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ҮШ ТІЛДІ ИГЕРУ 
ОҢАЙ МА?

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 
Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның �зі басылымның ұлтжан ды-
лығын, елжандылығын аңғартса керек. 

Қазақ т іл і  – қазақтың басты 
байлығы. Тіл қарым-қатынас құралы 
дейтін болсақ, оның қолданылмайтын 
жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 
мәдениетпен де,  әдебиетпен де, 
ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

саламен тығыз байланысты. Демек, 
ұлт газетінің к�теретін тақырыптары 
ауқымды. Бір с�збен айтқанда, олар 
елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жазылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 
жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-іне 
дейін жазылсаңыз, газетті келесі айдан 
бастап алып тұратын боласыз.

Жиынды ашып с�йлеген с�зінде 
Ұлт к�шбасшысы Ата Заңымызға 
енгі зілетін �згерістер негізінде жү-
зеге асырылатын саяси реформа ның 
бағыт тары мен міндеттерін атап 
к�рсетті. 

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  Е л б а с ы 
бірқатар мәселенің мәнін ашып, 
халықтың ұсыныстары заман талабы-
нан туындап отырған қажеттіліктерді 
айқындап бергенін айтты: «Бұл 
пікірлер бізде әлі де к�птеген түйіні 
тарқамаған түйткілдер бар екенін 
анық к�рсетті. 

Ұсыныстар ішінен Конститу-
цияға керек баптар қабылданды. 
Оның сыртында к�птеген ұсыныстар 
заңдарға түзетулер түрінде де �мірге 

жолдама алады. Онымен кейінірек 
Үкімет және Парламент айналыса-
ды. Сонымен қатар бүкілхалықтық 
талқылау алдағы жұмыстардың 
қандай болуы керектігін де айқындап 
берді. Біз конституциялық рефор-
ма арқылы билік тармақтары мен 
олардың деңгейлері арасындағы 
�кілеттіктерді барынша тиімді 
етіп, қайта б�леміз. Осының бәрі 
ж а һ а н д ы қ  ж ә н е  � ң і р л і к  с ы н -
қатерлерге уақытылы жауап беріп, 
алдын алу  үшін жасалуда.  Ол 
Ата Заңға бұған дейін енгізілген 
�згерістерден әлдеқайда маңызды 
және ауқымды деп санаймын. 

(Жалғасы 2-бетте)
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
8 айға 2330,88 3479,92

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
8 айға 4270,08 4419,12

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

ОЙТҮРТКІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ «АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

ЗЕРДЕ

Алаш қозғалысы – қазақтың 
сан ғасырлық тарихындағы 
ең жарқын, ең айбынды 
оқиға. ХХ ғасыр басында 
Алаш қайраткерлерінің 
Əлихан Бөкейханұлы, 
 Ахмет Байтұрсынұлы 
бастаған ұлы тобы  Қазақ 
елін дербес мемлекет 
ретінде өмір сүруге, өзге ел-
дермен терезесі тең халық 
етуге батыл кірісті. Сол 
тұстағы алмағайып кезеңде 
түпкі мақсат – тəуелсіз 
ел болу идеясы жолында 
олар қаламмен де, қарумен 
де жан аямай күресті. 
Алаш арыстарының 
азат тық ұраны бүгінгі 
еге мен елімізде жаңаша 
жаңғырып, «Мəңгілік ел» 
идея сының өзегіне айнал-
ды.    
Биыл Алаш қозғалысына 
100 жыл толып отыр. 
Ұлт тарихына ұлы 
еңбектерімен енген Алаш 
арыстарын ардақтау ша-
ралары еліміздің түкпір-
түкпірінде басталып кетті. 
Алматы қаласындағы 
мерейтой шараларының 
бастамасы ретінде  5-на-
урыз күні А.Байтұрсынұлы 
мұражайында «Қамшы» 
ақпараттық агенттігінің  
ұйымдастыруымен 
Алаш арыстарына арнап 
ас берілді. Игі шараға 
мемлекет жəне қоғам 
қайраткерлері, алаштану-
шы ғалымдар, жазушылар 
мен бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері 
қатысты. 

Ел дамуының жаңа кезеңі

«Ана тілі» газеті осы мәселе 
 туралы алғашқылардың бірі  болып: 
«<ліппемен» қоштасқаннан не 
ұттық?» деп мәселе к�терген еді 
(«Ана тілі» газеті, 17-қараша, 2016 
ж.). Күн тәртібіндегі мәселенің мән-
жайын білмек болып,  ми нистрлікке 
хат та жолдаған  болатынбыз. «2016-
2017 оқу жылынан бастап Бастауыш 
білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты, жаңартылған 
мазмұндағы бастауыш білім берудің 
үлгілік оқу жоспары бойынша 
«Сауат ашу» пәні атауына сәйкес 
оқулықтың аты да «Сауат ашу» бо-
лып �згертілді» деген ресми жауап 
та алғанбыз. 

Х а л ы қ  қ а л а у л ы л а р ы  д а  б ұ л 
 мә селеге батыл араласып, Парла-
мент тің биік мінберінен айтты. «Іші 
толған қайшылықтар. Бала деңгейі 
ескерілмеген. Бұған ата-ана да, 
мұғалім де, қоғам да наразы» деген 
Мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан 
жуырда осы мәселеге қайта оралып, 
«Талап мынау, мұны �згертесіз. Бүкіл 
интеллигенцияның талабы. «Сауат 
ашу» дегеннің атауын құртыңыздар. 
«<ліппені» бізге қайтарып беріңіз!» 
деді. 

Өткен жұмада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Парла-
мент палаталарының бірлескен отырысы өтті. Бұл жолғы парламенттік 
жиынның ерекшелігі де, тарихи маңызы да зор болды, өйткені күн 
тəртібіндегі мəселе – Қазақстан Конституциясына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізетін заң жобасы қаралды.

«ӘЛІППЕ» МЕН «АНА ТІЛІ» 
қайтарылатын болды

АЛАШ АРЫСТАРЫНА – ТАҒЗЫМ!
НИЕТІМІЗ 

неге бұзылды?

Қай заманда да адамның пейілі мен ниеті арқылы оның кісілік 
келбеті айқындалған. Дарқан көңілді, пейілі кең, өзегі таза адам-
да ашкөз тойым сыздық, қара басының ғана қамын ойлау секілді 
ұсақ, пендешілік мінез болмаған. Осы сөзімізге бар мен жоқты, 
аш пен тоқты, адалдық пен сатқындықты басынан кешірген 
көне тарих куə. 

Енді  �з іміз  �мір  сүр іп 
жатқан қазіргі заман адам-
да рының пейілі мен кісілік 
келбеті қандай деген сауалға 
жауап іздеп к�релік.  Рас, 
нарық заңында бәрі есепке 
құры латыны, қаржы басты 
р�л ойнайтыны, ақша ара-
ласпаса ешнәрсе бітпейтіні 
анық. Алайда кейбіреулер 
тек мен ғана алсам, мен ғана 
ішсем, �зім ғана байысам деп 
ниетін де, пейілін де бұзып 
алған жоқ па?  Бәлкім, жаппай 
ашк�здік пен дүниеқұмарлық, 
қарақан бастың ғана қамын 
ойлау мына замандағы кейбір 
құндылықтардың �згеруінен 
шығар? Мәселен, қаладағы 
саудагерлер тауарын қоятын 
орынға таласып шу шығарса, 
ауылдағы ағайын мал жаятын 
�рісі үшін қызыл кеңірдек боп 
жатады.  Үлкен күре жолдарда, 
кептелісі к�п шаһар ішіндегі 
даңғылдарда тағы да жанталас. 
Біріне-бірі жол бермей,«�зім-
�зім» деп �ңмеңдеген жұрт. 
Сонда әлгі адамдардың пейілін 
бұзған не? Gршіген �зім шіл-
дік пе? <лде к�здің құрты 
дүние ме? Мүмкін, қолдағы 
мансаптың, я болмаса ұрлап 
жиған арам байлықтың буы 
шығар?  Бұны адам мінезінің, 
оның ішінде қолында мансабы 
бар, ел тағдырын шешетіндер 
ойының бұзылғаны демеске 
шараң жоқ. 

Ниеті жаман пенде ешқа-
шан �з халқына адал қызмет 
ете алмайды. Және ондайлар �з 
кемшілігін қателік деп түсінбейді 
де. Тіпті оны адами жүрекпен 

мойындап, қоры тынды шы ға-
руды  ойламайды да. Бірақ уақыт 
деген әділ сыншы бар. Кеңірдегі 
кеңіп кеткен бүгінгі кейбір ашк�з 
мансаптылардың жазасын күні 
ертең әйтеуір бір берері анық. 

А л  е н д і  с і з  б е н  б і з д і ң , 
ағайын мен туыстың, бауыр мен 
бауырдың, к�рші мен к�ршінің 
арасындағы ықылас пен ниеттің 
дәл қазіргі жайы қалай? Егер 
аталған қасиет дұрыс болса, мал 
бітіп, жалданған бауыр �зінің 
үлкендігін ұмытып, бауырынан 
безер ме еді? Кейбір ағайындар 
бес-он малдың жайылымы мен 
шабындық үшін үшін бірімен-
бірі дүрдараз болуға дейін бармас 
еді ғой?   

Уыздай жастар да тек �зін 
ғана ойлайды. «Бәрі тек �зім 
үшін» деген қағида. Сонда Қазақ 
деген дарқан халықтың ізет, 
имандылық, инабат, кішінің 
үлкен алдындағы парызы мен 
қарызы табанға тапталғаны 
ма? Бұл дерт уақытша ма, әлде 
осымен кетеміз бе деген ойлар 
мазалайды. Неден тарылдық? 
Ниетіміз неге бұзылды? Бұл 
 заманнан ба?  

...Қазіргі адам психология-
сы мен бүгінгі күннің �зекті 
мәсе лелеріне қатысты әр са-
ладан қозғар әңгіме аз емес. 
 Айтайын  деп айтпайсың. Бәрін 
бастан кешіп, к�зің  к�ріп, �зегің 
�ртенген соң тыңдар құлақ 
бар ма деп ой тастағың келеді. 
 Шерхан ағамша айтсам, бұл да 
«бір кем дүние»...

Айтақын 	БДІҚАЛ,
ақын

Суреттерді түсірген Айтжан МҰРЗАНОВ

Еліміздің Білім жəне ғылым министрлігі жаңа оқу жылынан бастап «Əліппе» 
мен «Ана тілі» оқулықтарын қолданыстан алып тастап, оның орнына «Сауат 
ашу» оқулығын енгізгені белгілі. 

Иә, «Даудың басы Дайрабайдың 
к�к сиыры» дейтіндей емес. Мәселе 
ұлтымыздың болашақ ұландарына 
қатысты болып отырған соң ата-ана-
лар да, қоғам да бұл жайттан тысқары 
қ а л а  а л м а й т ы н ы н  б а й қ а т т ы . 
 «Қо лың дағы әсем кітап «<ліппең» 
– аяулы ана тіліңнің м�лдір бастауы, 
білім шыңына жол ашар ақылшың» 
деп Елбасының с�зімен ашылатын 
«<ліппеден» бас тартқанымыз әр 
қазақ баласын ана тілінің м�лдір 
бастауынан қол үздіргеніміз емес пе. 
Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев: 
«Бар кітапқа бас болған, <ліппе – 
ғылым анасы. <ліппеден басталған 
Даналықтың данасы» деп жайдан-
жай жырламаған ғой. Ал «Ана тілі» 
оқулығымен бұған дейін мыңдаған, 
миллиондаған бүлдіршіндер білім 
алды. Жүректеріне, саналарына «Ана 
тілі» деген қасиетті ұғым мәңгілікке 
ұялағанының �зі неге тұрады. «Ана 
тілін» біліп �скен, соның құдіреті 
арқылы тәлім-тәрбие алып ержет-
кен сәбилерден �з елінің  патриот 
 азаматтары шықпайды дегенге сен-
бес едік. Таң қаласыз, біз әбден 
жүйеге түсіп орныққан дүниелерді 
�згертуге неге әуес тұрады екенбіз? 

«<ліппе» мен «Ана тілі» шетелдің 
қай оқулығынан кем еді? 

Сонымен, министрліктің айт-
қан уәжі бойынша, баланың жас-
шамасына, ойы мен зердесіне лайық-
талып, тәжірибелі ұстаздардың қаты-
суымен жасалған пәннің тағдыры 
қайтадан қаралмақ. Бұл туралы 
 министр Ерлан Сағадиев депутаттар 
алдында ресми мәлімдеді. «<ліппе» 
болады. Сосын бірінші сынып ана 
тілге к�шеді. 0-сыныпта «<ліппе» 
болады. 19-жылдан бастап, бірақ 
пилот ретінде биыл басталады» деді. 
Ал Білім және ғылым вице-министрі 
Эльмира Суханбердиева Коммуни-
кациялар орталығындағы жуырда 
�ткен брифингте «<ліппе» де, «Ана 
тілі» оқулығы да оқытылатынын ха-
барлады. Ал Мектепке дейiнгi және 
орта бiлiм департаментiнiң директоры 
Жаңыл Жонтаева «Сауат ашу» пәнi 
атауының «Ана тiлi» деп �згеретiнiн 
жеткiздi. К�кейде тағы бір сауал пай-
да болды. Тек атауы �згере ме, әлде 
алынып тасталған пән, яғни оқулық 
тұтас күйінде қайтарыла ма? «Сауат 
ашу» бір қайнауы ішінде жатқан шикі 
дүние екені айтпаса да түсінікті. Олай 
болса, оны әзірге қоя тұрып, «<ліппе» 
мен «Ана тілін» бәз баяғы қалпында 
қолданысқа қайта ендіруге тиіспіз. 

Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ
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АНА ТІЛІ

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

О, НЕСІ? 

БҰЛ ДА БІР ҒИБРАТ

НАМЫС ОТЫ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

МҮМКІНДІКТЕН ҚАПЫ ҚАЛМА!

«АЛТЫН КӨРСЕ, ПЕРІШТЕ 
ЖОЛДАН ТАЯДЫ»

ЕСТЕН ШЫҒАРМАСАҚ...

ОЙЛАНАТЫН МӘСЕЛЕ 

АЗАРОВТЫҢ АЙТҚАНЫ ЖЕРДЕ 
ҚАЛМАСЫН

ҰЛТ ҚАЙРАТКЕРІ – 
МҰСТАФА ШОҚАЙ 

түркі халықтарының асыл арманын, болашаққа 
жетелейтін Алаш аманатын айтып кетті. 

*Ұлттық рухсыз ұлт тәуелсіздігі болуы мүмкін 
бе? Тарих ондайды к�рген жоқ та, білмейді де. Ұлт 
азаттығы – ұлттық рухтың нәтижесі. Ал ұлттық 
рухтың �зі ұлт азаттығы мен тәуелсіздігі аясында 
�сіп-дамиды, жемісін береді.

*Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл.
*Тіл – халықтың перзенті.
*Ұлтшылдық идеясы – халқымыздың жаны мен 

жүрегі. Ұлтымыз �мір сүрсе, ол да бірге �мір сүреді.
*Біз құл болып тұра алмаймыз. Біз ұлт 

азаттығымызды аламыз. Мәскеудің «азабынан» 
құтылып, ұлт-азаттығымызға тезірек қол жеткізетін 
бірден-бір дұрыс жол – түрікшілдік жолы.

*Ұлттық еркіндік пен азаттыққа талпыну – 
табиғаттың болмай қоймайтын заңы тәрізді нәрсе.

*<рбір түркістандықты �з ұлттық құқығымыз 
үшін күреске шақыру, әрбір түркістандықты білім 
және құралмен күресе білетін болуға үндеу – біздің 
борышымыз.

*Адаспау үшін, адаса қалғанда дұрыс жолды 
қайта табу үшін де білім керек. Біз, түркістандықтар, 
орыстану дәуірін артқа тастап, ұлтты құтқару күресін 
жүргізіп жатқанымызды естен шығармайық.

*Түркістанда ұлттық қозғалысты тудырған екі 
түрлі себеп бар. Оның біріншісі – Түркістан халқы 
орыстардан мүлде басқа ұлт екендігі. Екіншісі – 
Түркістанның ұлттық экономикасының мүддесі 
Ресейге қарсы екендігі.

*Кеңестік ұлт саясаты бізді «балғасымен» жан-
шып, «орағымен» орып тастады.

*Бұл күнде біздің бір ғана жолымыз бар. Ол – 
ұлтты құтқару жолы. Біздің мұратымыз – ұлттық 
тәуелсіз Түркістан.

1925 жылдың соңында Қазақстанға И.Сталиннің арнайы тапсырмасымен басшы 
болып Ф.Голощекин келді. «Кіші Октябрь» саясаты қарқынды жүргізіліп, бай-
лар мен ауқаттылар тəркіленді, ұлтшылдар қуғынға түсті, алапат ашаршылық 
 басталды. Ресми БАҚ «Бəрі жақсы!», «Дамып, гүлденіп келеміз!», «Жасасын!.. Жа-
сасын!..» деп ұрандатудан бір танбады. Осындай сын сағатта қызылдардың «қызыл 
қырғын» саясатын Еуропа төрінде отырып аяусыз əшкерелеген, «күн көсемнің» 
өзін абыржытқан, алғашқы жəне соңғы саяси мұғажыр қазақ – М.Шоқай болатын. 
Мұстафа Шоқай – Алаш қозғалысының қайраткері, Түркістан өлкесі халықтарының 
азаттық күресі жетекшілерінің бірі, оппозициялық публицист, редактор, саясаткер. *Біз, Түркістан тәуелсіздігін жақтаушылар, 

еліміздің еркі үшін және жұртымыз Түркістанның 
бодандықтан құтылуы үшін  күресеміз . 
Түркістандықтарда   бұдан басқа жол болмаған. 
Қазір де жоқ және бұдан соң да болмайды... 
Біздің мұратымыз Түркістанда түрі жағынан да, 
мазмұны жағынан да ұлттық болатын мемлекеттік 
құрылымға қол жеткізу болмақ. Сонда ғана 
халқымыз �з жерінің қожасы бола алады.

*Қазақпын деп мақтануды ар к�ретін, қазақтың 
тілінде с�йлеуді масқаралық к�ретін салт қайдан 
шығып отыр? Балалардың к�бі не қазақ, не орыс 
болып тәрбиеленбей, ш�ре-ш�ре бірдеме болып 
�сіп келе жатқанын неге к�рмейсіңдер?!.

*Gзінің ішкі бірлігін нығайта алған халықтар 
ғана тәуелсіздігіне қол жеткізе алады және оны 
қорғап қала алады.

*Біз жеке тұлғалардан жоғары тұрған ұлттық 
мұраттарға сүйенеміз.

*Атамекенді сүю – оның тұтас мүддесіне 
қызмет ету, осы жолда әрқашан қызмет етуге, 
керек болса жанпида қылуға дайын тұру болып 
табылады.

*Жаман халық деген жоқ, жаман адамдар 
бар; адамгершілігі мол мемлекет болмайды, 
адамгершілігі мол адамдар болады.

*Түркістанның рухани, саяси болашағы – 
Түркістан түріктерінің бірлігінде жатыр.

*Біздің күресіміздің түп мағынасы – жер үшін 
күрес. Түркістанның ұлтарақтай жері де ешкімнің 
отары болуға тиіс емес.

*«Мемлекет аппараттарын ұлттандыру» жүзеге 
асырыла қалған күннің �зінде біздің тіліміз �з 
жерімізде екінші орынға ығысады. Бұл ретте 
біздің ана тіліміз «ұлы орыстың рухани мәдениетін 
таратушы техникалық құралдың» р�лін ғана 
атқаратын болады...

*Ұлттың зиялысы деп кімдерді айтамыз? 
...Біздіңше, белгілі бір мұрат-мақсаттардың 
соңында жүрген және сол белгілі мұрат-мақсаттар 
т�ңірегіне жиналған оқымыстыларды ғана зиялы 
деп айтуға болады. Ұлттық зиялылар қатарына 
тек �з халқының саяси, экономикалық және 
әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет ете алатын 
адамдар ғана кіреді.

Ғарифолла 	НЕС,
профессор

газетіне редактор болып, басшылық жасады. <йтсе 
де ауқымын кеңейткен кеңес үкіметі Тбилисиде де 
орнап, М.Шоқай амалсыз Түркияға �тті, одан әрі 
Францияға барып тұрақтады. 

Алаш қамын жеген, тіптен барша Түркістанды 
бір тудың астынан к�рмек болған қажырлы 
қайраткер қарымды қаламымен шекараның арғы 
бетінен Ұлығ Түркістанның барша халықтарын 
бірлікке шақырды; большевиктердің Түркістандағы 
«б�ліп ал да, билей бер» саясатын тас-талқан 
қылып сынады; қолдан аштық ұйымдастырған 
тоталитарлық билікті әшкереледі, коммунистердің 
солақай саясатын (кәмпеске, ұлттық-аумақтық 
межелеу, Алаш арыстарын қудалау, т.б.) �ркениетті 
әлем жұртшылығына паш етті. 1925 жылы мамырда 
И.Сталин РК(б)П Қазақ �лкелік комитетіне хат 
жолдап, «Ақ жол» газеті мен жер ауған париждік 
М.Шоқайдың арасынан идеялық бірлік к�ріп, 
қалайда олардың үнін �шіруді талап етті. 

1940 жылы неміс әскері Парижді басып алғанда 
М.Шоқай бірнеше ай концлагерьге қамалды. 
Түрмеден босаған оны неміс командованиесі  
түркістандық соғыс тұтқындарынан жасақталмақ 
болған Түркістан легионын  ұйымдастыруға тартпақ 
болды. Алайда ол Берлиндегі «Виктория» ауруха-
насында жұмбақ жағдайда қаза тапты, сондағы 
мұсылман зиратына жерленді. 

Алашшыл күрескер күллі түркі-мұсылман 
жұртының қамын жеп, «Тұтас Түркістан» идеясын 
талмастан  насихаттады, қашанда жалпытүркілік 
мүддені бәрінен жоғары қойды. Отанынан жырақ 
жүріп, кеңестік биліктің отаршылдық сипатын анық 
таныған, бостандық жолындағы азапты күреске бар 
саналы ғұмырын арнаған Мұстафа Шоқай – түркі 
халықтарының тарихында ерекше орны бар, жаңа 
сапалы биікке к�терілген ұлтшыл қайраткер. Ол 
бірнеше тілде жазылып, ондаған томды құрайтын 
оның шығармашылық мұрасында азаттық аңсаған 

1910 жылы Ташкентте гимназияны, 1917 жылы 
Санкт-Петербург университетінің заң факуль-
тетін үздік бітіреді. 1916 жылы <.Б�кейханның 
ұсынысымен Ресей Мемлекеттік Думасындағы 
Мұсылман фракциясының бюросына мүше бо-
лып, хатшылық қызмет атқарады. Түркістандағы 
1916 жылғы ұлт-азаттық к�терілістің себеп-сал-
дарын тексеруге қатысып, Тәшкен, Самарқан, 
<ндижан қалаларын аралайды. Қара халықты 
қынадай қырған патша итаршыларын анықтап, 
Мемлекеттік Думаға арнайы петиция да 
 дайындайды. Ақ патшаны тағынан тайдырған 
1917 жылғы Ақпан т�ңкерісін қуана қарсы алады. 
16-21 сәуір аралығында Тәшкенде �ткен Түркістан 
�лкесі мұсылмандарының І съезіне қатысып, 
т�ралқа мүшесі болып сайланады. «Бірлік туы» 
газетінің негізін қалап, оның алғашқы редакторы 
болды. 

І және ІІ жалпықазақ съезіне қатысып, 
Алашорда құрамына сайланды. 1917 жылы 
28 қарашада Қоқанда �ткен Түркістан �лкесі 
мұсылмандарының т�тенше ІV съезінде Түркістан 
(Қоқан) автономиясының Уақытша Халық Кеңесі  
құрамына сайланды және Сыртқы істер министрі 
болды. Уақытша үкіметтің т�рағасы М.Тынышбаев 
қызметінен кеткеннен соң оның орнына Түркістан 
Мұхтариятының басшысы болып М.Шоқай сайлан-
ды. Алайда Қоқан қаласын большевиктердің басып 
алуына байланысты М.Шоқай шетелге эмиграцияға 
кетуге мәжбүр болды.

1918 жылы қыркүйекте Челябинскіге барып, 
мәжіліске қатыспақшы болғанда Колчак әскерилері 
тарапынан тұтқындалды. Сәті түсіп, қамаудан босап 
шыққан соң 1919 жылы к�ктемде Маңғыстау арқылы 
Бакуге, одан Тбилисиге �тті. Тбилисиде тұрақтаған 
екі жылында «Вольный горец» және меньшевиктік 
«Борьба» газетіне атсалысты, украиндықтарға 
тиесілі «На рубеже» журналына,  түркілік «Шапақ» 

100 жыл

(Басы 1-бетте)

Сол себепті, бұл тарихи шешім ел дамуының жаңа 
парағын ашқалы тұр!» деді. Сонымен қатар Мемлекет 
басшысы «Мемлекеттік билік тармақтары арасында 
�кілеттіктерді қайта б�лу мәселелері ж�ніндегі жұмыс 
тобы» атқарған жұмыстың қорытындысын жариялай келе, 
қоғамдық пікірталас туғызған Конституцияның 26-бабына 
қатысты �згерістерді халықтың түрліше қабылдағанына на-
зар аудартты: «Ата Заңның 26-бабын талқылау барысында 
қолдаумен қатар, қайшылықтар да к�рінді. Конституци-
яны қабылдауда елдің пікірі бір, ымыра болуы, ол ортақ 
мақсаттарға жұмылдыруы керек. Сондықтан мен 26-бапты 
бұрынғы редакцияда қалдыруды ұсынамын» деді. 

Парламенттің бірлескен отырысында жұмыс тобының 
мүшелеріне сұрақ қою аяқталған соң, пікірталас бастал-
ды. Оның барысында қос палата �кілдері кезек-кезек 
с�з алып, ойларын ортаға салды. Тың идеялармен қатар 
бұрыннан айтылып жүрген ұсыныстар қайталанып жат-
ты. Сенатор А.Бейсенбаев Конституцияның 91-бабының 
2-тармағында еліміздің мызғымас құндылықтары қатарына 
«Елбасы Н.Назарбаевтың мәртебесін, қағидаттары мен 
жаңаруларын енгізу» ұсынылып отырғанын айта келе, 
Қазақстан К�шбасшысының елге сіңірген ерен еңбегін 
жоғары бағалап, оны әлемдік тәжірибеде �з отандарын 
дамытып, қуатты мемлекетке айналдыра алған санаулы 
саяси қайраткерлердің қатарына жатқызды.  «Алақандай 
Сингапурды әлем алыбына айналдырған Ли Куань Ю, 
жаңа Франция негізін қалаған Шарль де Голль, жаңа Түрік 
елін танытқан Ататүрік. Егемендігіміздің шаңырағын 
к�терген, Тәуелсіз елімізді күллі әлемге мойындатқан, жаңа 
қазақ мемлекетінің архитекторы – Нұрсұлтан  Назарбаев. 
Сондықтан Елбасымыздың тарихи р�лін Конституцияда 
бекіту туралы ұсынысты қолдаймын» деді А.Бейсенбаев. 
Мәжілістегі «Ақ жол» партиясының парламенттік 
фракциясының жетекшісі А.Перуашев та Конституция-
да Тұңғыш Президенттің мәртебесі мен айрықша р�лін 
бекітуді қолдайтынын мәлімдеді. «Халықтық коммуни-
стер» партиялық фракциясының �кілі, Мәжіліс депутаты 
Ж.Ахметбеков те Елбасы ерекше мәртебесінің Ата Заңда 
бекітілуін құптайтынын айтты. Сенатор Д.Кәлетаев та 
«Тұңғыш Президенттің тарихи р�лін Конституцияда 
нақты к�рсету туралы ұсыныс шешімін тапса, Елбасының 
тұлғасына, еңбегіне берілген тарихи, әділетті баға деп ой-
лаймын!» деді. Мәжіліс депутаты Б.Хаменова болса Астана 
халықаралық әуежайына Н.Назарбаевтың есімін беру 
мәселесін к�терді. 

Сенат пен Мәжіліс депутаттары ұсынған осы және 
басқа да түзетулер 6 наурызда �ткен екінші оқылым ая-
сында қаралды. Мәжіліс Спикері Н.Нығматуллиннің 
т�рағалығымен �ткен Парламенттің қос палатасының 
отырысында халық қалаулылары «Қазақстан Республи-
касының Конституциясына �згерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын екінші 
оқылымда қабылдап, Мемлекет басшысына қол қоюға 
ұсынды. Елбасы заң жобасын Конституциялық кеңеске 
жолдап, аталған құжат кеше Конституциялық кеңестің 
мақұлдауынан �тті.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

ЕЛ ДАМУЫНЫҢ 
ЖАҢА КЕЗЕҢІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
РЕФОРМАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

секіруге дайындау орталығының аға мама-
ны Р.Рамазанова, актриса С.Бақаева және 
маң ғыстаулық журналист В.Мирланқызы 
қатысты. 

Салтанатты іс-шара к�теріңкі к�ңіл күй-
мен, жарасымды әзіл-қалжыңмен, гитара 
сүйемелдеуімен орындалған әсем әнмен 
к�мкеріліп, тартымды әңгімеге ұласты. 
Мем лекет басшысы еліміздің қалыптасуы 
мен дамуындағы әйелдердің баға жетпес 
р�ліне тоқтала келіп, оларға денсаулық, 
сүйіспеншілік, бақ-береке және табыс 
тіледі: «Сіздер арқылы мен еліміздің барлық 
әйелдер қауымын құттықтап, денсаулық, 
отбасында бақыт және татулық тілеймін. 
Экономиканың түрлі салаларында, әсіресе 
ағарту, денсаулық сақтау, мәдениет, биз-
несте жұмыспен қамтылғандардың 52%-
ынан астамын әйелдер құрайды. Олар 
депутаттардың, басшылардың арасында да 
к�п, ал мемлекеттік қызметшілердің тең 
жартысынан астамы – әйелдер. Осылайша 
олар к�птеген шешімдерді қабылдауға атса-
лысады. Сол үшін менің алғысымды қабыл 
алыңыздар» деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақ халқы «Жұмақ – ананың табаны-
ның астында», «Ана бір қолымен бесікті, 
бір қолымен әлемді тербетеді» деп, қашанда 
ананы құрметтеген, қызды мәпелеген халық. 
Ұлт к�шбасшысы бүгінде әр саланың тізгінін 
ұстап отырған аналар отбасының қазығы 
деп, нәзікжандылар мансап қуып кетпей, 
ұрпақ тәрбиесін ұмытпауы тиіс екеніне 

Мерекелік кездесуге Мемлекеттік хат-
шы, Президент жанындағы <йелдер істері 
және отбасылық-демографиялық саясат 
ж�ніндегі ұлттық комиссия т�райымы 
Г.<бдіқалықова, Парламент Мәжілісінің 
депутаты, Бала құқықтары ж�ніндегі 
уәкіл З.Балиева, Ұлттық экономика вице-
министрі М.<білқасымова, Антарктидадағы 
ш ы ң ғ а  Қ а з а қ с т а н н ы ң  т у ы н  т і к к е н 
микробиолог-ғалым <.Ерназарова, биыл 
Алматыда �ткен Универсиаданың чемпи-
оны А.Шевченко, Солтүстік Қазақстан 
облысы Возвышенко орта мектебінің 
директоры И.Седова, «Жас Атамекен» 
жас кәсіпкерлер клубының президенті 
З.К�кжанова, Қызылорда облысының 
ақыны Т.Қабылша, Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық �нер академиясының 
 магистранты М.Галицкая, «Теңізшевройл» 
жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі 
Адам ресурстары басқармасының бас 
менеджері  Ш.Алтыбаева,  аудандық 
аурухананың бас дәрігері Қ.Разиева, 
«Астана балет» театрының жетекші ба-
леринасы М.Буканова, к�пбалалы ана 
О.Мұқашева, қобыздан халықаралық 
байқаулардың жеңімпазы А.Тәжібаева, 
Кәмелетке толмағандар ісі ж�ніндегі маман-
дандырылған ауданаралық сот т�райымы 
Н.Раззақ, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық опера және балет театрының 
әншісі О.Давыденко, Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы Күштерінің Парашютпен 

Биыл Елбасының Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында кәсіптік-техникалық білім беруге 
к3ңіл б3лінді. Құптарлық жайт. 

«Кәсіп түбі – нәсіп» деп атам қазақ тегін 
айтпаған ғой. Мемлекеттің жасап отырған 
мүмкіндігінен екі қолға бір күрек таба алмай 
жүрген жастарымыз қапы қалмауы керек. Қазір 
жер-жерде осы сала бойынша нақты шаралар 
қолға алынуда. Мәселен, Атырау облыстық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Еркін Шпанов баспас�з 
бетінде облыс бойынша мемлекет тарапынан 
500 жұмыссыз кәсіптік-техникалық бағытта 
оқытылатынын мәлім етті. Бүгінгі заман «Алма 
піс, аузыма түс» деп қам-қарекетсіз отыратын за-
ман емес. Белгілі бір кәсіпті меңгеріп алып, нәпақа 
табуды ойлайтын заман. 

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» басқарма 
т3рағасы орынбасарының отбасы қолдағы 
мүмкіндікті пайдаланып т3менгі несиемен 
бірден үш пәтер сатып алғаны туралы отандық 
бұқаралық ақпарат құралдары шулап жазды. 

Ал елімізде баспанаға қол жеткізе алмай, зарығып 
жүргендер қаншама? «Қолдан келсе, қоныштан бас» 
дейтін пысықайлар ондайларды ойлап қайтсін. 
Шынтуайтына келгенде, «Тұрғын үй жинақ банкі» 
халықтың игілігі үшін ашылды емес пе. Сірә, осы 
мақсатынан айнымағыны абзал. <йтпесе, «Алтын 
к�рсе, періште жолдан таяды» дегеннің кері бұл. 

Алматыдағы Мемлекеттік орталық музей-
де «Халық жүрегіндегі қаламгерлер» атты 
к3рме ашылды. К3рмеге Мұхтар 	уезов, 
Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Дихан 
	білев секілді к3рнекті ақын-жазушылардың 
қолжазбалары, сүбелі туындылары, әдеби 
мұралары, фото-шежірелік деректер қойылды. 

Музейдің мұндай игі істі қолға алғаны дұрыс бол-
ды. Бүгінгідей жаһандану заманында ұлт әдебиеті 
кеңінен насихатталуы керек-ақ. Gйткені әдебиетте 
халқымыздың болмыс-бітімі, дүниетанымы, рухани 
қайнар бастаулары, ал ең бастысы тілі жатыр емес 
пе? Жас ұрпақ мұндайдан бейхабар болып �ссе, 
үлкен �кініш сол. К�рмеден б�лек, насихаттың 
бұдан �зге де түрлеріне ден қойсақ, құба-құп болар 
еді. Gйткені ұлтты �сіретін де, �ркениеттік дәрежеге 
жеткізетін де әдебиеті ғой. Осыны естен шығармасақ 
екен. 

Шырайлы Шымкентте студенттер арасында инно-
ва циялық идеялар байқауы бастау алды. 

Шаһар басшысы Ғабидолла <бдірахымов 
баспас�з бетінде бұл шара дарынды жастардың 
әлеуетін дамытуға, студенттерді ғылыми жұмыспен 
шұғылдануға ынталандырып, идеялары мен жоба-
ларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін айтты. 
Кім біледі, мүмкін осындай студенттердің ара-
сында «Фейсбук» әлеуметтік желісін университет 
қабырғасында жүріп-ақ ойлап тапқан Цукербергтер-
дей таланттар табылып қалар. «Бұлақ к�рсең, к�зін 
аш» дегендей, �зіміз сондайлардың к�зін аша алмай 
жүрген шығармыз? Ойланатын мәселе. Иә, шыны-
мен, біздің елде �зіміздің Цукербергтер неге жоқ? 

Жуырда Павлодар облысы әкімінің аймақ жұрт-
шылығымен есептік кездесуінде Евгений Азаров 
есімді қала тұрғыны шаһардың қақ ортасын алып 
жатқан Кутузов пен Ленин к3шелерінің атауын 
3згерту ж3нінде бастама к3терген болатын. 

Ойлап қарасақ, Павлодарда атауын �згертуге 
сұранып тұрған к�шелер �те к�п. Кеңестік кезеңнен 
мұрты бұзылмай тұр. Ал уақыт болса сырғып �тіп 
жатыр. Негізі, облыс орталығын қазақыландыруды 
осындай к�шелерден, тіпті керек десеңіз, қаланың 
атауынан да бастап кеп жіберсе, несі айып? 
Азаровтың бұл мәселені к�тергені жарасымды бол-
ды. Gзге ұлт �кілінің ортаға салған ұсынысы к�ңілден 
шықты. Тұрып жатқан жеріңді сыйлап, құрметтеу 
осындайдан басталса керек-ті. Азаровтан ұят болма-
сын, к�ше атауын тездетіп �згертейік. 

ӘЛЕМНІҢ ЖАРЫҒЫ
тоқталды: «Жаңа заманда адам капиталы, 
білімді, білікті ұрпақ ең  басты байлық деп 
айтып келеміз. Халықтың саны к�п, сапасы 
жоғары болуы біз үшін айрықша маңызды. 
Сондықтан біз 20 миллион халқы бар 
Қазақстанға жетеміз деген мақсат қойдық. 
Сол себепті мемлекет демография мәселесіне 
үлкен к�ңіл б�леді. 10 жылда жаңа туған 
балаға берілетін бір реттік жәрдемақы 5 
есеге к�бейді. Менің тапсырмам бойынша 
1 шілдеден бастап 20 пайызға �сетін бола-
ды. Тәуелсіздік жылдары 1 300-ден астам 
мектеп, 1 300-ден астам денсаулық сақтау 
нысандарын салдық. Биылғы  Жолдауымда 
әлеуметтік сала ең басты басымдық бо-
лып қала беретіндігін айттым. Шілде ай-
ында бала тууға бай-ланысты т�ленетін 
жәрдемақы к�лемі 20 пайызға �седі» деді. От-
басы құндылықтарын сақтауда ата-ананың 
жауапкершілігі, ерлі-зайыптылардың �зара 
түсіністігі мен кешірімді болуы аса маңызды 
екеніне Елбасымыз даналық мысалдар 
келтіріп, �негелі әңгімелер айтты.

Кездесу барысында Солтүстік Қазақстан 
облысы Возвышенко орта мектебінің ди-
ректоры Ирина Седова Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевқа домбыра сыйласа, Халықаралық 
және республикалық конкурстардың лауреа-
ты Мария Галицкая гитарамен екі ән орын-
дады. Ал Сыр елінен келген ақын Толқын 
Қабылша жүрекжарды тілегін �леңімен 
жеткізді.

Салтанатты іс-шара соңынан Мемле-
кет басшысы мен Ұлы дала елінің түкпір-
түкпірінен жиналған нәзік жандар «<лемнің 
жарығы» атты салтанатты концертті тама-
шалады.

С.ШАЯХМЕТ

Қазақстан Президенті Н.Ə.Назарбаев еліміздің əйелдер қауымын 8 наурыз Халықаралық 
əйелдер күнімен құттықтады. Дəстүр бойынша Елбасы Ақордада экономиканың, 
мəдениеттің, өнер мен спорттың, əлеуметтік саланың жəне мемлекеттік қызметтің түрлі 
секторларында үздік атанған нəзікжандылармен «Көктем шуағы» атты салтанатты шара-
да кездесті. Елбасымен жүздесуге 18 ару Ақордаға арнайы келді. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

БАЙҚАУ

ЗЕРДЕ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 
АРНАЛҒАН ҒҰМЫР

ҚАЛАМГЕР 
АКАДЕМИК АТАНДЫ

СТУДЕНТТЕРДІҢ 
ЖЫР МҮШӘЙРАСЫ 

Анкара қала сын-
да орналасқан 
 Қазақ  станның Түркия-
дағы ел шілігінде 
Қазақстан мен 
Түркия арасындағы 
дипломатиялық қарым-
қатынастың 25 жыл ды-
ғының аясында «Тәуел-
сіздікке арналған ғұмыр: 
Махамбет �темісұлы» атты жыр жинағының 
тұсаукесер рәсімі 3тті.

Аталмыш шараға Қазақстанның Түркия-
дағы елшілігінің Уақытша сенімді �кілі 
<лім хан Есенгелдиев, Еуразия жазушылар 
қауымдастығының т�рағасы Якуб Омароғлы, 
Ардахан университетінің әдебиеттанушы-
ғалымдары профессор Орхан С�йлемез және 
профессор Аябек Байниязов, түрік елінің зиялы 
қауым �кілдері қатысты.

Жиынды ашқан Қазақстанның Түр-
киядағы елшілігінің Уақытша сенімді �кілі 
<.Есенгелдиев екі бауырлас ел арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатынастың 25 
жылдығымен құттықтады. Еуразия жазушылар 
қауымдастығының т�рағасы Я.Омароғлы �з 
пікірін ортаға салды. Ардахан университетінің 
профессоры О.С�йлемез 1995 жылы Колум-
бия университетінде «1985 жылынан кейінгі 
қазақтың ұлттық әлеуеті» тақырыбында 
докторлық диссертацияны қорғағанын 
және қазақ әдебиетіне қатысты бірқатар 
жұмыстарды атқарғанын айта келе, Махамбет 
шығармашылығы ж�нінде баяндама жаса-
ды. Түркияның атақты ақыны Али Акбаш 
қазақ поэзиясының ерекшеліктері  туралы 
айтты. Махамбеттің �леңдерін оқып, ұлы 
ақынның жырларында сақталған тыныстың 
кеңдігін, ұлы байтақ даланың сұлулығын және 
�зіне тән ырғағын к�рсетіп, талдап берді. 
Шара соңында қазақ әдебиетін насихаттап, 
Қазақстан мен Түркия арасындағы достық және 
ынтымақтастықтың нығаюына үлес қосқаны 
үшін ғалым Орхан С�йлемез «Қазақстан-Түркия 
Достығы» медалімен, профессор Аябек Байния-
зов алғыс хатпен марапатталды.    

Қазақстан Журна-
листика Академиясы 
жалпы жиналысының 
шешімімен қаламгер, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 
ҚР Президенті 
сыйлығының лау-
реаты Қайсар 	лім 
Академияның толық 
мүшесі – академигі болып сайланды.

Бұл атақ оған журналистика саласындағы 
к�п жылғы үздік табыстары үшін берілді. Бүкіл 
саналы ғұмырын қазақ баспас�зінің дамып, 
�ркендеуіне арнап келе жатқан қарымды 
қаламгер отызға жуық кітаптың авторы. «Алаш-
шыл жүрек»,  «Мұңды сапар», «Махаббат жыр-
шысы», «Кәусар», «Мекке, Мәдинам менің!» 
және басқа оқырмандардың ыстық ықыласына 
б�ленген туындылары бар. Оның сегіз томдық 
шығармалар жинағына енген  хикаяттары 
мен әңгімелері, новеллалары мен эсселері, 
журналистік зерттеулері жоғары бағаланды. 

Қ а з а қ  ж у р н а л и с т и к а с ы н д а  � з і н д і к 
қолтаңбасы қалыптасқан Қ.<лім әрдайым 
қаламына адалдық танытып,  ақ  қағаз 
алдындағы жауапкершілікті жоғары бағалаған 
азамат. Қ.<лімнің шығармашылық әлемі 
туралы кезінде Қазақстанның халық жа-
зушылары С.Мәуленов, <.Нұршайықов, 
Ғ.Қайырбеков, Алаш арыстарының соңғы 
тұяғы атанған Гүлнар Міржақыпқызы, белгілі 
ақындар С.Тұрғынбеков пен С.Оспанов, 
<.Қайырбеков,т.б. жылы лебіз білдірген бо-
латын. 

Бүгінде 70 жастың белесіне к�терілген 
қадірменді әріптесімізге тың шығармашылық 
табыстар тілейміз.

Алматы қаласындағы колледж дер 
қауымдас тығы және Алматы теміржол к3лігі 
колледжінің «Ру хани-әдеп мектебі» атты 
 шы ғар машылық клубы студент тер ара-
сында «Мен елімнің ер теңі мін» атты жыр 
мүшәйрасын 3ткізді.

Байқау қорытындысы бойын ша 1 орын-
ды Алматы автомеха ника колледжінің 
студенті Думан <бдуәлі алды. 2 орын Ал-
маты  құ ры лыс-техникалық колледжінің 
студенті Тимур Санатұлына берілді. «Тұран» 
колледжінде білім алатын Зият Жасқанат 
пен Алматы полиграфия колледжінің �рені 
Жаңылайым Абдулкәрімге жүлдері 3 орынға 
лайық деп танылды. Жыр мүшәйрасына 
қатысқандарға алғыс хаттары тапсырылды.  
Байқауды ұйымдастыруға ұйыт қы болған –  
Алматы қаласы  кол  ледждер қауымдастығы.

ҚҰРМЕТАЙТҰМАР

Тіл – адамның рухани əлеуметтік 
тұрмысын қамтитын мəдениет пен 
тарихты кешенді сипаттайтын таңбалық 
жүйе. Ал əрбір этностың тілі арқылы 
сақталған болмысының «ішкі» мазмұнын 
ашу – «мəдениетті тану кілті». Ал мұның 
өзі тіл арқылы сақталған тарихи-мəдени 
ұғымдардың мəдени фонын зерттеуге 
əкеп тірейді. Олай болса, тіл – таңбалар 
жүйесі ғана емес, ол – көркем сөзбен 
көмкерілген халықтың ұлы мұрасы, 
ұлттың тарихи-рухани дерегі. Тіл 
біліміне де «таңба» категориясының 
енуі лингвистикадан тыс салт-дəстүр, 
əдет-ғұрып, т.б. ұлттық құндылықтарды 
белгілі бір мəтін аясында, «мəдениет» 
терминінің астарында жəне қоғаммен 
тұтас қарастыруға негіз береді. 

ажырамас жұптастығының сипаты, қызметі 
халық даналығының мәйегі мақал-мәтелдерде 
сақталған: Атың жақсы болса, бұл дүниенің пырағы, 
қатының жақсы болса, бұл дүниенің шырағы, 
т.б. Ақын-жыраулардың шығармаларында 
сипатталған киiм атаулаpы, олардың ғажайып 
�неp туындысы іспетті алуан түpлi топтаpы мен 
байлығы, жаpқындылық, pомантикалық pеңкі 
сол заманнан жеткен с�з маржандары арқылы 
танылады. Яғни «Қазақ әйелінің» толық бол-
мысын тануға, атап айтқанда, тегiн, жасын, 
әлеуметтiк жайын ажыpататын ақпарат береді.

Мысалы, �зiнiң баp мәндi �мipi мен тұpмысы 
кең даламен бiте қайнаған қазақ үшiн жайлауға 
немесе жаңа жұpтқа к�шу ең бip үлкен сал-
танат, қуаныш болған. Сондықтан к�шкенде 
жүк аpтқан түйелеpдiң үстiне кiлем жауып, 
�здеpi де сәндi киiнуге тыpысқан. Мұны «Қыз 
Жiбек» жыpындағы к�шпен кетiп баpа жатқан 
қыздаpдың киiмiнен анық байқауға болады: 

Бip қыз кетiп баpады, 
Шытыpма к�йлек етiнде 
Hұp сәулесi бетiнде... 
Шолпанның туған жұлдызы 
Кигенi алтай қыpмызы... 
Танадай к$зi жаpқылдап, 
Алтын шашбау шашында... 
Оpта бойлы дембелше 
Алтынды қамзол жейдеше... 
Қаpа жоpға – мiнгенi, 
Қаpа тоpқа – кигенi... 
Танадай к$зi жалтылдап, 
Алтындай кебiс саpтылдап, 
К$штi таpтып баpады...
Демек, талғам мен салтанаты жаpасқан 

қазақ әйелінің киiмiндегі ұлттық мәдениеттiң 
жаpқын к�piнiсi адам жанына ләззат беpiп қана 
қоймай, еңсесiн к�теpіп, санасына ұлттық сәуле 
құяды. Сондықтан тiлiмiзде сақталған, әсем 
жыpлаp аpқылы жатталған қазақ ханымдары мен 
аруларының киiм атаулаpы – халық мұрасының 
озық үрдісін жаңғыртушы, танымдық-тәpбиелiк 
мәнi бар ана тiлiмiздiң асыл қазынасы iспеттi. 

«Қазақ әйелін» «ханым мен ару» ретінде 
 сипаттайтын ұлттық стереотиптердің ерекшелігі 
олардың тек отбасындағы қызметімен, болмаса 
сыртқы сұлулық сипатымен ғана шектелмей, 
оның қазақ қоғамындағы әлеуметтік орны мен 
парасат-пайымына қатысты. 

Белг іл і  мәдениеттанушы,  этнограф-
ғалым А.Сейдімбек қазақ даласында әйел 
атымен аталған ғажайып кесенелер мен әсем 
мұнараларды былай қойғанда (К$к кесене, Бикем 
мұнара, Сырлы там, Белең ана, Болған ана, Жұбан 
ана, Бегім ана, т.б.), қалалардың да болғанын 
(Қатын дала, Қырық қыз қала, Баршын кент, 
т.б.) дүниежүзінде сирек кездесетін құбылыс деп 
санайды (А.Сейдімбек. Қазақ әлемі. Алматы, 
1997. 402-бет). 

Сонымен, осы тектес «қазақ әйелі» бол-
м ы с ы н  с и п а т т а й т ы н  т і л д е г і  т а ң б а л ы қ 
бірліктердің мазмұны халықтың дүниетанымы 
мен этноболмыстық, рухани мәдениетінен, 
күнделікті тұрмыс-тіршілігінен туындап, 
�мір сүрген ортасына сәйкес психология-
сы, әлеуметтік қызметі мен қоғамдағы орны 
 туралы дерек береді. Осылайша, тіліміздің 
асыл қазынасында пайым-парасаты мен сән-
салтанаты жарасқан қазақ әйелдерін ханым мен 
ару дәрежесіне к�терген әлеуметтік қызметі, 
ұлттың рухани �зегінің иесі ретіндегі тілдік 
таңбасы айшықты бейнеленген. 

 Жамал МАНКЕЕВА ,
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты лексикология 
б3лімінің меңгерушісі, 

филология ғылымының 
докторы, профессор

(Басы 1-бетте)

Айтулы жиын Қазақстан Мұсыл-
мандар діни басқармасының бас мүфтиі 
Ержан қажы Малғажыұлының Алаш 
азаматтарының рухына құран бағыш-
тауымен басталды. Алматы қаласы 
әкі мінің орынбасары С.Мәкежанов 
�з с�зінде бұл астың «Алашорданың 
100 жылдығын» тойлаудың бастама-
сы екенін еске салып, бұл мерейтой 
жан-жақты аталып �тілетінін жеткізді. 
Сондай-ақ жиналған зиялы қауым ал-
дында ҚР Президентінің Парламенттегі 
�кілдігінен С.Қасымов с�з с�йлеп, 
бұл жиынның тағылымды тұстарына 
тоқталды. 

500-ге жуық адам қатысқан жиында 
алаштанушы ғалым М.Қойгелдиев Алаш 
қайраткерлерінің ұлт алдындағы қызметі 
туралы парасатты пайымында Алаш – 
қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігін 
жаңғырту, жерінің тұтастығын, елдігін 
сақтау үшін жүргізген ұлт күресі екенін 
атап айтты. Тарихшы «Бүгін біз Кеңес 
үкіметінің, коммунистік партияның 
қазақ «буржуазиялық ұлтшылдарын» 
емес, қазақ ұлт-азаттық қозғалысын 
заңсыз, қылмыстық жолмен тежеп, 
шексіз қатыгездікпен қанға бояп, 
басқанын ашық айтып, кейінгі ұрпақты 
мұндай трагедиядан сақтандыруға 
тиіспіз» деген с�зімен тарихтан тағылым 
алуға шақырды. 

Қазақстан Республикасы деп атала-
тын бүгінгі тәуелсіз мемлекеттің тарихы 
тереңде жатыр. 2016 жылы кеңінен 
аталып �ткен Қазақ хандығының 
құрылуынан кейінгі айтулы оқиға – 
осы Алашорда үкіметінің жариялануы. 

1917 жылдың желтоқсанында құрылған 
автономия ұлттық мемлекеттілікті 
қалпына келтіру әрекетінің нақты 
к�рінісі болатын. Осынау батыл қадам 
Алаш арыстарының �мірлік мақсаты, 
басты ұстанымы – тәуелсіз ел болу 
екенінің айқын дәлелі. Осы жолда Алаш 
зиялылары құрбан болды, �здері де, 
ұрпақтары да қуғын-сүргінге ұшырады. 
Алаш қайраткерлерінің ұлт алдындағы 
еңбегін атап к�рсете келе М.Қойгелдиев 
осы тұлғаларға құрметіміз ретінде Алаш 
аллеясын ашып, 100 түп ағашты сонда 
отырғызуды және халықтан жиналған 
қаржыға Алаш арыстарына арнап 
мұражай салу ж�нінде бастама к�терді.

Алаштанушы ғалым осы қорға �з 
айлығынан 300 000 теңге к�лемінде үлес 
қосатынын білдірді. Бұл ұсыныс бүкіл 
жұртшылық тарапынан қолдау табары 
с�зсіз. 

Ж и ы н д а  с � й л е г е н д е р 
 <.Б�кей  ханұлы, А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатұлы, Х.Досмұхамедұлы және 
басқа зия лы лар дың ұлтқа сіңірген ұлы 
еңбегі ж� нінде ұлағатты с�здер айт-
ты. Осы ұлт тық қозғалыстың жарқын 
�кілі Мұхтар <уезовтің ұлы Мұрат 
<уезов тебірене с�йлеп, әкесінің 
 аузынан естіген естеліктерімен б�лісті. 
Ал әлихантану шы ғалым С.Аққұлы 
<.Б�кейханның 150 жылдығы мерей-
тойына арнап шығарған кітаптарын 
А.Байтұрсынұлы мұражайына табыста-
ды. 

«Қазақстан РТРК» басқарма бас-
шысының орынбасары Қ.Олжай кор-
порация басшысы Е.Каринның хатын 
оқып, құттықтауын жеткізді. Сондай-ақ 
Ұлттық арнаның Алаш идеясын кең 

к�лемде насихаттайтынын, алдағы 
уақытта бірнеше деректі және к�ркем 
фильмдерді халыққа ұсынатынын ха-
барлады. Зиялы қауым осы игі іске 
мұрындық болған «Қамшы» порталының 
жетекшісі Біләл Қуанышқа және ұжым 
қызметкерлеріне алғыстарын айтты. 

Жиында «Ақжол» партиясы т�раға-
сы ның орынбасары, «Қазақ үні» газетінің 
бас редакторы Қ.Иса партияның атынан 
құттықтауын жеткізді. Сондай-ақ «Ақ 
орда» республикалық қозғалысының 
басшысы Қ.Сатыбалдының арнайы 
құттықтауын Қ.Мұсағұлов оқып берді. 

Асқа Торғай �ңірінен, Шығыс Қазақ-
стан, Оңтүстік Қазақстан облыстарынан 
арнайы қонақтар келіп, осы аймақ 
әкімдерінің құттықтауын жеткізді. 

«Қамшы» ақпарат агенттігінің бас-
шысы әрі жоба авторы Б.Қуаныш әр 
қазақ Алаш арыстарының алдында 
қарыздар екенін айта келіп, асқа келген 
қонақтарға алғысын білдірді. Арнайы 
тігілген жеті киіз үйде дастарқан жайы-
лып, әннен шашу шашылды. 

Қазақ дәстүрімен ас беріп, құран 
бағыштаудан басталған Алаш мерей-
тойы еліміздің тәуелсіздігін  бекемдеуге, 
тарихымызды түгендеуге, рухани бол-
мысымызды бүтіндеуге түрен салатыны 
анық. Алаш арыстарының еңбегіне 
лайықты бағасын беру және құрметтеу 
– ұрпақтарының борышы әрі азаттық 
идеясына адалдық. Алаш қайраткерлері 
халқы үшін қалай тер т�ксе, олардың 
м е р е й т о й ы  д а  е л д і  ұ й ы с т ы р ы п , 
бірлігімізді берік етіп, тарихи жадымыз-
ды жаңғыртуға игі әсерін тигізбек. 

 Дина ИМАМБАЕВА

Қазіргі таңдағы қазақ руханият әлемінде 
ұлттық сипаттағы үлгі, �неге-тәрбие, сипат 
пен елдік болмысты тану мен таныту, ұлттық 
құндылықтар дүниесін түгендеу, оның мән-
мазмұнын, қадір-қасиетін бағалау толғақты 
мәселеге айналып отырғаны белгілі. Осы орайда 
бұл �зектің арқауын шешуге дәйек болатын – 
«қазақ әлемін» құраушы ұлттық құндылықтарды 
сипаттайтын ұғымдардың к�ркем с�з бен тарихи-
мәдени дерекк�здердегі тілдік таңбалары.

Сондай тілдік таңбалардың бірі – батырлық, 
лиро-эпостық жырлар мен қазақ тарихындағы 
хандық институты жүйесінің маңызды мәдени-
әлеуметтік құрылымын танытатын хандық 
тұсындағы жыраулар поэзиясындағы ханымдар 
мен арулардың тілдік сипаты. 

«Қазақ әлемін» танытуда отбасының берекесі 
мен құтын келтіріп, сақтаушы, ана сүті арқылы 
қазақы мінезді дарытып, бесік жырын тербетіп, 
ана тілін үйретуші «қазақ әйелі» – ең үлкен 
құндылықтық ұғым. 

Жалпы алғанда, әйел мәселесі, негізінен, 
қазақ әдебиеттануында к�ркем шығармалардағы 
әйел бейнесіне қатысты ғана айтылып келді. 
Ал шын мәнінде, қазақ тіл білімінің жоғарыда 
к�рсетілген «ұлт (ұлт мәдениеті) пен тіл біртұтас» 
деген қағидасына сай қазақ мәдениетін зерделе-
сек, қазақ елінің ұлт болып қалыптасу тарихында 
ерен еңбегімен, керек жерде ерлігімен, �рлігімен, 
асқан парасатымен, шексіз шыдамдылығымен 
және сүйіспеншілігімен ұрпағының бойына ақ 
сүті арқылы ұлттық рухты тәрбиелеп, сіңірген 
әйел-аналардың орны ерекше. 

Олай болса, қазіргі таңдағы ана тілінің 
тағдыры мен ұлттық тәрбиеге  қатысты 
мәселелердің шешімін табуда бағзы замандарда 
т�л мәдениетімізде қалыптасқан аналардың 
қоғамдағы алатын орны мен қызметінің мәнін 
жаңғыртудың маңызы ерекше. Сондықтан да 
ұлы М.<уезовтің «ел болам десең, бесігіңді 
түзе» деген с�зінің этномәдени кодын тілдік 
қазынамыздың танымдық кілтін табу арқылы 
ашуға болады. Соның барысында тіл арқылы 
сақталған ұлтымызды біртұтас етіп ұйыстыратын 
ұйтқы күш ретіндегі тәрбиенің �зегін ұстайтын 
әйелдердің қоғамдағы орны мен ана құдіретінің 
тіл арқылы сақталған этномәдени бейнесі 
к�рінеді. 

Алаш арыстарына – тағзым!Алаш арыстарына – тағзым!

символдық деңгейге дейін к�терілгенін анықтауға 
болады. Мысалы, батырлар жырларындағы 
Құртқа – қазақ әйеліне тән ақыл-парасат пен 
к�регенділіктің, Жібек – сұлулық пен сымбаттың, 
Айман мен Ақжүніс – қулық пен айлакерлік, 
тапқырлық, ақылдылықтың, Баян – сұлулық пен 
махаббатқа адалдықтың, тұрақтылықтың симво-
лы, т.б. ретінде қалыптасқан.

Осы тектес «қазақ әйелін» танытатын 
(гендерлік, әлеуметтік, тәрбиелік, т.б. қызметтері) 
ұлттық стереотиптердің айшықты тілдік к�рінісі 
ақын-жыраулардың мұрасында жан-жақты 
таңбаланған:

Жақсы қатын алсаңыз,
Жақсылығын білдірер,
Ерін ж�нге к�ндірер,
Анық осы, бозбала,
Жұмақтан шыққан хормен тең,
Алғаның жаман жолықса,
Жамандығын білдірер,
Ер қадірін кетірер,
Оның $зі, бозбала,
Маңдайға біткен сормен тең (Шал ақын). 
Жалпы қазақтың т�л мәдениетінде әйелдердің 

сыртқы сән-салтанатын к�рсететін киіміне, 
зергерлік әшекейлеріне ерекше к�ңіл б�лініп, 
сайып келгенде, ол, елдің, сол заманның, 
отбасының құт-байлығы мен абыройының 
к�рсеткіші ретінде бағаланған:

Yлдемен басын оpаған, 
Семсеpмен шашын таpаған;
Қыздаpына қызыл ала тон кигiзiп, 
Қыpмызыға малдыpып (Бұқар жырау).
Мысалы, әйелдердің киімі: бойжеткен қыздың 

киімі; күйеуге шыққан әйелдің киімі; күнделікті 
тұрмыстық және салтанаттық сәндік я тойда 
киетін киім, т.б. деп жіктелген.

Демек, «Қыз – қонақ», «Қыз �ссе елдің к�ркі, 
гүл �ссе жердің к�ркі» деп саналған қазақ таны-
мымен сабақтас мәдениетінде қазақ әйелінің 
сән салтанатына ерекше к�ңіл б�лінгенін 
белгілі этнограф-ғалым Х.Арғынбаев былай деп 
к�рсетеді:

«Сән салтанат құруды к$ксейтін ірі байларды 
былай қойып, $з шаруасы $зіне жетерлік орта 
қазақ семьясының ең алдымен әйел салтанатына 
к$ңіл б$лгендігін кім жоққа шығарады. Шамасы 
келген семьяда киімнің асылын әйел киетіндігі, 

алтын-күмістен жасалатын $те қымбат сәнді 
әшекейлердің әйелге арналатындығы, $те әдемі 
және қымбат ер-тұрмандар мен жүрісі жайлы 
жорғалардың, әдемі сәйгүліктерді парлап жеккен 
пәуескелердің әйелге арналатындығы кімге құпия? 
0йел сыйламайтын халық та мұндай жағдай 
кездесер ме екен? 0рине, жоқ. «0йел – ердің 
к$ркі» деген қағида халық творчествосында тегін 
тумаған болар. Аты аңызға айналған ақылды, 
тапқыр аналардың ісін кейінгі ұрпаққа үлгі есебінде 
әңгіме-жыр ету ауыз әдебиет үлгілерінде $те жиі 
кездеседі. Халық оларды мадақтап, мақтан етеді». 
(Х.Арғынбаев. Қазақ халқындағы семья мен неке 
(тарихи-этнографиялық шолу). Алматы: Ғылым, 
1973. 72-бет.).

Сонымен бірге гауһар жырларда қазақ 
әйелдерінің киіміндегі этникалық, әлеуметтік, 
жастық, рәсімдік (Yшiншi тiлек тiлеңiз,Yшкiлсiз 
к�йлек кимеске; Бұқар жырау) ерекшеліктерімен 
қатар қазақтың танымындағы қыздың жас ша-
масына сәйкес кескін келбеті, сымбаты, жүріс-
тұрысы, мінезі, киімі түгел таңбаланған:

Бұраңдап ақ моншақтай керілген қыз,
Оздырдың салтанатты еліңнен қыз.
Сәулесі ақ жүзіңнің жерге түссе,
Реңің сары алтындай к$рінген қыз.
Бұлаңда дәурен $тпей басыңнан қыз,
Лебізің, с$зің шырын, маржан тісің,
Кеткісіз келген адам қасыңнан қыз...
С$йлесең сүт шығады с$зіңнен қыз,
Құрбыңа салтанатың білінген қыз...
Қамқа б$рік, камзол бешпет, алтын ілгек,
Ақ к$йлек, зер шашақтан киінген қыз (Мұрат 

М�ңкеұлы).
К�ріп отырғанымыздай, ақын-жыраулар 

тілінде «қазақ әйелінің» сұлулығы да адам-
гершілік, этика лық, эстетикалық құндылық-
тармен сабақтасып, бағаланады: 

Алғаным 0ли ағаның қызы еді.
Қас арудың $зі еді,
Маңдайы күнге тимеген,
Желге шашы үрмеген,
Серпіліп адам беті к$рмеген (Доспамбет жы-

рау). 
Демек, қазақтың ғасырлар бойғы �мір 

тәжі рибесінде түйінделген ханымдар мен 
арулардың сол қоғамдағы мәні, ер-азаматының 
тұлғасын толықтырып, бағасын к�теретін 

Атап айтқанда,  қазақтың мифтік  та-
ным кезеңінен Ұмай ана, Домалақ ана  деп 
сипатталған таңбалар батырлар жырына, 
одан әрі хандық дәуірге жалғасып, жыраулар 
 поэзиясы, «Қырымның қырық батыры» тәрізді 
жыр қазыналарында айшықты бейнеленген 
«қазақ әйелі» ұғымының аясына кіретін к�ркем 
және прецеденттік, топонимдік, этнонимдік 
 атаулар, мақал-мәтелдер, фразеологизмдердің, 
жыр жолдарындағы этномазмұндық мәнін ашу 
арқылы қазақ танымындағы «қазақ әйелінің 
тілдік бейнесі» ашылады (Ұмай ана, Құртқа, 
Қыз Жібек, Ақжүніс, Домалақ ана, Бопай, Қызай, 
Келіншек тау, т.б.). Соның негізінде бекіген 
этномәдени және гендерлік стереотиптер арқылы 
«қазақ әйелінің» ойлау қабілеті, зейін-зерде 
ерекшелігі, парасат-пайым деңгейі, мінезі, ма-
хаббаты мен сұлулығының тілдік к�рінісі арқылы 

Президент Н.Назарбаев тың 
биылғы  «Қазақ станның үшін-
ші жаңғыруы: жаһандық бәсе-
кеге қабілеттілік» атты Жол-
д а у ы н   д а  а й т ы л ғ а н  о т а н д ы қ 
тауар  ларды экспорттау жайы 
 қазақ  стандықтардың ерекше қол-
дауын туғызды. <сіресе біздің тамақ �німдеріміз, жеңіл �неркәсіп 
�німдері әлемде теңдесі жоқ қазақтық-брендтік �нім ретінде 
дүниежүзілік сұранысқа ие болатыны с�зсіз. Себебі ұлттық 
тағамдарымыздың бәрі де тек қана табиғи шикізаттан, ешқандай 
химиялық қоспасыз дайындалады. Осындай нақты айтылған с�з 
к�ңілімізге сенім орнатып, келешекке ұмтылдырады. 

Жолдауда ауылдардағы кооперативтерді жандандыру қажеттігі 
де атап �тілген. Халықты жер асырайтынын еш уақытта естен 
шығармаған  абзал. Жердің бабын тауып, оған құн жетпес байлық 
ретінде қарап, құнарлылығын сақтай білсек, оның берері таусыл-
майды. 

Сонымен қатар жастарға ғаламтор арқылы діни мазмұнда теріс 
мәліметтер тарататын ақпарат к�здерінің жолын кесу дер кезінде 
к�терілген мәселе. Осы ретте жас ұрпақты ұлтжандылыққа 
тәрбиелеудің маңызы зор. Ұлтжанды азамат �з ұлты мен 
 Отанына, дініне еш уақытта қиянат жасамайды. Сондықтан 
жастардың рухани дүниетанымын байытып, мемлекетшіл, 
 толерантты, ұлтжанды етіп тәрбиелеу, �неге к�рсету аға ұрпақтың 
міндеті. Тек �ресі биік, пайымы кең, байыпты, иманды ұрпақ 
қана ұлттың ұлы мақсаты мен мұратын орындауға �з үлесін 
қоспақ.  Президент индустриялық революция жағдайында да 
қазақ тілінің басымдығы сақталатынын ерекше атап айтты. 
Республикалық тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетіне 
қарасты біздің орталық мамандары Елбасы Жолдауындағы 
«Алдымызда қандай қиындықтар кездессе де, оларды еңсере 
алатынымызға сенімдімін. Біздің басты күшіміз – бірлікте» деген 
жолдарынан қуат алып, ауылға бет бұрды. Міне, осындай игі істер 
алдағы уақытта да жалғасын таппақ.

ЖОЛДАУ ЖАҢҒЫРУҒА 
ЖЕТЕЛЕЙДІ

Шалғынбай  ЖАНДОСОВ,
Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті «Ұлттық сараптама 
орталығының» Ақтөбе облысы бойынша  
филиалының директоры

«ҚАЗАҚ ӘЙЕЛІ»«ҚАЗАҚ ӘЙЕЛІ»
бейнесінің тілдік таңбасыбейнесінің тілдік таңбасы
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ 
АУДАРМАЛАРЫНДАҒЫ АУДАРМАЛАРЫНДАҒЫ 

БАЛАМА СӨЗДЕР БАЛАМА СӨЗДЕР 
(«Қырық мысал» негізінде)(«Қырық мысал» негізінде)

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА

Ұлт ұстазының соңына қалдырған 
мұраларының елеулі б�лігі – оның к�ркем 
аудармалары. Осы аудармаларында да 
кестелі с�з �рнегі, Ахаңа ғана тән айшықты 
қолданыстар мен ұлт ұғымына сай жасалған 
ұтымды баламалар бар. Тіл ғұламасының, 
с�з жасау шеберінің қаламынан жаралған 
ондай қолданыстарды, ол түрлеген әр с�зді 
елеусіз қалдыруға болмайды. 

Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы 
а у д а р ғ а н  И . А . К р ы л о в т ы ң  м ы с а л 
�леңдерінің бір тобы «Қырық мысал» 
деген атпен жеке кітап болып жария-
лануы алаш жұртының рухани �міріне 
серпіліс берген елеулі оқиға болғаны 
к�пшілікке аян. К�ркемдік деңгейі 
жоғары, тағылымдық мәні  зор,  ХХ 
ғасыр басындағы әдебиетімізден жет-
кен шоқтығы биік мұраларымыздың бірі 
«Қырық мысал» к�п жыл қапаста жат-
қаннан кейін халқына қайта оралып, 
құнын жоймаған қалпында бүгінгі қазақ 
қауымының да рухани қажетін �теп жа-
тыр. Біз т�менде осы «Қырық мысалдағы» 
Ахаң туындатқан сол кезеңнің жаңа 
с�здері мен аударма авторының айрықша 
қолданыстары ж�нінде с�з қозғамақпыз. 
Ал ол аударған А.С.Пушкиннің «Балықшы 
мен балық», «Алтын әтеш», «Ат», «Даныш-
пан Аликтің ажалы» шығармалары мен 
И.И.Хемницердің «Ат пен есек», орыс 
ақыны С.Я.Надсон �леңдері келесі әңгі-
менің арқауы. Сондай-ақ ғалымның 
Т . Ш о н а н ұ л ы м е н  б і р л е с і п  ж а з ғ а н 
«Оқу құралында» (1927) да авторлары 
к�рсетілмеген бірқатар аудармалар бар. 
Олардың арасында да «Оқу құралының» 
авторларына тиесілі аударма мәтіндер 
болуы мүмкін. Бұл да анықтауды, арнайы 
зерттеуді қажет ететін мәселенің бірі. 

«Қырық мысалға» келер болсақ, Ахаң 
тәржімелеу барысында �з тарапынан 
орыс мысалшысының �леңіндегі бірқатар 
с�здердің баламасы ретінде жаңа атаулар 
жасаған. 

А.Байтұрсынұлы осы әйгілі «Қырық 
мысалында» И.А.Крыловтан аударған 
«Пустынник и медведь» мысалының 
атауын «Кісі мен аю» деп аударады да, 
�лең мәтінінде «пустынник» с�зінің 
қа зақшасын «жеке-тақ» деп алады. 
Мысалдарға жүгінелік: 

«Жеке-тақ жапан түзді қылды тұрақ»
«Жеке-тақ қапаланды жалғызсырап»
«Жеке-тақ әңгімеге жоқ кісі еді»
«Сонда оған аю айтты: «Жеке-тақ жан!
Айтайын мен бір ақыл, құлағың сал!»
«Жеке-тақ жолдасының тілін алды».
«Қорылдап ұйықтап кеткен жеке-

тақтың»
«Ұрған тас дәлдеп тиді Жеке-таққа».
(Байтұрсынұлы Ахмет. Алты томдық 

шығармалар жинағы. Т.І. – Алматы: «Ел-
шежіре», 2013. 56-57 беттерде.). 

Берілген мысалдарда к�рсетілгендей, 
Ахаңның «жеке-тақ» с�зін аударма 
мәтінінде алты рет қолдануы – оның бұл 
с�зді «пустынниктің» баламасы ретінде 
мақсатты түрде жасағаны еш күмән 
туғызбайды. «Діни наным-сенімдеріне 
байланысты адамдармен, айналасымен 
қарым-қатынастан бас тартып, адам аяғы 
жетпейтін ш�л далаға кетіп оқшау �мір 
сүретін адам» деген ұғымды білдіретін 
«отшельникпен» мағыналас «пустынник» 
с�зінінің орнына Ахаң «жеке-тақ» деген 
жаңа с�з ұсынған. 

Түпнұсқадағы с�з мағынасын негізге 
алып қарасақ, бұл с�зді жасаудағы Ахаң 
ойының қисынын пайымдауға болатын 
сияқты. Оның «жеке-тақ» с�зін «�з билігі 
�зінде, ешкімге бағынбайтын, �зін жеке 
тақтың иесі сезінетін адам» деген мағынаны 
тірек етіп ала отырып туындатқаны 
байқалады. Егер ол орыс тіліндегі с�здің 
тұлғасы мен сол «пустынник» атауы-
нан туындайтын мағынаға сүйенгенде 
қазақ тіліндегі баламаны «ш�л» с�зінен 
�рбіткен болар еді. Алайда оған бармаған. 
Ол «пустынник» атауының негізгі әрі 
жалпы мағынасын есепке алған. Орыс 
тіліндегі с�з бен оның қазақша жасалған 
баламасын байланыстырып тұрған ортақ 
сема – оқшаулану. Ахаң орыс с�зінің 
мағынасындағы «жеке кету, б�лектену» 
деген ұғымның негізгі белгілерін д�п 
басып ұстай білген. Ал айырмашылығы 
– орыс с�зінің мағынасында «елден 
безу, жұрттан жырақтану» ұғымы басты 
орында тұрса, қазақта ол жоқ. Ахаңда 
«жеке билік құрушы, дербестікке қол 
жеткізуші» деген ұғым алға шығып тұр. 
«Тақ» қазақ ұғымында ең жоғарғы билік 
иесінің тұрағы, лауазымының, билігінің 
нышаны. Сондықтан Ахаң «жеке �зіне ғана 
билік жүргізетін адам» деген мағынаны 
с�зіне �зек етіп алған. Оның кез келген 
мәселенің беткі жағына, сыртына ғана мән 
беріп қоймай, әріден ойлайтын, ненің де 
болса астарына, түпкі жағына мән беретін 
терең ойлы тұлға екенін осыдан да аңғаруға 
болады. 

Ахаң туралы: «Сан салалы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы туған тілдің, туған мəдениет-
тің басында тұрды. Туған тілдің əдеби нормасын жасады. Бірде-бір бөгде тілдің 
сөзін қоспай, бірде-бір цитата келтірмей, таза, мөлдір тілмен өзі тапқан қисынды 
баламалармен «Əдебиет танытқышты» жазып шықты» деп, Ахаң туған топырақта 
дүниеге келген қазақтың көрнекті ақыны Сырбай Мəуленов жазғанындай, оның 
қаламынан туындаған шығармаларының қай-қайсынан да хас зергердің қолынан 
шыққан əсем бұйымдай мінсіз, қисынды баламалар молынан табылады. Тіл, əдебиет 
зерттеушілері Ахаң жасаған атауларды сала-салаға жіктеп, ол жөнінде айтып та, 
жазып та жүр. Оның сөз тудыру шеберлігі мен қазақтың сөзжасам, терминжасам 
саласының дамуына қосқан үлесі, тəжірибесі туралы арнаулы зерттеу еңбектері 
де жазылды. Соған қарамастан, Ахаңның шығармашылығына үңілген сайын 
оның қаламынан туындаған өз заманының жаңа атаулары мен қолданыстары 
əлі табыла береді. Осының өзі біздің тіл мамандарының, А.Байтұрсынұлының 
шығармашылығын зерттеуші ахметтанушылардың алдында əлі де ғалым мұрасын 
жан-жақты əрі терең зерделей түсу міндеті тұрғанын аңғартады. 

«Бұлбұл мен есек» («Осёл и соловей») 
мыса лының аудармасында мынандай жол-
дар бар: 

«Мақтаулы бар ғой әнпаз әрбір тұста»
Солардың баршасы да әдемі әнге
«Тауықтың айғырындай емес ұста»
(Байтұрсынұлы Ахмет. Алты томдық 

шығармалар жинағы. Т.І. – Алматы: «Ел-
шежіре», 2013. 34-б.).

 Осы �лең жолдарында Ахаң «пе-
вец» с�зінің баламасы ретінде «әншіні» 
емес, Абай �леңдерінде қолданылған 
«әсемпаз», «�нерпаз» с�здерінің үлгі-
сімен «-паз» кірме жұрнағын жалғау 
арқылы жасалған «әнпаз» с�зін қол-
данады. Бұл с�зді Ахаң жасады деп кесіп 
айту қиындау. Алайда оған дейінгі ав-

торлардан, ХІХ ғасырдың екінші жар-
тысында жарық к�рген әдебиеттерден 
«әнпаз» с�зін кездестірмедік. 1913 жылы 
жазылған Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
«Gлең һәм айтушылар» атты мақаласында 
«Маған салса, майы тамып тұрсын, әнсіз 
құр �леңмен жақсылық сездіргенің сол, 
жұртты �здеріңнен бездіріп аласың. 
Соның үшін бізден басқа бақытты, та-
лайлы жұрттардың әнпаздары �негелі 
�лең, үлгілі тақпақтарды жаттап алады» 
және «Gлең айтушы әнпаз адамдарды 
жұртқа есерсоқ деп к�рсетпей, есті деп 
қадірлі етіп к�рсетуге тырысу керек» 
деген с�йлемдерінде «әнпаз» с�зі екі рет 
қолданылған. (С.Торайғыров. 2 томдық 
толық шығармалар жинағы. 2-т. – Алма-
ты: «Ғылым», 1993). Міржақып Дулатов 
та «Адам баласы да солай. Жұрттың бәрi 
шешен, әнпаз, ақын, данышпан болып 
туа бермейдi» деп, 1914 жылы жазған. 
1911-1915 жылдары жарық к�рген 
«Айқап» журналы мен басқа басылым-
дарда «әнпаз» с�зі қолданылады. Ал 
Ахаңның «Қырық мысалы» 1909 жылы 
осылардың бәрінен бұрын жарық к�рген. 
Бізге белгілі деректер бойынша с�з 
қолданысына хронологиялық тұрғыдан 
қарағанда Ахаң бәрінің алдында тұр. Сол 
себепті оның бұл с�здің авторы болуы 
мүмкін екенін жоққа шығаруға болмай-
ды. 

Тілімізде «шегірткенің айғырындай», 
«суырдың айғырындай» деген қолда ныс-
тардың бар екені белгілі. Ал И.Крылов-
тың осы мысалындағы «петух» с�зінің 
орнына Ахаң «тауықтың айғыры» деген 
жаңа тіркес қолданады. <тешті «тауықтың 
айғырындай» дегенді Ахаңнан �згеден 
кездестірмедік. Ол «петухты» дәл ауда-
рып «әтеш» дей салмай, түпнұсқадағы «А 
жаль, что незнаком Ты с нашим петухом» 

есімдерін сол қалпында алмай, олардың 
орнын Қоянк�з, Құрамыс, К�пберген, 
Қисық-бас есімдерімен алмастырады. 
Мысалды қазақ топырағына бейімдеп, 
қазақ ұғымына сәйкестендіреді.

С�з болып отырған мысалда «Зарардан 
басқа нәрсе істедің бе?» және «Зараргер 
жұртқа тегіс болып әбден» деген жолдар 
бар. (Байтұрсынұлы Ахмет. Алты томдық 
шығармалар жинағы. Т.І. – Алматы: «Ел-
шежіре», 2013. 66- бетте).

Ахаң «зиян келтірдің» демей, «зарар» 
с�зін қолданумен қатар, «зараргер» деген 
жаңа с�з жасайды. «Зараргер» с�зін ол 
«вредитель» с�зінің баламасы ретінде 
ұсынады. Аударма мысалда бұл с�з қазіргі 
кезеңде жиі қолданылатын «зиянкес» 

мағынасында жұмсалады. 
Осы мысалды түйіндейтін «И правы, – 

сам себя вини: Что ты посеял – то и жни» 
деген жолдарды «Не ексең, соны орасың» 
деген с�з бар, Ор енді егініңді, піскенінде!» 
деп �те дәл де, ұтымды аударады. 

 Ағартушы-ақын И.Крыловтың «Лиса 
и крестьянин» атты мысал �леңін «Түлкі 
мен қарашекпен»,«Крестьянин и овца» 
мысалын «Қарашекпен мен қой» деп 
аударады. Алдыңғы �леңде «Жолығып, 
айтты бір күн Қарашекпен», «С�йлейді 
сонда тұрып Қарашекпен» десе, кейінгі 
�лең мәтінінде де «Шақырды Қарашекпен 
қойды сотқа» түрінде  «крестьянин» с�зі 
«қарашекпен» түрінде алынады. Қазақ 
орыс крестьяниндерін «қарашекпен» 
деп атағаны белгілі. «Қарашекпен» с�зі 
ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 
әдебиеттерде де кездеседі. Бұл с�зді Абай да 
қолданған. Оның 1898 жылы И.Крыловтан 
аударған мысал �леңі «Қазаға ұрынған 
қарашекпен»(Крестьянин в беде) деп ата-
латыны белгілі. Бұл деректер «қарашекпен» 
с�зінің қазақтың жазба тіліне де еркін 
енгенін, ХХ ғасыр басындағы алаш оқы-
ғандары да оны жатсынбай қолдан ғанын 
Ахаң шығармашылығы да айғақтап тұр.

 Осы �леңнің мына т�мендегі бір ғана 
шумағында бірнеше жаңа атау кездеседі: 

«Түлкі екен судьясы теңшіл деген,
Атақтан сау емес ед жемшіл деген.
Бір күні талапкер мен жауапкерге
Шақыру қағаз шықты «келсін» деген» 

[74-б.]. 
Түпнұсқаға �з тарапынан қосып, еркін 

аударылған бұл шумақтағы «теңшіл» с�зін 
ол орыс тіліндегі «беспристрастный», 
ал «жемшілді» «взяточник» с�зінің ба-
ламасы ретінде қолданғаны байқалады. 
Соңғысының орнына қазір «жемқор», 
«парақор» с�здері жиі қолданылатыны 
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 Рубрику ведет: Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ

В сегодняшней рубрике предлагаем к вашему вниманию краткий словарь 
необходимых слов по теме «Социальные сети», изучив которых,  вы сможе-
те применять их в разговорной речи.Приведенные  примеры помогут вам в 
употреблении слов на казахском языке.

Қысқаша с$здік – Краткий словарь:

Примеры:

• Инстаграм желісінде  маған тіркел – Подпишись мне в инстаграме.
• Инстаграм желісінде 5000 жазылушым (оқырманым) бар – В сети инста-

грам у меня 5000 подписчиков.
• Сілтемені к3шіріп ал – Скопируй ссылку.
• Күндізгі Мгб бітіп қалғандықтан,  қазір бірлікпен отырмын – Так как днев-

ной Мгб закончился,  сейчас сижу на единицах.
• Айжан менің суретімді жүктеген екенсің, 3шірші. Ол сурет маған ұнамайды  

– Айжан, ты загрузила мою фотку, удали. Это фото мне не нравится.
• Тұрған жерді к3рсету – Указать местоположение.
• Сіздің ұялы телефоныңыз арқылы 3з аккаунтыма кірсем бола ма? – Могу 

ли я зайти  в свой аккаунт через ваш сотовый телефон?
• Фэйсбук желісінде қанша досың бар? – Сколько у тебя друзей в фэйсбу-

ке?
• Логинің қандай? – Какой у тебя логин?
• Инстаграм желісінде оқырмандарың к3п пе? – В инстаграме много под-

писчиков?
• Тағы екі оқырман жазылды – Подписались еще два подписчика.
• Мына видеоны 3ңдеп, инстаграмға жүктеймін – Хочу обработать видео и 

загрузить в инстаграм.
• Жіберген аудиожазбаңды ести алмадым – Я не услышал аудиозапись, 

 который ты отправил.
• Ол мені «Вконтакте» желісінде 3шіріп тастады – Он меня удалил в сети  

«Вконтакте».
• Видеоға ән қосып, 3ңдеу керек – Надо добавить музыку и обработать ви-

део.
• Ескі версия болғандықтан, ватсапты жаңарту  керек – Так как старая вер-

сия надо обновить ватсап.
• Ватсапты 3шіріп, қайта жазып к3р – Удали ватсап и заново скачай.
• Күндізгі трафик бітіп қалса, түнгі трафикті қолдана аламын ба? – Могу ли 

я использовать ночной трафик днем, если дневной закончится?
• Бір аптаға 500 мегайбат қостырдым, бірақ тез бітіп қалды –  Подключила 

на неделю 500 мегабайт, но он у меня быстро закончился. 
• «Алло, Қазақстан 2» тарифін қалай қосуға болады? – Как подключить та-

риф «Алло, Қазақстан 2»?

Кинотаспа – кинолента.
Кинотаным – киноведение.
Киношежіре – кинолетопись.
Кинотүсіргі   – съемочный аппарат.
Кино 3нері – киноискусство.
Кино қарау – смотреть кино.
Кино түсіру – снимать кино; 
киносъемка.
Киношы – киношник.
Кинотеатр – кинотеатр.
Киноландыру – кинофикация.
Киноқондырғы – киноустановка.
Киножарнама – кинореклама.
Киномұрағат – киноархив.
Деректі фильм – документальный 
фильм.
К3ркем фильм –художественный 
фильм.
Анимациялық фильм – анимационный 
фильм.
Қысқаметражды фильм – короткомет-
ражный фильм.
Толықметражды фильм – полноме-
тражный фильм.
Кинофильм дубляжы – дубляж кино-
фильма.

Анимациялық к3рініс – анимационная 
картина.
Дубляжданған – дублированный.
Дубляждану – дублироваться, 
 дублирование.
Дубляждау – дублировать.
Кинок3рсетілім – кинопоказ.
Жабық к3рсетілім – закрытый по-
каз.
Тұсаукесер – премьера.
Халықаралық кинофестиваль – меж-
дународный кинофестиваль.
Түсірілім – съемка.
Түсірілім алаңы – съемочная 
площадка.
Актер – актер.
Актриса – актриса.
Монтажшы – монтажник.
Жүгіртпе жол – титр.
Р3л  – роль.
Басты р3л – главная роль.
Басты кейіпкер – главная героиня.
Түсіру – снимать.
Кинок3рермен – кинозритель.
Аталым – номинация.
Ең үздік – самый(ая) лучший (ая).

ҚАЙТАЛАП, ЖАТТАУҒА АРНАЛҒАН С�ЙЛЕМДЕР –
ФРАЗЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАУЧИВАНИЯ: 

Запомните краткий словарь по теме «Кино»:

	леуметтік желі – социальная сеть.
	леуметтік желілерге тіркелу – зарегис-
трироваться в социальных сетях.
	леуметтік желіде отыру – сидеть в 
 социальных сетях.
	леуметтік желіде  араласу  – общать-
ся в социальной сети.
Аккаунт– аккаунт.
Ашық аккаунт – открытый аккаунт.
Жабық аккаунт – закрытый аккаунт.
Жаңарту – обновить.
Аккаунтты жаңарту – обновить 
 аккаунт.
Логин – логин.
Логин ойлап табу –  придумать логин.
Құпия с3з – пароль.
Құпия с3зді теру – набрать пароль.
Құпия с3зді енгізу – ввести пароль.
Хэштег – хэштег.
Ава (сурет) – ава.
Пікір – комментарий.
Электронды пошта – электронная 
 почта.
Жазылушы – подписчик.
Жазылу, тіркелу – подписаться.
Тіркелмеу – отписаться.
Трафик – трафик.
Хабарлама – сообщение.
Чат атауы – название чата.

Достық жіберу – отправить запрос на 
добавление в друзья.
Қабылдамау – отменить запрос.
Блокқа түсіру – заблокировать.
Жүктеу – загрузка.
Сурет – фото.
Суретті жүктеу – загрузить фото.
�шіру – удалить.
Суретті 3шіру – удалить фото.
Кіру – войти.
Шығу – выйти.
Бірлік – единица.
Қосулы – включен (онлайн).
�шірулі – отключен (офлайн).
Іздестіру – поиск.
Сілтеме – ссылка.
Қиып алу – вырезать.
К3шіру – копировать.
Белгілеу – выделить.
Кесу – обрезать.
�ңдеу – обработать.
Теру – набирать.
Қою – вставить.
Енгізу – вводить.
Басу – нажимать.
Жіберу – отправить.
Жауап беру – ответить.
Аудиожазба – аудиозапись.
Күндізгі мегабайт – дневной мегабайт.

– Ғаламтор әліппесін жаңадан бастап үйреніп жүрмін – Только начал 
учить азы интернета. 

– Ауылдағы үйге ғаламтор желісін қостырғым келеді – Хочу подклю-
чить интернет к дому в селе. 

– Менің ойымша, әлеуметтік желіні тиімді пайдалануға болады – По 
моему мнению, можно использовать социальную сеть очень выгодно. 

– Шетелдегі әріптесіммен «Скайп» арқылы с�йлестім – Через «Скайп» 
пообщался с коллегой из-за зарубежа. 

– «Ютуб» желісін кино мен музыка қорына �те бай – Сеть «Ютуб» 
очень богат на фильмы и музыку. 

– Мен телесериалды арнаның онлайн-к�рсетілімі арқылы тамашалай-
мын – Я буду смотреть телесериал через онлайн-просмотр канала.

– Бұл бағдарламаның драйвері менде жоқ – У меня нет драйвере этой 
программы. 

мәлім. Ал алдыңғы «теңшіл» с�зін «екі 
жаққа да тең қарайтын, теңдікті сүйе-
тін, ешкімді б�ліп-жармайтын әділ» 
мағынасында жұмсаған. 

«Запрос ответчику, запрос истцу» деген 
жолдардың осы мысал �леңде «Бір күні 
талапкер мен жауапкерге» деп аудары-
луы бүгінгі күнге дейін заң, құқықтану 
терминологиясында қолданылып жүрген 
терминдердің қайдан бастау алып жат-
қанын, оларды кім жасап, алғаш қол да-
нысқа қалай түскенін к�рсететін жар-
қын мысал. «Талапкер» с�зі осы мы-
сал �леңнің «Талапкер Мұжық айтты:», 
«Терісімен талапкерді риза етіп, Ап келіп 
тапсырыңдар, етін сотқа» [75-б.] деген-
жолдарында тағы да екі рет қолданылады. 
Ал жоғарыда мысалға келтіріліп отырған 
шумақтағы «шақыру қағаз» тіркесі сотқа 
шақырылғандығын білдіретін «повест-
ка» с�зінің баламасы екенін бағамдау 
қиын емес. Бұл мысалдардан ұлт тілінде 
жасалған терминдердің к�ркем мәтінде, 
поэзия тілінде еш қиындықсыз ұйқасып, 
қосымша түсініктемесіз-ақ жұмсалуға 
бейім болатынын аңғару к�п ізденісті 
қажет етпейді. 

И.Крыловтың «И приговор Лисы вот, 
от слова до слова» деген �лең жолдары 
Ахаңда «Ал сонда Түлкі қалай хүкім етті» 
[75-б.] деп келеді. Мұндағы «хүкімнің» 
бастапқы бір әрпі түсіріліп, «приговор» 
терминінің баламасы ретінде қолданылып 
жүрген қазіргі «үкім» с�зі екені баршамызға 
белгілі. Яғни қазіргі терминологиямыздағы 
қолданысы әбден орныққан «үкім» с�зі де 
бізге Ахаңдардан жеткен болып тұр. «Жар-
лы бай» мысалында «әмиян» мен «шилан» 

деген жолдарды қазақ оқырманына одан 
да әсерлі, мысқылға, иронияға толы етіп 
жеткізген. 

«Маймыл мен к�зілдірік» («Мар-
тышка и очки») мысалында «Ашу мен 
жарымдықтан пайда бар ма?» деу арқылы ол 
«невежда» с�зін «білімсіздік», «надандық» 
демей, оған балама ретінде «жарымдық» 
с�зін қолданады. (Байтұрсынұлы Ахмет. 
Алты томдық шығармалар жинағы. Т.І. – 
Алматы: «Ел-шежіре», 2013. 46-б.).

Тіліміздегі «надандық» с�зі «білім-
сіздік, қараңғылық» деген мағынаны 
білдірсе, тіл білімпазы қолданған «жарым-
дық» с�зінің семантикасында «кемтарлық, 
ғаріптік, мүгедектік, жарымжандылық, 
жарыместік» деген мағына жатыр. Ұлы 
ағартушы-ақын қазаққа білімсіздіктің, 
қараңғылықтың қаншалықты ауыр ке-
сел екендігін барынша ұғындыра түсу 
үшін бұл с�зді мақсатты қолданғаны 
к�рініп тұр. Ол орыс мысалшысының 
�леңіндегі маймылдың надандығын, 
қараңғылығын қазаққа кемтар, ештеңеге 
жарамсыз, масыл бейнесінде жеткізеді. 
С.Торайғыров қараңғылықпен «Қараңғы 
қазақ к�гіне �рмелеп шығып күн бо-
лам» деп күрессе, ағартушы-ұстаз Ахаң 
халқына білімсіздіктің нағыз кемтарлық 
екенін мықтап ұғындырғысы келеді. Gз 
қаламынан туған шығармасы, аудармасы 
арқылы мәселені бұлай қоюы, елді білім 
алуға үндеуі – ұлы ағартушының �мірлік 
мақсатына, азаматтық ұстанымына, ұлт 
ұстазының міндетіне толық сәйкес келеді.

Ахаң «Қасқыр мен мысық» («Волк 
и кот») мысалындағы Степан,  Васька, 
 Демьян, Клим, Трофим сынды кісі 

с�здеріне аудармашы-автордың «ақша 
салатын ыдыс» деп түсініктеме бергеніне 
қарағанда, бұл атаулардың да ХХ ғасырдың 
басындағы қауымға түсініксіз Ахаң тара-
пынан түпнұсқадағы «кошелёкке» балама 
ретінде ұсынылған жаңа атаулар екенін 
к�рсетеді. Оның үстіне И.Крыловтың 
бұл мысалын дәл осы атпен Ахаңа дейін 
тәржімелеген Абай аудармасында «коше-
лёк» орнына «дорба» с�зінің қолданылуы 
да соған дәлел бола алады.

«Пруд и река» мысалының атауын 
Ахаң «Gзен мен қарасу» деп аударыпты. 
«Пруд» атауының баламасы ретінде ол 
«қарасу» с�зін қолданған.

И.Крыловтың қырық мысалы қазіргі 
заманда орыс тілінен қазақшаға ауда-
рылса, оның ішінде құрығанда орыстың 
қырық с�зі кездессе, еш таңғалмаған 
болар едік. Ал Ахаңда бар болғаны 
 аударылмай алынған екі-ақ с�з, дәлірек 
айтқанда, бір-ақ с�з кездеседі. Ол – «Gзен 
мен қарасу» мысал �леңіндегі «план» с�зі. 
Қазіргі қолданысымыздағы – жоспар. 
Ахаң: «Планда орынды да к�п алмай-
мын» депті. «План» с�зін ол «По карте 
не тянусь я через целый лист» деген �лең 
жолындағы «карта» орнына қолданыпты. 
Ал екіншіге жатқызбай отырған с�зіміз – 
«с�тке». «Иттің достығы» мысалындағы 
«Бір с�тке татулық жоқ арамызда» де-
ген жолдардағы «с�тке» с�зін Ахаң �зі 
айтқандай «қазақтың шапанын жауып, 
тымағын кигізіп» қазақы кейіпке келтіріп 
алған. Бүгінде бұл с�з тілімізде «тәулік» 
түрінде немесе ол қабылдаған қалпында 
«с�тке» деп те қолданылып жүр. 

Орыс с�здеріне қарағанда Ахаң 
аударған мысал �леңдерде мағыналық-
дыбыстық ерекшеліктері к�зге бірден ша-
лынатын аслан, жиһад, жәһид, жәһидтенді 
(ниеттенді), миһнат, фаһам, хүкім, һәр, 
һәман сияқты араб с�здерінің қарасы 
к�бірек ұшырасады. 

«Бұлбұл мен есек» және «Шал мен 
жұмыскер» мысалдарына жасаған 
�з түйінінде «К�зі тар, к�ңілі соқыр 
жаман дардың», «К�зі тар, к�ңілі соқыр 
надан дарға!» деген жолдардағы «к�зі 
тар» тіркесі де к�ңіл аудартады. Тіл 
ғұламасының бұл тіркесті «аяғының 
астынан �згені к�рмейтін, айнала-
сын, алысты болжай алмайтын» де-
ген мағынада қолдан ғаны байқа-
лады. Сондай-ақ «Қырық мысал  да-
ғы» ауырмалдық, ғамалдас, қайсарып, 
қоршалап, тауықшы, хана с�здерінің 
мағынасы оқу шыға түсінікті болса да, 
қолданысы ерекше. 

Ахаң түрлеген ана тіліміз оның ала-
шына қалдырған асыл мұрасына мұқият 
үңілген сайын тағы да байып, түрлене 
түсеріне еш күмәніміз жоқ. Бұл тұрғыдан 
келгенде Ахаңның шығармашылығын, 
оның еңбектерін әлі де жан-жақты 
зерттеу қажеттілігі еш дау туғызбайды. 
Халқына қалтқысыз қызмет етіп, с�з 
сырына, тіл табиғатына терең бойлай 
білген ғұлама ғалымның құнды мұрасын 
аса ыждағаттылықпен зерделеу әр ахмет-
танушы маманның алдындағы зор міндет 
болып қала береді. 

Ұлт ұстазының соңына қалдырған мұраларының елеулі бөлігі – 
оның көркем аудармалары. Осы аудармаларында да кестелі сөз 
өрнегі, Ахаңа ғана тəн айшықты қолданыстар мен ұлт ұғымына 
сай жасалған ұтымды баламалар бар. Тіл ғұламасының, сөз жасау 
шеберінің қаламынан жаралған ондай қолданыстарды, ол түрлеген 
əр сөзді елеусіз қалдыруға болмайды. 
Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы аударған И.А.Крыловтың 
мысал өлеңдерінің бір тобы «Қырық мысал» деген атпен жеке кітап 
болып жариялануы алаш жұртының рухани өміріне серпіліс берген 
елеулі оқиға болғаны көпшілікке аян.
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ОРЫС МЕКТЕБІНДЕ
ТАРИХЫМЫЗДЫ ҚАЛАЙ ОҚЫТЫП ЖҮРМІЗ?

Бала ұғымына лайықтап әңгі мелеу түрінде 
берілген «Қазақ стан тарихы ж�ніндегі әңгімелер» 
атты 5 сы ныптағы пәнге кіріспеден кейін хал-
қымыздың �ткені туралы білімдер жүйелі түрде 
6 сыныптан бастап оқытылады. Бұл оқулық 
ежелгі дәуір тарихына арналған. Ең алдымен 
қазақ мектебіне арналған құралмен салысты-
ру барысында айырмашылық бар екені бірден 
байқалды. Атап айтқанда, қазақ тіліндегі (ав-
торлары – <.Т�леубаев, Ғ.Іргебаев) кітапта 
барлығы 7 тарау (тақырып саны – 60) болса, орыс 
тіліндегісі (авторлары – Т.Садықов, А.Т�леубаев, 
Г.Халидуллин, Б.Сәрсекеев) бар-жоғы 3 тара-
умен (тақырып саны – 32) шектеліпті. Оқулық 
мазмұнына к�з жүгірткенімізде орыс тіліндегі 
тақырыптар барынша қысқартылған болып 
шықты. Мысалы, қазақша оқулықта бір ғана жаңа 
тас дәуірі неолит т�ңкерісі, қол�нердің пайда бо-
луы, неолит ескерткіштері деген 3 б�лімнен тұрса, 
орысшасы бір тақырыппен шектелген. Жалпы 
осы орысша нұсқадағы тақырыптың бәрі осылай 
қысқаша берілген. Сонда орыс мектебі мен қазақ 
мектебіндегі тарих сабағының сағат саны бірдей 
емес пе деген сұрақ туады. <лде бұл �зге тілдегі 
мектеп оқушылары қазақ тарихын толық оқымаса 
да болады деген с�з бе?

Ежелгі Қазақстанның мәдениетіне арналған 
соңғы үшінші тарауда авторлар оқулықта 
қолданылған әдістемелік тәсілді күрт �згертіп, 
тақырыптарға  атау  қоюды оқушылардың 
�здеріне қалдырған. Яғни к�шпелілердің әлемдік 
�ркениетке қосқан үлесі туралы айтылатын 
тараудың әрбір б�ліміне балалардың �здері 
тақырып қоюы тиіс. Бұл тарау да тым қысқа. Қазақ 
тіліндегі 7 параграф орысша 3 б�лімге сыйып кет-
кен. <сіресе дамудың белгілі бір деңгейіне жеткен 
ежелгі түркілердің мәдени жетістіктері қораштау 
 си патталған. Мысалы, таста таңба қал дырған 
ежелгі түркілердің мәдени табыстары «по предпо-
ложению ученых, гунны знали письменность» деген 
бір с�йлемдік болжаммен шектеліпті (147-бет). 
Осы тұста балаларға сақтардың, ғұндардың сына 
жазуын меңгергенін, олардың ел басқару жүйесі, 
рухани мәдениеті жоғары деңгейде болғаны ай-
тыла кетсе патриоттық тәрбие берудің ұтымды 
тәсілінің бірі болар еді. Тарих пәні оқулығының 
басты міндеті де осы емес пе? 

Алматы қаласындағы №156 мек тептің тарих 
пәнінің мұғалімі  Қ.<бді қалықовтың айтуынша, 
қазақ тарихында болған маңызды уақиғалардың 
мерзімі бір-біріне сәйкес келмейді. <р оқулықта 
әртүрлі, дәлдік жоқ. Мысалы, бір кітапта Қасым 
хан 1515 жылдан бастап билік құрды десе, келесіде 
1518 жыл деп к�рсетілген. Осындай ала-құлалықтар 
салдарынан оқушылар тест тапсыратын кезде 
қиналады әрі бұл олардың алатын бағаларына 
әсер етеді. Сондай-ақ мәтіннің соңында берілетін 
сұрақтар бойынша жауаптары табылмайтыны бар. 
Соның салдарынан тест жауаптарын ғаламтордан 
іздеуге тура келеді. 

Қазіргі таңда еліміздің тарихын, 
әсіресе ұмытыла бастаған та-
рихи жер-су атауларын зерттеу 
3зекті тақырыптардың біріне 
айналуда. К3не географиялық 
атауларды зерттеудің тарихи-
географиялық, әрі этногра фия-
лық мәні мен маңызы 3те зор.

Жер-су атаулары ана тіліміз 
бен ұлттық тарихымызды зерт-
теуде аса қажетті құнды дерек 
болып табылады.Географиялық 
атауларда әртүрлі дәуірдің тарихи 
оқиғалары, к�рнекті тұлғалардың, 
батырлардың есімдері және сол 
жердің географиялық  сипаты 
бейнеленген. Сондай-ақ атау-
л а р  х а л қ ы м ы з д ы ң  т ұ р м ы с -
тіршілігінен, шаруашылығынан, 
әдет-ғұрпынан хабар береді.

Халқымыз ғасырлар бойы 
түрлі саяси оқиғалардың куәсі 
болғандығы баршамызға белгілі. 
Соның бірі патшалық Ресейдің 
отаршылдық саясаты болатын. 
Бұл жүйе тұсында ұлтымыздың 
тарихы, жер-су атаулары жап-
пай �згертіле бастады. <сіресе 
Кеңестік дәуірде қазақ жеріне, 

КӨКЕЙКЕСТІ МƏСЕЛЕ

Соңғы кезде қазақ тарихын жоққа шығарып, 
тəуелсіздікке көлеңке түсіргісі келетін жат 
пиғылды пікірлер қылаң беруде. Мұның бір 
себебі кешегі Кеңес тұсында қазақ тарихының 
түрлі білім орындарында талаптағыдай 
оқытылмауынан болса, екінші себебі əлі күнге 
дейін өз тарихымызды лайықты дəрежеде 
түсіндірмей келе жатқанымызға келіп тіреледі. 
Əсіресе түрлі деңгейдегі білім беретін оқу орын-
дарында ұлттық  тарихымыздың оқытылуы көп 
сынға ұшырап келе жатқаны мəлім. Оның ішінде 
қазақ тарихының өзге ұлт өкілдеріне дұрыс 
жеткізілмейтіні мұғалімдер тарапынан да, ата-
аналар жағынан да жиі айтылады. Осы орайда 
орыс мектептеріне арналған Қазақстан тарихы 
оқулықтарына қатысты пəн мұғалімдерінің 
сын-пікірлері негізсіз емес екенін осы оқу 
құралдарын зерделеу барысында көз жеткіздік.             

139-беттегі «Дайте оценку программе партии 
«Алаш» с позиции того времени» деген сұраққа 
бала түгілі ғылыми қызметкерлердің �зі ойланып 
қалары с�зсіз. 

Аталған оқулықта 1986 жылғы Жел тоқ сан 
бірде «к�теріліс» деп берілсе (282 бетте), 286 бет-
те «оқиға» делінген. Сондай-ақ аполитичность, 
парадигма, субъективизм, евроцентризм және т.б. 
күрделі терминдер оқулық тілін ауырлата түскен. 

Сонымен, орыс мектебінде оқы тыла тын 
оқулықтардағы кемшілік тер Қазақстан тарихы 
пәнін оқыту педагогикалық әдістеменің кемшін-
дігін, оқулық жазу ісінің әлі де жүйеленіп, бір 
ізге түспегенін к�рсетеді. Тақырыптың баян-
далу стилі мен оқушылардың таным-түсінік 
деңгейі сәйкес келе бермейді. Оқушыларды 
қызықтырудың орнына керісінше қашықтата 
түсетін тұстары жетерлік. Осы ретте ізденімпаз, 
білікті мұғалімдер балалардың тіліне лайық дұрыс 
түсіндіріп, қосымша мағлұматтар беру арқылы 
тығырықтан шығатындарын айтады. Ал баланың 
да, мектептің де бағы саналатын мұндай ұстаздар 
к�п емес қой. Оқу орнын жаңа бітіріп келген, 
тәжірибесі толыспаған жас мамандарды немесе 
сабаққа дайындықты тек оқулықпен шектейтін, 
оны дайын шпаргалка есебінде пайдаланатын 
мұғалімдерді қайтеміз? 

ҚАРАЖАТТЫҢ 
ҚАЙТАРЫМЫ ҚАЙДА?

Оқулық туралы айтқанда қаржы мәселесін 
айналып �те алмаймыз. Елімізде оқу құралда-
рын әзірлеп, басып шығаруға жыл сайын 
 мил лиардтаған қаржы б�лінеді.  Ай талық, бір 
ғана Алматы қаласының мек тептері үшін бір 
жылда 3-4  миллиард теңге жұмсалады екен. 
Оның ішінде бір мектептің �зіне 12-13 миллион 
б�лінеді. Бұл аз қаражат емес. Ал осы қаржы 
қаншалықты тиімді жұм салып келеді? Сапасыз 
оқулықтың сұрауы бар ма? Балама оқулықтар 
қаншалықты қажет? Міне, білім саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыруға жауапты 
министрлікке қойылатын сұрақ к�п. Қазіргі 
білім саласында жүргізіліп жатқан реформалар 
аясында осы мәселеге жете к�ңіл б�лініп, алдағы 
уақытта бағдарламаға сәйкес жаңартылатын 
оқулықтарда аталған кемшіліктер ескерілсе 
дейміз. Gйткені оқулық сапасы мен білім сапа-
сы тікелей байланысты. Мектеп оқулықтарын 
қатал сүзгіден �ткізуге құзырлы органдардың 
жіті қадағалауынсыз бұл іс �рге баспайды. 

О с ы  р е т т е  Қ а з а қ с т а н д а  о қ у л ы қ т а н у 
ғылымының негізін қалаған ғалым, акаде-
мик  А.Құсайынов «заман талабына сай мек-
теп оқулығы оқушылардың жас және басқа 
да ерекшеліктерін ескеріп, үйлестірушілік, 
жүйелеушілік, ақпараттық, жинақтау, �зін-�зі 
бақылау дағдыларын қалыптастыру, дамыту 
және тәрбиелеу қызметтерін атқарады. Бұл 
қызметтерді оқулыққа ендіріп, оларды қажетті, 
қалыпты м�лшерде жүзеге асыру қажет» дейді. 

Бұл талаптардың толық орындалмауы 
оқу үдерісін ғана емес, тұлға тәрбиелеу ісін 
де қиындата түседі. Қай кезде де �скелең 
ұрпақтың мемлекетшіл, отаншыл болып �суінде 
оқулықтардың атқаратын р�лі зор. <сіресе та-
рих ғылымы мен елдің экономикалық, мәдени 
�мірінің даму деңгейі арасында тікелей бай-
ланыс бар дейді ғалымдар. Бұған �з тари-
хын мызғымастай қуатты ғылыми мектеп-
ке айналдырған еуропалық мемлекеттердің 
�сіп-�ркендеуі дәлел. Gткенмен байланыс 
тетігі мықты болған сайын халықтың сана-
сезім деңгейі де жоғары болмақ. Ортақ тарих 
біріктірген қоғам да ұйыса түседі. 

Бұл үшін мектептегі оқулық тарға қатысты 
мәселелер пән мұғалімдерінің, ата-аналардың, 
ғалымдардың тікелей қатысуымен ше шімін 
табуы тиіс. Оқу құрал дарын ғылыми сипаттан 
арылтып, балалардың қабылдауына ың ғай-
ластыру қажет. Сондай-ақ мектеп оқулықтарын 
әзірлеуге балалар жазушыларын да тарту 
артық етпес еді. Gйткені Отан тарихы пәнінің, 
отаншылдықтың негізі орта мектепте қаланады. 
Ұлтымыздың мерейі үстем болуы үшін, �зімізді 
�згелерге сыйлата білу үшін оқулықтарды 
дайындауға мұқият к�зқарас қалыптасуы тиіс. 

Дина ИМАМБАЕВА 

Мен қарапайым ұстаз ретінде қазақ 
тілі  нің бола шағының жарқын болуын 
қа   лаймын. 	р саба ғымда тілдің қадір-қа-
сие тін оқушыларыма кеңінен түсін  діріп 
ке лемін. �йткені бәрі де тәрбиеден баста-
лады. 

Елбасының «Енді ешкім �згерте ал-
майтын бір ақиқат бар.  «Ана тіліміз 
Мәңгілік елімізбен бірге  Мәңгілік тіл» 
болды. Қазақ тілін даудың тақырыбы емес, 
Ұлттың  ұйытқысы ете білген ж�н» деген 

ойын Мәңгілік Ел идеясымен сабақтастыра 
айтқанымда шәкірттерім осы идеяның 
негізін білгісі келіп  сауал қояды. Сондай 
кездерде біз бұл идеяның бір темірқазығы 
тілде жатқанын жеткізіп, �з ойымызды 
ортаға саламыз. 

«Мәңгілік ел – ата-бабамыздың сан 
мың жылдан бергі асыл арманы екенін 
барлығымыз білеміз.  Ол арман әлем 
елдерімен терезесі тең қатынас құратын, 
әлем картасынан ойып тұрып орын ала-
тын тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман 

тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан, 
ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын 
бақытты ел болу еді. Біз бұл армандарды 
ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің 
іргесін қаладық» деп Елбасы айтқандай, 
«Мәңгілік Ел» идеясының тарихы тереңде 
жатқаны с�зсіз. Осы орайда біз тіліміздің де 
Мәңгілік болуына қызмет етуіміз керек деп 
ойлаймын. Gйткені тіл ғұмырлы болмай, ұлт 
ғұмырлы болмайды. 

Бәтима 	БДІЖҮСІПОВА

АТАДАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӨЗ 

...Бәрімізге ай ортақ, 
Қайырлы болса, бай ортақ. 
Жақсы болса, би ортақ,
К$п жасаған к$не ортақ.
Жаман адам не керек, 
Жақсының елге бәрі ортақ. 
Ел жабылып ішуге 
Айдын шалқар к$л ортақ. 
Нәсіркедей бүгіліп, 
Шалқалай туса, ай ортақ.
Ай батқан соң күн ортақ,
Күн батқан соң түн ортақ. 
Алдыңғы $скен ағаға 
Жақсы болса, іні ортақ. 
Жаман болса, кім ортақ,
С$з тыңдауға мен ортақ.
Ай, жігіттер, жігіттер, 
Жердің жүзін қарасаң, 
Мұнша неге кең болған? 
Жеті мүше денеміз
Бір-біріне тең болған. 
Т$рт аяқты айуандар
Неге адамнан кем болған?
Жарық үшін күн болған, 
Тыным үшін түн болған.
Тамашалап қарасаң,
Ай мен жұлдыз, күн мен түн, 
Орман, тоғай, от пен су,
Таң-тамаша кім қалған?
Құрт-құмырсқа, ұшқан құс –
Бұл да басқа түр болған.

Асқар, асқар, асқар тау,
Етегінен балапан
Басына шырлап шыға алмас,
Бауырынан күзен ін қаза алмас. 
Сұңқардан сұлу құс болмас, 
Жүні қатпай ұша алмас. 
Бидайықтан алғыр құс болмас,
Бағуы жайлы болмаса,
Ең игісі түк те алмас. 
Ағайынның ішінде 
Бір жақсысы бар болса,
Түртіп, оны к$ре алмас. 
Сол жақсы қолдан кеткен соң, 
Басқа қиын іс түссе,
Ел қыдырып таба алмас. 
Асқардан ұшқан су бүркіт
Еділдің аңын ала алмас. 
Xліп жатқан сұңқардың
Жүніне қарға қона алмас. 
Қаумалаған к$п жаман 
Бір жақсыдай бола алмас. 
Басыңнан ұшса дәулетің, 
Айналып қайта оралмас.

Жақсысынан айрылса, 
Құр жамандар оңбайды.
Аңдып жүрген дұшпаны
Қанатын тігіп қомдайды.
Болжалды күн болған соң, 
Батпансыған бай да $лер. 
Зулап $тер басыңнан
Баяны жоқ дүниелер.
Болжалды күн болған соң,
Дүниядан $тпей кім қалған?..
Батыр $ткен шабынған, 
Жүйрік $ткен шабылған,
Кербез $ткен тағынған, 
Сұлу $ткен жағынған. 
Не жайсаңдар $тпеген
Озған жүйрік табыннан.
Неше шешен, ақындар,
Жау жүректі батырлар 
Жас басынан қағынған!

(«Жеті ғасыр жырлайды», 
«Жазушы, Алматы 2008 ж.)

Жақсының 
елге бәрі ортақ

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫОҚЫРМАН ОЙЫ

Ұлттың ұйтқысы Жаңаша зерделеуді қажет етеді

Шернияз ЖАРЫЛҒАСҰЛЫ 

атты еңбектерден берілген мәліметтер осының 
дәлелі. 

Соңғы жылдары мектеп оқулықтары бірнеше 
нұсқамен шығатын болған. Олар балама оқулықтар 
деп аталады. Мысалы 8 сынып бойынша жоғарыда 
аталған оқулықтан б�лек «Атамұра» баспасы-
нан шыққан «Қазақстан тарихы» кітабы бар 
(З.Қабылдинов, А.Қайыпбаева). Бірақ мұғалімдердің 
к�пшілігі нақты бір оқулықпен оқытқанды дұрыс 
санайды. Gйткені кейде субъективті себептерге 
байланысты балама оқу құралдарының деректерінде 
алшақтықтар кездеседі немесе маңызды оқиғалар 
толық қамтылмай қалады. 

«Атамұра» оқулығында да сол ғылыми баян-
дау стилі сақталған. Мысалы, «фактор внезап-
ности» (14-бет), «ликвидация государственно-
сти» (30-бет), «централизация государственной 
власти» (41-бет), «военное продвижение» (111-
бет), «фискальные функции» (162-бет) және т.с.с. 
Жоғары оқу орны студентінің танымына лайық 
мұндай саяси, тарихи, экономикалық термин-
дерге толы с�йлемдерді 8 сынып оқушысы қалай 
қабылдамақ? Оқулықты дайындауға қатысқан 
ғалымдар С.Аққұлы, С.Негимов және басқа тарих-
шылар мен мұғалімдердің осындай олқылыққа к�з 
жұма қарағаны түсініксіз.

ҒЫЛЫМИ М	ТІНДЕР 
ОҚУШЫҒА ҚАЖЕТ ПЕ?

Тарих оқулығы сыныптан сыныпқа к�шкен 
сайын тіпті  күрделене түседі.  10 сынып 
оқулығына да жоғарыда айтылған кемшіліктер 
тән. А.Т�леубаев, Ж.Қасымбаев, М.Қойгелдиев 

елімізге қоныс аударушылардың 
ағыла келуі салдарынан к�птеген 
тарихи ұлттық атаулар жойы-
лып, олардың орындарына �зге 
тілдегі атаулар пайда болды. Тың 
және тыңайған жерлерді игеру 
саясатына байланысты елді ме-
кендер мен қалаларының атта-
рымен немесе кісі есімдерімен 
атала бастағаны белгілі.Тәуелсіздік 
алғаннан кейін кейбір тарихи 
атаулар қайтарылып, кейбіріне 
жаңаша атау берілгенмен, бүгінгі 
күні тарихи атауларды зерттеуді 
және қалпына келтіруді қажет 
ететін қалалар мен елді мекендер, 
географиялық нысандар жетерлік. 

жастағы бала түсінігіне тым ауыр келетін мұндай 
ғылыми мәтіннің қажеті жоқ дейді мұғалімдер. 

Тарих мұғалімдерінің айтуынша, тапсырмалар 
беруде де бірізділік жоқ, кейбір мәтінге тым к�п, 
кейбіріне аз беріледі. Осыдан келіп оқушылар 
ҰБТ-да Қазақстан тарихынан келетін сұрақтардың 
жауабын оқулықтан емес, ғаламтордан табады. 

11 сыныпқа арналған тарих оқулы ғында 
мәтін тым ұзақ берілген дейді пән мұғалімдері 
(авторлары – М.Қойгелдиев, Ж.Қасымбаев, 
А.Т�леубаев және басқалар. «Мектеп», 2015 
ж.). Кітапты парақтай отырып, тақырыптың 
шұбалаңқы екенін к�рдік. Мұндай ұзақ баян-
дауларды оқушылар �з бетімен түсіне алмайды. 
Содан барып сабақ барысында оқулық жайына 
қалып, мұғалімдер тығырықтан шығудың жолын 
�здері іздестіруге мәжбүр. 

<рбір тақырып бойынша дерекк�з ретінде 
тарихнамалық материалдар ұсынылған. Оның 
ішінде тарихи құжаттардан үзінділер әрбір сабақ 
сайын беріледі. Мысалы, 140-беттегі ІІ бүкілқазақ 
съезінің қаулысы арнайы мамандарға арналған 
мәліметке жататыны анық. Мазмұны да тым 
күрделі. 228-беттегі «Из отчета академического 
центра Наркомпроса КазССР за период с 1 октя-
бря 1921 г. по 1 сентября 1922 г.» деген мәтін де 
оқушылар үшін артық ақпарат. 

Бұрынғы оқулықта аз қамтылған «Алаш» 
қозғалысына жаңа құралда ауқымды орын 
б е р і л г е н .  Б ұ л  о қ у л ы қ т ы  қ ұ р а с т ы р у ғ а 
М.Қойгелдиев сынды алаштанушы ғалымның 
атсалысуынан деп түйдік. Дегенмен, тапсырмалар 
беруде тағы да сол оқушының жас ерекшелігін 
ескермеушілік алдымыздан шықты. Мысалы, 

Айта кетейік, жер-су атау-
лары – тарихи жәдігер болумен 
қатар тәуелсіз мемлекетіміздің 
бір белгісі, ұлттық нышаны. Еге-
мен ел екендігімізді білдіретін, 
ұлттығымызды ұлықтайтын атау лар 
арқылы бабалар мұрасын ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізу  басты міндет. 
Келер ұрпақ тарихтан тағылым 
алу үшін байырғы атаулардың 
ұмытылған және  транскрипциясы 
бұрмаланғандарын қайта қалпына 
келтіру қажеттілігі туындайды. 
Жер-су атауларын тарихи т�л 
 атауына ауыстыру мәселесіне 
тек мәдени мұрамызды сақтау 
деп емес, сондай-ақ қоғамдық, 
елдік маңызды бар мәселе ретінде 
қ а р а у ғ а  т и і с п і з .  С о н д ы қ т а н 
б ұ л  м ә с е л е л е р д і  т а р и х и -
этногра фияның,географияны, 
лингвистиканың қазіргі таңдағы 
шешілмей тұрған сұрақтарын 
зерделеуіміз керек. 

Ирина БЕКЗАТҚЫЗЫ,
Қазақстан Республикасының 

Ұлттық музейі «Халық қазынасы» 
ғылыми-зерттеу 

институтының қызметкері 

ОҚУЛЫҚ ТІЛІ НЕГЕ АУЫР?

Мұғалімдер 8 сынып оқулығының тілі тым 
ауыр, күрделі екенін айтады. «Қасаң ғылыми тілмен 
жазылған мәтінді оқушылар қабылдай алмайды» 
дейді олар (оқулық авторлары – Ж.Қасымбаев, 
Т.Омарбеков. «Мектеп», 2016 ж.). Оқулыққа 
зер сал ғанымызда, к�рнекті тарихшыларымыз 
жазған бұл еңбек шынымен де 14 жастағы бала 
ұғымына ауыр екені анық байқалды. <сіресе әрбір 
мәтіннің соңында берілген тарихи құжаттар мен 
материалдардың к�шірмелері 8 сынып оқушысы 
үшін артық ақпарат екені с�зсіз. Мысалы, 11-беттегі 
«Крафт И.И. Принятие киргизами русского под-
данства. Документы о внутреннем положении 
Казахского ханства в начале XVIII века», 66-беттегі 
«Семенов Г.И. Проблемы истории племен и народов 
в период феодализма (на материалах Казахстана)» 

құрас  тырған бұл оқу құралы «Мектеп» 
 баспа сынан шыққан (2014 ж.). Айта кетерлігі, 
кезінде қазақтың отбасылық ғұрыптарына 
байланысты келемеж нысанына айналған 
кемшіліктер мұнда түзетіліпті (Жолдасбаев С. 
10 сыныпқа арналған Қазақстан тарихы. 2011 
ж. 145-бет). 

Дегенмен, бұл оқулық та балалардың жас 
ерек шелігін ескермей, ғылыми тілде жазылған. 
ЖОО-ның бірінші курс студенттеріне арналған 
тарихи әдебиеттен айырмасы жоқ. Оқушының 
қабылдауына ауыр келетін терминдер жеткілікті. 
Мысалы, антропоцентризм, маргинальная зона, 
этнодемография, историография, дифференциа-
ция, военно-административная экспансия және 
т.б. 

Оқу құралында әрбір тақырыптың соңында 
тарихнамалық материалдар к�п берілген. 15-16 

Қ.Хұсайынның «Дыбыс-звук, Мағына-
значение, С3з-слово» атты еңбегі – 
қазіргі қазақ тіл біліміндегі елеулі зерттеу 
жұмыстарының бірі. 

Профессор бұл еңбегінде тілдегі  дыбыс 
пен мағынаның �зара тығыз байланысын, 
с�здердің, таңбалардың шығу тарихын 
ғылыми негізде зерттей келе уәжділік теори-
ясы бойынша да талдаулар жүргізген. 

Аталмыш еңбекте қазақ тіл білімінде 

алғаш рет елуден астам тілдердің материалда-
ры  бойынша еліктеуіш с�здер типологиялық 
жағынан салыстырылған. Қазақ тілінің лек-
сикасында кездесетін дыбыстық символизм 
элементтері, олардың психофизиологиялық 
негізі зерделенген. Қазіргі қазақ тілі мен 
�зге де тілдердің лексикасын салыстыру 
арқылы тілдегі бірқатар мәселелерге  назар 
ауда рылған.

Автор түп-т�ркіні дыбыстық еліктеуіш-
терден немесе дыбыстық символикаға 

негізделген қазақ орнитонимдері мен то-
понимдері сияқты атауларды жан-жақты 
талдаған. Мысалы, «үкі» орнитонимін �збек, 
қырғыз, ұйғыр, татар, т.б. түркі тілдерінен 
 са лыс тырмалы әдіс арқылы зерттеп, бұл ор-
ни тонимді дыбысқа еліктеу нәтижесінде пай-
да болғандығы туралы қорытынды жасайды. 

Г.Ш	РІПОВА, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың доценті

ЖАҢА КІТАПЖАҢА КІТАП

Ғылыми ізденіс көкжиегі
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Бір қызмет орнында 
22 жыл көлемінде қызмет атқарып, 

өзі туған киелі Жаңақорған ауданының 
мемлекеттік банк бөлімшесін абыройлы басқарып, 

аудан экономикасы мен ел-халықтың тұрмыс-тіршілігінің 
жақсаруына өлшеусіз үлес қосып, көптеген игі шаралардың 

тікелей ұйымдастырушысы болған азаматтың бірі Ералы Қайыпұлы 
Мұхамеджанов еді.

Жаңақорғанның қасиетті топырағынан түлеп ұшып, ауданның 
экономикалық жəне əлеуметтік-мəдени жағынан дамып, абырой-
беделінің артуы жолында қажырлықпен еңбек еткен өз үлестерін 

қосқан басшы азаматтар аз болған жоқ. Бірақ жастайынан 
аймақтың өсіп-өркендеуіне, тыныс-тіршілігіне ерте аралы-

сып, ауданның жетістіктерін таратуда насихаттап, 
мақтан етуде Ералы Қайыпұлының орны 

айрықша болды.

(к�рсетілген 4 пән бойынша) сараптама-
сыз, талғамсыз енгізуге болады? 

Білім мен ғылымды дамытудың 
жаңа бағдарламасына сай 
ағылшын тілінде 2017-2022 

жылдар аралығында барлық мек-
тептерде т�рт пәнді игерудің сапа-
сы қалай болар екен деген мәселе 
ойландырмай қоймайды. Ағылшын 
тіліне осыншалықты басымдылық 
беру стратегиялық тұрғыдан қалайша 
бағаланады?  Ал бастауыш мектеп 
сыныптарында бірнеше пәнді бірден 
ағыл шын тілінде оқыту �з алды-
на бір мәселе. Сонымен, «Білім мен 
ғылымды дамытудың мемлекеттік» 
жаңа бағ дарламасын жүзеге асыру 
үшін менің к�зқарасым бойынша 
мынадай шараларға мән беру керек. 
Жалпы жоғары және орта білім жүйе-
сіндегі оқытушылардың мәрте бесін 
к�теріп, материалдық және мораль-
дық жағынан қолдау к�рсету; баспа-
дан шығып жатқан оқулықтар мен 
о қ у - ә д і с т е м е л і к  қ ұ р а л д а р ы н ы ң 
мазмұ нын жаңарту, әсіресе ағылшын 
тілді басылымдарды уақыт талабына 
сай жолға қою; мемлекет пен жеке 
әріптестікті қалыптастыру; жоғары 
білім мен ғылым, �ндіріс арасындағы 
байланысты жетілдіру; жаратылыс-
тану пәндері  бойынша ағылшын 
тілінде оқу бағдарламасын, осыған 
сәйкес оқулықтар мен оқу-әдістемелік 
құралдарын,  с�зд іктер  даярлап, 
 ми нистр лік талқыдан �ткізіп, бекітіп 
Республика мектептеріне ұсынуы ке-
рек; қазіргі орыстілді мектептерде қазақ 
тілін оқытудың маңыздылығын ескеріп, 
ҰБТ-да ағылшын тілін емес, қазақ тілін 
есепке алатын негізде енгізуі қажет. 

Міне, осы жағдайда мемлекеттік 
тілдің мәртебесі �сіп, оқытушылар 
мен ата-аналардың, оқушылардың 
қазақ тіліне деген к�зқарасы да, жауап-
кершілігі де артатын болады. Тек осын-
дай жолмен білімді де, білікті мамандар 
легі қалыптасатыны ақиқат. 

Меңдеш ИСҚАЛИЕВ,
Абылай хан атындағы

Қазақ халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университетінің

профессоры, экономика ғылымының 
докторы

БІЛІМ САПАСЫ 
ОЙЛАНДЫРАДЫ
біліктілігін к�теру жүйесі қалыптасты; 
жоғары оқу орындарының академия-
лық еркіндігі дамыды. Интеллектуалды 
кластерлердің – Назарбаев университеті 
мен инновациялық-технологиялық 
паркі; мамандан ды рылған мектептер 
қатары к�беюде; Назарбаев интеллек-
туалды мектеп тәжірибесі заманауи үлгі 
ретінде ұсынылды. 

Сонымен қатар отандық білім 
жүйесінің алдында тұрған міндеттер 
д е  а у қ ы м д ы .  М ә с е л е н ,  п е д а г о г 
 ма мандардың құрамын жақсарту; 
педагогтің мәртебесін к�теру; орта 
білімнің мазмұнын жаңарту; жоғары 
және жоғары білімнен кейінгі білім-
н і ң  м а з м ұ н ы н  ә л е м д і к  т а л а п қ а 
сай жаңарту; мектеп оқулықтарын 
мазмұн дық, әдістемелік тұрғыдан 
ж е т і л д і р у ;  б і л і м  о ш а қ т а р ы н ы ң 
 ма териалдық-техникалық базасын ны-
ғайту, осылардың негізінде үш маусым-
ды және апатты мектептерді  жойып, 
оқушылар орнының тапшылығын 
реттеу. 

Сонымен, «Білім мен ғылымды 
дамытудың 2016-2019 ж.ж. арналған 
жаңа мемлекеттік бағдарламасын» 
жүзеге асыру үшін қаншама ұйым-
дық-экономикалық, қаржылық, мате-
риалдық ресурстардың қажеттілігі 
байқалып отыр. Ең бастысы, білімді, 

білікті мамандар керек. Мұндай мін-
деттерді к�рсетілген мерзім ішінде 
орын дау үлкен жауапкершілік жүк-
тейді. Ал оларды жүзеге асыру жол-
дарына тоқталар болсақ, ең алдымен 
білім беру жүйесіндегі қалыптасып 
отырған қазіргі жайттарды талдап 
к�рейік.

Бүгінгі таңда Қазақстанда 
білім беретін 7160 мектеп 
бар. Ауылдағы мектеп саны 

қаладан 3,3 есе к�п, ал онда оқитын 
оқушылар саны (қалада 1412 мың, 
ауылда 1311 мың), яғни керісінше 
қалада олардың саны 100 мыңға артық 
болғаны. Үш тілді бағдарламамен 
42 жоғары оқу орындары (33%), 117 
мектеп (16,3%) жұмыс істеуде. Барлық 
мектептердің – 3161-і (44,2%) шағын 
комплектілі. Олар негізінен елді ме-
кендерде орналасқан. Мамандар 
тапшылығы сезіледі әрі мектептердің 
оқу базалары да т�мен дәрежеде. Оқу 
кабинеттері де жеткіліксіз; мәселен, 
физика пәні бойынша мектептердің 
– 33,7%, химия пәні бойынша – 39%, 
биология пәні бойынша – 39,3%, 
математика пәні бойынша - 29,3%, 
шет тілдерінің лингофонды кабинеті 
– 49% жоқ. Оларда Ұлттық бірыңғай 
тестілеу қорытындысы республикалық 
дәрежеден 4,45 балға т�мен.  Ал 

жуық арада ағылшын тілі пәні ҰБТ-
да міндетті пән ретінде енгізіліп, 
 информатика, химия, биология, физи-
ка сынды жаратылыстану пәндерінің 
ағылшын тілінде оқытылатыны жүзеге 
асырылатын болса, бұл бағдарламаға 
үлкен жауапкершілікпен қарап, оны 
жүзеге асырудың жолдарын ғылыми-
әдістемелік, ұйымдық-экономикалық 
тұрғыдан негіздеуді қажет етеді. 
Қандай істі болса да қолға алып, жүзеге 
асыратын да, оны жетілдіретін де 
білімді, білікті мамандар екені белгілі. 
 Республика мектептерінде (әсіресе 
ауылдық және шағын комплектілі) 
мамандар тек жаратылыстану пәндері 
циклі бойынша 28 мың маман ке-
рек екен. Оған қоса мектептердегі 
оқытушылардың сапалық б іл ім 
дәрежесіне (жоғары және бірінші 
дәрежелі) ие мұғалімдердің – 49,2%. 
<зірге 10 оқушыға бір компьютерден 
келеді. Бүгінде баспадан шығарған 
оқулықтардың 88%-ы қайтадан 
толықтырып, түзетуге жіберіледі. 
Ғылыми-педагогикалық эксперти-
задан оқулықтардың 7%-ы ғана �теді 
екен. Ал шығарылған оқулықтарда 
э л е к т р о н д ы  м у л ь т и м е д и а л ы қ 
қосымшалары жоқ. Үш тілді оқытуды 
толыққанды жүзеге  асыру үшін 
оқулықтар мен оқу құралдарын тек 

сандық тұрғыдан емес, сапалық кәсіби 
тұрғыдан бағалап �ндіріске жіберу 
қажет. Gйткені білім ресурстарының 
к�зі оқу құралдарында ғой. 

2016-2019 жылдарға арналған «Білім 
мен ғылымды дамытудың жаңа мем-
лекеттік бағдарламасында белгі леніп 
отырған» кең ауқымды нақтылы меже-
лерге сәйкес, 2017-2019 ж.ж. мектептердің 
5-6 сыныптарында ағыл шын тілінде ин-
форматика мен табиғаттану, 2019-2020, 
2020-2021 ж.ж. 7-8 сыныптарда т�рт 
пәнді (информатика, физика, химия, 
биология), 9-сыныпта таңдау бойынша 
жекелеген пәндер, ал 2021-2022 ж.ж. 
жоғарыда аталған т�рт пән 10-сыныпта 
түгелдей ағылшын тілінде оқытылмақ. 
Осылардың барлығын үш тілді білім 
беруге бағытталған 33 экспериментал-
ды мектеп тәжірибесіне, 20 Назарбаев 
интеллектуалды мектебі мен 30 қазақ-
түрік лицейлері тәжірибелеріне сүйену 
негізінде ұсынамыз. Бұл жердегі бір 
түсінбестік талантты балалар мектебінің 
тәжірибесі қалайша жаппай жалпыла-
ма мектептерге ұсынылып отыр. Одан 
әрі оқытудың біртұтас тілдік стандар-
тына сәйкес отандық оқулықтар мен 
оқу-әдістемелік құралдар шетелдік 
тәжірибелер негізінде даярланады деп 
к�рсетілген. Шетелдік оқулықтарды, 
оқу-әдістемелік кешендерді қалайша 

Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты биылғы Жолдауында білім сала-
сына да ерекше көңіл бөлінді.  Онда еліміздегі білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс екені атап өтілді. Білім беруді 
экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру, сондай-ақ оқыту бағдарламаларын сыни ойлау 
қабілетін жəне өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажеттігі көрсетілді. Үш тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу 
мəселесі де айтылғаны белгілі.  Бұл орайда Президент: «Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның əрі қарай дамуына зор 
көңіл бөлінеді. Сонымен қатар бүгінде ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі. Қазіргі 
кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде жарияланады. Əрбір екі жыл сайын олардың көлемі 2 есе ұлғайып отырады. Ағылшын 
тілін меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете алмайды» деді. Елбасының Жолдауымен мұқият танысып 
шыққан соң, отандық білім беру саласының өзекті мəселелері жөнінде өз ой-пікірімді ортаға салсам деймін. 

Ел і м і з  Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н 
жыл дарында сапалы орта 
білімге бірдей мүмкіндікті 

қамтамасыз етті. Экономика саласы-
на бәсекеге қабілетті жоғары білімді 
мамандар даярланды. Білім, ғылым 
және инновация арасындағы байланыс 
орнықты. Дүниежүзілік экономикалық 
форумның мәліметіне сүйенсек, 
Қазақстан жаһандық бәсекелестік 
индексі бойынша (2015-2016ж) 140 
елдің ішінде 42-ші орында, ал адам 
дамуының индексі бойынша 188 ел 
арасында  ішінде 56-шы орынға та-
бан тіреді. Білім мен ғылымның 12 
индикаторының 8-і бойынша белгілі 
межелерге қол жеткізілді: ғылыми-
з е р т т е у  ұ й ы м д а р ы н ы ң  с а п а с ы , 
мектептерді ғаламторға қосу, зерттеу 
және білім қызметінің қол жетімділігі, 
білім жүйесінің сапалылығы, бастауыш 
білім сапасы және т.б. мәселелерге на-
зар аударылды.  

2015 жылдың қараша айында үш тілді 
білімді дамытудың 2015-2020 жылдарға 
арналған «Жол картасы» бекітілді. 
 И н д у с т р и а л д ы - и н н о в а ц и я л ы қ 
дамудың мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асырудың базалық жоғары 
оқу орындары анықталды. Үш тілді 
білім берудің дайындық жұмыстарын 
еліміздің 42 жоғары оқу орында-
ры жүзеге асыруда, бұл барлық оқу 
орындарының үштен бір б�лігі де-
сек болады. Осы жүйе бойынша 20 
Назарбаев интеллектуалды мектебі, 
Назарбаев университеті, «Кәсіпқор» 
коммерциялық емес холдингі жемісті 
еңбек етуде.

Жалпы жоғары және орта мектеп-
терде мамандар даярлауда мемлекеттік 
тапсырыс к�лемі барлық бағыттар 
бойынша �суде. Педагог мамандардың 

Сұлу Сыр бойы мен қазыналы Қаратау 
алқабын алып жатқан Жаңақорған ауда-
ны шежіреге толы. Олай дейтініміз, бұл 
жерде қазақ халқының басын құраған Ақ 
Орданың астанасы Сығанақ бар. Мұнда 
атақты Барақ, <білқайыр, Тоқтамыс хан-
дар, әйгілі ақын Хисамиддин <л-Сығанақи 
�мір сүрген.  Алпамыс батырдың жары 
Гүлбаршын сұлудың күмбезі «К�ккесене» де 
осы топырақта.

Ералы Қайыпұлын мен облыстық пар-
тия комитетінде қызмет істеген 1970-1973 
жылдар аралығында сыртынан танып 
білсем, 1973 жылдың басында Жаңақорған 
аудандық партия комитетіне хатшы болып 
тағайындалған сәттен бастап жақынырақ 
араластым. «Ақк�ңілдінің аты арымас, тоны 
тозбас» дегендей, Ерекең ақк�ңіл, адал, 
білімді де �нерлі, сегіз қырлы, бір сырлы жігіт 
ағасы болды. 

Қырық жылдан астам уақыт аудандық 
қаржы б�лімшесінің мекемелерінде жұмыс 
істеді.  1972-1994 жылдар аралығында 
Жаңақорған аудандық мемлекеттік банкте 
табан аудармай, 22 жылға жуық б�лімше 
бастығы қызметін атқарды. 

Ағайын-туыстардың қадірлісі, ауылдас-
тарының ардақтысы, �з достары мен қызмет 
істеген ұжымының ортасында сыйлы бол-
ды. К�п теген шәкірттері бүгінде еліміздің 
әр �ңірінде еңбек етіп, тәлімгер ағалары 
артқан сенімнен шығып келеді. «Ұл-қызда-
рын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай, ержеткізіп, қатарға қосқан, 
адалдық ты, қанағатшылықты ту етіп, жақсы 
қасиет терін санамызға сіңіртіп, аманаттап 
кеткен әкеміздің �негесін біз, балалары, 
әрдайым ардақтап, болашағымызға бағдар 
етеміз» дейді кіндігінен тараған ұл-қыздары.

Ерекең �зінің бүкіл саналы ғұмырын банк 
ісіне арнаумен бірге, облыс к�лемінде алғаш 
рет аудан орталығынан «Банк үйін»жоспардан 
тыс, ең к�рікті ғимарат етіп салдырған бола-
тын. Оның материалдық-техникалық базасын 
нығайтумен қатар, жаңа ғимараттың ауласын 
абаттандырып, аудан к�лемінде әліге дейін 
егіле бермейтін тұя ағаштарының к�шеттерін 
отырғызды. <р к�шетке күтім жасау үшін 
оларды �з мекемесінің қызметкерлеріне 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 
2-тармағына сәйкес Республика қызметiнiң түбегейлi принциптерi: 
қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; бүкiл халықтың игiлiгiн 
к�здейтiн экономикалық даму; қазақстандық патриотизм. 
Еліміз адамзат үшін ең қымбат қазына – ұлтаралық татулықты, 
конфессияаралық келісімді, �зара түсіністік пен құрмет сезімін, 
жарастық пен келісімді қастерлеп сақтай отырып, қадам басты.

Осы тұста аталған жұмысты іске асыру мақсатында 1995 
жылғы 1 наурызда оның мәртебесін Қазақстан Республика-
сы Президенті жанындағы консультативті-кеңесші орган деп 
бекіткен Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылған болатын. Gз тарихында 
Ассамблея ҚР Президенті жанындағы консультативті-кеңесші ор-
ганнан мықты құқықтық негізге және қоғамдық-саяси мәртебеге 
ие конституциялық органға дейін �сті. Еліміздегі 100-ден аса 
этностың басын біріктіретін бірегей құрылым тұрақтылықты 
сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін маңызды р�л 
атқарды. Қазақстан халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның 
этносаралық қатынастар саласында жүргізіп отырған саясатының 
табысты екенін паш етіп келеді. Жалпы алғанда негізінен Ассам-
блея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің бірегей моделі қалыптасты.

Қазіргі уақытта Республикада Қазақстанның барлық 
этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті 
жағдайдың бәрі жасалған. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.<. Назарбаев тың 
«100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» Ұлт 
жоспарының болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыру ж�ніндегі 
міндеттерінің негізінде қазақстандық бірегейлік пен бірлікті 
нығайту тұжырымдамасы әзірленді.

Мемлекет басшысы Н.<.Назарбаев қазақстандықтарды 
біріктіруші басты фактор болып саналатын қазақ тілін одан әрі 
дамытуға барлық күш-жігерді жұмсау қажеттігін бірнеше рет атап 
�тті. Сонымен бірге елімізде тұратын барлық этнос �кілдерінің 
�з ана тілінде еркін с�йлеуіне, оқуына және тілдерін дамытуына 
қолайлы жағдай жасау қажет.

Барлық қазақстандықтар ел ішіндегі тұрақтылық пен ұлттар 
арасындағы татулықты үзбей насихаттау керек, Қазақстан 
мемлекеттілігінің нығайуы осыған байланысты. Жалпы 
ұлтаралық келісім – адамның �негелі тәрбиелілігінің, жоғары 
мәдениеттілігінің барлық ұлттар мен ұлыстардың ұлттық және 
этникалық топтардың мүддесімен ортақтастық деңгейінің 
к�рсеткіші. 

Е.ЖАНДОСОВ,
Қазақстан Республикасы

Бас прокуратурасының 
11-ші Департамент басқармасының 

прокуроры

КӨЗКӨРГЕН БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА 

еңсесін түсірмей-ақ, ешкімге шағым айтпай, 
мұң шақпай-ақ �мірден озды. «Атаусыздай 
қалатын адам емес еді ғой» дегенді білген адам 
ғана айтады. Бұл қатар жұмыс істегендерге 
де, жер басып жүрген адамдардың бәріне де 
сын. Халқының жадында жақсы мінезімен, 
тіршілігінде істеген жағымды шаруаларымен 
қалған азаматтарды қай кезде де еске алып 
жүру к�зк�рген жандар үшін парыз болса 
керек.

Осындайда «Адам �лген күні �лмейді, 
ұмытылған күні ғана �леді» деген халықтың 
аталы с�зі еске түседі. Ерекең �мірден ерте 
озғанымен, артында к�здері қалды, ізі, с�зі 
қалды. Қазақтың ардақты ұлының шамын 
с�ндірмей, отын жағып, қарашаңырағын 
қастерлеп, �мір бақи сыйласып, мерейін 
арттырып, ырысын ортайтпай, Алладан 
балаларының тілеуін тілеп отырған асыл 
әже, құдай қосқан қосағы, «Батыр ана» – 
Шынар Мақсұтқызы �з кіндігінен таралған 
он бір ұл-қызы мен 32 немере, 18 ш�беренің 
шаттығына б�леніп отырған бақытты жан. 
Бұл күнде олар қара ормандай бір қалың елге 
айналған отбасылары. Арты жақсы болсын 
деген �мір осылай болса керек.

«Ералы Мұхамеджановтың қабілет-
қарымы мол, анау-мынау адам емес, 
тәжірибелі,  мемлекетшіл қызметкер 
б о л ғ а н ы н  а т а п  � т к е н  ж о қ .  О л  � з 
атамекені Жаңақорғанның Ерағасы бо-
лумен қатар, бар жақсылығының жар-
шысы да, қамқоршысы да бола білді. 
Gзі басқарған тұста мемлекеттік банктің 
аудандық б�лімшесі �з міндетін мінсіз 
атқарды деп толық айтуға негіз бар» 

дейді сол жылдары Мемлекеттік банктің 
облыстық басшысы болған Бисенғали 
Тәжіаяқов. Ол Қызылордадан ҚР Мем-
банкке басшылық лауазымына кетіп бара 
жатқанда, банктің аудандық б�лімшелерін 
ылғи да жақсы, қабілетті жас мамандар 
басқарғанын, солардың бірі ретінде бір-екі 
жылда банктің рейтингін жоғары деңгейге 
к�тере білген Ералы Мұхамеджановтың 
еңбегін айрықша бағалап, жағымды пікір 
білдіргенін �з  аузынан естіген едім. Ералы 
Қайыпұлының іскерлігін тілге тиек етумен 
қатар, оның жаны таза, арлы азамат екенін 
де Б.Тәжіаяқов риза к�ңілмен баяндап еді. 

Ерекеңнің есте сақтау қабілетінің 
ерекшелігіне таңғалатынмын. Ауданда сол 
кездері �ткізілген шараларға Алматыдан, 
Қызылордадан келетін ғалым, саясаткерлер 
мен ақын-жазушылардың есімдерін, олармен 
бірге келген кісілердің аты-ж�ндерін атап-
түстеп беруге шебер еді. Ел ішінде айтылатын 
тапқыр с�здері к�п болатын. Олардың к�бі 
ұмытылып қалды ғой, шамалысы ғана есімде 
қалыпты. Оның «Ұлы болсаң жақсының – 
құлы болма нәпсінің» деген қағидатты с�зін 
�зі отыратын үстел шынысының астына 
жазып қойғаны еске түседі. Тағы да: «<р 
адамның �зінің әділ соты болуы керек. 
Ол оның ар-ұяты. Соны �лтіріп алмалық» 
дейтін. «Gзін-�зі түсінген адам – дана, �зін-
�зі жеңген адам – қаһарман» дейтін. Енді 
ойлап қарасақ, Ерекең ол с�здерді қайдан 
алса да, жанына жақын болғаннан кейін 
пайдаланғанын аңғару қиын емес. Оның 
 басты ұстанатын қағидасы адамдық жолынан 
айнымау, абыройлы еңбек ету еді. Ол солай 
�мір сүрді де. 

Жоғарыда баяндалған, �ткен кездерге к�з 
жүгіртіп, ел назарына ұсынған Ерекең секілді 
азаматтың еңбек жолы– Тәуелсіз еліміздің бір 
�ңірінде ғана, бір салада ғана болған, �зіміздің 
к�з алдымызда қол жеткізген табыстары мен 
жетістіктерінің бір парасы ғана. Азаматтың 
ел алдында сіңірген еңбегін айту парызымыз. 
Осындайда қазақтың құлагер ақыны Ілияс 
Жансүгіровтің: «Gз ұлын, �з ерлерін ескерме-
се, Ел, тегі, қайдан алсын кемеңгерді» деген 
жүрекжарды жыр жолдары еске түседі.

Елді соңына ерте білген, Қазақстанның 
әр �ңірінде халыққа қалтқысыз қызмет ет-
кен азаматтарды анықтап, «Республиканың 
белгілі азаматтары» деген кітап шығару 
үрдіске айналып келеді. Сондай азаматтардың 
бірі ретінде Ералы Мұхамеджановтың �мір 
жолын, �мірбаяндық деректерімен қоса сол 
кітапқа ендіру үшін облыстық, аудандық ар-
дагерлер ұйымы ұсыныстарын әзірлесе болар 
еді. Ерекеңнің �мір жолы мен �негесі кейінгі 
ұрпаққа с�зсіз бағдар бола алады.

Тіпті Жаңақорған ауданының орталығын-
дағы бір к�шеге есімі берілсе нұр үстіне нұр. 
Жүрегі елім деп соққан, соңына �негелі із 
қалдырған тұлғалы азаматқа бұл лайық дер 
едік. 

Кеңес Ш	ЙМЕРДЕНОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген зейнеткері,

ҚР Мәдениет қайраткері

Елiне ењбегi 
сiњiп едi 

б�ліп беріп, мезгілінде суарылуын, күтіп-
бапталуын қатаң қадағалады. Бүгінгі күні сол 
егілген к�шеттер саялы ағаштарға айналып, 
т�ңірекке ерекше к�рік беріп тұр. 

Оның сыйлас достары к�п болатын. Олар 
– Алдаш Камалов, Тұтқабай Сабырханов, 
Мейірбек <бдірейімов, Мәжит Нұрлыбеков, 
З а й н и д д и н  < б у с е й і т о в ,  Т ұ р ғ а н б е к 
Қалдарбеков, Амангелді Абдуллаев және т.б. 
Бұл азаматтар бүгінге дейін Ерекеңнің отба-
сынан қарым-қатынастарын үзбей, ардақты 
достарының соңында қалған ұрпақтарына 
қамқор болып келеді.

Мен танып-білген Е.Мұхамеджанов 
�мірде жаны жайсаң, ақ жарқын, дарқан 
мінезді, мейірбан жүректі азамат еді. Бас-
шы ретінде талапшыл әрі турашыл болды. 
«Біздің ортақ мақсатымыз – қол жеткізген 
нәтижелерден айырылып қалмай, сол та-
быстарымызды баянды ету. Ол �зімізге 
байланысты, �зіміздің қолымызда» деп 
әріптестерін жігерлендіріп отыратын. 

Ол �те қарапайым, адамды қабағынан 
танитын, кісіге жақсылық жасау мен жақсы 
қарым-қатынаста болуды сауапты іс деп 
қабылдайтын, к�птің қошемет-құрметіне 
б�ленген жан еді .  Аудан к�леміндегі 
қоғамдық-саяси жұмыстарға белсене арала-
сып, �ңірдің нағыз белсенді патриоты, зиялы 
да парасатты азаматы екендігін байқатты.

Gкініштісі, сол кездегі аупарткомның 
кейбір солақай б�лім басшылары мен 
хатшыларының теріс пиғыл,бейпайда, қолдан 
жасалынған кедергі әрекеттерінен оның 
еңбегінің лайықты бағаланбай,  атаусыз қалуы, 
әрине, адамды қынжылтады. Бірақ Ерекең 

ҚАЗАҚСТАН – 
ДОСТЫҚ МЕКЕНІ

Кеңес Одағы ыдыраған тұста ұлтаралық жанжалдардың алаңы 
болады деп болжанған Қазақстан – бүгінде ұлтаралық келісім 
мен тұрақтылықтың мекені. Осындай болжамдардың болуы да 
орынсыз емес, себебі сол уақытта бірқатар көп ұлтты елдерде 
– Əзербайжанда армяндар мен əзербайжандар, Өзбекстанда 
түріктер мен өзбектер, Абхазияда грузиндер мен абхаздықтар, 
Қырғызстанда қырғыздар мен өзбектер арасында ұлтаралық 
шиеліністер орын алған болатын. Əртүрлі этностар араласқан 
тұста олардың бір-бірімен шендесуі, бəсекелестігі, араздығы 
бірге жүреді. Олардың қарама-қарсы мүдделерін үйлестіру, бір 
жерге тоғыстыру үлкен саяси шеберлікті талап етеді.
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ТҰСАУКЕСЕР

Өткен тарихқа көз жүгіртсек көптеген келеңсіздіктерден көз сүрінеді. Патшалық 
Ресей мен Кеңес одағы кезіндегі бассыздықтар, атап айтқанда қазақтың жерін өз 
білгендерінше басып алу, көрші мемлекеттерге беріп жіберу, ашаршылықтар, жаппай 
дайындықсыз ұжымдастыру, жазықсыз жазалау, қаптаған «халық жауларын» сұрақсыз 
ату, Сібірге жер аудару дейсіз бе, əйтеуір жазалау. Тіпті «халық жауларының» əйелдері 
деп жазықсыз аналарды түрмеге отырғызу, сəбилерін жетімдер үйіне өткізу, АЛЖИР, 
КАРЛАГ деп қазақ жерін концлагерьге айналдырғанын қалай түсінуге болады. Қайран 
қазағым осындай бассыздыққа амалсыз шыдамдылық танытқан. Шыдамның шегіне 
шыға бастағанда қолына айыры мен сойылын алып бас көтергені де аз емес. Зеңбірек 
пен пулеметке қарсы келіп қанша қазақ қырылды десеңші. Осы күнге дейін олардың 
есебін ешкім білмейді. Сондай-ақ қолдан жасалған ашаршылық жылдары қырылған 
қазақтардың да саны анық емес. Білу мүмкін де емес еді. 

ЌАСІРЕТЌАСІРЕТ
«Қанатты қыз» – 

ХИУАЗ

«ЕЛ ЕРКЕСІ –  
ЕСЕНҚҰЛ»

ШАРА

Заманауи мектептің мәні неде?

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Елбасы Н.Назарбаев «�мір бойы 
білім алу әрбір қазақстандықтың 
ұстанымына айналу керек» деп атап 
к3рсеткендей, бүгінгі күні үздіксіз 
білім алу маңызды. Қоғам жаңғырып, 
заман 3згерген сайын білім беруді 
дамытуға үнемі к3ңіл б3лу – 
3мір бойы ізденудің, үйренудің 
қажеттілігін айқындайды. 

ХХІ ғасырдың талабына сәйкес 
білімнің мaқсaты мен мaзмұны да 
�згеруде. Десек те, сaбaқ беpу оқы-
тудың негізгі фоpмaсы болып қaла 
бермек. Жалпы әрбір мектеп мұғaлімі 
шамамен 25 мыңнaн aстaм сaбaқ 
беpсе, оқушы 10 мың сaбaққa қa-
тысaды екен. Оқу үдерісінің бaсты 
қa тысушылapы – оқушы мен  мұ ғaлім. 
В.А.Сухомлинскийдің «Сабақ – 
мұғалімнің жалпы және педа гоги-
калық мәдениетінің айнасы, оның 
интеллектуалдық байлығының, эру-
дициясының және к�зқарасының 
к�рсеткіші» деген с�зі бар. Қазір де 
сабақтағы оқыту-оқу үдерісінің басты 
қатысушылары – оқушы мен мұғалім. 

Қазіргі кезде «заманауи сабақ»  деген 
ұғым жиі қолданылады. Осы ретте 
заманауи мектеп деген қандай мек-

1916 жылы патша жарлығына қарсы к�те-
рі ліске шыққан Қарқаралыдағы, Торғайдағы, 
Семейдегі, Қызылорда мен Ақт�бедегі ата-баба-
ларымыз ұрпақтарының түбінде егемендік алаты-
нын сол кезде білді ме екен? 

 Қазақстандағы ашаршылыққа байланысты 
тарихта әртүрлі к�зқарастар бар. Шетелдік 
зерттеушілер ашаршылықтың басты себебін 
сол жылдардағы табиғи құрғақшылыққа 
меңзейді. Сол кездегі Қазақстанды  басқарған 
Ф.Голощекин де осы пікірді айтып келді. 
Айта кетер бір нәрсе, осы жылдары егіннің 
шықпай қалуы және жұт туралы к�зқарасты 
Ф.Голощекин �зін ақтау үшін ойлап тапқан 
болатын. 1930-31 жылдардағы күштеп ұжым-
дастыру да ашаршылыққа ықпалын тигізді. 
Голощекин малды қорада қамап ұстаса қа-
зақтар отырықшылыққа үйренеді деп ой-
лады. Сондықтан да тұрғын үй емес, мал 
қораларын салу қолға алынды. Мұндай әрекет 
мал шаруашылығын күйретіп қана қоймай, 
малдың арасында жұқпалы аурулардың жан-
дана түсуіне жол ашты. Мал дәрігерлік к�мек 
жолға қойылмаған жағдайда тек мал ғана емес, 
халықтың да әртүрлі ауру-сырқауға шалдығуын 
күшейтіп жіберді. 

1926 жылы елде 25 миллион 729 мың бас мал 
болған. Алайда мал басы 1929 жылдан бастап азая 
бастады. 1929 жылы 39 миллион 394 мың мал бол-
са, 1933 жылы 2 миллион 428 мың бас мал қалған. 
Мал басының қысқаруына 1929 жылдан бастап 
шамадан тыс ет дайындау науқаны әсер етті. Ет 
дайындау науқанын 1929 жылғы 20 желтоқсанда 
Мәскеудегі Орталық Комитеттің «Ет проблема-
сын шешуге байланысты шаралар» атты қаулысы 
�ршіте түсті. Мәскеу мен Ленинградты, тағы 
басқа �ндіріс орталықтарын етпен қамтамасыз ету 
Қазақстанға тапсырылды. 1925 жылы Қазақстанға 
басшы болып келген Ф.Голощекин бұл тапсыр-
маны асыра орындады. Ол екі жарым ай �тпей-
ақ «...ауылда шын мәнінде Кеңес �кіметі жоқ. 
Сондықтан «Кіші Октябрь жүргізу керек» деген 
қорытынды шығарды. 

1927-1932 жылдары Алаш қозғалысына 
қатысқан немесе олармен байланысы болды 
деген 70-тен астам интеллигенция �кілдері 
сотқа тартылып, жер аударылды. Голощекиннің 
айтқанына к�ніп, айдауына жүре бермейтін 
С.Қожановты орталықпен келісіп Мәскеудегі 
Коммунистік  Академия жанындағы марксизм 
курсына тыңдаушы етіп жібергеннен кейін 
С.Сәдуақасовты, А.Мыңбаевты және Н.Нұрма-
қовты да қызмет терінен біржола аластатып тын-
ды. Оларға «ауылдағы әлеуметтік-экономикалық 
« а у ы л д а ғ ы  ә л е у м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
қатынастарды �згер тудің революциялық» 
әдістерін және «жерг іліктендіру ісін дұрыс 
түсінбеді» деп айып тақты. Осындай әрекеттердің 
нәтижесінде Голощекин �зіне қарсы келетін ин-
теллигенттерден құтылып, ойына келгенін істеді. 
Керісінше, Голощекинді қолдаушылар да болды. 

Алматыда Ұлттық кітапханада «Танымал қазақ 
қыздары» атты к3рме аясында қазақтың қайсар қызы, 
штурман-ұшқыш, Халық қаһарманы Хиуаз Доспанова 
туралы «Хиуаз» атты кітаптың тұсаукесер рәсімі 3тті.  

Тұсаукесер рәсіміне Атырау облысы әкімдігінен ар-
найы делегация келді. Сондай-ақ зиялы қауым, батыр 
апамыздың туыстары, бұқаралық ақпарат құралдары 
�кілдері қатысты. 

Жиынды ардагер журналист Раушан Айтжанова 
ашты. Мұнан соң Динара Асанова, Ұлттық кітапхана 
директоры Жанат Сейдуманов, <бу Сәрсенбаевтың 
қызы Райхан <буқызы, жазушы Мереке Құлкенов, 
батыр апамыздың ұлы Ерболат <міров, туысы Мақсат 
Мұхитдинов, танымал әнші Татьяна Бурмистрова, сын-
шы <лия Б�пежанова және т.б. қоғам қайраткерлері с�з 
алып, ұшқыш апамыз жайлы естеліктерімен б�лісті. 

Кітапты құрастырушы қаламгер Тұрсын Қалимова: 
«Жинақта естеліктерден б�лек, біршама ұсыныстар 
да айтылды. Атап айтқанда, Атырау халықаралық 
әуежайына Хиуаз Доспанованың есімін беру туралы 
мәселені қозғап келеміз. <лем елдерінде ұшқыштардың 
есімін әуежайларға беру, ұшақтарға есімін жазу дәстүрі 
бар. <зірге әуежайға аты берілмесе де, 2012 жылы «Эйр 
Астана» әуекомпаниясы жеке ұшағына тұңғыш рет Хиуаз 
Доспанованың есімін берді. <лия мен Мәншүк есімдері 
бала кезімізден таныс. Ал ұшқыш апамыз туралы мәлімет 
мектеп бағдарламасына енгізілмеген. Астана және 
Атырау қалаларында <лия, Мәншүк, Хиуазға арналған 
кешенді ескерткіш орнатуды ұсындық. Себебі қазақтың 
үш батыр қызын б�ліп-жаруға болмайды. Мәдениет 
министрлігінен жақында жауап келді. Онда әуежайдың 
атын ауыстыру биыл қарастырылатындығын, ал мек-
теп бағдарламасына енгізу алдағы уақыттың еншісінде 
екендігі айтылған» дей келе, қазақтың қайсар қызы тура-
лы алда әлі талай еңбек жазылатынын атап �тті.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Жуырда Алматы облысында  «Ел еркесі – Есенқұл» 
атты ән байқауы мәресіне жетті. Жамбыл ауданында 
бастау алған шара Қарасай ауданында қорытын-
дыланды.  

<діл қазылар алқасының т�рағасы,  «Қазақ әдебиеті» 
газетінің бас редакторы Ж.Шаштайұлы бірінші орын 
алған Мұқатай Баймұханбетке арнайы сыйлықты 
табыс етті. Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 
т�рағасының орынбасары Ж.<шімжан мен композитор 
Б.Омаров <ліби Қаниев пен <ділет <дікеновті екінші 
дәрежелі дипломмен марапаттады. Байқау нәтижесі 
бойынша Мейіржан Самылтыров, Жаңыл  Мерсимова 
және Жасұлан Мұсағали үшінші орынды иеленді. 
Республикалық әншілер байқауы жобасының авторы 
әрі демеушісі, аудан әкімі Махаббат Сәдуақасұлы ақын 
шығармашылығы жайында �з ойын ортаға салып, 
�нерпаздарға алғысын жеткізді. Е.Жақыпбековтың 
жары Меңсұлудың иығына шапан жауып,  байқаудың 
бас жүлдесін жеңіп алған  Дінисламбек Жайлаубаевқа  
арнайы диплом мен сыйлығын табыс етті.

Қуат ҚАЙРАНБАЕВ

теп деген сұрақ тууы заңды. <рине, 
зaмaнaуи деген ұғым бұpынғының 
бәpін жоққa шығapу деген с�з емес, 
қайта ондағы жақсы тәжірибені бүгінгі 
күннің талаптарымен ұштастыра пай-
далану дегенді білдіретінін айта кет-
кен ж�н. Білім aлдындa тұpғaн жaңa 
мәселелеpді шешетін әрбір сaбaқ 
зaмaнaуи болa алады. Кез келген сaбaқ 

Мәселен, 1930 жылғы маусымда �ткен VII кон-
ференцияда Голощекиннің сіңірген зор еңбегін 
атап �те келіп, «Барлық еңбектері орыс және 
қазақ тіліне басып шығарылсын» деген қаулы 
қабылданған. Осы қаулыға қарап жағымпаздар 
сол кезде де к�п болғандығын байқауға болады. 

Амал қанша? Халықтың тұрмысы нашарлай 
берді. 1932 жылы 7 тамыздағы «социалистік 
меншікті ұрлағаны» үшін �лім жазасын беру 
жарлығы (жеңілдетілген жағдайда 10 жыл 
түрме) пайда болды. «Бес масақ туралы» жарлық 
 бойынша 1932 жылдың тамызынан 1933 жылдың 
қаңтарына дейін 56 мың адам сотталған. Оның 
екі мыңнан астамы атылған. 1932 жылғы астық 
 дайындау науқаны ауылдардағы астықты 
толығымен сыпырып алу жолымен �тті. Соның 
�зінде де жоспар орындалмады. Сол жылы 180 
миллион центнер астық дайындалды.  

Сол кезде мемлекеттік жоспарлау мекемесінде 
қызмет істеген Нұрмұқанбетов: «Менің туған 
 бауырым 12 жыл батырақ болған. Бір сиыры 
 болып ешқашан егін екпеген. Соған қарамастан 
оған 5 пұт астық салық салды. Ол сол 5 пұт астықты 
�теу үшін сиырын сатып, бала-шағасымен мүлде 
аш қалған» деп еске алады. Жоспарды күштеп 
орындату салдарынан <улиеата ауданында 1929 
жылы болған 500 мың бас малдан 1933 жылы 37 
мың бас, Павлодар ауданында 330 мың бас малдан 
30 мың ғана мал қалған. 

Ал Сарысу ауданындағы Сарымбаевтың 
үйіндегі 4 жанда 2 түйе, 5 қойы болды. Оған 80 қой 
және 4 сиыр �ткізуге міндеттеме берген. Мұндай 
жағдайлар �те к�п болды. Ақылға сыймайтын 
салық салу жүйесі арнайы тапсырма бойынша 
ұйымдастырылған. С�йтіп, осылайша ажал оғын 
сепкен аштық басталды. 

Ұжымдастыру дайындықсыз жүргізілді, 

ең алдымен оқушының тұлғaлық және 
aқыл-ойының дaмуынa, aдaмгеp-
шілік негіздеpінің қaлыптaсуынa, 
теpең және сaпaлы білім aлуынa жол 
ашуы тиіс. Сонымен қатар мұғалімнің 
білім технологияларындағы барлық 
м ү м к і н д і к т е р д і  п а й д а л а н у ы н а 
к�мектеседі. 

Бұл орайда оқытудың мaқсaты, 

халықтан жинап алған малға азық дайындалмай 
аштан қырылды. Масақ тергендердің алды аты-
лып, арты он жылға сотталды. Осындай қолдан 
жасалған геноцид 1985 жылға дейін айтылмай 
оған тыйым салынды. Ғ.Ахметов айтқандай «Го-
лощекин енді бір жыл тұрғанда қазақ түгелдей 
қырылатын еді». Қырылғандар ж�ніндегі де-
ректер к�п. Бірақ сандар әртүрлі. Мәселен, 
Қазақстанның санақ басқармасының орынбаса-
ры Н.Мацкеевичтің мәліметіне қарасақ, бір ғана 
1933 жылы қысқарған ауыл халқы 1 миллион 70,5 
мың адамды құрайды.  

құpылымы, мaзмұны мен әдісінде соңғы 
жылдapы біршама ілгерілеушілік бар. 
Мұғaлімнің педагогикалық ұстанымы 
да �згеруде. Сaбaқты жоспapлaғaндa 
нені, не үшін және қaлaй оқытуды анық-
тап алу маңызды. Қызығушылықты 
арттыруға, біpлесіп әpекет етуге мән 
берілгені ж�н. Сонда ғана оқушы пәнді 
жақсы игеріп, жетістікке жетеді. 

Бүгінгі тaңдa мұғaлімдеpдің 30%-
дaн aстaмы дәстүpлі сaбaқты дұpыс 
деп сaнaйды. Бұрынғы сaбaқтарда бәpі 
үйpеншікті, бәpі тaныс. Бірақ «дaйын» 
сaбaқтapға деген сұраныс біpтіндеп 
т�мендеп келеді. Gйткені мұндай білім 
беpуде сaлмaқтың 90%-ы мұғaлімге 
түседі. Ал жаңаша �ткізілетін сабақтарда 
мұғалім оқушылapды қойылған мақсатқа 
бірге жету үшін жұмылдырады. Демек, 
заманауи мектептің басты бағдары – 
жaңaшa оқыту. 

Г.ЖҮНІСОВА,
№31 мектеп директорының 

орынбасары

Д.ИБРАГИМОВ,
Педагогикалық шеберлік 

орталығының Алматы қаласы
 филиалының аға менеджері

толық баяндап, Сталин мен Голощекинге хат 
жазғанымен олардың �здерін қуғынға алды. 

1929 жылы желтоқсанда Сталиннің нұсқауы-
мен БК(б)П ОК комиссиясы ұжымдастыру тура-
лы шешімді дайындады. Бұл шешім Голощекин 
сияқты Сталиннің қол шоқпарларына іздегенге 
сұраған болды. Осы жылдары ашаршылық пен 
зорлап ұжымдастырудан қысым к�рген қазақтар 
басқа жаққа к�птеп к�ше бастады. Мәселен, 1930 
жылы 121,2 мың адам, 1931 жылы 1 миллион 
74 мың адам к�рші елдерге қопарыла к�шкен 
(Алматы басқару институтының мұражайы, 
5192-іс.,1-п.) 

Жағдайдың қиындап кеткеніне к�зі жеткен 
Т.Рысқұлов Сталинге үш рет хат жазады. Оның 
алғашқы екі хаты 1932 жылдың соңында, ал соңғы 
хаты 1933 жылы 11 наурызда жазылған. Хатта 
аштан �лген, басқа жаққа қоныс аударған және 
мал шығыны туралы нақты мысалдарды ашып 
к�рсетеді. Сонымен қатар нақты ұсыныстарды 
да жазады. Онда ашыққандарға шұғыл к�мек 
к�рсетуді, осы тұрғыда 400 мың пұт астық 
б�лгізуді, отырықшылыққа �ткендерге тұрғын 
үй тұрғызуды және шаруашылықтарға мал сатып 
алуды ұсынады. Сол жылы қазан айында елден 
ауа к�шкен қазақтардың барған жерлерімен бай-
ланыс жасап, оларға қамқорлық жасау ж�нінде 
арнайы хат жазып, жауап алып отырған.  

 Сондай хаттың бірінде БК(б)П Башқұрт 
облыстық комитетінен 1933 жылы 14 қазан 
күні Ресей ХКК т�рағасының орынбасары 
ж.Рысқұловқа: «...Сіздің қазақ босқындарды ор-
наластыру туралы хатыңызға байланысты арнайы 
шешімді ұсына отырып, қазақтарды жұмысқа 
орналастыру, оған жауапты адамдар б�лу, тап-
сырманы орындамаған адамдарды жауапқа тарту 
шаралары қолданылатынын мәлімдеймін» деген 
жауап хат алған. Осы 1933 жылы 21 қаңтарда 
Орталық Комитет Ф.Голощекинді орнынан алып 
Қазақстанға Л.Мирзоянды жіберген еді. 

 1930 жылдары Қазақстанға жер аударылып 
келген профессордың қызы Т.Невадовская 
ашаршылықты былай еске түсіреді: «1932-33 
жылдары жергілікті тұрғындар аса күйзелісті 
жағдайда болды. Қазақтар ауылдарын тастап 
кетті, аштықтан отбасымен түгел қырыла бастады. 
Қыста үсікке ұшырады, �ліп жатқандардың есебі 
жоқ. Қазақтардың қазіргі ұрпақтары аштықтан 
�лген адамдарды, балаларды, қарттарды және 
адамдары кетіп, құлазып бос қалған қыстақтар 
мен ауылдарды, далада үсікке ұшырағандар мен 
ауруға шалдыққандарды ұмытпаса екен деп 
тілеймін». Ол 1980 жылы «Қазақстандағы қасірет» 
деген тақырып қойылған күнделігі мен сол жыл-
дарда түсірген суреттерін Орталық мұрағатқа 
�ткізгенін айтады (В.Михайлов. «Ғаламат жұт 
шежіресі»). 

Ескерте кетер бір мәселе, Қазақстанда 
тұрған басқа ұлт �кілдерінен аштықтан �лді 
деген деректі дәлелдеп беретін ресми құжатты 
кездестіре алмадым. «Қазақстанда ашаршылық 
болғанына қарамастан орыстардан басқа да 
кейбір халықтардың саны �се түскен.  Мәселен, 
ашаршылық жылдары немістердің саны 29466, 
ал татарлардың саны 11369 адамға �скен. 
Осындай мысалдар алапат аштықтың басты 
құрбаны к�шпелі және жартылай к�шпелі 
аудандардағы қазақтар болғанын дәлелдей түседі» 
(Т.Омарбеков. «Тарих тағылымы не дейді?»).

Аталған жылдары аштық бола қалған жағдайда 
оның алдын алуға толық мүмкіндік болған. Алай-
да орталық ашаршылықтан құтқару жұмыстарын 
ұйымдастырмады. Бұл нағыз жоспарлы түрде 
ұйымдастырылған геноцид еді. Осыншама бейбіт 
халықты қырып тастағаны үшін ешкім де жазаға 
тартылмады. 

Кино режиссер Еркін Рақышевтің «Ашаршы-
лық» атты деректі фильмі ашаршылық болған 
жылдарды тарихи деректермен, нақты мысалдар-
мен к�рсетеді. Бұл фильмді әр қазақ міндетті түрде 
к�руі керек. Аштықтың құрбаны болғандардың 
иманы жолдас болсын. Ашаршылықтың биылғы 
85 жылдығын ел болып еске ала отырып, құрбан 
болғандарға құран бағыштау елдігіміздің белгісі 
болмақ.

Беркін 	КЕБАЕВ, 
Республикалық «Алтын қалам» 

байқауының жүлдегері

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

«ЕРТТЕП МІНДІМ ӨЛЕҢНІҢ 
ДҮЛДҮЛ АТЫН» 

Астанада ҚР Ұлттық Академиялық 
кітапханасында ақын Жеңіс 
Қашқыновтың туғанына 75 жыл 
толуына орай «Ерттеп міндім 
3леңнің дүлдүл атын» атты әдеби-
сазды кеш 3тті. Шараға қоғам 
қайраткерлері, елге белгілі ақын-
жазушылар, зиялы қауым 3кілдері 
қатысты. Ақынның туған жерінен 
жерлестері келді.

К е ш  б а р ы с ы н д а  Ж е ң і с 
 Қаш қынов  тың «Тағзым» жыр жина-
ғы ның тұсауы кесілді. «Алыптар мен 
арыстар», «Туған жерге ту тіктім», 
«Т�рт тағандар мен егіз шумақтар», 
«Дастандар» атты 4 тараудан тұратын 
кітапқа ақынның бұрын жарық 
к�рмеген �леңдері қоса енгізіліпті. 
Осыған дейін ақынның артында 
қалған мол мұрасының арасында 
сақталып келген <лихан Б�кейхан, 
<лімхан Ермеков, Жақып Ақбаевтың 
рухына арнап шығарылған, белгілі 
сазгер Темірәлі Бақтыгереевтің әні 
«Үш арыс» және музыкасын Ескендір 
Хасанғалиев жазған «Ақтоғайым – 
 ал тыным» әндері �нерсүйер қауым-
ның назарына алғаш рет ұсынылды.  

Жиында с�з алған Несіпбек 
 Айтов: «Жеңіс Қашқынов ақк�ңіл, 
ешкімнің ала жібін аттамайтын азамат 
еді. Туған жеріне, ұлтына қаламымен 
адал қызмет еткен аяулы адамдардың 
бірі болды. Ол қазақтың талантты 
ақыны Мұзафар <лімбаевтың шәкірті 
еді, оның жұмыс орнына жиі келетін. 
Мен Жеңісті сол кезден бастап жақсы 
танимын. Балалар әдебиетінің негізін 
қалағандардың бірі десек те артық 
емес. Аққан бұлақ секілді с�зі де, 
мінезі де, жүрегі де тұнық адам еді. 
Gлеңдерінің �зі басынан-аяғына 
дейін елдікті, туған жерді жырлайды» 
дей келе, ақынның адамгершілік 
қасиеттеріне де тоқталды.

С е р і к  Т ұ р ғ ы н б е к о в  « Ж е ң і с 
Қашқынов – алаш арысы <лімхан 
Ермековтің туған жиені. Ол жастайы-
нан алаш зиялыларының к�зін к�ріп, 
солардың �сиетін бойына сіңіріп 
�скен ақын» десе, Омар Жәлел 
Ж.Қашқынов қазақтың дәстүрлі тіл 
мәдениетінен қол үзбеген, қаймағын 
�леңге бұзбай алып келген ақын 
екендігін атап �тті. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

КЕШ

Қазақстанның егіншілік Халық Комисса-
риатының мәліметтері 1930-1932 жылдары ауыл 
халқының кемуі 1 миллион 831441 адам деп 
к�рсетеді. М.Тәтімов пен Ж.<білхожин 1 мил-
лион 700 мың десе, Б.Т�лепбаев пен В.Осипов 1 
миллион 100 мың қазақ �лген дейді.

Енді бір сенімді дерек – М.Саматовтың 1937 
жылдың 5 наурызында Л.Мирзоянға берген 
мәліметі. Онда әр жылдың 1 маусымындағы 
салық есептері негізінде Қазақстандағы ауыл 
халқы санының �згерістері ж�ніндегі мәлімет 
берілген. Ол мәліметте 1930 жылы 5 873,0 мың, 
1931 жылы 5 114,5 мың, 1933 жылы 2 493,5 мың, 
1934 жылы 2 681,8 мың, 1935 жылы 2 926,0 мың, 
1936 жылы 3 287,0 мың адам �лді деп к�рсетілген. 

Ашаршылық 1933 жылы да жалғасты. Сонда 
1930-1933 жылдардағы аштан қырылу к�рсеткіші 
2 миллион 200 мың адамнан асып отыр. Ал 1921-
1922 жылдарда қуаңшылық болып астық шықпай 
қалды. Ал қыста малдың 80 пайызы қырылды. 
Астықты аймақтардан азық-түлік отрядтары 
құрылып ауылшаруашылық �німдерін орталыққа 
зорлықпен әкетті. Ашығушылар 1921 қарашада 1 
миллион 508 мың адам, 1922 жылғы наурызда 2 
миллион 303 200 адамға жетті.  

Аштыққа індет  қосылып 1922 жылғы 
 маусымда Батыс Қазақстанда ашыққандар мен 
аурулар к�рсеткіші 82 пайызға жетті. 1916 жылғы 
ұлт-азаттық к�теріліс кезінде шекара асып 
Қытайда аштықтан қырылғандар жайлы дерек-
тер бар. Ол б�лек тақырып. Ашаршылық пен 
зорлап ұжымдастырудан қорыққан халық басқа 
аймақтарға үдере к�шті. 

1932 жылы 4 шілдеде «Бесеудің хаты»  болып 
тарихта қалған хат жазылды. Хат жазушылар 
Ғ.Мүсірепов, М.Ғатаулин, Е.Алтынбеков, 
М.Дәулетқалиев және Қ.Қуанышевтар жағдайды 

ЌОЛДАН ЖАСАЛЃАНЌОЛДАНЌОЛДАН  ЖАСАЛЃАНЖАСАЛЃАН
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Ежелгі Торғай өлкесінен шыққан композиторлар аз емес. Солардың бірі де, бірегейі  – 
Қазақстан Республикасының мəдениет қайраткері, Арқалық қаласының Құрметті азама-
ты Жұмағали Сүлейменұлы Өмірбек. Өнер тарланының бүкіл мағыналы өмірі өзі туған 
Торғай топырағында өтіп келеді. Торғай облысы екі рет тараған кезде талай мəдениет пен 
өнер саңлағы Астана мен Алматыға,  Қостанай мен Көкшетауға амалсыз қоныс аударып 
кеткен кезде де Жүкең өзі туып-өскен өлкеден қозғалмады. 

Əлемдік азық-түлік нарығында Қазақстанның əлеуетті елдер қатарында 
тұратыны айқын. Экологиялық таза тағам өнімдерін өндіру жағынан қара үзіп 
алға шығу еліміздің басты мақсаттарының біріне айналған. 

Қазіргі таңда «Əн де, əнші де 
көп бола берсін, уақыт өте 
келе іріктеліп ең үздіктері ғана 
қалады» деген тұжырым үстемдік 
құра бастады. Мұндай пікірді 
белгілі өнер иелерінің айтуы көп 
ойға жетелейді. Сонда өңшең 
ортаңқол, тіпті түкке тұрғысыз 
туындысымақтар мен орындау-
шылар (əншілер емес) арасы-
нан екшеліп, жөні түзу біреуі 
қалам дегенше тыңдарманның 
талғамы солғынданып, музыкалық 
өресінің төмендей  беретіні 
неге қаперге алынбайды? Ал 
байыптай қарағанда мұндай 
жауап сыздықтың салдары ата-
бабаларымыздың ғасырлардан 
бері келе жатқан рухани-мəдени 
желісіне балта шабылып, тұнығы-
ның лайлануына əкеліп соқтыруда. 
Нəтижесінде бесіктен белі 
шықпаған балғындар көзін тырнап 
ашқаннан «тобырлық мəдениет» 
өнімдерімен ауыздануда. 

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

Gзін мәртебелі қалаларға шақырған до-
старына рақметін айтып, ұлы бабасы Шақшақ 
Жәнібек жұртын қоныстандырған атамекенде 
тұруды �зіне мақсат етіп қойды. Атақты бабасы 
құдды «Ей Жұмағали, менің атымдағы үйіңді 
қалай қиып кетесің? Сен Торғай �лкесінің 
ары мен ұяты сынды сегіз қырлы, бір сырлы, 
әмбебап �нер иесісің! Сен кетсең еліңе кім 
рухани азық болады? Жеріңе кім темірқазық 
болады?!» дегендей к�рінді.

Жүкең амал жоқ ойланып қалды. Ақыры 
Торғай топырағынан қозғалмауға ниет етті. 
Бұрын Аманкелді ауданында комсомол коми-
тетінің бірінші хатшысы, ауатком т�раға-
сының орынбасары болып жемісті қызмет 
жасаған оны 1970 жылы ашылған Торғай 
облыстық партия комитетінің хатшысы, кейін 
тұтас қазақ руханиятының к�семі болған 
Gзбекәлі Жәнібеков Торғай �лкесі мәдениет 
басқармасының халық шығарма шылығы 
мен мәдени қызмет к�рсету орталы ғының 
директоры етіп тағайындатып, үлкен іске 
қосты. Кейін С.Қожамқұлов атындағы Торғай 
облыстық музыкалық драма театрының, 
облыстық филармонияның директоры болып, 
�лкенің мәдениеті мен �нерін �ркендетуге 
зор үлес қосты. Gз-аға оны әрдайым қолдап, 
қамқорлық жасады. Ұлттық руханияттың 
жай-күйін жадынан бір шығармайтын Gз-
ағадай кісінің бұл қолдауы Жұмағали Сүлей-
менұлының жанын салып жұмыс  жасауына 
жол ашты.

Ал 1990 жылы Торғай облысы екінші 
рет ашылғанда Жүкең �лкенің мәдениет 
басқармасының бастығы болып тағайын-
дал ды. Бұл жолы ол облыс �нері мен мәде-
ниетінің және айтыс �нерінің дамуына к�п 
тер т�кті. «Шертер» ұлт аспаптар ансамблінің 
к�ркемдік жетекшісі, әнші-композитор 
Ғалымжан Құрманов пен жезтаңдай әнші 
Ғ а з и з а  Ж ү м е к е н о в а н ы ң  –  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының еңбек сіңірген артисі, 
дәулескер күйші Анар Мұздаханованың – 
республикалық  «Дарын» жастар сыйлығын, 
а й т ы с к е р  а қ ы н  Қ о н ы с б а й  < б і л д і ң  – 

 Қазақ  станның халық ақыны, тағдыры таң-
ғажайып күйші Айтбай Мұздахановтың – 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері атақтарын иемденуіне 
ықпал етті. 

Сол жылдары Торғай облысында Қалибек 
Деріпсалдин, Бүркітбай Бекетов, Игілік 
Бейсенбаев, Отар Нұрманғалиев, Жадыра 
Құтжанова, <лфия  Орманшина, Мырзағали 
Нұрғабылов, Сайлаубек Сайділдин, Жұмаділ 
Қалиев және басқа да айтыскер ақындар 
шоғыры шықты. Солардың бәрінің елге таны-
луына Жүкең мұрындық болды.

Табиғатынан халық музыкасынан нәр 
алған, �нерпаз болып жаралған Ж.Gмірбек 
бірнеше музыкалық аспаптарда шебер ойнай-
ды. Актерлігі де ешкімнен кем емес. 

Оның мағыналы �мірінің к�п жылдары 
билік саласында �тті. Мұның белгілі дәрежеде 
жақсылықтары болуымен қатар, �зінің 
шығармашылығының дамуына ке дергісі де 
болмай қалған жоқ. Жүкең бірақ бұған �кінген 
жоқ. Торғай �лкесі �нер иелерінің халыққа 
танылуына бар күш-жігерін жұмсап, қызмет 
еткенін бақыт санады. <рбір �нерпаздың 
хал-жағда  йы на жа нашырлықпен қарады. 
Облыс басшыларына барып, �нер иелерінің 
жағдайын айтып, оларға үй де, атақ та алып 
берді. Сондықтан Жұмағали Сүлейменұлын 
Тор ғайдың барлық �нерпаздары әлі күнге 
құрмет тұтып, аға деп сыйлап, ақсақал деп 
ардақтайды.

Осының айқын айғағы – жақында Арқалық 
қалалық әкімдігі Ж.Gмірбектің жасының 75-
ке, композиторлық жолы ның басталғанына 
50 жыл толуына орай шығармашылық кешін 
�ткізді. Бұл кешті Астана мен Алматы-
дан, Қостанай мен Ақмола облыстарынан, 
Түркістан қала сынан келген әдебиет пен 
мәдениет, �нер қайраткерлері және Торғай 
аймағын дағы Аманкелді, Жанкелдин аудан-
дары және Арқалық қаласының �нер сүйер 
қауымы тамашалады.

Қазақстанның Халық ақыны  Қоныс бай 
<біл  ағасына деген ыстық ықыла сын 

 Бұл туралы Елбасының биылғы 
халыққа Жолдауында жан-жақты 
айтылды, ақпанның 14-інде елімізде 
агро�неркәсіптік кешенді дамыту 
бағдарламасы бекітілді.

Алда ішкі нарықты молықтыру 
және отандық �німнің экспорттық 
әлеуетін дамыту, ауылшаруашылық 
к о о п е р а ц и я с ы н а  ш а ғ ы н  ж ә н е 
орта шаруашылықтарды тарту, су 
 ресурстарын тиімді пайдалану және 
сауда-логистикалық инфрақұрылымды 
дамыту сияқты қыруар міндеттер тұр.

Жуырда Премьер-министрдің 
орынбасары – Ауыл шаруашылығы 
ми нистрі Асқар Мырзахметовтың 
т�рағалығымен �ткен Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі алқасы ның 
кеңейтілген мәжілісінде бұл мәсе-
лелер жан-жақты ортаға салынып, 
ауыл шаруашылығы мамандары �з 
к�зқарастарымен б�лісті.

Бұл ретте шағын және орта шаруа-
шы лықтарды ауылшаруашылық 
 кооперацияларына тартудың маңызы 
зор. Тек былтырдан бері ғана елімізде 
15 мың жеке қосалқы шаруашылықты 
қамтыған 157 кооператив құрылыпты. 
Сол негізде жүзден аса сүт қабыл-
дай тын пункт және жеті мың отба-
сылық мал бордақылау орындары 
ұйымдастырылған. Енді мемлекеттік 
б а ғ д а р л а м а  а я с ы н д а  б и ы л  4 1 0 
 кооператив құру к�зделуде.Бұрын 

	л-Фараби атындағы ҚазҰУ ректо-
ры, академик Ғалым Мұтанов Иран 
Ислам Республикасының ҚР-дағы 
Т3тенше және �кілетті елшісі  Можтаба 
 Дамирчилумен кездесіп, білім мен ғылымды 
дамыту саласындағы Қазақстан-Иран 
ынтымақтастығы мәселелерін, сондай-ақ 
ғылыми-зерттеу, гуманитарлық білім беру 
және мәдени жобаларды бірлесіп жүзеге асыру 
мүмкіндіктерін талқылады.

Ғ.Мұтанов ҚазҰУ ғалымдарының Түркия, 
Иран, Ұлыбританияның серіктес ЖОО-мен 
бірлесе ұйымдастырған «Иран-Тұран» ірі 
жобасын жүзеге асыруда қолдау к�рсеткені 
үшін ИИМ Елшілігінің Бас консулдығының 
Мәдени орталығына алғыс білдірді. Бұл жоба 
түркологиялық зерттеулерді дамытуды және 
Кэмбридж университетінің негізінде Орталық 
Азия зерттеулерінің орталығын ашуды  жоспарлап 
отыр.  Сонымен қатар ректор ислам әлемі 
елдерінің университеттері, орталықтары және 
мекемелерімен ынтымақтастықтың тиімді век-
торын атап �тті. «ҚазҰУ мәдениет, ғылым және 
білім беру мәселесі бойынша Ислам ұйымымен 
бірлесіп жұмыс істеуде(ISESCO). Қазақстандық 
және шетелдік қоғамдық-саяси қайраткерлердің 
қатысуымен ұйымдасқан «<л-Фараби және қазіргі 
заман» халықаралық  форумы – әріптестіктің жаңа 
деңгейіне к�шуге және әлем ғалымдарының зама-
науи диалогына арналған ерекше платформа» деді. 
ҚазҰУ мен Ш.Бехешти атындағы университет 
арасындағы келісім нәтижесіндеҚазҰУ PhD док-
торанттары Иранда білім алып, сирек металдарды 
алу саласында зерттеулер жүргізіп жатқанын тілге 
тиек етті. 

Ж.С	РСЕНОВА

Сан қырлы сазгер

Қырдағы 
жұрттың қарекеті 

Үздіктер анықталды

Ынтымақтастық 
аясында

�леңімен �рнектеп жеткізді. Мерейтой иесін 
Қазақстан Республикасы Мем ле кеттік және 
Халықаралық М.Шолохов, М.Қашқари, 
В.Пикуль атын да ғы сый лықтардың лауреаты 
Сәбит Досанов пен Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты  Қой шығара Сал ғараұлы құттықтап, 
табыс тіледі. 

«Мен Жұмағалимен бала күнімнен бірге 
�стім. Ол менен бар болғаны екі жас қана 
кіші. Ол бала кезінен ән мен күйге �лер дей 
ғашық болатын. Gнерге деген осы  махаб баты 
оны қазақ �нері мен мәдениетінің ірі тұл-
ғаларының біріне айналдырды. Сол махаб бат 
Жүкең комсомол, партия, кеңес саласында 
басшылық қызметте болғанында да толастама-
ды. Жұмағалидың әндері қазақ музыка �неріне 
қосылған табыстар десек қателеспейміз. 
«Азамат керек �зіңдей» деген әні Gзбекәлі 
Жәнібековке қойылған тамаша ескерткіш деп 
білемін. Жұмағали – үлкен дарын. Оған алдағы 
уақытта да зор табыстар тілеймін» деп Сәбең 
мерейтой иесіне арнаған �леңін оқып берді. 

 Ж.Сомжүрек, <.<білтай, С.Ещанов, 
Ақмола облысы Жарқайың ауданының әкімі 
А.Қалжанов, Аманкелді ауданының әкімі 
Н.Gтегенов, Арқалық қаласы әкімінің орын-
басары Қ.Тынымбайұлы, Арқалық қалалық 
мәслихатының хатшысы С.Тасмағанбетов, 
Арқалық қалалық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Ж.Ғапбасұлы құттықтап, сый-
сияпаттарын жасады. Облыстық мәслихат 
хатшысы С.Ещанов Ж.Gмірбекке облыс әкімі 
А.Мұхамбетовтің құттықтауы мен бағалы 
сыйлығын табыс етті.

G.Жәнібековтің қарындасы, Түркістан 
қаласындағы этно-педагогикалық кол лед-
жінің директоры Айғаным �зі үшін Gзекеңнің 
ін і-досы Жұмағали  Сүлей менұлының 
адамгершілік, азаматтық қасиеттері үлгі-�неге 
екенін айтып, Gз-ағаның есімін Торғай елінде 
мәңгілікке қалдыруға байланысты к�п еңбек 
сіңіргенін атап к�рсетті. 

Шығармашылық кеште композитор 
Ж.Gмірбектің күйлері күмбірлеп, әндері 
шырқалды. Кеш соңында Ж.Gмірбек �зіне 
к�рсетілген құрмет үшін облыс, аудан басшы-
ларына, әдебиет пен �нер қайраткерлеріне 
ыстық ықыласын білдірді.

Хамитбек МҰСАБАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

шаруалар субсидия үшін қаншама 
уақытын жоғалтып, біршама қиын-
дықтарға  душар болып келсе, енді 
одан арылатын уақыт келді. Суб-
сидияларды берудің электрондық 
жүйесі енгізіледі. Бұл шаруалардың 
�тінімдерін қарауды 18 күннен 7 күнге 
дейін қысқартуға мүмкіндік береді 
екен. 

Жер құнарлылығын арттырып, 
суландыру жүйелерін тиімді пайдала-
ну шаруалардың мол �нім алуының 
кепілі. Алқа мәжілісінде айтылғандай, 
�кінішке қарай елімізде апаттық 
жағдайдағы 41 су шаруашылығы жүйесі 
мен гидротехникалық құры лыстар бар 
екен. Соларды қайта қалпына келтіру 
керек. Жаңадан 22 су қоймасын салу 
қажет.

Асқар Мырзахметов осы орайда 
кейбір облыстардағы ахуалға алаң-
даушылық білдірді. Құдық қазуға 
қиналатын басшыларды сынға алды. 
«Жер суару инфрақұрылымын және 
дренаждық жүйе құрылысын қалпына 
келтіру бойынша шаралар жүзеге 
асуы керек» деді ол. Еліміз бойын-
ша 2021 жыл суармалы жер к�лемі 2 
миллион гектарға жеткізіледі. Алқа 
мәжілісі агро�неркәсіптік кешенді да-
мыту бойынша атқарылуға тиісті �зекті 
мәселелерді мұқият талдады.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ 

Тәуелсіздіктен соң алдыңғы 
орынға экономиканы бағдар етіп 
қойған Қазақ елі жан-жақтан анта-
лаған жат мәдениет пен түрлі 
діни ағымдардың тасқыны 
астында қалды. Міне, сол 
кездерден бері халқымыз, 
әсіресе жастар жағы жасық 
пен асылдың ара жігін ажыра-
та алмай дел-сал күйге түсті. 
Ата-бабаларымыз қалдырған 
ұшан-теңіз руханиятқа бас 
қойып мақтан етудің орнына, 
батыстың даңғаза музыкасының 
жетегінде кетті. Соның салдары-
нан ана тілімізбен қатар музыкалық 
тіліміз де шұбарлануға бет алып афро-
американдық рэп стиліне салынды. 
Білгіштердің айтуына қарағанда, 
осылай етсек қазақ әндері әлемдік 
кеңістікте танылады-мыс. Қайдағы 
бір Африкада осындай стиль бар екен 
деп қайран әндерімізді не үшін мансұқ 
етуіміз керек? Мұндай үдерістерсіз-ақ 
ұлттық ән �нерінің құдіретін ХХ 
ғасырдың басында <міре Қашаубаев 
Парижде жалпақ әлемге паш еткен 
жоқ па еді? Шырқыраған тенор дау-
сымен тыңдаушылардың к�з алдына 
байтақ қазақ даласын алып келген 
дара дарынға шексіз риза болған 
 Ромен Роллан «Мен <міредей әншіні 
сирек кездестірдім» деп тәнті болса, 
Анри Барбюс «Шығыста әншісін 
бұлбұл құсқа неге теңейтінін енді 
түсіндім» деп ағынан жарылуы қазақ 
�нерінің биік екенін айғақтайтын 
жағдаяттар емес пе? <лбетте, музы-
када шекара жоқ екені белгілі. Дей 
тұрғанмен, қандай да бір музыкалық 
ағым екінші бір мәдениетке кірік-
кенде санаға сыйымды болса ғана 
халық сүйіспеншілігіне б�ленеді.

Айталық, осыдан жарты ғасыр 
бұрын «Дос-Мұқасан» ансамблі жарқ 
етіп тарих сахнасына шыққанда 
қазақтың эстетикалық-музыкалық 
танымында «т�ңкеріс» болғаны рас. 
Бұрын к�ріп-білмеген эстрадалық 
аспап тармен «Күпі киген қазақтың 
қара �леңін, шапан жауып �зіне 
қайтара білген» (Мұқағали)  Досым 
Сүлеев бастаған жігіттер халық 
әндерін сол қалпында жұртшылық 
назарына ұсынғанда бұл дүниелер 
жаңа реңкке боялып, тіпті құлпырып 
сала берді. Миллиондардың жүрегін 
жаулаған «Дос-Мұқасанның» халық 
жүрегінен ойып орын алуының 
құпиясы неде еді?

Біріншіден, ұлттық фольклорға та-
бан тіреуі. Екіншіден, халық әндерін 
ансамбльге түсіргенде ақылмен, 
музыкалық мәтіннің бір нотасына 
қиянат жасамай �те сауатты түрде 
�ңдеуін айтуға тиіспіз. Үшіншіден, 
негізгі музыкалық мәтіннің аясын-
да үйлесімді әрі әуезді ғажайып 
фантазияға бай аспаптық импрови-
зация жасауы. Ансамбльдің дүниеге 

«Тұран» университетінде 
республикалық ғылыми 
 басылым, кітап, монография 
бойынша байқаудың үздіктері 
анықталды. 

ҚР Жоғары оқу орындары 
қауымдастығының ұйымдас ты-
руымен �ткен байқау Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналды. Ашылу 
рәсімінде ҚР Жоғары оқу орында-
ры қауымдастығының президенті, 
экономика  ғылымының док-
торы Рахман Алшанов   с�з 
с�йлеп, Тәуелсіздіктен бергі 

МАРАПАТ

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

базына айтқан қалың тыңдаушыны 
кінәлайтындарын қайтерсіз? Сонда 
бұлар бұқарадан да биік талғам иелері 
болғаны ма? 

Және бір сорақылығы елдік, 
ұлт тық тұрғыдан т�рт құбыламыз 
тегіс түгелденіп ендігі жерде айты-
латын, к�рсетілетін түк қалмағандай 
к�рген баққанымыз «жұлдыздардың» 
үйлен гендері, той киіміне қанша 
доллар т�легені, қандай тағам жейтін-
дігі, шетел курорттарындағы бал 
айлары, тіпті үйіндегі иті мен мы-
сы ғына дейін тәптіштеп, тергілей-
т ін  бағдарламаларға  к�рермен 
қаншалықты зәру?

Бұл аз десеңіз, �нердегі орны 
қандай қасиеттермен  айшықталғаны 
бір Аллаға аян әлдекімдердің �зін 
қойып, енді аналарына арналған ха-
барлар қаптаған жоқ па? <рине, ана-
ларды ардақтаған халықпыз. Алайда 
журналиске: «шырағым, менен сұхбат 
алатындай ұлым (қызым) ұлттың 
дара перзентіне айналған тұлға емес 
қой, ыңғайсыз болар» деп қымсынған 
бір жанды к�рсекші. Жоқ. Бәрі де 
даңқтан дәмелі.

Тағы бір айтар дүние, не істеп, 
не қойып жүргендерін �здері сез-
бейтін, кәсіби деңгейлері кү мәнді 
қайсыбіреулер экран алдына жина-
лып алып, сатира саласында әзіл-
кештерден, не болмаса ел арасын-
дағы жас бүлдіршіндерден болашақ 
«жұлдыз» жасағысы келетін жоба лар-
дың т�рінде т�релік айтып отырғанын 
к�ргенде «апам да аң-таң, мен де аң-
таң» күйге түсетінің рас. 

Жалпы алғанда, осы тақылеттес 
бірсарынды, инкубатордан шыққан-
дай қаптаған жобалардың қазақ 
�нерінің к�сегесін к�гертпесі анық. 
Сондықтан да конвейерлік тәсілмен 
қолдан әнші, �нерпаз жасау үрдісін 
тез арада тоқтатпасақ, бұл құбылыс 
түбінде ұлтымызды рухани жүдеулікке 
әкелері с�зсіз. 

Бір с�збен айтқанда, �нерсүйер 
қауымға берер к�к тиындық  рухани 
құны жоқ, нәрсіз, рухсыз қойырт-
пақ тары арқылы тойдан тапқан «к�к 
қағазға» малданған, с�йте тұра «шы-

еліміздің экономикасының, 
ғылы мының дамуына тоқталды. 
Мемлекетіміздің дамыған ал-
дыңғы қатарлы елдердің қатарына 
енуге әрекет жасап жатқандығын, 
бұл мақсатқа  қол жеткізуге 
ғалымдардың қосар үлесі мол 
екенін тілге тиек етті. Марапат-
тау рәсімінде қазылар алқасы 
әртүрлі аталым бойынша үздік 
шыққан тұлғалардың еңбегін 
бағалап, алғыс білдірді. Байқауда 
еліміздегі жоғары оқу орындары 
мен Ғылыми-зерттеу институты-
нан 100-ден астам ғалым, ұстаз, 
докторанттар мен магистрант-

нәрсеге болмасын дұрыс талғаммен 
қарай тын байыпты адамның арзанқол 

дүниеге бой ұрмасы анық. Дей 
тұрсақ та, жастарды терең иіріміне 

тартып, шырмауықша шырмап 
алған �ресіз қойылымдардан 
к�з тұнатын жағ дайға жеттік. 

Халықтың азаннан кешке 
дейінгі экраннан, не болмаса 
концерттік зал мен алаңдардан 
к�ретіні біз суреттеп отырған 

к�ріністер. Кешегі келмеске 
кеткен Кеңестік кезеңнің �зінде 

руханиятымыз дәл бүгінгідей 
бассыздықты бастан кешпегені анық. 
Кейде ауылда тұратын, даланың исі 
аңқыған қазақтармен әңгімелесіп 
қалатынымыз бар. Айтуларынан 
аңғарғанымыз қазіргі эстрадамыздың 
�лшемі болып жүрген «жұлдыздарды» 
ешбір қабылдай алмайтындарын, 
ырду-дырдуы к�п бағдарламалар 
мен шоу қойылымдардан зәрезап 
болғандарын бағамдайсың. 

Мұндай пайым айту үшін консер-
ватория не болмаса �нер академия-
сын бітіру шарт емес. Дала қазағының 
�нерді қабылдауы таза табиғи күйінде, 
яғни ұлттық мәнерден сәл ауытқыған 
жасанды дүниені тез аңғара қояды.

Сонда бұл нені к�рсетеді? 
Жалпы бұқараның к�ркем�нер 

әлемінде әсемдікті, табиғилықты, 
ұлттық бояуы қалың шоқтығы 
биік  туындыларды іздеп, іштей 
аңсайтынын аңғартпай ма? Демек, 
халық шынайы �нерге сусап отыр 
деген с�з.

Ал миллиондардың осындай 
орын ды рухани сұранысын қана ғат-
тандыру үшін қазіргі қазақ �нерінде 
әбден белең алған жосықсыз дық-
тардың жолы кесілуі керек. «Жалған 
мақтан жарға жығады» дегендей, 
қашанға дейін Мырзан Кенжебай-
шалап айт қанда әнші еместерді әнші 
деп, сазгер еместерді сазгер деп �тірік 
�лшеммен �мір сүруге болады? Осы 
орайда ақыры халыққа ұсынатын 
лайықты дүниелеріміз жоқ екен, 
онда тәуелсіздікке дейінгі жасалып, 
бүгіндері теледидар мен радионың 
қор ларында «қор» болып жатқан 
ұлттық �неріміздің корифейлері қал-
дыр ған асыл мұраларды кеңінен 
наси хаттауды қолға алатын күн жетті 
деген ойдамыз.

Түйіндей айтқанда,  �нердің 
шынайы бағалаушы борометрі – 
халықтың сезімінде ойнап, ішкі ру-
хани әлемін лайлауға ешкімнің де 
хақысы жоқ.  

Қалмахан ОМАР,
Ж.Омарова атындағы 

№1 балалар саз мектебі  
директорының орынбасары,

          Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі                                                                

ШЫМКЕНТ 

тар бақ сынады. «Үздік моно-
графия» аталымында Бақытжан 
Жұмағұлов, Жанатбек Ішпекбаев 
«Үздік кітаптар» аталымында 
Қосан Тасқынбаев үздік деп та-
нылды. Тарихи кітап  бойынша 
«Үздік кітаптар»  Жомарт Жеңіс, 
ал мәдениет саласы  бойынша 
 Назымбек Дүкембайдың еңбегі 
бас жүлдеге лайық болса,  Дмитрий 
М а ц ю к ,  К е ң е с  Ж а қ ы п о в , 
Меңсұлу  Жексембекова туынды-
лары «Үздік ғылыми мақала» деп 
танылды.  

Нұрлан ҚҰМАР  

ғар машылықтарын» басқа емес, 
бірін ші кезекте �зара мақтасып �те 
биіктен с�йлейтін, к�ңілдері тоқ 
«жұлдыздар» шоғырының к�беюі 
шошындырады. 

Осындайда үйінің т�рт қабырғасы 
сірескен кітаптың ортасында оты-
рып тағылымы мол сұхбат берген 
марқұм Ақселеу Сейдімбек ағамыз 
ойға оралады. Дүние-мүлкін, ас-
ханасын, жиһаздарын к�рсетпей-
ақ абыз ағамыз сол жолы дария-
дай даналығымен, мұхиттай түпсіз 
терең білімдарлығымен жұртшылық-
тың  айызын бір қандырып еді-ау 
жарықтық! 

Салыстырмалы түрде қарай оты-
рып, әлгіндей бағдарламаларға ша-
шылған есіл қаражат ұлтты ғымызды 
бекемдейтін �ресі биік, ғибраты мол, 
тарихи-танымдық материалдарға 
бай хабарлар жасауға б�лінсе к�п 
нәрседен ұтпас па едік?!

Жан-дүниесі ұлттық құндылық-
тарға молынан суғарылған, қай 

келтірген сол жаңалықтарының �зі 
кесек-кесек бір туынды іспеттес бо-
латын. Міне, осылай Англияның 
«Битлз» ансамблінен бастау алған 
эстрадалық вокалды – аспаптық 
жанр дүниені шарлап әр нәсілдің 
болмысына сәйкес әдемі үндесіп 
кетті. Қандай да бір ағымның тек 
халықтық фольклорға арқа сүйегенде 
ғана �міршең болатынын «Дос-
Мұқасаннан» басқа беларусьтің «Пес-
няры», �збектің «Ялла» ансамблі күні 
бүгінге дейін дәлелдеп келеді.

Ал енді батыстың қаңсығына 
к�зсіз к�белектей еліккен бүгінгі 
«жұл  дыздарымыздың» солғын, сүрең-
сіз әні, ирелеңдеген іс-қимылы, 
тал ғамсыз киімі, ең бастысы мұр-
нының астынан міңгірлеген дау-
сы кімге қажет? Кереғарлығы сол, 
�здерін отандық шоу-бизнестің 
(саф �нерді саудаға салатын осы 
бір с�з тіркесінің �зі тітіркендіреді) 
 «мэтрлары» санайтын шіркіндеріңіз 
кейде �нерлеріне к�ңілі толмай сын-

СЕРПІНКЕЗДЕСУ
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У к р а и н а д а  қ а й ғ ы л ы 
оқи ға орын алды. Львов 
об лысындағы «Степная» 
шахта сында жарылыс бо-
лып, 11 адам қаза тапты. 6 
адам түрлі жарақаттармен 
ауру ханаға жеткізілді.

 Осыған орай елде қазаға 
ұшыраған марқұмдарды 
аза тұту күні жариялан-

ды. Апатты жағдай бойынша қылмыстық іс 
қозғалды. Жарылыстың себеп-салдарын арнайы 
мамандар анықтауға кірісті. 

	зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТМД

Шахтадағы жарылыс

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Ғарыш әлемі қызықтыр-
май қоймайды. АҚШ-тың 
Аэронавтика және ғарыш 
кеңіс тігін зерттеу ж3ніндегі 
ұлт тық басқармасы (НАСА) 
Марс ғаламшарының  сирек 
кез де сетін сәтін суретке 
түсірді. Бұл сурет «nasa.gov» 
сайтында жарияланды. 

О с ы  с у р е т к е  қ а р а п 
 ға лым дар Марстың беткі қабаты ұсақ түйіршік 
заттарға толы болуы мүмкін деген болжам 
жасады. Сондай-ақ мамандардың пікірі 
 бойынша түйіршік заттардың астында сирек 
кездесетін, бағалы минералдар болуы мүмкін. 
Суретте құм т�бенің де бары байқалады. Жаңа 
суретті, яғни Марсты зерттеу үшін құрылған 
Науs Reconnaissance Orbiter ғарыш кемесінің 
бортындағы High Resolution Imaging Science 
Experiment (HiRISE) камерасы арқылы түсірілді.

	лемдік технологиялар к3з ілестірмес жыл-
дамдықпен дамуда. Бүгін бір жаңа дүние пайда бол-
са, ол ертең-ақ ескіріп қалуы ғажап емес. Мәселен, 
Барселонада Meizu компаниясы mCharge 4.0 
атты смартфон қуаттайтын құрылғыны жарыққа 
шығарып, оны жұртшылыққа таныстырды. 

Мамандардың айтуынша, құрылғы әлемдегі 
ең қауіпсіз және жылдам қуаттайтын технология 
саналады екен. Компания жаңа технологияның 
мүмкіндіктерін к�рсетіп, таңғалдырды. Аталған 
құрылғы 10 минутта смартфонды 60 пайызға, 18 
минут 45 секундтың ішінде 100 пайызға қуаттаған. 
К�рмеде белгілі болғандай, құрылғыдағы жаңа 
дата-кабель қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 
 Сонымен қатар оған қуаттау процесіне монито-
ринг жасайтын смарт технологиясы бар Е Науk 
атты арнайы чип орналастырылған. Оны 10 мың 
рет еркін пайдалануға болады.

Қытай елі Абу-Дабидегі Халықаралық қару-
жарақ және әскери техника к3рмесінде әуеде 
қорғанатын лазерлі құрылғыны әлем назарына 
ұсынды. 

Бұл құрылғы т�мен биіктікте ұшатын ұшқыш-
роботтарды еш қиналмастан қағып түсіреді екен. 
«China Poly Group» корпорациясы шығарған бұл 
қорғаныс жүйесі қолданысқа беріліп қойған. 
Ерекшелігі сол лазерлі қару нысанаға 4 шақырым 
жерден дәл тиіп, қирата алады. «Ақырын аңшы» 
800 метр жерден қалыңдығы бес қабаттай болат 
металды тесіп �туге қабілетті екен. 

Лос-Анджелестегі Dolby Theatre театрында 
«Оскар» жүлдесінің 89-шы марапаттау рәсімінің 
қорытындысы бойынша «Үздік фильм» аталымы-
на «Ай сәулесі» картинасы ие болып, мәртебелі 
«Оскар» сыйлығын жеңіп алды. 

Байқауға  жылдың үзд ік  фильмі  ата-
ну үшін 9 фильм сынға түскен болатын. 
Олардың қатарында «Арыстан», «Ла-Ла Ленд», 
«Кедергілер», «Манчестер теңіз жанында», 
«Хаксоу Ридж», «Жасырын пішіндер» сияқты 
фильмдер бар. Осыған дейін бірнеше БАҚ «Үздік 
фильм» бойынша «Ла-Ла Ленд» фильмі жеңіске 
жеткенін хабарлаған еді. 

Апат айтып келмейді 
демекші, Австралияның 
Мель бурн қаласындағы 
 Эссендон әуежайына жақын 
маңдағы сауда орталығына 
ұшақ құлап, 5 адам қаза тап-
ты. Құтқарушылар апат сал-
дарынан пайда болған �ртті 
с�ндіруге дереу жұмылды. 
Қаза тапқандардың аты-

ж�ндері мен олардың қай елдің азаматтары екені 
анықталуда. Алдын ала мәліметтер бойынша 
ұшақ медициналық мекемеге тиесілі болуы 
мүмкін екен. Бұқаралық ақпарат құралдары 
ұшақтағылардың т�ртеуі турист деген болжам 
жасауда. Тергеу жұмыстары жүргізілуде.

ҒАРЫШ ӘЛЕМІ

ЕУРОПА

ШЫҢ ЕЛІ

КИНО

ОҚИҒА

Сыры көп Марс 

Жаңа смартфон

Әскери саладағы жаңалық

«Ай сәулесінің» жұлдызы жанды

Сауда орталығына құлапты...

ҚЫСҚА ҚАЙЫРЫЛҒАН 
ҒҰМЫР

Тырнақалды �леңдері  республикалық 
баспас�з беттерінде 1957 жылдан бері жария-
лана бастайды. Кезінде атақты ақын <бділда 
Тәжібаев оған алғы с�з жазып, сәт сапар тілеген 
екен. Туған жерге деген албырт сағыныш пен 
м�лдір махаббатқа толы бір топ �леңдері 1961 
жылы шыққан «Жас дәурен» атты ұжымдық 
жинақта басылады. Ақын қазақ поэзиясына 
�зіндік жаңа ырғаққа құрылған, тегеурінді екпін, 
асау сезімге бай, әсем нақышпен �рнектелген 
бояуы қанық жауһар жырлар әкелді. «Ар-
ман сапары» (1963), «Gмірге саяхат» (1965), 
«Құмдағы мұнаралар» (1968), «Мен саған ғашық 
едім» (1970, 2005), «Аманат» (1975), «Бір той-
ым бар» (1981, 1989, 2001), балаларға арналған 
«Бақшаға саяхат» сурет-кітапшасы (1985), т�рт 
томдық шығармалар жинағы (2013) жарық 
к�реді. Сондай-ақ шымкенттік шайыр Олег 
Постниковтың аударуымен таңдамалы �леңдері 
«Мир созвездий» (1987) деген атпен орыс 
тілінде басылады. Бірқатар �леңдері  «Поэты 
 Казахстана» (Мәскеу қаласы, 1977, орыс тілінде), 
«Струны домбры» (1979), «Степновы ритмы» 
(1983, екеуі де украин тілінде) атты ұжымдық 
жинақтарда жарияланды. «Ақерке – Ақ Жайық», 
«Жаңғырған Маңғыстау», «Қазақстан», «Ата-
мекен», «Адамдар», «Сені ойладым», «Мені 
ойла», «Мені ізде», «Ақ қайыңдар», «Бір тойым 
бар», «Сағыныш», «Сайрашы, сандуғашым», 
«Марфуға», «Зәурешім-ау!», т.б. бірқатар 
�леңдеріне жазылған әндер ел арасына кеңінен 
танымал. Gлең оқып, домбырамен әуелетіп ән 
салып, күмбірлетіп күй де тартатын оның үйінен 
қонақ үзілмейді екен. 

 «Құмдағы мұнаралар» атты жыр жинағы 
үшін қайтыс болғаннан кейін, 1974 жылы 
Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының 
лауреаты атағы беріледі. 1997 жылы ақынның 
«Таңдамалы �леңдер жинағы» мен ол  туралы 
жазылған «Біргемін мен сендермен» атты 
естелік кітап жарық к�реді. Оған отыз шақты 
әріптес қаламгер мен әдебиеттанушы ғалымның 
Т�леген туралы толғаныстары енгізіледі. 
Gз замандастарының, жалпы әдебиетсүйер 
қауымның ұсыныс-пікіріне байланысты 1987 
жылы Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитеті 
мен Қазақстан Жазушылар одағының «Жалын» 
журналы Т�леген Айбергенов атындағы сыйлық 
белгілеген. Бұл сыйлық ақын-жазушылар 
Оңайгүл Тұржанова, Гүлнәр Салықбаева, 
Роза Мұқанова, Рахымжан Отарбаев, ғалым 
<бсаттар Дербісәлиев, т.б. берілген.

�РНЕКТІ �ЛЕҢ – �РІСТІ

Gткен ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарын-
дағы қазақ поэзиясы жайлы с�з қозғағанда 
Тоқаш Бердияров, Мұқағали Мақатаев, Жұмекен 
Нәжімеденов, Тұманбай Молдағалиев, Қадыр 
Мырза <лі, Фариза Оңғарсынова есімдерін 
тілге тиек етпей кете алмаймыз. Осындай шы-
найы шығармашылық бәсекедегі сұрыптаудан 
суырылып ілгері шыққандардың бірі – Т�леген 
Айбергенов болатын. Оның лирикасының ең 
басты қаһарманы – Сағыныш дер едік. Ойлы 
оқырманымен әр кездескен сайын с�зін сол 
сағыныштан бастайтын. Қай жырын оқысаңыз 
да осындай сағыныш сазы есетін. Туған жерге, 
елге деген сағыныш, достарға деген сағыныш. 
<рине, мұның бәрі ақын бойындағы м�лдір 
махаббат болатын. Мәселен, Мұхтар Шахановқа 
арнаған «Сағыныш» атты �леңі:

Сағындым жаным, мен сені!
К�ркіңді жүрген қуаныш қылып 

мендей ме екен бар ағаң...
Шын інім болсаң, бас бұрма, жаным, 

�сек-ғайбатқа бораған.
Қажет жерінде қатыгездік пен 

қаталдық керек десек те,
Адамның заңғар ұлылығын, сен, 

сағынышымен есепте... 
– деп бастауы біздің осы пікірімізге нақты дәлел 
дер едік. Ақынның Ыбырай Алтынсарин, Шоқан 

ОЙТОЛҒАМ

Саѓыныш сазыСаѓыныш сазы

Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8-ші 
 наурызда Қарақалпақстан Автономиялық 
Кеңестік Социалистік Республикасының 
Қоңырат ауданындағы «Хорезм» 
кеңшарында жарық дүниеге келген. 
Əкесі  Айберген іскер, есепке де, шаруаға 
да жүйрік жан  болған екен. Өкінішке 
орай, Төлеген əкесінен 14 жасқа кел-
ген кезінде   айырылып, анасы Жібек 
Қонарбайқызының  тəлім-тəрбиесін 
көріп өседі. 1959 жылы Ташкенттегі 
Низами атындағы  педагогикалық 
институттың филология  жəне тарих 
факультетін  бітірген. Еңбек жолын 
өзінің туған жерінде мұғалім болып 
бастайды. 1962 жылы атамекенге, дəлірегі 
Шымкент (қазіргі Оңтүстік Қазақстан) 
облысының Сарыағаш  ауданына  көшіп 
келіп, болашақ жазушы – Зəкір Асабаев-
пен бір шаңырақ астында тұрады. Үш 
жылдай уақыт сондағы кешкі жұмысшы 
жастар мектебінде директор болады. 
Аудандық  «Қызыл ту», «Крaсное зна-
мя» газеттері редакциясының  жанынан 
Қасым Аманжолов атындағы əдебиет, 
мəдениет, өнер бірлестігін құрып, соған 
жетекшілік жасайды. Осы ауданның 
атынан айтыскер ақындардың Оңтүстік  
Қазақстан өлкелік айтысына қатысады. 
1965 жылы Алматыға көшіп келеді. 
Алдымен Қаскелеңдегі С.М.Киров 
көшесіндегі жалдамалы №51 (кей де-
ректерде №57)  үйде, кейіннен сол 
кездегі астананың Ташкент көшесіндегі 
үйде, Алатау поселкесіндегі №70 үйде, 
12-шағынауданда  тұрады.  Қазақстан 
Жазушылар одағы жанындағы  көркем 
əдебиетті насихаттау бюросында 
ұйымдастырушы боп қызмет істейді. 
Жеке шығармашылығымен айналысады.

Уәлиханов, Мұхтар <уезов, Сәкен  Сейфуллин, 
І л и я с  Ж а н с ү г і р о в ,  Қ а с ы м   А м а н ж о л о в , 
<бділда Тәжібаев, Қажымұқан Мұңайтпасов, 
Ғарифолла Құрманғалиев, Шәмші Қалдаяқов, 
 Сабырхан  Асанов, Мақсұт Нетәлиев, Ақұштап 
Бақтыгерееваға арнаған �леңдерінде де дәл 
осы сарын бар. Ата-анасына, ағайын-туыс, 
 бауырларына, қырмызы қыздарға бағышталған 
�леңдерден де соны байқауға болады. Замандас 
әріптесі Темірхан Медетбек Т�леген Айбергенов 
туралы: «Ол �зінің Отанға деген сүйіспеншілігін 
айнала-тіршіліктегі әрбір әуендер мен әуездерден, 
үндер мен дыбыстардан, саздар мен сарындардан, 
тылсым пернелер мен сиқырлы иірімдерден, 
күн нұрымен жалт-жұлт еткен шағылыстар мен 
сан тарапқа самаладай боп жамырап ағылған са-
былыстардан табады» деп тебіреніп, толғанады. 
Шынтуайтында да Т�леген ақын адам бойындағы 
туған жерге деген сағыныш сияқты ардақты, 
қасиетті, асыл байлықты бар дауыс, бар үнімен, 
асқақ сезіммен жырлайды. Махаббат лирикасын-
да Мағжан Жұмабаевтан кейінгі шоқтығы биік 
к�рінген ақын да осы Т�леген Айбергенов еді. Ол 
�мірге ғашық нағыз романтик ақын болатын. 

Т�леген Айбергенов поэзияны барынша 
құрмет тұтатынын «Ақындық» атты �леңінен 
айқын аңғарамыз:

Ақын боп �мір кешіру оңай деймісің, қарағым,
Аузында болу бұл �зі сыздаған 

барлық жараның.
К�кірегіңе құйып ап әлемнің асқақ бар әнін,
Қосудың арпалысы бұл – 

тоғыспас жолдар торабын.

Нақақтан күйіп баратса нұрлы күн үшін 
бір тұтқын,

Кес-кестеп барып кеудеңді 
оғына тосу мылтықтың.

Қалдырмау үшін ұятқа күнәсіз мына дүниені,
Жамау ғып басу �зіңді аузына 

барлық жыртықтың.
Ол �зінің қысқа ғұмырында жазған �леңдері 

мәңгі лік жасайтынына бек сенді. Соның арқа-
сында қазақ поэзиясында �шпес із қалдырып, 
т�л әдебиетіміздің алтын қорынан берік орын 
алатынын күні бұрын білген сыңайлы. Тойының 
тарқамайтынын, ойлы оқырмандары оның 
кітабын қай кезеңде де іздеп жүріп оқитынын 
сезді. <йтпесе ақын:

...Gле берсін күншілдер күйігінде,
Gз ғасырым �зімнің иінімде.
Ақ жаңбырлар тоздырған тау сияқты,
Мен �лемін �зімнің биігімде!

Немесе:
Бір тойым болатыны с�зсіз менің,
Дәл қай күні екенін айта алмаймын... – деп 

сәуегейлік жасамас еді ғой.
О л  қ а з а қ  а қ ы н - ж ы р а у л а р ы н  т ү г е л 

жатқа білетін. Ақан сері Қорамсаұлы, Ілияс 
Жансүгіров, Қасым Аманжоловтан к�п нәрсе 
үйренген. «Gзіңе дейінгілерден он мың жол 
�леңді жатқа білмеген ақын ақын емес» деп 
жоғары талап қойған оның атақ-даңқы мен 
дақпырты ерте шыққаны қалың қауымға белгілі. 
«Т�леген  Айбергенов қасиетті Құранның 
сүрелерін бірінен соң бірін жатқа соғады екен», 
«Gз �леңдерін түгел жатқа айтқанын былай 
қойғанда, тіпті олардың ең т�менгі жолынан 
басына дейін кері айтып шыға алатын ерек-
ше жадқа ие жан екен», «Сәкен Сейфуллин, 
Ілияс Жансүгіров, Қасым Аманжолов,  Еркеш 
Ибраһимның �леңдерін де солай теріс қаратып 
оқи алады екен», «Сондай-ақ Абай Құнанбаев 
пен Махамбет Gтемісовтің �леңдерін де, 
тіпті оны айтасыз, Мұхтар <уезов пен Ғабит 
Мүсіреповтің прозаларын да сағаттар бойы 
талмастан т�гіп тастайтын к�рінеді екен» деген 
с�здер ел ішінде желдей есетін к�рінеді. Gз 
тұстастары – Жұмекен Нәжімеденов, Тұманбай 
Молдағалиев,  Қадыр Мырза <лі,  <біш 
Кекілбаевтың кей жырларын жатқа айтатын еді. 

Ешкімді алалап, б�ліп-жармайтын ол 
жұрттың бәрімен адами, достық рәуіште қарым-
қатынас жасай білетін. <бділда Тәжібаевты �зіне 
ұстаз әрі қамқор әке деп санайтын. Т�леген 

Айбергеновтың Шәмші Қалдаяқов, Мұхтар 
Шахановпен айырылмастай дос екенін бүгінде 
екінің бірі жақсы біледі. 1966 жылы Мұхтар 
Шахановтың алғашқы жыр жинағының жарық 
к�руіне ықпал еткен. Бұдан б�лек Тоқаш 
 Бердияров, <бу Сәрсенбаев, Зәкір Асабаев, 
Gмірзақ Қожамұратов, Мақсұт Нетәлиев, 
Еркінбай <лімқұлов, Смағұл Елубаев, Асқар 
Сүлейменов, Мыңжасар Маңғытаев, т.б. жақсы 
қарым-қатынаста болған. 

Ақын отты �леңдерімен қоса-қабат әңгіме, 
әдеби мақала, очерк («Темірқазық»), ойтолғақ, 
күнделік те жазған. Кітапты к�п оқығаны 
бірден байқалады. Орыс ақындарымен қоса-
қабат �з шайырларымыздың шығармаларына 
шама-шарқынша баға беріп �ткен. Абай 
Құнанбаев,  Сәкен Сейфуллин,  Ілияс 
Жансүгіров,  <бділда Тәжібаев,  Хамит 
Ерғалиев, <бу Сәрсенбаев, Ғафу Қайырбеков, 
Сырбай Мәуленов, Жұмекен Нәжімеденов, 
Мұқағали Мақатаев, Қайрат Жұмағалиев, Ер-
кеш Ибраһим, т.б. әріптестерінің �леңдеріне 
талдау жасайды. «Жұлдыз» журналының 1967 
жылғы №10 санында жарияланған «Gрнекті 
�лең – �рісті» атты мақаласында алпысыншы 
жылдардағы қазақ поэзиясы жайлы тебірене 
ой толғайды. 

1967 жылғы жайма-шуақ жаздың жайсаң 
шағы. Тамылжыған тамыз айының соңғы 
онкүндігінде Gзбекстанда Қазақстанның 
әдебиет, мәдениет, �нер күндері �теді. Т�леген 
Айбергенов Қарақалпақстанға б�лінген делега-
цияны басқарып келеді. Сол сапарында айтулы 
ақын аяқастынан мәңгілікке к�з жұмады. Ол 
небәрі отыз жаста ғана болатын. Бір топ ақындар, 
атап айтқанда,  Диқан-баба <білев, Сағынғали 
Сейітов, Нұтфолла Шәкенов, <бдікәрім 
 Ахметов, Қабдікәрім Ыдырысов,  Саттар 
Сейітхазин, Мұқағали Мақатаев, ақынның жан 
жары Үрниса Айбергенова оны соңғы ақтық 
сапарға шығарып салады. Нүкіс қаласындағы 
зиратқа жерленеді. Сонда Мұқағали Мақатаев 
«Т�легенге» атты сегіз шумақ қаралы �лең 
жазған екен. Қазақ поэзиясының мұзбалағы:

Тұңғыш к�рдім �лгенін шын ақынның,
Қызарып батты ертеңгі шығатын күн.
Торғай-�лең шырылдап бара жатты,
Аузында ажал деген сұрапылдың... – деп 

егіліп, езілген. 

АҚЫННЫҢ �МІРІ – 
М	ҢГІЛІК

 «Құмдағы мұнаралар» атты жыр жинағы 
жарық к�ріп, қаламгер қауымның талқысына 
түскеннен кейін Қалаубек Тұрсынқұлов: «Біз 
Т�легенді енді білдік, тұңғиық терең, дарқан 
да заңғар ақыннан к�з жазып қалдық» де-
ген тебіренісінде �зекті �ртейтін �кініші бар. 

�те �кінішті. Бірақ мұндай ақынның екінші �мірі 
ұзақ болады. Оның �леңдері халқына, болашақ 
ұрпақтарға рухани күш һәм ләззат беріп, мәңгі 
жасайды» деген екен. 

Иә, шынтуайтында да ақиық ақын Т�леген 
Айбергеновтың есімі ұмытылмақ емес. Екінші 
– мәңгілік �мірі басталғалы бері оның ме-
рейтойлары, еске алу кештері, ақынның 
�мірі мен шығармашылық жолына арналған 
ғылыми-теориялық конференциялар жиі 
�ткізіліп келеді. «Түркі әлемі» студиясының 
директоры Доқтырхан Тұрлыбек «Айберге-
нов әлемі» атты бейнефильм түсірген. Ақын 
шығармашылығын кеңінен насихаттау 
мақсатында дәл осындай атаумен арнайы 
журнал да жарық к�реді. Оның бас редак-
торы – ақынның қызы, ғалым, филология 
ғылымының докторы Салтанат  Айбергенова. 
Шымкент шаһарындағы к�шелердің біріне 
Т�леген Айбергеновтың есімі берілген. Арда-
гер журналист, Д.Қонаев атындағы мешіттің 
бас имамы Дәулет қажы Исабеков сол к�шенің 
бойына ақынға ескерткіш орнату ниетінде жүр. 
Сарыағаш қаласында ақын есімін иеленген 
жалпы орта мектеп бар. Т�леген Айбергенов 
атындағы әдебиет, мәдениет, �нер бірлестігі 
жұмыс істейді. Оған Т�легеннің жерлесі, ақын 
Мұратбай Бекеев жетекшілік жасайды. 

Ақынның 50 жылдық мерейтойына орай 
Қазақстан Жазушылар одағында поэзия-
лық кеш �ткізілді. 60 жылдық мерейтойы 
Gзбекстандағы республикалық қазақ ұлттық 
мәдени орталығының ұйытқы болуымен Таш-
кент қаласы мен Қарақалпақстанда тойланды. 
70 жылдық мерейтойы Астанадағы «Конгресс-
Холл» сарайында, Сарыағаш ауданында 
кеңінен атап �тілді. 75 жылдық мерейтойы 
Алматы облысының Қарасай ауданындағы 
ұлан-асыр тойға ұласты. Биылғы 80 жылдық 
мерейтойының бастамасы ретінде Алматыда 
«Т�леген Айбергенов поэзиясы және қазіргі 
заман» атты халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция ұйымдастырылып отырғаны 
қандай ғанибет. 

...С�з соңында айтарымыз – Т�леген 
Айбергеновтың кезінде баспас�з бетінде 
жарияланған прозалық дүниелерін жинақтап, 
кітап етіп шығарсақ құба-құп. Алматыда 
ақын музейін ашу да – бүгінгі уақыт та-
лабы. Биылғы 80 жылдық мерейтойына 
орай жыр мүшәйрасы мен ақындар айтысы 
ұйымдастырылса ж�н болар еді.

	бдісаттар 	ЛІП, 
Қазақстан Журналистер және 

халықаралық Жазушылар 
одақтарының мүшесі

ШЫМКЕНТ

Т�леген Айбергеновтың таң шығындай м�лдір 
сезімдерімен, тебіренген теңіз толқындарындай 
тегеурінді ақындық қуаты мен шығармашылық 
шабытын қаламдас замандастары аса жоғары 
бағалаған. Ғабит Мүсірепов: «... Амал бар 
ма, біз, қазақ әдебиеті, екі-үш дарыннан ерте 
айырылдық. Олар – Абдолла, Баубек, Т�леген», 
<бділда Тәжібаев: «.. .Біз поэзиямыздың 
тағы бір алтын тұтқасын аштық. Аштық    та, 
Т�леген дүниесін к�рдік», <біш Кекілбаев: 
     «...Т�леген   с�з жоқ, талант. Дара талант, сара 
 талант... Т�леген Айбергенов шығармашылығы 
– �лімді жеңіп шыққан �мір шаттығының 
жыры», Фариза Оңғарсынова: «...<ртүрлі 
гүлзарларымен, даланың самалымен, жусанның 
иісі, таудың бұлағымен – �зімен-�зі тыныш 
жатқан поэзиясының қалғымалы тірлігіне кенет 
к�терілген мұхиттың жал-жал толқындарындай 
ағысты екпінмен әсер еткен Т�леген Айбергенов 
поэзиясы қазақ �леңінің �ресін биікке к�тереді», 
Қуандық Шаңғытбаев: «...Ақынның асқақ 
жырын ғажайып ғұлама жылдардың шежірелі 
беттерінде с�йлеп тұрған сырға балап, осынау 
сыр жылдар парағы аударылғанда жабылып кетуі 
мүмкін екенін тыңнан тауып айту арқылы �лімнің 
�зін сылқым образға айналдырған Т�леген 
Айбергенов �леңдеріндегі су жаңа нұсқалықты 
эпитет к�легейлеп, к�рсетпей тұрған жоқ, қайта 
айқындап, аша түсіп тұр», қарақалпақ ақыны 
Ыбырайым Юсупов: «Т�леген �мірінің де, 
ақындық шабытының да тым қысқа қайырылуы 
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АСЫҒАМЫН

Аңсағанды ақыры алдырмаған,
Неменесін сыйлады тағдыр маған. 
Талдаушылар түбінде табылар деп,
Жазғанымды жабықта қалдырмағам.

Ырыс бар ма иттігің шайқамаған,
Бағытымды сонда да байқап алам.
Аптығамын деп жүріп 
Айтқанымды,
Кезеңдерім бар шығар қайталаған.

Ұсынғанын �мірдің �зі үптей ме,
Сескенетін сәтім бар сезіп кейде.
Дастарқандас болғам жоқ данаменен,
Асыққанда ағаттық кезікпей ме.

Берекенің білемін кендесі кім,
Алтын бақыт ашпайды енді есігін.
Тамырымды соқтырған тәңірімнің,
Ерте туып, кеш қалған пендесімін. 

Беделімді кімдерің бекемдемек,
Gкінішпен осылай �тем демек.
Жар басында жарбиып әлі тұрмын,
Келмесіме бір күні кетем бе деп.

Еңістеді етегін түріп бесін,
<кетпедім арманның бұрып к�шін.
Жайып қойып жақсы мен жаманымды,
Ұрпақтарым �здері-ақ іріктесін.

Баршылықта, әрине, балама к�п,
Ашынғанмын...
Айтқанды санама кек.
... Ақ қағаздың бетінен...
Асығамын
Орын таппай ойларым қала ма деп...

 ҰМЫТПАЙЫҚ СОНДА ДА

Менсінбесе менсінбесін мерейлің,
Алуан түйін ар жағында к�мейдің.
К�лгірсімен...
Күлсіз алау болмаған,
Жазғандарым жақұт еді демеймін.

Асуым бар әлі басып �тпеген,
Шебім алда...
Шекарамды шектемен.
Ойлануды оқырманға қалдырып,
Жазғандарым жарық к�рсін деп келем.

<упірімдеп �ткіздік пе айды біз,
Келер ме екен жанымызға жайлы күз.
Араласып жататұғын әманда,
Қуанышпен күрсіндірген қайғыңыз.

Тереңірек түсіндік пе текті кім,
Аңғардық па ағаттығын ептінің.
Елеусіз бе,
Еске неге алмаймыз,
Тассыз темір, тассыз к�мір жоқтығын.

Арман ауыр,
Gткіншідей қысқа мұң,
Ой салмай ма �кіндірген ұстаным.
... Сиқырлы �мір...
Ұмытпайық сонда да,
Алтынның да құрамында мыс барын.

***
Жүйкелерді жібітетін с�з майда,
Сағыз сынды үмітіңді созбай ма.
Аңдып басу керек шығар аяқты,
Жала барда жатпайды екен қоз қайда.
Т�решіңіз т�мен қарап тұрғанда,
Арғымақтан алтынды есек озбай ма.

Қиын екен қысқалығы ғұмырдың,
Gкініште у бар екен...
Сімірдім.
Ақ ниетті адалдарың болмаса,
Жадыңызға жабыса ма қыңыр мұң.

ќара нарым, сенетiнiмќара нарым, сенетiнiм

ЌЌ

ҚАЗАҒЫМ – ҚАЗАҒЫМ – 

Астарланған адамдардың пиғылы,
Таңдандырды тайгасындай Сібірдің.

Безбүйрегің кеткен сынды белді боп,
Кешегідей кемелдік енді жоқ.
Самарқаулық сақалындай к�сенің,
Сенім неге бара жатыр селдіреп?
Қараулықтар қаптағандай...
Сонда да
Айта алмаймын ақиқатың �лді деп.

Еншің бар ма?
Есептеулі әр күнің,
Ұғындың ба?
Тағдыр жолы тар бүгін.
Gткіздің бе соларыңды сүзгіден,
Аңғардың ба?
Жағымпаз кім, жарлы кім.
...Толқығанда Т�ле биін тудырып,
Gмір �зі реттейтін барлығын.

Желмен бірге желбіресін к�к туың,
Бұл �мірде еш жамандық к�рмеңіз.

Ұлы дала! Айналамыз к�рікті,
Тәңір оны бізге солай беріпті.
Пейілі кең, қолы ашық қазақты,
Жарылқауды дұрыс �зі к�ріпті.

Ұлы дала! Намысымыз, арымыз,
Біздің бірге �зіңменен жанымыз.
Сүйікті елді жан-тәнімен қорғауға, 
Бір кісідей жұмыламыз бәріміз.

Ұлы дала! Айбынымыз, піріміз,
Gзің барда әрдайым біз іріміз.
Ерлігімен елін жаттан қорғайтын,
Жаны сірі, қайсар ұрпақ біріміз.

Балалығым қалса да артта кекілді, 
Аялайтын, аймалайтын бетімді.
Ат тұяғын салмай кетсем ауылға, 
Мені күтіп әжем жүрген секілді.

Соңғы жылдар меңдегенінде қарттық, 
Сары баласын к�п ойлайтын жарықтық. 
Арман қуып, кетіп едім қалаға, 
Тастайтындай барлық істі қарық қып.

Бүтінделе қоймаған кез жан-жағым, 
Бір, екі, үш ай айлықты да алмадым. 
Ақ әжемді сағындым да пойызбен, 
<лі есімде, сыйлық алмай барғаным.

Қандай бақыт қауышқаным бәрімен, 
Бала күйге ендім сол сәт тағы мен.
Тоқсан жасты алқымдаған әжемнің
Бір мұңдылық сезіп қалдым әрінен.

Шамам жетіп тұрса да шайпауыңа,
Адалдықтың шегінен аттамадым.

К�геріп ем кезінде к�ктеп едім,
Gресізге келмейді �кпелегім.
... Айым туып алдымнан,
Бір күндері
Құдай �зі қолдайды деп келемін.

ШІРЕНЕДІ ШІРКІНДЕР...

Қысқа күнде құбылатын ойы мың,
Аяр аз ба...
Аптығыңды қой, інім,
Түленмен де туысындай тіл тауып,
Жаулап алған «перінің де» пейілін.

Сенетіндей үлкенің де, кішің де, 
Кемістіктер кезікпейді ісінде.
Күліп тұрып...

Ұлы дала! Қуатымыз, күшіміз,
Қаһарлы да, айбыны бар кісіміз.
Алдымызға мұрат етіп биікті,
Ешқашан да басылмаған мысымыз.

Ұлы дала! Малындырып нұрлы күн,
Сай-салаға шуақ шашып тұр бүгін.
Жиырма бес жыл Тәуелсіздік белесі,
Жаным жайсаң, жайдарымын, нұрлымын.

Басымыздан күн �ткен жоқ азапсыз,
Енді, міне, жүзі жарқын, азатпыз.
Қиындықты нар мінезбен к�терген,
Қанында бар жылқы мінез қазақпыз. 

Сәйгүліктей сипатпайтын сауырын,
Балуандай тигізбейтін жауырын,

Gзгерте алмас ешкім тағдыр жазуын,
К�ршіге айтқан назы есімде әлі күн:
«Сары балам бос келіпті, сірә, бұл — 
Таусылғаны шығар, — депті, — азығым».

Басымды ием, әже, сіздей асылға, 
Жатырсың-ау, сонау қырдың басында. 
Осы �леңді жазып бола бергенде, 
Жанарымнан құлап түсті жасым да. 

Асыл әжем, қымбат әрі бағалы ең, 
Еркелеген құшағыңда балаң ем. 
Дәл осылай болатынын білгенде, 
<ттең, әттең, сыйлық алып барар ем!

Ей, жігіттер, бәріңде де арман бар,
Ақ әжесін сағынатын жандар бар!
Қартайғанда бала к�ңіл болатын
Ақ әжеңе сыйлық алмай бармаңдар.

Ептілігін еселеген пысығың,
Ұстатпайды ойларының ұшығын.
... Қос �кпені қысар, болса
Gкіртіп,
Ұғар еді қиянаттың қысымын.

***
Қоғамың да,
Қожыратып кейде ісін,
Тағдыр талай тақымдаған ойлысын.
Қиянаттың қыспағына түскенде,
Шыбын жаның шырқырамас деймісің.

Пейілдерді періштемен үндес қып,
Бүлк етпейміз...
Бүркейміз-ау мұңды �стіп.
Жасап келген жасайды әлі,
Білемін
Есебі жоқ иттігіңді күндестік.

Жай отындай жарқылдаймыз енді біз,
Атқарамыз жұмыстың да ауырын. 

Gтіп �мір ылдиы мен �рінен,
Табылып та дәл діттеген жерінен.
Алтын ғасыр нышаны да жарқырап,
Болашақтың к�рініп тұр т�рінен.

Т�рімізге Тәуелсіздік келді де,
Аңсап жүрген бар бақытты берді де.
Мәңгі бақи олжа етіп жарылқап,
Мұра етті қасиетті жерді де.

Gр-тірліктің, ыза-кектің желісі,
Желтоқсанның айбары мен жеңісі.
Бодандықтың күлін к�кке ұшырған,
Жастарымның үлгі болып тұр ісі.

Қиыншылық іс түскенде басыңа,
Құласаң да қапаланба, жасыма.
Жігерленіп, намыс әрі ар сақта, 
Талап солай кәріңе де, жасыңа.

Қатардағы жүрген мен де пендемін,
Тағдырдың да тауқыметін к�ргенмін.
Арман, тілек орындалды. Қуанып 
Жаңа дәуір бақытына кез келдім. 

Gз Отаным, жерім, к�лім – байлығым,
Жауынгерлер ел қорғайтын айбыным. 
Күндіз, түні қырағылық танытып,
Есте сақтап �ткен әрбір ай, күнін. 

Мен сен үшін барлығына т�земін, 
Жақсы күндер алда әлі сезімін. 
Абыройың аспандасын әрдайым, 
Gніп, �сіп, �ркендей бер �з елім!

Итен ҚАРЫМСАҚҰЛЫ Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ

Оразбай БАЙБАҚҰЛЫ

ТƏУЕЛСІЗДІК ТƏУЕЛСІЗДІК 
бесігінде тербеліп...бесігінде тербеліп...

Əулием менің Əулием менің 
ақ əжемақ əжем

Жылда осылай бола берсін мерекем,
К�ргенімнен к�рмегенім к�п екен.
Нұрын құшып атқан әрбір таңдардың,
Ойлап тұрсам беретіні мол екен.

Ар-намыстың туын к�тер жоғары,
Бұдан басқа бізде арман жоқ әлі.
Биік тұрып уақыттың ырғағын, 
Шырқай берсең құлағыма жағады.

Ұлы дала! Еңселі елміз, �рдеміз,
Бүкіл әлем к�з тігетін т�рдеміз.

Қазақтың кітап құмар жарандары,
Қолыңда тұр асыл ой орамдары.
Бойыңа сіңіргенде с�з сәулесін,
Gмірдің ашылады тарамдары.

Қарасаңыз, бүгін мүлде басқамыз,
Толдық міне, жиырма бес жасқа біз.
Елім менің сәулеттеніп, құлпырып,
Айқынырақ к�рінеді басқан із.

Мәңгілік ел. К�п ұлттымыз, біргеміз,
Бақыттымыз, мызғымайтын іргеміз.
Тәуелсіздік бесігінде тербеліп,
Еніп кеттік ерекше бір түрге біз.

Мәңгілік ел. Мақтан тұтар бас қалам,
Алға қарай қарыштай бер, бас қадам.
Алған беттен танбай осы қарқынмен,
Артқа тастап озатын бол басқадан.

Мәңгілік ел. Менің алтын астанам,
К�ркемдігі озып тұрған басқадан.
Тәуелсіздік алып берген бақыт бар,
Енді қорқып, енді кімнен жасқанам!

Мәңгілік ел. Одан әрі дамиды да �седі,
К�з алдыңнан елес болып кешегі.
Келер ұрпақ қоныс тойын �ткізер,
Қанат жайып алып құрылыс кешені.

Мәңгілік ел. Бірлік, достық бұлағы,
Еліміздің жанып тұрған шырағы. 
Тәуелсіздік баянды боп, бақ қонып,
Бар әлемнің естіп жатыр «құлағы».

Мәңгілік ел. Түрлі ұлттар мекені,
Байлық к�зі бәріне де жетеді.
Білім, �нер ізін қуған қазақтың, 
Жер шарына даңқы асып кетеді.

...Отырып �з үйімде – �з ордамда,
Мен неге түңілуге тиістімін.

***
Амал қанша �тті, кетті нар күнім,
Ағайыннан біле алмадым арлы кім.
Ұмытпадым...
Gз иесін табатын,
Қиянаттың қылк�пірі барлығын.

Жүгінсем де жоспарыма кешенді,
Тағдыр тайғақ
Жүрер жолым осы енді,
Тынысым кең...
Тырысқаным жоқ әлі
Қағындыдан қайтарам деп есемді.

ЕНДІ МАҒАН...

Қолдаушылар құрып кеткен,
Не етем мен,
Айнымадым бүкпесі бар б�теннен.
Үмітімді үкілейді деуші едім,
Шекпен сұрап келмеген соң шетелден.

Сандық болды сабырлы �лең тұрағы,
Білінбеді қуаныштың құрамы.
Жорытқанда жусан біткен жолымды,
Белділерің білмегенсіп жүр әлі.

Gктемдігің �шірмекке отымды,
Барым �лең...
Басынғаннан не тынды.
Ұят деген
Оралмайтын қиянға,
Ақб�кендей ауып кеткен секілді.

Қайдасыңдар, тектілерім, тел �скен,
Аса алам ба арман атты белестен.
Мен дегенің...
Қарапайым қазақтың,
Белгісіздеу бір тұяғы емес пе ем.

Сенімім жоқ
Сезгенімен іш бәрін,
Gмір енді ойлаттырды қыс қамын.
Жаттарыңа жақсылық бар,
Ал маған
Қиғысы жоқ кісіліктің мысқалын.

Арым үшін ақиқатты қолдағам,
Gтсем дедім �зіме тән жолды аман.
Килікпедім даңғойлардың дауына,
Білгішсініп басбұзарың болмағам.

Екпіндеген екі с�зді ірің к�п,
Жалаңыз ба?
Жабысардай құрым боп.
Gкінішті...
Үнсіз келем,
Сонда да,
Жайсаңдарға жағатындай түрім жоқ.

Т�релерің түсінеме обалды,
Қайырым ба?
Қаңғып жүріп жоғалды.
...Ақындарша ажалымды күту ме?
Енді маған одан басқа не қалды!

***
Ақиқаттан әлі күнге кендеміз,
Gкінгенбіз үміт артып шенге біз.
Басқа жайлы бас қатырмайды екен ғой,
Ойдағысын орындаған пендеңіз.

К�ңіліңді қоя алмайтын жылытып,
Тартыстарда тақымдылар жүр ұтып.
Шекпенділер шықпай жатып есіктен,
Уәдесін кетеді екен ұмытып.

К�рінгенмен �з әлінше ірі боп,
Жұмарланған қулығының сыры к�п.
Жалындыға к�мектескен жан салып,
Мандымағыр...
Мансаптының бірі жоқ.

Былай қойып быламығын мұңдықтың,
Келісіммен кеспей жатыр кіндік кім.
Үңілмейді �міріне �згенің,
Шыңғырғанын естімейді шындықтың.

Ақыл жағын айлаңызға бұрғасын,
К�мбеліңіз күйіттейді бір басын.
Дүниесі түгелденген біледі,
Қайыршының қатарына тұрмасын.

Тоқшылықта керегі не түнеріп,
Отырғам жоқ оппаңызға тіреліп.
... Арттағылар...
Ардақтайды асылын...
Намысына нанбайтындар-тірі �лік.

КЕШІРІММЕН 
ҚАРАЙМЫН

Аталы с�з аз ба еді ұғар мәнін,
Танаулыңыз тағып жүр бұған да мін.
Ашу – дұшпан, ақылдың дос екенін,
Ешқашанда есімнен шығармадым.

Тағдырым мен талабым тектес менің,
Gсек тұрмақ «оғың да» �тпес дедім.
Пенделерге жаулығын жалғастырған,
Кешіріммен қарадым,
Кектеспедім.

Қысымды – аяз, жазымды аптап қылып,
Байлық �тті алдымнан баптап күліп.
Ырысымды �рбітті имандылық,
Gзегінде ұятты сақтап тұрып.

Дәріптедім дананы даттамадым,
Қызғанбадым қызылдың жат та барын.

Gзгелердің қолымен,
Батырады тізесін де, тісін де.

Қулығымен құрып қойған к�генді,
Дарқандық па,
Дарындыға жоқ енді.
К�ңілінен жібергендей к�шіріп,
Адамға тән аяушылық дегенді.

Жіберетін жігерсізді мыс қылып,
Толқынды �мір...
Тұр-ау бәрін іш біліп.
Сауабыңды сағыз еткен,
Қарай ма 
Омақасқан обалыңа пысқырып.

Жымиғанның жылылықпен «бет бояп»,
Gтер едім сүрлеуіне соқпай-ақ,
Gздерінен
Шіренеді шіркіндер,
Асып туған ақылдылар жоқтай-ақ.

Арманымыз арылыпты қақтан қай,
Ұмытқанбыз болатынын бақ қандай.
Gтіріктер �секпенен қосылып,
Жолымызда жұмыртқалап жатқандай.

Gкінген бе,
Gткізіп ап құтты айын,
Рух қайда?
Gріп жүрген жұт дәйім.
Gрмекшідей торын құрып тастаған,
Монтияды мыстаныңдай мүттәйім.

Қолдан келер құдірет пе,
Жоқ менде,
Күйгелек пе,
Күрсінеді к�п пенде.
Ақиқаттан, әділдіктен,
Алалық
Адамдарды адастырып кеткен бе.

Жалғанда жабағы к�п күзелмеген,
Ойлы жоқ үмітіңді үзем деген.
Тағдырдың талқысына түскен сайын,
К�шіңді к�ріп пе едің түзелмеген.

Елімді елеңдеткен ырғақпенен,
Ұятты �мірімнен қымбат к�рем.
Түйсікті тотығыңды білмесін деп,
Жігерді шындықпенен шыңдап келем.

Қазағым – қара нарым – сенетінім,
Gзімшіл ойламайды-ау �летінін.
Білемін,
Жеңілтектің жынын қағып,
Түбінде күткен күннің келетінін.

<рине,
Құлашы бар, құлаштың да,
Ізгілік...
Ырыс қонып бүр аштың ба?
Тура би тұғырына шыққан күні,
Қалатын қысастығың қыл астында.

Gмірде �згертпей жүр күйісті кім,
«Шындықтан» шығатындай «иіс» бүгін.

Аптықпадым, амандықты тіледім,
Шалдықтым ба,
Шаншитындай жүрегім.
Gштескеннен �нген емес ештеңе,
Gткен күннің оралмасын білемін.

Армандарым шықпай қойды айым боп,
Қулық қуған пақырыңда пайым к�п.
Қарғыстарға қалмау үшін қамалып,
Жоғалғанды жоқтайтындай жайым жоқ.

Борасыннан болып па еді іш кенде,
Шылбырымды ұстатпадым үстемге.
... Адасқанын ақымақ та біледі,
Оспадарлық �з басына түскенде.

АСЫЛЫҚ БАР

Кімдерің бар тастаған тақты ысырып,
Арманына алмаған дақ түсіріп.
Шикіліктің шиқаны кезігетін,
Берер ме екен бейнетім бақ «пісіріп».

Тылсымына тірліктің ендеп к�ріп,
Таршылықты талпындым жеңбек болып.
Аянғам жоқ...
Ағызып ащы терді,
Ес білгелі келемін еңбектеніп.

Кезікпейтін кезең бе кісіңнен мін,
Біліп қойғам ішімнен ісінген кім.
Gнер қуып...
Ойыңның �скендігін,
К�рмейтіннің к�птігін түсінгенмін.

Сан соқтық деп саясат ызғары үшін,
Айтпап па еді анығын ізгі арысың.
Торғындалып туса да қандай заман,
Құрымайды екен ғой қызғанышың.

Жасауыл жоқ жайсаңды айдап �ткен,
Асылық бар атанды тайлақ еткен.
...К�бейген бе теңгеге телміретін,
Ар-ұят пен адалдық қайда кеткен?!



11№10 (1372) 
10 – 15 наурыз
2017 жыл

АНА ТІЛІ

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

Атақты француз жазушы-
сы Жюль Вернь 1863 жылы 
«ХХ ғасырдағы Париж» атты 
кітап жазады. Фантаст жазу-
шы қиялына ерік беріп, метро, 
автомобиль, компьютер, тіпті 
ғаламтор туралы жазады. 

Бірақ баспагерлер кітап-
ты күлкі қылып, жарыққа 
шығарудан бас тартады. Жазу-

шының еңбегі арада 120 жыл �ткеннен кейін басылып 
шығады. Жюльдің ұрпағы атасының қолжазбасын 
кездейсоқ оқып, 1994 жылы кітап етіп шығарады. 

1939 жылы америкалық жазушы Эрнст Винсент 
«Гэдсби» атты роман жазады. Бір қызығы, шығарма 
«е» әрпі жоқ 50 000 с�зден құралған. 

Африка құрлығы әлем бойынша ең үлкен ш3л 
дала болып есептеледі. Ежелгі к3рікті орындар және 
ғаламшардағы ең қызықты жануарлар бар. 

Жер шарындағы ең қатал жарыстың бірі – 
«Marathon des Sables», яғни Мароккода жыл сайын 
�тетін құммен жүгірушілер марафоны осында 
�теді. Оған қатысушылар ш�лейтте 6 күн бойы 254 
шақырым қашықтықты бағындырды. Африкалық 
балалардың мектепке баруға мүмкіндігі жоқ. 
Мысалы, Батыс Африкадағы Малиде әрбір 3 
баланың біреуі ғана бастауыш мектепке бара алады. 
<лемдегі жылдам жүгіретін жануарлар қабылан, 
айыр мүйізді б�кендер, гну б�кені, арыстан және 
Томсон қарақұйрығы. Олардың т�ртеуі Африка-
да, айыр мүйізді б�кендер Солтүстік Африкада 
тіршілік етеді. 

Бір жұп құмырсқаның ұр-
пағы бір жыл ішінде 120 мил-
лиондай жәндік, 150 мыңдай 
жұл дызқұрт жейді. Ал бір жаз-
да бір илеу құмырсқаның, 5 
мил лион ағаш зиянкестерін 
жоя тын дығына ғалымдардың 
к3зі жеткен. 

Құмырсқаның тіршілік 
әрекеті күшті болу үшін 30-
35 градус ыстықтық қажет. Бұдан басқа дүниеде 
бал беретін құмырсқалар да кездеседі. Олар да бал 
жинау кезінде аралар сияқты жер кезіп, шірне жи-
найды. Бірақ құмырсқа балы қышқыл болады. Бал 
беретін құмырсқалар Австралияда және Орталық 
Америкада кездеседі. Құмырсқа балынан салқын 
сусындар, емдік дәрі-дәрмектер жасалады. Тіпті 
осы бал беретін құмырсқаларды ауызға салып 
кәдімгі шекілдеуікше шағып жейтін де ел бар. 
Құмырсқа балды ара сияқты ұяда емес, �з бойла-
рында жинайды. Сондықтан бал жинаған кезде 
құмырсқалар торсықтай болып, семіріп кетеді де, 
�те дәмді болады. 

Жеті түрлі үні бар,
Жеті бірдей құлақ бар.
Айтыңызшы, білсеңіз,
«Бұл не?» деген сұрақ бар.

Еділ мен Жайық есілген,
Жарысып қатар к�сілген. 
К�сілген Жайық, Есілмен,
К�ктемде суын �сірген,
Тасыған суы �сумен – 
Жағадан елді к�шірген.

(Гитара)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қиялына ерік беріп...

Құмдағы марафон

Құмырсқаның пайдасы қандай?

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ЭКСПО атауы – 3зінің 
аты айтып тұрғандай, «экс-
понат» деген с3зден шыққан. 
Қазақша мағынасы «жәдігер», 
яғни ол – жер жүзін мекендеген 
барша халықтардың 3мірдің 
түрлі саласында қол жеткізген 
жетістіктерін, жәдігерлерін 
к3рсететін алаң. 

Бұнда ЭКСПО-ның кезекті 
таңдаған тақырыбына орай жұрттың бұрынғы-
соңғы жеткен жетістіктері к�пшілік назарына 
ұсынылады. 1862 жылы Лондонда болған ЭКСПО-да 
жұрт алғашқы тігін машинасымен танысқан. 1876 
және 1893 жылдардағы Филадельфия мен Чика-
го (АҚШ) ЭКСПО-сында жұрт назарына тұңғыш 
телефон аппараты және алғашқы әлектр қуатымен 
жарықтандыру жүйесі ұсынылған. Ал енді бүгінде 
әлем жұртшылығы қолданып жүрген «телевидение» 
деген с�зді қолданысқа 1900 жылы Париждегі к�рме 
кезінде орыс инженері Константин Перский ендірген 
екен. Бекітілген тақырыбына қарай к�рмелерге 
қол�нер, бейнелеу �нері, �неркәсіп, жаңа техно-
логия туындылары, түрлі пайдалы қазбалар мен 
олардан алынған �німдер де қойылады. Адамзатты 
алаңдатып отырған экология, урбанизация сияқты 
жаһандық проблемаларға қатысты жаңалықтар да 
осында талқыға түседі. Қысқасы, онда жұртшылық 
назарына ұсынылатын дүниелердің ауқымы кең. 
Аталған іс-шараға бүкіл әлемнен түрлі мамандар, 
�нертапқыштар, кәсіпорындар қатысады.

ЭКСПО атауы қайдан шыққан?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 	зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

КӨКСАНДЫҚКӨРМЕ 

НАУРЫЗДАҒЫ ТАРТУЛАРҮнді тауарлары 
ұсынылды «31 арна» биылғы к3ктемде 

3з телек3рермендеріне бүкіл 
отбасының талғамынан шығатын 
жаңа телебағдарламаларын 
ұсынбақ. Олардың ішінде әлемдік 
кинематографтардың ең үздік 
туындыларының тұсаукесері 
және әйелдер қауымына арналған 
тартымды шоулар бар.

К � р е р м е н д е р  ә з - Н а у р ы з 
мерекесін ерекше к�ңіл-күймен, 
шат-шадыман қуанышпен қарсы 
алуы үшін «31 арна» жаңа теле-
хикаялар желісін әзірлеп отыр.  
Наурыз айында басты р�лдерін 
әйгілі жұлдыздар Бурак Озчивит 
пен  Наслихан Атагүл сомдай-
тын атышулы «Шексіз махаббат», 
комедиялық «Қала аңыздарының» 
� з г е ш е  н ұ с қ а с ы  « Ж е н а т и к и » 
 хикаясы ұсынылады. Сонымен 
қатар жан жадыратар «Мамочки» 
және «Вы все меня бесите!» теле-
хикаялары к�рсетілмек. Арнаның 
к�рермендері халқымыздың та-
рихына терең үңіліп, Қазақ хан-
д ы ғ ы н ы ң  қ а л а й  қ ұ р ы л ғ а н ы н 

 режиссер Рүстем <бдіраштың 
«Қазақ елі» жаңа телехикаясы 
арқылы куә бола алады. Фильмде 
қазақ к�ші нен к�ріністер, қанды 
шайқастар, тарихи деректерге 
мейлінше ұқсас тық, ауқымды драма 

және ұлы махаббат ерекше к�рініс 
тапқан. Нәзікжандыларға арналған 
«Все только начинается» шоуы 
к�рерменге жол тартпақ. 

Балым РЫСБЕРГЕН

Алматыда «Атакент» к3рме 
орталығында Үндістанның 
 тауар 3ндірушілерінің жәрмең-
кесі 3тті. Оған 40-тан астам 
үндістандық компаниялар 
қатысты. 

Келушілердің ерекше ықы-
ла сын аударған к�рмеге түрлі 
с ұ р ы п  т а ғ ы  ш а й ,  д ә м д е у і ш , 
к�здің жауын алар маталар мен 
әшекей бұйымдар қойылған. 
Оларды 50-ден аса әлемге таны-
мал кәсіпкерлер ұсынған. Бұл 
жәрмеңкенің басты мақсаты – 
Қазақстан мен Үндістан арасын-
дағы сауда-экономикалық бай-
ланыстарды нығайту. Gйткені екі 
елдің �зара ынтымақтастықты 
дамытуда әлеуеттері �те жоғары. 

Қалыптасқан дәстүрге сай, 
к�рме халықаралық әйелдер 
күні қарсаңында �ткізіліп отыр. 
К�пшілік мұнда үнді елінің жеңіл 
�неркәсіп �німдерімен танысып 
қана қоймай, ұнаған бұйымда-

рын қол жетімді бағаға сатып ала 
алады. Мұнда тіпті тігін, тоқыма 
 бұ йым  дарын, әшекейлер, жиһаз 
бен үнді шайы сынды �німдер 
бар. Үндістанның жеке биз-
нес �кілдерінің бастамасы-
мен биыл �ткізіліп жатқан ша-
раға Қазақстандағы осы ел-
дің дипломатиялық �кілдігі 
мен  Алматы әкімшілігі қолдау 
к�рсетті. Халықаралық әйелдер 
күні қарсаңында �ткізіліп жат-
қан к�рмеден ер-азаматтар �зде-
рінің сүйікті жандарына тама-
ша сыйлықтар таңдай алады. 
 Сонымен қатар жәрмеңкеде ауыл 
шаруашылығы технологиясы, 
ақпараттық технология, жеңіл 
�неркәсіп, тамақ �неркәсібі, 
�ндірістік тігін машиналары, 
сәнді әшекейлер, қол�нер және 
ш�птік дәрілер бағытында еңбек 
ететін компаниялардың тауарла-
ры қойылды. 

Нұрлан ҚҰМАР

ге кеткенде баласының жанында 
күндіз-түні қалатын, бала-шағасы 
жоқ, тұрмысқа шықпаған, жұмыстан 
қайта-қайта сұрана бермейтін жас 
қызды іздесе, енді бірі  к�рген-
білгені мол, жасы қырықтан асқан, 
балаға мейірімді мамандарды дұрыс 
к�реді. <р адамның қалауы әртүрлі, 
сондықтан біз жұмыс ұсынушының 
талап-тілегін орындауға тырысамыз».

Жарнама газеттері мен ғаламторда 
жариялан ған хабарландыру арқылы 
да баланы қарайтын адам табуға 
болады екен. Мұндай кездері к�п 
жағдайда жоғарыда атап к�рсеткендей 
құжаттар талап етілмейді, тек ауызекі 
келісім мен жеке бастың куәлігі бол-
са болғаны. Осындай хабарланды-
ру арқылы бала күтушіні алған бір 
ата-ана үш жасар ұлының түсініксіз 
әрекеттер жасай бастағанын, мінез-
құлқындағы �згерісті байқап, пәтеріне 
бейнебақылау орнатады. Нәтижесінде, 
бала күтушінің бет-пердесі ашы-
лып, �зге діннің жетегінде жүргендігі 
анықталады. «Сондықтан сырын 
білмейтін адамды ұрпақ тәрбиесіне 
араластырмай, қажет адамды �зіңнің 
айналаңнан, туған-туысқан, тамыр-
таныстарыңның арасынан іздеу қажет» 
дейді үй иесі.

Gзінің еңбегін сағатына 
қ а р а й  б а ғ а л а й т ы н д а р 
бар. Бұлардың қатарына 

жасы ұлғайған маманды неме-
се студенттерді жатқызуға болады. 
Мәселен, С.Асфендияров атындағы 
м е д и ц и н а л ы қ  у н и в е р с и т е т т і ң 
студенті Балжан (есімі �згертіліп 
алынды) «К�ктем» ықшамауданында 
тұратынын, күннің екінші жарты-
сында қолы бос кезінде екі жасар 
Аидаға қарайтынын айтады. «Gзім 
он баланың кенжесімін. Баланы �те 
жақсы к�ремін, балажанмын десем 
де болады. Сондықтан �зім тұратын 
ауданнан жұмыс тапқаныма ата-анам 
да, �зім де қатты қуандым. Қажет 
кезінде балаға массаж да жасаймын. 
Денсаулығына аса мән беремін, таза 
ауада к�бірек қыдыртамын. Аидаға 
әбден бауыр басып кеттім,  әрі 
оқуымды тәжірибемен ұштас тырып 
жүрмін десем де болады» деп, бір 

Бұған керісінше, таңнан кеш-
ке дейін �з қамын ғана ойлап, сән 
салондары мен фитнес клубтар-
дан шықпайтын, дүкен аралағанды 
жақсы к�ретін сылқым келіншектер 
де кездеседі. Отағасының тапқан-
таянғанына бала күтуші жалдап, соны 
мақтаныш к�ретін, бала тәрбиесін 
басы бүтін «няняға» тапсырып қойған 
бұл бикештер ұрпақ тәрбиесін бір шет-
ке ысырып қойған. Олар сондай-ақ 
балаларын біз мезгіл шетелге апарып 
қыдыртып келгендеріне мәз. 

Жи ы р м а  ж ы л д а н  б е р і 
б а л а  к ү т у ш і  б о л ы п 
жүрген Арайдың айту-

ынша, қазіргі балаларда мен  мендік, 
�рк�кіректік басым. Тіпті олар пайда-
лан ған, іске аспайтын заттардың �зін 
�згеге қиғысы келмейді. Мәселен, 
�зіне қажет емес ойын шықты немесе 
суретті кітапшаларды �згеге берген  нен 
г�рі, қоқысқа тастағанды ж�н санай-
ды. Яғни к�пшіл емес. Ағайын-туыс, 
дос-бауырға к�мек тесу дің не екендігін 
түсінбейді де. Арай осыған налиды. 

Халқымызда «Не ексең – соны 
орасың» деген қанатты с�з бар. Ата-
ананың бүгін жіберген қателіктің 
орнын ертең толтыра алмайтынын 
елемеуі балаға жасаған қиянат болар 
еді. «Біреудің отбасында нең бар, не 
істесе де �з еркі» дейтіндер де табылар. 
Бұған келісе алмаспыз. Отбасындағы 
тәрбиенің ұрпақтың болашағына, бүтін 
бір ұлттың болашағына қатысы барын 
әркім түсіне білуі тиіс.

Қазір немересіне ертегі оқып, 
шүйіркелесіп әңгімелесетін қарттар да 
сиреді. Қалада тұратын кейбір апала-
рымыз «бала бағуға шамам келмейді» 
деп, немересінен бас тартатын жағдай 
да күнделікті �мірде кездесіп жата-
ды. Осындайда немересін бір иіскеп 
алып, батырлар жырын оқытып, ауыз 
әдебиетінің небір құндылықтары-
мен сусындататын кешегі әжелерді 
аңсайсың.

<женің ертегісін тыңдамаған, 
ананың мейірімі мен сүйіспеншілігіне 
б�ленбеген, туған тілінің қадір-
қасиетінен нәр алмаған, салт-дәстүр 
дегеннің не екенін білмей �скен 
баланың санасында ұлтжандылық, 
отаншылдық сез ім қайдан бол-
сын. Осыны кейбір ата-аналардың 
ескермейтіні �кінішті.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Елімізде күн �ткен сайын жал-
дамалы бала бағушылардың 
саны артып, бұл да табыс 

табудың к�зіне ай налып отыр. Ата мен 
әженің, ана мен ененің р�лін иемден-
ген бала күтушінің тәр бие сінде �скен 
бал дырғанның мейірімге б�леніп, 
ұлтжанды қасиеттерді сіңіріп �суі 
мүмкін бе?.. 

Жұмыс іздеушінің кейпіне еніп, 
Алматы да ғы бала күтушінің қызме-
тін ұсынатын бірнеше мекемеге 
хабарластық. «Сая», «Няня», «Счаст-
ливый дом», «Атлас», «Агентство 
7я», «Добрый ангел», т.б. бірнеше 
агенттіктердің мемлекеттік тіл – қазақ 
тіліне немқұрайдылық танытып, 
шекесінен қарайтыны «Я не понимаю, 
можно на русском» деген с�здерінен-
ақ байқалып тұр. Жә, бұл енді басқа 
әңгіме.

Сонымен, бала күтуші болуыңыз 
үшін ал ды мен жеке куәлік, тұрғы-
лықты жерінен анық тама, соттал-
мағаны ж�нінде анықтама, №86 
медициналық анықтама, бұрынғы 
жұмыс орны ның мінездемесі,  диплом 
к�шірмесі және т.б. бір неше құжат та-
лап етіледі. Орынды талап. Себебі бала 
күтушінің мінез-құлқы іс-әрекетіне 
сай болуы тиіс. 

Зерттей келе  б ілгеніміз ,  бұл 
қызметке педаго ги калық білімі бар 
мамандар тартылады. Олардың ара-
сында ғылым кандидаттары мен док-
торлары да бар. Олар мұндай жұмыс 
істейтінін к�п жағдайда жасырып 
қалуға тырысады. Соңғы он жылдан 
бері �зінің кандидаттық қызметін 
«няняға» ауыс тырған Б.Сәрсенбаева 
айлық табысына к�ңілі толатынын, 
сол он жылдың ішінде жағдайы түзеліп, 
нәпақасын кандидаттықтан емес, 
соңғы жұмысынан тауып жүргендігін 
айтады.

Ұлттық тәрбиеге қатысты әңгіме 
қозғаға нымызда �зіне жақсы таныс 
екі отбасы ның ата-аналарын бұл 
мәселе толғантпайтыны туралы айтқан 
кейіпкеріміз, «Сіз қазақ тілі дейсіз, 
қазір орыс тілінің �зі ағылшын мен 
қытай тілінің к�леңкесінде қалып 
қойған» деген ол, бес жасар қыз баланы 
онлайн жүйесі арқылы Америка пен 

Қытайдан мамандар жалдап, оқытып 
отырғандығын тілге тиек етті. Бұдан 
б�лек әр минуты санаулы сәби бас-
сейн, шаңғы, фортепиано, би, акроба-
тика, бейнелеу �нері секілді бірнеше 
үйірмеге қатысады. 

Атап �терлігі, мұндай агенттіктерге 
к�бінесе қалталы азаматтар хабарла-
сады. Себебі агенттіктің делдалдық 
қызметіне алатын қаржысы қомақ-
т ы ,  я ғ н и  « н я н я н ы ң »  а л ғ а ш қ ы 
еңбекақысының 70-80 пайызын  клиент 
агенттікке т�леуге міндетті. 

Бала күтушінің еңбекақысы да біз 
ойлағаннан жоғары болып шықты. 
Ең т�менгі жалақы 80 мың теңге, 
мұндай ақшаға келісетін бала күтуші 
�те сирек. Бала күтушілердің дені бес 
күн жұмыс істеп, айына орта есеппен 
120-250 мыңға дейін табыс табады. 
Тіпті еңбек �тілі к�п, бір үйде бірнеше 
жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан 
бала күтуші сол үйдің 2-3 баласына 
қатар қарап, айына 300-500 мың 
тең геге дейін еңбекақы алады екен. 
<рине, мұндай мәліметтерді агенттік 
қыз мет керлері ашып айта бермейді, 
әр агент тіктің жеке құпиясы сана-
лады.

Жұмысқа қабылдаудың алғышарт-
тары мен бала күтушіге қойылатын та-
лаптар ж�нінде Қазақстан нарығында 
он жылдан аса жұмыс істеп келе жатқан 
«АИСТ» агенттігінің қызмет кері <сел 
Есендікова былай дейді: 

«Қазір бала күтушіге сұраныс 
жоғары. Сұра ныс қа орай жұмыс 
іздеушілер де к�п. Күніне кем дегенде 
3-5, кейде одан да к�п �тініш түседі. 
Жұмыс іздеушінің жас м�лшеріне 
шектеу қойыл май ды. Басты талап 
– жоғары білімді педагог болуы ке-
рек. Егер жоғары білімі болмаса, 
кемінде осы салада бес жыл еңбек 
�тілі болуы шарт. Белгіленген, қатып 
қалған әдістеме жоқ, әр отбасының 
қалыптасқан қағидасына қарай бала-
ны тамақтандыру, серуенге шығару, 
сабағын оқыту, ұйқыға жатқызу, 
музыкалық білімін дамыту, т.б. іс-
әрекеттер ата-ана мен бала күтушінің 
�зара келісімімен іске асады. Біз ал-
дымен жұмыс берушінің ұсынысын 
қанағаттандырамыз. Бірі шетел-

жылдан кейін оқуын тәмамдайтынын, 
алда тұрмысқа шығып, бала сүйгісі 
келетін жоспарымен б�лісті.

...Жақында бір танысым хабар-
ласып, нәрестесі �мірге келе сала 
балабақша кезегіне №145 болып 
тұрғанын, кезектің екі жылда тоғыз 
адамға ғана жылжығанын, амалсыз-
дан бала күтуші жалдауға мәжбүр 
екендігін айтып қалды. Балабақшаның 
жетіспеушілігі де «бала бағу бизнесіне» 
кең жол ашып беріп отыр. 

Елімізде 1990 жылы 8880 балабақ ша 
болған екен. Қайта құру жылдары біраз 
балабақшаның есігіне қара құлып са-
лынып, ғимараттары жекенің қолына 
�тіп кеткені де белгілі. 

Елбасы 2011 жылғы Жолдауында 
«Мектепке дейінгі білім берумен және 
тәрбиемен қамтылған балалардың 
үлесі 2015 жылға қарай 74 пайыз-
ды, 2020 жылға қарай 100 пайызды 
құрайтын болады. Менің тапсыр-
мам бойынша қабылданған «Бала-
пан» бағдарламасын жүзеге асыру 
нәтижесінде тек 2010 жылы ғана 35 
балабақша, 1534 мини-орталық, 137 
жекеменшік балабақшалар салынды. 
Бұрын жекешелендіріліп кеткен мектеп 
жасына дейінгі мекемелерді қайтару 
есебінен 172 балабақша ашылды. Ба-
лаларды мектепке дейінгі ұйымдар мен 
қамту 30-дан 55 пайызға дейін �сті» 
деп атап к�рсеткен еді. Бұл іске дәлел 
ретінде, былтыр Астана қаласында 
4 мыңға жуық орынға арналған 44 
жекеменшік балабақша ашылғандығын 
да айта кеткен  абзал. Дегенмен, Үкімет 
тарапынан айтарлықтай  жұмыс 
атқарылып жатқанымен, әзірге кезегін 
күткен ата-аналардың шыдамы таусы-
лып, бала күтушінің к�мегіне жүгінуде.

Ата-ана. Балабақша. Бала күтуші. 
Бүгінгі күннің ұрпағын тәрбиелеп, 
елдің ертеңін �сіріп жатқан осы 
үштіктің алдында қандай маңызды 
міндеттер тұрғанын сезінетін аза-
мат шамасы келгенінше баласын �з 
қолына алып, тәрбиелегісі-ақ келеді. 
Gкінішке қарай, қазіргі қымбатшылық 
жас отбасының күн к�рісіне қиындық 
туғызып, нәрестелі ана құшағындағы 
сәбиін бала күтушіге тапсырып, амал-
сыз жұмысқа шығады. 

А

Қазақ отбасы іңгəлап өмірге 
келген нəрестені ана сүтімен, ана əлдиімен 

тəрбиелеген. Дене бітімінің дұрыс өсіп-өнуіне, ақыл-
ойының дер кезінде дамып-жетілуіне көңіл бөліп, сəбидің 

барлық қызық-қуанышына сүйсініп, көз алдында өткізген. «Малды 
баққан өсірер, Баланы тапқан өсірер», «Бала – ананың бауыр еті, көз 

нұры», «Ананың сүті – бал, Баланың тілі – бал»  жəне т.б. ана мен баланың 
арасын жалғайтын қазақтың қанатты сөздері мен мақал-мəтелдері жайдан-

жай туындамаса керек.
Ата-анасының көз қуанышына айналған сəбиді ата-əжесі еміреніп, бауыры-
на салып алатын дəстүр де болған. Ол бір жағынан жас отбасының өзара 

түсінісуіне, отбасы іргетасының беріктігіне əсерін тигізген.   
Ал қазір ше? Өмірде ата дəстүрімізде болмаған, тіпті естіп-көрмеген 

бала күтуші деген термин қолданысқа енгелі біраз болды. О за-
манда бұ заман қазақ əйелі баласын біреуге бақтырып па 

еді? Отбасы тəрбиесіне көлденең көк аттыны 
араластырып па еді? 

Ана əлдиiнеАна əлдиiне
не жетер...не жетер...

ЖАЛДАМАЛЫ БАЛА КҮТУШІ ҚАЗАҚҚА ЖАТ ЕДІ ҒОЙ
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Тілек білдіруші құрбыларың Гүлрең 

Қабибек МҰХИТОВ:

Атыраулық ардагер спортшы əрі тарихшы Қабибек Мұхитов – əлемге 
əйгілі спорт саңлағы Мұстафа Өзтүріктің төл шəкірті. Жуырда білікті 
маманмен жүздесіп, əңгімелесудің сəті түскен еді. Сол сұхбатты 
оқырман назарына ұсынуды жөн көрдік.  

Жуырда «Қазақ газеттері» ЖШС 
ұ ж ы м ы  а т а л м ы ш  м ұ р а ж а й ғ а  б а с 
сұқты. К�рнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек 
Ері, академик Д.Қонаев тұрған бұл үй 
2002 жылдан бері мұражайға айналған. 
Қарапайым шаруа баласының әлемге 
танымал деңгейге жеткеніне дейінгі 
�мірі мен қызметінен сыр шертетін 
мұражай жәдігерлерінің құндылығы 
бірден к�зге түседі. <рбір заттан тұлға 
тектілігі танылатындай. Мұндағы Димаш 
Ахметұлының жеке заттары, кітаптары, 
үй жиһазы, сыйлықтар мен басқа да 
әралуан жәдігерлер к�з тартады. 

Келушілерді құнды дүниелермен та-
ныстырған мұражай қызметкері Бақт�ре 
Манатбеков қайраткердің �мірі мен 
қызметінің әр кезеңіне тоқталып, мұ-
ра жай жәдігерлерінің тарихын әсерлі 
баяндап берді. Қонаевтың отбасы, ата-
анасы туралы деректерден басталған бұл 
әңгіме алғашқы еңбек жолы, тұңғыш 
жетістіктері туралы құнды құжаттармен 
жалғасады. Қара пайым жұмысшылықтан 
бастаған ол республикамыздағы ең 
жоғары қызметті иеленгенге дейін тау-
кен, ғылым салаларында �зінің бар күш-
жігері мен қажыр-қайратын аямай, адал 
еңбегімен к�зге түскеніне оның түрлі 
марапаттары дәлел.         

Б о с  у а қ ы т ы н д а  а ң ш ы л ы қ т ы 
серік  еткен Д.Қонаев  құралайды 
к�зге атқан мерген болған екен. Сол 
сәттердің куәгеріндей сол кездегі аңшы 
мылтықтары мен түрлі қару-жарақ 
жиынтығы аяулы қолдың табын сақтап 
әйнектің ар жағында тұр. Gзі сатып 
алған қарулармен қатар мұнда Куба 
Президенті Ф.Кастро, Л.Брежнев берген 
мылтықтар мен Елбасы Н.Назарбаев 
сыйлаған жәдігер де бар. Бақт�ре ол 
кісінің атып алған аң етін балалар үйіне 
�ткізетінін де айта кетті. 

Қызмет барысымен шетелдерді 
аралаған сапарында сыйға берілген 
түрлі кәдесыйлар к�здің жауын алады. 
Мұнда Дінмұхамед Қонаевтың жеке 
басының қадір-қасиеті де әсер еткені 
анық. <сіресе аса құрметті адамға ғана 
сыйланатын дәстүрлі киімдегі жапондық 
қуыршақ осы елдің императорының 
атынан келген құнды дүние. Сондай-ақ 
Үндістан Премьер-министрі Индира 
Ганди мен оның әкесі Джавахарлал 
Неру сыйлаған ұлттық рәміздік мүсіндер 
де олардың Д.Қонаевқа деген құрметін 
білдіреді.

СҰХБАТ

жүрген едім. Кейін «Қазақстанның 
мұнай �неркәсібінің тарихы – соғыс 
жылдарында» тақырыбында ғылыми 
ж ұ м ы с ы м д ы  қ о р ғ а д ы м .  К ү н д і з 
м ұ р а ғ а т т ы ң  ш а ң ы н  қ а ғ ы п ,  Е м б і 
мұнайының тарихын тізбектесем, 
кешқұрым жаттығулардан қол үзбедім. 
Осылайша, ғылыми-оқытушылық 
қызметпен бірге спортты да қатар алып 
жүрдім. 

– Ал Мұстафа �зтүрікпен қалай 
таныстыңыз? 

– М.Gзтүрікпен сәті 1992 жылы 
түсті. 1954 жылы Түркияның Кайсери 
қаласындағы Мұсаходжалы ауылында 
дүниеге келген оның есімі спорт жыл-
намасына алтып әріптермен жазылды. 
<ттең, тек ғұмыры қысқа болып, 1995 
жылы қайтыс болды. Жүрген жерінде 
�зінің қазақ екенін мақтанышпен айтып 
жүретін-ді. Міне, ел үшін туған ер осын-
дай болса керек.  

Жалпы алдымен Қазақстанда таэк-
вон  доның интернационалдық фе-
дерациясы (ITF) құрылып, үйретіле 
бастаған. Кейін Мұстафа келген соң, 
ITF-пен қатар Бүкіләлемдік таэквондо 
федерациясы (WTF) құрылды. Атақты 
спортшының �зі  1992 жылы Атырау 
жеріне аяқ басып, мені шәкірті ретінде 
таныстырған болатын. Міне, осы кезден 
бастап бізде таэквандоға үлкен к�ңіл 
б�ліне бастады. Артынша к�птеген тур-
нирлер ұйымдастырылды. 1995 жылы 
«үздік бапкер» атандым. Аталмыш 
спорт түрінен облыстық федерацияға 
басшылық жасадым. Таэквондодан об-
лыста аға бапкер болдым. Санап к�рсем, 

Ұлттық ұланның «Оңтүстік» �ңірлік қолбасшы-
лығында қызмет атқаратын сержант Ләззат Халелова 
�зі туралы былай дейді: «Сонау 1990-шы жылдардың 
алмағайып заманында әскери салаға келуге әуелде 
жүрексінгенім рас еді. Кейін келе-келе барлығына 
үйрендім. Саптық дайындыққа да, тапаншадан, авто-
маттан қару атуға да. Ең бастысы қызметім тәртіпке 
үйретті. <скери адам қашан да жинақы жүріп, епті де 
жылдам қимылдайды ғой. Бұл да маған қызметтен ен-
ген қасиет болды» десе, қаржы б�лімінің аға офицері 
майор Ғалия Мәметова да �з ісінің кәнігі шебері екенін 
айта кеткенім ж�н. Сонымен қатар осы б�лімінің аға 
маманы сержант Гүлжан Баймұхановалардың еңбек 
жүгінің маңыздылығын бір с�збен айтып жеткізу 
мүмкін емес. 

<ріптесіміз сержант Гүлжан Баймұханова екі 
баланың анасы. Қызметіне берік жан. Отағасы да 

әскери қызметте. Екеуі бірі білгенін екіншісіне 
үйретіп, әскери қызметке, шынын айтқанда отбасы бо-
лып шыңдалып, қызметтің ыстық-суығын тең �ткеріп 
келе жатқан жайы бар. «Қазақ қыздары намыстан 
жаралған. Қашанда ары мен намысын жоғары қойып, 
елінің, ерінің амандығын тілеген. Қызай ана, Домалақ 
ана сияқты бір әулетке ғана емес, дүйім елге ұран 
болған аналарымыз жетерлік. Отбасы тәрбиесі дегенде 
әйелдердің қай кезде де орны ерекше» дейді Гүлжан. 

Майор <сия Қалиева да үлгілі қызметімен к�зге 
түскен ару жанның бірі. Үш баланың анасы 1999 
жылдан бастап құқық қорғау саласында еңбек етіп 
келеді. Қазір �ңірлік қолбасшылықтың кадр б�лімінің 
офицері. «<р қызметтің �з қыр-сыры, ерекшелігі бо-
лады ғой. <скери қызмет аса жауапты жүк арқалаған 
сала. Мұнда сен әйелсің, сен еркексің деп б�лмейді. 
Бәрі қару ұстаған Отан қорғаушылар. Сондықтан 

да бәріне дайын болуың керек. Қару ату, жекпе-жек 
ұрыс тәсілдері, жедел шешім қабылдау, ең аяғы ішкі 
түйсігіңді суыққанды басқарып, батыл жүректі болу 
керек. Сондықтанда ең бастысы ынта керек» дейді 
мамандығы туралы сыр шертіп. 

Иә, батыр қыздарымызды пір тұтқан, намыстан 
жаралған аруларымыз қазақта жетерлік. Біз олардың 
бір парасын ғана тілге тарттық. Осы орайлы сәтті 
пайдаланып, оларды алдағы наурыз мерекесімен 
құттықтап, отбасыларына ырыс, қызметтеріне табыс 
тіледік. Мерейлеріңіз �се берсін асыл арулар!

Арман 	УБ	КІРОВ, 
Ұлттық ұлан «Оңтүстік» 

3ңірлік қолбасшылығының
майоры

АЛМАТЫ

салауатты �мір салтын қалыптастыру 
тұрғысынан мән берілуі керек. 

Gкінішке орай, жергілікті жерлерде 
спорт тек алтын медаль алып, әлемге 
танылудың құралы ретінде ғана қарас-
тырылады. Чемпион атануға кімнің 
мүм кіндігі мол, сол ғана жаттығады, 
дайындалады, жарыстарға қатысады. Ал 
қалған адамдардың спорттық дайын-
дығын былай қойғанда, қарапайым 
денсаулығына ешкім алаңдамайды. 
Оның үстіне, қазір телефонға, компью-
терге телмірген ұрпақ �сіп келеді. Себебі 
оларды спорттық шараларға ешкім 
шақырмайды, дене шынықтырудың 
пайдасы �з деңгейінде насихатталмай-
ды. 

– Сізді сала ардагері ретінде қандай 
мәселелер к3бірек толғандырады?

– Кейде ой тұңғиығына батқанда, 
тарих пен спорттың �зара тығыз байла-
нысты екенін түсінемін. Gйткені спорт 
саласындағы жеңістер мен жеңілістер 
тарихтан орын алса, сол тарихтағы 
маңызды оқиғаларға байланысты 
спорттық жарыстар ұйымдастырылады. 

Қазір тарих ғылымы к�п салаланып 
кетті. <леумет, экономика, медицина, 
мәдениет және басқа да салалардың 
тарихы �з алдына жеке зерттелуде. Сол 
секілді, спорт тарихы да жазылуға тиісті. 

Бірде менің бір магистрант шәкір-
тім «Атырау спортының тарихы» тақы-
рыбында ғылыми жұмыс қорғаған бо-
латын. Сол кезде �ңірдің спорт тарихы 
баяндалған бірде-бір еңбектің жоқ 
екеніне к�зіміз жетті. Демек, Атыраудың 
атын шығарған спорт саңлақтары мен 

олардың жеткен жетістіктері туралы 
мәлімет жоқ деген с�з. Сонау 1972 
жылы грек-рим күресінен біздің облыс 
тарихында бірінші рет ел чемпионы 
атанған марқұм Меңдігерей Хайруллин 
деген майталман балуан т�сек тартып 
ұзақ ауырды. Оның �мірден к�рген-
білгені, спорт саласында жинаған іс-
тәжірибесі мол болатын. Gз аузынан 
к�птеген қажетті мәліметтерді жазып 
алуға болар еді ғой? <йтсе де, осын-
дай сала ардагерлері �здерінің білім-
біліктері мен бай мұрасын �здерімен  
бірге «алып кетіп» жатыр. Бұл мәселеге 
республика тарапынан да к�ңіл б�лінуі 
керек. Бұл – үлкен мәселе. Ендеше, оны 
қазірден біржақты етпесек, кейін кеш 
болады. 

– Елу бес жасқа келгенде, Атыраудың 
алғашқы тарихшы-спортшысы атанып 
отырсыз. Жоғарыда айтылған мәселелерді 
шешудің қандай жолдарын ұсынар едіңіз?  

– Спорт тарихын түгендеп шықсам 
деймін. К�рші Ресей мемлекетінде спорт 
тарихы жақсы дамыған. Шығыс жекпе-
жегі бойынша да ғылыми еңбектер 
жазылуда. 

Неге спортты айтқанда, тек мерекелік 
спартакиадалар мен біріншіліктер тура-
лы ғана с�з болады. Ал «бұқаралық 
спорт»  және  «дене  шынықтыру» 
ұғымдары тек құжат жүзінде ғана 
қолданылады. Оны қойшы, қарапайым 
жергілікті мұражайда спорт жылнамасы-
на арналған бірде-бір бұрыш жоқ. Спорт 
тақырыбына арналған к�рмелер атымен 
ұйымдастырылмайды. Сайып келгенде, 
ертеңгі  ұрпақ елімізді т�рткіл дүниеге 
танытқан спортшыларымызды қайдан 
іздеп табады?  

Тағы бір мысал келтіре кетейін. Қазір 
Владимир Пак деген спорт ардагері 
үйінде науқастанып жатыр. Ол – Аты-
раудан алғаш рет бокс мектебін ашып, 
оның негізін қалаған адам. Соның 
ұйымдастыруымен жетпісінші жылда-
ры Кеңес одағының екі мәрте Батыры 
атанған Павел Романович Поповичтің 
атында турнир �тті. Атақты ұшқыш-
ғарышкердің �зі де кезінде бокспен 
айналысқан екен. Сол кісінің құрметіне 
арнайы жарыс та �ткізіліп тұрған. 
Кеңес одағының бокс федерациясын 
басқарған ол  �з атындағы жарысқа 
қатысу үшін бір кездері Атырауға да 
келген болатын. Павел Романовичті сол 
кездегі облыстық комитет партиясының 
басшысы Саламат Мұқашев қарсы 
алып, қонақ қылыпты. Сол уақыттан 
бастап бокс к�птің назарына ілініп, 
к�птеген турнирлер ұйымдастырылған. 
Ендеше, осы істің басы-қасында жүрген 
Владимир Пактің жағдайын сұрап, 
небір тарихи естеліктерді �з аузынан 
неге жазып алып қалмасқа?.. Міне, 
алдағы уақытта осы жұмыстарды қолға 
алсақ, дұрыс болар еді.

– 	ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Амандық САҒЫНТАЙҰЛЫ

АТЫРАУ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Әсия Қалиева Ләззат ХалеловаҒалия Мәметова Гүлжан Баймұханова

ЛЕБІЗ

МҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

Қайраткердің кең де жинақы 
жұмыс кабинетінде бес мың кітап бар 
және оның бәрін Д.Қонаев кезінде 
мұқият оқып шыққан екен. Осы 
кабинеттегі жұмыс үстелінде «Gтті 
дәурен осылай» және «От Сталина 
до Горбачева» атты кітаптарының �з 
қолымен жазған қолжазбасы орын 
алған. Бір қабырғаны жартылай алған 
оттықтар топтамасы – Қонаевтың 
қызы ғушылығы жайлы сыр шертеді. 
Мұнда Ұлы Отан соғысы жылдарында 
сыйлыққа алған керосин оттықтан 
бастап, «Нокиа» компаниясының 
соңғы үлгідегі оттығына дейін бар. Ал 
осындағы музыкалық ойнатқыштың 
қасындағы дискілердің арасында 
Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық 
оркестрі мен халқымыздың �нер 
туындылары бар. Сонымен қатар 
әлемдік классикалық және эстрадалық 
шығармалар к�зімізге шалынды. 
Мұражайға сапар серіктестік қызмет-
керлеріне зор әсер сыйлады. <рбір 
 жә ді гердің жанында жеке аялдап, 
Қонаев тұлғасын одан әрі  тани 
түскендей бол дық. «Қазақ газеттері» 
ЖШС Бас дирек торы Ж.Кенжалин 
ұжым атынан қонақтарға арналған 
кітапқа лебіз білдірген пікір қалдырды.  

Дина ИМАМБАЕВА 

Бесік тойы – әр шаңыраққа қуаныш сыйлайтын мейрам 
еке ні с$зсіз. «Ата-анаға к$з қуаныш алдына алған еркесі» деп 
ұлы Абай атамыз айтпақшы, құрбымыз Ержан мен 0селді қыз-
дары Ажардың бесік тойымен құттықтаймыз! Ең бастысы, 
қа зақ тың қызы деген атқа лайық болсын! 0р басқан қадамына 
Алланың нұры жаусын! Ақ тілегімізді $лең жолдарымен 
білдіреміз: 

Бірге біздің жырымыз, сырларымыз,
Жақсылықпен құттықтау ойларымыз.
Қырқынан шықты Ажар – б�бектерің,
Құтты болсын қуаныш-тойларыңыз!

Намыстан жаралѓан арулар
Ќ±тты болсын 

ќуаныш-тойларыњыз! 

туған �лкеме оралдым. Содан бері осын-
дамын. Бұған дейін Атырау мемлекеттік 
университетінде тарих пәнінен дәріс те 
бергенмін, бапкерлікпен де айналыс-
тым. Қазір балалар және жас�спірімдер 
спорт мектебінде жаттықтырушымын. 
Сондай-ақ Атырау мұнай және газ 
университетінде дене шынықтыру 
пәнінен сабақ беремін. 

Бір қарағанда, спорт – менің маман-
дығым емес, тек жан-тәніммен құлай 
сүйген сүйікті ісім. Шүкір, шәкірт-
терімнің алды – ұлттық құраманың 
бас бапкері  Мұстахим Қабдыраш 
с и я қ т ы  б е л г і л і  а з а м а т т а р .  О д а н 
басқа Нұрхат Дүйсенбаев, Бауыржан 
Т�ребаевтай еліміздің еңбек сіңірген 
жаттықтырушылары. Мұндай атақ 2006 
жылы �зіме де берілген еді. Екі дүркін ел 
чемпионы, Қазақстанның спорт шебері 
атандым. 

– Бүгінгі таңда 3ңірдегі спортты 
жан-жақты дамыту жолында қандай 
қиындықтар кездеседі? 

– Сауалыңыз �те орынды. Рас, орта-
лықпен салыстырғанда, аймақтардағы 
спорттың даму деңгейі сәл т�мендеу. 
Бұл ретте біздің облыста да шешімін 
күткен мәселе к�п. Айталық, әңгімелеп 
отырған ардагерлер турниріне елу-
ден астам спортшы қатысты. К�бісі 
еліміздің оңтүстік �ңірлерінен келді. 
Ал Атыраудан тек алты адам ғана бақ 
сынады. Неге? Себебі бізде пумсе де-
ген бағыт әлі дамымай отыр. Пумсеге 
ересек адамдар да қатыса алады ғой. 
Яғни таэквондоға тек спорттың бір түрі 
деп қарамай оған дене шынықтыру мен 

«Тау алыстаған сайын биіктей түседі» дейді белгілі тəмсіл. Соңғы жылдары 
халқымыздың қайраткер ұлы, біртуар тұлға Дінмұхамед Қонаевтың өнегелі өмірі 
мен қызметіне деген қызығушылық артып келеді. Заман ауысып, құндылықтар 
өзгерген бүгінгі күні қарапайымдылық пен ұлылық, тазалық пен адалдық 
қасиеттері бір басында тоғысқан тұлғаға тəу ететін бір мекен – Алматыдағы 
Д.Қонаевтың мұражай-үйі. 

ДИМАШ АҒА ДИМАШ АҒА 
өмірінен сыр шерткенөмірінен сыр шерткен

в – əлемге 
да білікті 
тты 

Мұстафа ӨзтүріктіңМұстафа Өзтүріктің
шəкiртiмiншəкiртiмiн

осы кезде Атыраудан он шақты ел чем-
пионы шыққан екен. 

– Одан соң немен айналыс тыңыз?  
– Кейін Алматы қала сына к�штім 

де, бірқатар уақыт сол жақта 
тұрдым. Белгілі тарихшы, ака-
демик Манаш Қозыбаевтан 
тәлім алдым. Кандидаттық 
диссертация қорғадым. Бір 
кездері Шоқан Уәлиханов 
атындағы тарих және эт-
нология институтында 
ғылыми қызметкер болдым.  
Ал 2009 жылы біржолата 

– Білуімізше, Тәуелсіздіктің ширек 
ғасырында ондаған  Қазақстан чемпионын 
тәрбиелеп шығарыпсыз. 	ңгімеміздің 
әлқиссасын 3зіңіз туралы мәліметке 
арнасақ.

– Иә, мен таэквондомен сонау 
тоқсаныншы жылдан бері айналысып 
келемін. Ал 1991 жылы Атыраудан ар-
найы мектеп аштым. Сол себептен де, 
осы спорттың біздегі негізін қалаушы 
болып саналамын. Ол кезде жас та-
рихшымын ғой, Алматы қаласындағы 
жоғары оқу орындарының бірінде аспи-
рантура б�лімінде білімімді шыңдап 

Әйелдер қоғамның 
барлық саласында еңбек 

етеді десек те, оның ішінде 
нәзік жандылардың бәрі бірдей 

ұмтыла бермейтін кәсіптер 
болады. Бүгінде сондай күрделі 
мамандықты таңдап, жетістікке 

жетіп жүрген қазақ 
қыздары аз емес. 


