, Aлт ты8 рух та :ы тBр би есі ні9 
бе куі не жол са ла тын 8а за8 ті лін де гі 
ани ма ци ялы8 фильмдер к<п шы-
:а ры лу ке рек. 6а зір гі а8 па рат ты8 
за ман да к< гіл дір эк ран ны9 к=ш ті 
на си хат 8A ра лы на ай нал :а нын ес-
кер сек, отан ды8 те ле ар на лар :а ба-
ла :а Aлт ты8 тBр бие бе ре тін 8а за8 
ті лін де гі мультфильмдер шы :а ру 
ке зек к=т тір мес мB се ле еке нін атап 
ай т8ым ке ле ді.

Ба ла лар ды адам гер ші лік ке тBр-
би еле уде Aлт ты8 пе да го ги ка 8а-
шан да ха лы8 тBр би есін =л гі тA та ды. 
Ха лы8 пе да го ги ка сы на нB рес те ні9 
се зі мін ана ны9 Bуені мен оята тын 
бе сік жыр ла ры, да на лы8 8а то лы 
ма 8ал-мB тел дер, жAм ба8-жа 9ыл-
тпаш тар, 8и ял-:а жайып ер те гі ле-
рі, ой-<ріс ті да мы та тын ойын дар, 
Aлт ты8 тBр бие не гіз де рі жа та ды. 
Мі не, мA ны9 бар лы :ы адам гер ші-
лік ке ба ули ды. Олай бол са, тBр бие 
кіл ті — ха лы8 пе да го ги ка сын да 
де уге то лы8 не гіз бар. Jй тке ні хал-
8ы мыз ды9 тB лім-тBр би елік мA ра сы 
адам гер ші лік ті, 8айы рым ды лы8 ты, 
мейір бан ды8 ты дB ріп тей ді.

ТО� ЖАН НА БИ �АП ПА РО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ4 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Т7рбие басы — тал бесік

«Ел болам десе&, бесігі&ді т�зе»
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Қа зақ хал қы ның тəр бие құ рал да ры ның 
бі рі — тыйым сөз дер. Бұл сөз дер есі кір ген 
ба ла лар ды жа ман əдет, жат пи ғыл, орын-
сыз қы лық, те ріс мі нез дер ден сақ тан ды-
рып отыр ған. Ті зе ні құ шақ тау — жал ғыз 
қа лу дың, қол ды тө бе ге қою — ел-жұрт тан 
бе зі ну дің, үл кен нің жо лын ке су — əдеп сіз-
дік тің, ас ты тө гу — ысы рап тың бел гі сі деп 
та ныл ған жə не он дай ер сі іс тер ге қа таң 
тыйым са лын ған. Мұн дай тыйым сөз дер 
ел ішін де өте көп. Оның бə рін қам ти ал-
ма ған мен кей бір үл гі ле рін қа ғаз ға тү сі ріп 
ұсы нып отыр мыз.

Дастарханды, тама8ты баспа.• 
Кісі мініне к=лме, кемтар:а к=лме.• 
Малды, ыдысты, тама8ты теппе.• 
Суды сапырма, су:а дBретке отырма, су:а • 
т=кірме.
К<кті жAлма, шашы9ды жAлма.• 
>й айнала ж=гірме.• 
Боса:аны керме, 8Aша8тама.• 
Табалдыры8ты баспа, отырма.• 
>йді сабама, малды бас8а сабама.• 
Бейіт тAсынан шауып <тпе, ж=гіріп <тпе.• 
Бейітке 8олы9ды шошайтпа, о:ан 8арап т=зге • 
отырма.
Итке ожаумен ас 8Aйма.• 
Т=нде =й сыпырма, т=нда тырна:ы9ды алма.• 
>лкендерді9 жолын кеспе, с<зін б<лме.• 
Б=йірі9ді таянба, жер таянба, иегі9ді таянба.• 
Шашы9ды жайма.• 
Беті9ді баспа.• 
Тізе9ді 8Aша8тама.• 
Jтірік жылама.• 
ЖAлдызды, адамды санама.• 
Сыпыр:ышты тік 8ойма.• 
6олы9ды 8усырма.• 
Адам:а пыша8, мылты8 кезенбе.• 
Бос бесікті тербетпе.• 
6Aранды, тама8ты баспа.• 
Жа8ын адам:а пыша8 сыйлама.• 
ТAзды, к=лді баспа.• 
Отпен ойнама, оттан аттама, от8а т=кірме.• 
Нанды жерге тастама, =стіне бас8а затты • 
8ойма.
Бейуа8ытта жылама, Aйы8тама.• 
Бейуа8ытта кісіге к<9іл айтпа.• 
Б<ркі9ді теріс киме.• 

>йде ыс8ырма.• 
>йге ж=гіріп кірме.• 
Мойны9а белбеу жіп салма.• 
Айды 8олы9мен к<рсетпе.• 
6Aды88а т=кірме, ыдыс8а т=кірме, жо:ары • 
8арай т=кірме.
Шелектегі су:а аузы9ды батырма.• 
А8ты т<кпе.• 
Адамды айналма.• 
Адам:а 8арап т=кірме, есінеме.• 
Жал:ыз а:ашты кеспе.• 
Пыша8ты9 ж=зін жалама.• 
Пыша8ты шал8асынан 8ойма.• 
Та9дайы9ды 8а8па, басы9ды шай8ама.• 
6ызды Aрма.• 
Кісіге, мола:а сауса:ы9ды шошайтпа.• 
Орынсыз к=лме.• 
Кісі айыбын бетіне баспа.• 
К<п с<йлеме.• 
Адам:а, мал:а зBбір жасама.• 
Бала9а бас8а Aрма.• 
Ата-ана9а 8арсы келме.• 
Т=нде су:а барма.• 
Беті9ді сызба.• 
Нанды бір 8олы9мен =збе.• 
Асты =рлеме, асты жамандама.• 
Тама8ты сораптап ішпе.• 
6олы9ды т<бе9е, желке9е 8ойма.• 
Jтірік к=лме, <тірік с<йлеме, <тірік жылама.• 
Ішегі9ді тартпа, табаны9ды тартпа.• 
6ыз Aлды9, Aл 8ызды9 киімін кимесін.• 
Діні9ді сатпа, Aлты9ды сатпа, ары9ды сатпа.• 
6Aдай:а, пай:амбар:а, Bулиеге тілі9ді тигізбе.• 
6абірді баспа.• 
Аманат8а 8иянат жасама.• 
Ант ішпе, Bбес с<йлеме.• 
Jтірік куBлік жасама.• 
Намазды бAзба.• 
6Aсты9 Aясын бAзба.• 
6Aмырс8аны9 Aясын баспа.• 
Lрлы8 8ылма, зорлы8 8ылма.• 
Тілі9ді шайнама, тілі9ді тістеме, шы:арма.• 
Сауса:ы9ды аузы9а салма.• 
Кісі =йінде т=регеп тAрма.• 
Т=регеп тAрып немесе жатып тама8 ішпе.• 
Сауса:ы9ды кеземе.• 
Ая:ы9ды тAсама, 8олы9ды байлама.• 
К<п ішінде 8атты с<йлеме, 8атты к=лме.• 
Желге 8арсы т=кірме, желге 8арсы дBрет • 
сындырма.
>лкеннен бAрын с<йлеме.• 
>лкеннен бAрын тама8 жеме.• 

>лкеннен бAрын отырма, жатпа.• 

>лкенні9 бетінен алма.• 

Ша8ырма:ан жерге барма.• 

РA8сатсыз =йге кірме.• 

ЖAрт к<зінше кекірме, 8асынба.• 

ЖAрт алдында 8Aла:ы9ды 8асыма, мAрны9ды • 

шA8ыма.

Жерді сабама, жерді тепкілеме.• 

Баланы шошытпа.• 

Ат8а теріс отырма.• 

6айы8ты тербелтпе.• 

Kдепсіз с<зді айтпа, <тірік айтпа.• 

Ма8танша8 болма, тBкBппар болма.• 

Kйелге к=ш к<рсетпе.• 

Малды бо8тама.• 

Асты 8орлама.• 

ЖBндікті жBбірлеме.• 

Уhілеме.• 

Ма9дайы9ды, басы9ды Aрма.• 

Отты, оша8ты аттама.• 

Дастарханды, ыдысты, тама8ты аттама.• 

Жаман Bдетті =йренбе.• 

Жаманат ша8ырма.• 

Жаман ырым жасама.• 

Етбеті9нен жатпа.• 

Ерсі 8имыл жасама.• 

Шашы9ды, тырна:ы9ды <сірме.• 

Кісі т<сегіне отырма.• 

Теріс 8арап отырма, ж=ре9нен отырма.• 

Сол 8олмен тама8 ішпе.• 

Шалбарды басы9а жастама.• 

6олы9ды арты9а Aстама.• 

Т=нде мал санама.• 

Т=нде к=л шы:арма.• 

Та9ерте9гі асты тастама.• 

К<зі9ді жыпылы8татпа.• 

6олы9ды кеуде9е 8ойма.• 

Ерні9ді шы:арма.• 

Орынды8та ая:ы9ды ай8астырып отырма.• 

Бала бетіне =рлеме.• 

Тырна:ы9ды тістеме.• 

С. КЕНЖАХМЕТ/ЛЫ

Т<гілші ж�рек – жыр �ні

#ателік
Анам мені алдыруды ойлаған,

Əкемде де мейірім жоқ əкелік.

Дүниеге əлі келе қоймаған

Сəби едім...

Менің атым – қателік.

Əлди айтар əлемге бұл шыға алмай,

Бұлқынумен тар құрсақта тұншықтым.

Мен жылауды білмесем де уанбай,

Тумай жатып қарғыс алған қырсықпын.

Əкем үшін əлі ертемін, дерт едім,

Алдымда ажал, жан-жағымда бекініс.

Ал шешемнің шерлі өзегін өртедім,

Шикі өкпемін...

Менің атым – өкініш.

Жарып шығып жан анамның жатырын,

Жарық жалған, сені көрсем бір шығып.

Жанталасқан бір жетімге жасырын,

Төріңді бер, ей, тəкаппар тіршілік!

Əлсіз əке, ақылсыздау анама,

Тілім де жоқ айтар сыртқа теппе деп.

Сөніп барад бір шарасыз шарана

Өгейсіткен өміріне өкпелеп.

Келмей жатып кең дүниеге сыймаған,

Бір ананың құрсағына сыйса да.

Мен – бəріне мұң мен қайғы сыйлаған,

Жақындары жатырқаған бейшара.

Бауыр еті бөлшектеген, безінген,

«Екеуіне» ел өсегі жоғары.

Селкілдеген бір-ақ сəттік сезімдер –

Бір бейкүнə жетімектің обалы.

Естімеген тірі пенде, бір адам

Іңгəламай іштен тынған шерлімін.

Мен анамның көз жасы боп құлағам,

Ал əкемнің күрсінісі мендік үн.

Есік көрмей анам ашқан етегін,

Маңдайымның соры болды сол менің.

Мешіт көрмей менменсіген əкенің,

Баласы боп, мен де бесік көрмедім.

Уын таттым өзім білмес ғаламның,

Маған жабық бұл əлемге бөтенмін.

Мендік өмір – ащы өксігі анамның,

Ал, қабірім – қателігі əкемнің.

БОТАК	З М/ХИДЕН�ЫЗЫ

Əң гі ме міз дің əл қис са сын Қа зақ стан-
дық жас тар дың əлеу мет тік мə се ле ле рі не 
зерт теу жүр гіз ген ға лым дар дың де рек-
те рі мен бас тайық. Жас тар өмі рін де гі 
түй ткіл ді мə се ле лер дің 5 өзек ті сін атап 
өтейік. Елі міз де жас тар мə се ле ле рі не қа-
тыс ты зерт те улер дің аз бо лу ына бай ла-
ныс ты ре сей лік ма ман дар дың мə лі мет-
те рі не сүйе ну ге ту ра кел ді.

Жас ма ман: 
«Бол са» дей ді «Бас па нам»

Яғ ни пə тер мə се ле сі. Жас тар үл кен өмір-
ге ен ді ға на аяқ бас қан, не гі зі нен ата-ана та-
быс та ры есе бі нен күн кө ріп жүр ген қо ғам-
да ғы же ке тап бо лып та бы ла ды. Де ген мен, 
ата-ана ба ла сы на, əсі ре се үй лен ген нен кейін 
же ке пə тер алып бе ре ал май ты ны бел гі лі. 
Көп жағ дай да ата-ана ба ла ла ры ның та лап-
та рын қа на ғат тан ды ру ға ма те ри ал дық тұр-
ғы дан қау қа ры жет пей қа ла ды. Жас тар дың 
қал та сы те сік. Ал, не сие алайын де се, тұ рақ-
ты жұ мы сы, қо мақ ты та бы сы бол ма ған дық-
тан, олар ға бан ктер не сие бе ре қой май ды. 
Екін ші мə се ле, ама лын тауып не сие ал ған 
күн нің өзін де жас тар дың аса жо ға ры үс те-
ме мен бе рі ле тін не си елер ді тө ле уге қал та-
ла ры кө тер мей ді.

Бі лім — ар зан, бі лу — �ым бат
Жо ға ры бі лім сіз, кə сі би да яр лық сыз та-

бы сы жақ сы жұ мыс та бу қи ын. Сон дық тан, 
жас тар дың де ні, дə лі рек ай тқан да, ер те ңін 
ой ла ған дар мек теп тен кейін жо ға ры оқу 
орын да рын жа ға лай ды. Бі рақ, гран тқа қо лы 
жет пе се, қар жы тап шы лы ғы та ғы да қол-

бай лау бол мақ. Өмір жо лын ен ді ға на бас-
та ға лы отыр ған жас қо мақ ты қар жы ны қай-
дан та ба ды? Осы орай да ем ти хан нан не ме се 
тес ті ле уден сү рін бей өт кен дер ға на оқу ды 
одан əрі жал ғас ты ру ға лайық де ген пі кір дің 
де сы ңар жақ көз қа рас еке нін мойын дау ға 
ту ра ке ле ді. Бо ла шақ та жақ сы ма ман, іс кер 
ұйым дас ты ру шы бо лып шы ғу үшін сы нақ-
тар ды 4 пен 5-ке тап сы рып көз ге тү су тіп тен 
де мін дет ті емес. Өй тке ні, қан дай да бол ма-
сын тест сұ рақ та ры ның адам ның бойын да-
ғы бү кіл қа бі лет-мүм кін дік те рін ашып бе-
ре ал май ты нын екі нің бі рі не бел гі лі жайт. 
Ке рек де се ңіз, сы нақ тар дан сү рін бей өтіп, 
оқу ды ой да ғы дай аяқ тап шық қан кей бі ре-
улер дің кейін прак ти ка лық жұ мыс қа кел-
ген де қа бі лет сіз бо лып шы ғып жа туы да бек 
мүм кін. Бұл жер де ем ти хан, тест си яқ ты 
сы нақ тар дан өте ал ма удың сал да ры нан жо-
ға ры бі лім ге, дə лі рек ай тқан да, дип лом ға 
қол да ры жет пей қал ған жас тар дың ара сын-
да та лай-та лай іс кер лер мен да рын дар дың 
бо луы мүм кін-ау…

«Ой на� тап ж� ріп, от бас па»
Жас тар дың кө ңіл кө те ре тін, уақыт өт кі-

зе тін орын дар із деуі та би ғи жайт. Се бе бі, 
бос уақыт та рын пай да лы өт кі зу дің ама лын 
та ба ал май зе рік кен жас тар дың те ріс жол-
ға тү сіп ке туі оп-оңай. На шар қор лық, мас-
кү нем дік, ұр лық, тө бе лес си яқ ты қыл мыс-
тар да дəл осын дай əлеу мет тік се беп тер ден, 
əсер шіл, қыз ба мі нез жас тар дың «екі қол да-
рын ал да ры на сый ғы за ал ма ула ры нан» ту-
ын дап жа та ды…

«�мір т� гіл �зім ді де біл мей мін…»
Бұл жер де əң гі ме та быс ту ра лы бо лып 

отыр. Тіп ті, дип ло мы бол ған күн нің өзін-
де ең бек өті лі жоқ жас ма ман ның жо ғар ғы 
жа ла қы ала тын жұ мыс қа ор на ла са қоюы 

екі та лай. Ал, жас тар өмір дің бар лық қы зы-
ғын кө ре жү ріп, емін-ер кін өмір сүр гі ле рі 
ке ле тін ді гі аян. Оның бə рі оңай лық пен іс ке 
аса қоя тын ша ру алар емес. Əсі ре се, əр кім өз 
кү нін өзі кө руі ти іс де ген на рық тық за ман да 
бұл проб ле ма лар дың ше ші луі мейі лін ше 
қи ын түйін ге ай на лып отыр

Ар ман алыс �а же те лей ді…
Ре сей лік ма ман дар дың пайым дауын ша, 

бү гін гі жас тар дың бойын да нақ ты өмір лік 
ба ғыт-бағ дар лар жоқ. Өй тке ні, қа зір мем ле-
кет тік дең гей де қа лып тас ты ры ла тын ор тақ 
мақ сат тар да жұр тшы лық ты со ған жұ мыл-
ды ра тын қу ат ты на си хат тық ма ши на əлі қа-
лып тас па ған. Біз дің əке ле рі міз бен ана ла ры-
мыз қо ғам заң ды лық та ры ту ра лы бі лім де рі 
бол ды, олар қан дай мақ сат тар ға қол жет-
кі зу дің мүм кін еке нін жə не қай сы ла ры ның 
мүм кін емес еке нін ал дын-ала біл ді — деп 
есеп тей ді ре сей лік са рап шы лар. Мұ ны бү-
кіл ел ді тек өзі нің ай на ла сы на топ тас ты ру-
ды мақ сат ет кен ком му нис тік пар тия жү зе ге 
асыр ды. Ал, қа зір он дай мүм кін дік тер жоқ. 
Өй тке ні, қа зір ел де пар ти ялар да, бір лес тік-
тер де түр лі ағым дар да көп. Оның сыр тын-
да қа зір гі жас тар бү гін гі пар ти ялар дың бұ-
рын ғы дай «ком му низм ор на ту» үшін емес, 
би лік ке та ла су үшін құ ры ла ты нын жақ сы 
бі ле ді. Сон дық тан, өмір ден əлі өз ор нын 
тауып үл гер ме ген жас бу ын ды қап тап кет-
кен са яси пар ти ялар он ша қы зық ты ра қой-
май ды. Дү ние жү зі бойын ша жүр гі зіл ген 
көп те ген зерт те улер жас тар дың са ясат пен 
ай на лы су ға он ша құ лық ты емес екен де рін 
анық та ған. Ол аз дай, жас тар бə рін бір қо ңы-
ра умен ше ше са ла тын «кры ша сы бар лар-
ды» кө ріп, өз де рі нің дəр мен сіз дік те рі мен 
ша ра сыз дық та рын се зі ну ге мəж бүр.

А� ША �АР АЙ ДЫН

Тыйым с<здер

Біле ж�рі&із…
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Дворец студентов: здесь сбываются мечты

Стать пев цом или му зы кан том, иг рать в 
КВН или тан це вать в прос лав лен ном кол-
лек ти ве… Сту ден ты КарГУ мо гут ре али зо-
вать лю бую свою твор чес кую меч ту в цен тре 
куль тур ной жиз ни на ше го уни вер си те та — во 
Двор це сту ден тов.

Дво рец сту ден тов — это уни каль ное ар хи тек-
тур ное со ору же ние с мно го фун кци ональ ным за-
лом на 800 мест, ос на щен ным сов ре мен ной зву ко-
вой ап па ра ту рой, удоб ны ми ре пе ти ци он ны ми по-
ме ще ни ями, хо ре ог ра фи чес ки ми за ла ми, сту ди ей 
зву ко за пи си, уют ным сту ден чес ким ка фе те ри ем. 
По тра ди ции все са мые важ ные в жиз ни каж до го 
сту ден та со бы тия — от за чис ле ния и до тор же-

ствен но го ак та вру че ния дип ло мов — про ис хо дят 
имен но здесь, во Двор це сту ден тов. При шед шим 
сю да пре дос тав ля ют ся не ог ра ни чен ные воз мож-
нос ти при ло жить свои спо соб нос ти к твор че ству, 
ор га ни за ции и про ве де нию праз дни ков, кон кур-
сов и фес ти ва лей. Во Двор це сту ден тов соз да ны и 
ра бо та ют твор чес кие кол лек ти вы, объ еди ня ющие 
лю би те лей му зы каль но го, хо ре ог ра фи чес ко го, те-
ат раль но-дра ма ти чес ко го и дру гих ви дов ис кус-
ства. Мы вам рас ска жем о са мых по пу ляр ных.

Клуб акы нов «Ша быт» был соз дан в 2001 го ду 
с целью при об ще ния сту ден чес кой мо ло де жи к 
са мо быт но му жан ру ка зах ской ху до же ствен ной 
куль ту ры — ай ты су. В соз да нии и ра бо те клу ба 
боль шую под дер жку ока за ли ве ду щие пре по да-
ва те ли фи ло ло ги чес ко го фа куль те та — кан ди да-
ты фи ло ло ги чес ких на ук, до цен ты Аса нов Кой-

лы бай Да улет ха но вич, Жа рыл га пов Жан сая Жан-
га зи евич, а так же сту ден ты и вы пус кни ки КарГУ 
Жу ну сов Сат ты бай, Ке нес бе ков Ер ка нат. Сту ден-
ты — учас тни ки клу ба ре гу ляр но ор га ни зу ют по-
эти чес кие ве че ра с приг ла ше ни ем мо ло дых и из-
вес тных по этов и му зы кан тов. Час ты ми гос тя ми 
клу ба ста ли ла уре аты рес пуб ли кан ских и меж-
ду на род ных кон кур сов и фес ти ва лей Рус лан Нур-
бай, Кай рат Ас ка ров, Се рик Са гын тай, Гуль жан 
Рус те мо ва, Ер лан То ле утай, Ер лан Ку жи ма нов, 
Сер жан Му са ин и др. В 2005 го ду Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет стал ини ци ато ром 
и ор га ни за то ром про ве де ния об лас тно го сту ден-
чес ко го ай ты са акы нов, пос вя щен но го 80-лет не му 
юби лею пер во го рек то ра уни вер си те та ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва, в ко то ром ак тив ное учас тие при ня-
ли и ста ли ла уре ата ми ре бя та из клу ба «Ша быт». 
Учас тни ки кол лек ти ва выс ту па ют на об лас тных 
и рес пуб ли кан ских ай ты сах, за ни ма ют при зо вые 
мес та. В уни вер си те те еже год но про во дят ся сту-
ден чес кие ай ты сы акы нов в рам ках праз дно ва ния 
На урыз мей ра мы, Дня уни вер си те та.

На род ный ан самбль тан ца «Жар кын» — 
один из са мых прос лав лен ных хо ре ог ра фи чес ких 
кол лек ти вов не толь ко Ка ра ган дин ской об лас ти, 
но и всей рес пуб ли ки. За раз ви тие и про па ган ду 
хо ре ог ра фи чес ко го ис кус ства, ак тив ное учас тие в 
куль тур ной жиз ни го ро да, об лас ти, ре ги она, рес-
пуб ли ки в 1997 го ду ан сам блю «Жар кын» прис-
во ено зва ние на род но го. Ре пер ту ар кол лек ти-
ва сос тав ля ют ка зах ские тан цы, тан цы на ро дов 
Вос то ка и Азии, сов ре мен ные хо ре ог ра фи чес кие 

ком по зи ции. В 2012 го ду ан самбль тор же ствен но 
от праз дно вал свой 35-лет ний юби лей, на ко то-
рый бы ли приг ла ше ны пред ста ви те ли МОН РК, 
ву зов, об ще ствен ность го ро да. Се год ня на род ный 
ан самбль тан ца «Жар кын» — ла уре ат рес пуб-
ли кан ских и меж ду на род ных кон кур сов, фес ти-
ва лей на род но го твор че ства Казахстана, Рос сии, 
Тур кме нии, Уз бе кис та на, Тад жи кис та на, Тур ции, 
об ла да тель I пре мии Меж ду на род но го фес ти-
ва ля твор чес кой мо ло де жи «Ша быт», ла уре ат ІІ 
Рес пуб ли кан ско го кон кур са ка зах ско го тан ца им. 
Ш. Жи ен ку ло вой, VI Меж ду на род но го фес ти ва ля 
сту ден тов стран Сре ди зем но морья в Тур ции, XXI 
Меж ду на род но го фес ти ва ля сту ден чес кой мо ло-
де жи (Россия, Орен бург), ре ги ональ ных и рес-

пуб ли кан ских фес ти ва лей сту ден тов, учас тник 
прог рамм Дней куль ту ры Рес пуб ли ки Казахстан 
в стра нах за ру бежья — про дол жа ет и раз ви ва ет 
луч шие тра ди ции хо ре ог ра фи чес ко го ис кус ства.

Фольклор ный ан самбль «Са рын» соз дан с 
целью раз ви тия и про па ган ды в сту ден чес кой 
сре де тра ди ций ка зах ско го инстру мен таль но го 
ис кус ства. Дея тель ность фольклор но го ан сам бля 
«Са рын» да ет сту ден там воз мож ность поз на ко-
мить ся с бо гат ством тра ди ци он ной ка зах ской 
инстру мен таль ной му зы ки. Инстру мен та рий 
ан сам бля сос тав ля ют струн ные (дом бра, шер тер, 
ко быз, кыл-ко быз), ду хо вые (сы быз гы, саз сыр най, 
ус ки рик, кер ней), удар ные (дауыл паз, аса та як, 
уш бу рыш), са моз ву ча щие щип ко вые (шан ко-
быз) инстру мен ты. В ре пер ту аре ан сам бля кюи 

на род ных и про фес си ональ ных ком по зи то ров 
Казахстана — Кур ман га зы, Су ги ра, Да улет ке рея, 
Н. Тлен ди ева и др. С боль шим ин те ре сом иг ра ют 
ре бя та про из ве де ния рус ской и за ру беж ной клас-
си ки. Твор чес кие пла ны кол лек ти ва нап рав ле ны 
на по вы ше ние ис пол ни тельско го мас тер ства, по-
пол не ние ре пер ту ара, учас тие в рес пуб ли кан ских 
и меж ду на род ных фольклор ных фес ти ва лях.

Сту дия эс трад но го пе ния «Жас тар» соз да на с 
целью раз ви тия твор чес ко го по тен ци ала сту ден-
чес кой мо ло де жи, при об ще ния к сов ре мен ной 
куль ту ре в жан ре эс трад ной пес ни. В ре пер ту аре 
сту дии пес ни сов ре мен ных ка зах стан ских ком по-
зи то ров, про из ве де ния оте че ствен ной и за ру беж-
ной эс тра ды. Учас тни ки сту дии не од нок рат но ста-
но ви лись ла уре ата ми об лас тных кон кур сов «Жас 

ка нат», ре ги ональ ных фес ти ва лей сту ден тов, рес-
пуб ли кан ских пе сен ных кон кур сов: ла уре ат пер-
вой пре мии I Рес пуб ли кан ско го кон кур са пе сен о 
ма те рях (Астана, 2000); ла уре ат пер вой пре мии II 
Рес пуб ли кан ско го кон кур са пат ри оти чес кой пес-
ни (Астана, 2000); ла уре ат об лас тных кон кур сов 
мо ло дых ис пол ни те лей «Жас ка нат» (1999-2010); 
об ла да тель Гран-при Рес пуб ли кан ско го пе сен-
но го кон кур са, пос вя щен но го 35-ле тию груп пы 
«Дос Му ка сан» (Пав ло дар, 2003); дип ло мант V 
Меж ду на род но го фес ти ва ля твор чес кой мо ло де-
жи Казахстана «Ша быт» (Астана, 2003); ла уре ат 
XXI Меж ду на род но го фес ти ва ля сту ден чес кой 
мо ло де жи (2010, Россия, г. Орен бург) в но ми-
на ции «Эс трад ный во кал»; ла уре ат об лас тных 

кон кур сов пат ри оти чес кой пес ни «Жас сұң қар» 
(2004-2010); ла уре ат ре ги ональ ных фес ти ва лей 
сту ден тов «Мо ло дежь — бу ду щее Казахстана»; 
ла уре ат кон кур са «Қа ра ған ды жул ды зы».

Во каль но-хо ро вая сту дия «Га уде амус» соз да на 
с целью раз ви тия твор чес ко го по тен ци ала сту ден-
чес кой мо ло де жи, при об ще ния к во каль но-хо ро вой 
куль ту ре. В ре пер ту аре сту дии хо ро вые про из ве де-
ния — ста рин ный сту ден чес кий гимн «Га уде амус», 
Гимн КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, мас со вые пес ни, 
про из ве де ния пат ри оти чес ко го ре пер ту ара. Сту ден-
чес кий хор яв ля ет ся обя за тель ным учас тни ком мас-
со вых ме роп ри ятий и кон цер тов, пос вя щен ных го су-
дар ствен ным праз дни кам, зна ме на тель ным да там.

Клуб КВН в КарГУ был соз дан од ним из пер вых 
в об лас ти и прак ти чес ки яв ля ет ся ро вес ни ком на-

ше го уни вер си те та. На каж дом фа куль те те уни вер-
си те та есть своя ко ман да. Еже год но про во дят ся от-
кры тые чем пи она ты КВН КарГУ. Клуб объ еди ня ет 
две ли ги — ка зах скую и рус скую. Сбор ная ко ман да 
КВН «КПП» — че ты рех крат ный чем пи он Рес пуб-
ли ки Казахстан, учас тник Выс шей ли ги Меж ду-
на род но го со юза КВН, чем пи он Су пер ли ги КВН 
РК, об ла да тель Куб ка КВН аки ма Ка ра ган дин ской 
об лас ти, фи на лист меж ду на род ных чем пи она тов 
КВН, ла уре ат рес пуб ли кан ских фес ти ва лей КВН. 
Се год ня вы пус кни ки КарГУ — учас тни ки ко ман-
ды «КПП» иг ра ют в сос та ве сбор ной Казахстана 
«Астана.kz». Ак тив но раз ви ва ет ся ка зах ская ли га 
КВН. Ко ман ды «Қо жа на сыр лар», «Сөз жоқ», «Ұл-
дар емес» не од нок рат но ста но ви лись по бе ди те ля-
ми об лас тных и рес пуб ли кан ских игр КВН.


