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DANALYQ MÁ IEGI

Bir kú ni Sokrat Hak m bir Ar stodem degen 
 alym shá kirtine quda  tabaraka ý a ta  ala  a1 

qulshylyq qylmaq tý rasyna a tqan só zi. Ol ó zi 
qulshylyq qyl  andar  a kú lý shi edi.

– Á , Ar stode, eshbir adam bar ma, seni   
bilý i  she, qyl  an ó nerleri sebepti adam ta  yrqaý  a 
la yqty? – dedi.

Ol a tty:
– Tolyp jatyr, qaziret.
– Birini   atyn atashy, - de di.
– Gomerge bá itshiliktigi2 sebepti, Sofoklge 

traged asy sebepti, a  n  bireý di   s patyna 
tú spektik,  Zevks ske sý retshil igi  sebepti 
ta  yrqa myn – dep, so  an uqsas neshe onan basqa 
ó nerleri á shkere bol  an jandardy a tty.

– Ola  bolsa, kim artyqsha  aja yblaný  a 
la yqty, jansyz, aqylsyz, qur pishindi jasa tu  yn 
sý retshi me, a jan esi, aqyl esi adamdy jaratý shy 
ma? – de di.

– So   ysy la yqty, - de di, - biraq ol jaratý shy 
jaratty, ó zdiginen kez kelip, sola  bolyp ketpe , 
basynan istegen h kimetimen bolsa – de di.

– Já , pa daly ná rse dú n ede kó p, birini   pa dasy 
kó rinip, bilinip turady. Ke birini   pa dasy anyq 
bilinbe di. Sony   qa sysyn h kmet kó resi  ? – 
de di.

– Á r ne, á shkere pa da  a bola jaratyl  anyn 
h kmet desek de min, - de di.

– Já , ola  bolsa, adamdy jaratý shy haý as  
hamsa zahr 3 bergende, tahq q o lap, olardy   
pa dasyny   barly  y tú gel o  an muqtaj bolarly  yn 
bilip bergendigi á shkere tur  o . Á ý eli kó zdi 
kó rsin dep beripti, eger kó z joq bolsa, dú n edegi 
kó rikti ná rselerdi   kó rkinen qa tip lá zzat alar 
edik? Ol kó z ó zi ná zik bol  an sebepti, keregine 
qara  ashyp, jaý yp tursyn ú shin qabaq beripti. 
Jelden, ushqynnan qa  a bersin bolsyn ú shin kirpik 
beripti. Ma  da  terini kó zden qa  yp turý  a kerek 
bol  andy  ynan, basqa ta  y keregi bar qylyp qas 
beripti. Qulaq bolmasa, ne qa   yr, ne dú  gir, jaqsy 
ú n, kú , á n – eshbirinen lá zzat ala almas edik. 

(Jal  asy 4-bette)

ABAI
JIYRMA JETINSHI 

QARA SÓ Z
(Sokrat Hak mni   só zi)

ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДА

Бүгінгі санда:

Қоғамдық 
көліктегі қоғам

Жаңа әліпбидің 
жауапкершілігі мол

Ұлттық  
ойыншықтарымыз

неге аз?

11-бет

4-бет

12-бет

«Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында және 
Астананың 20 жылдығына орай 
Түркияда «Қазақстан күндері» 
"тті. 

Осы шара аясында Анкара қа-

ласындағы Неджип Фазыл атын-

дағы драма театрда қазақ әдебиетінің 

классигі Бердібек Соқпақбаевтың 

«Менің атым Қожа» кітабы таныс-

тырылып, повесть желісімен тү-

сірілген Абдолла Қарсақбаевтың 

фильмі к(рсетілді. 

Түркиядағы мәдени күндер 

Сүйінбай Аронұлы атындағы сая 

бақта Сүйінбай Аронұлы мен Жам-

был Жабаевты еске алу жиыны-

мен жалғасып, Жамбыл атындағы 

к(шеде ескерткіш тақта ашылды. 

Бабалар рухына тағзым жасалып, 

Құран бағышталды.  Жиын ба-

рысында Қазақстанның Түркия-

дағы елшісі А.Сапарбекұлы Кечи-

орен муниципалитетінің басшы-

сы Мұстафа Ак мырзаға шынайы 

алғысын білдірді. Алматы облысы 

Жамбыл ауданының мәслихат хатшы-

сы С.Жұрын Жамбыл ауданындағы 

бір к(шеге Кечи(рен атауының 

берілгеніне тоқталып, мәслихаттың 

шешімін табыс етті. Ал Халықаралық 

«Жамбыл» қорының президенті 

М.Ізбасар Түркі әлемі жазушылары 

және (нерпаздар қорының президенті 

Я х и я  А к е н г и н г е  х а л ы қ а р а л ы қ 

 Жамбыл сыйлығын тапсырды. 

«Қазақстан күндері» Анкарадағы 

Ыхламур сарайында Астана қала-

сының 20 жылдығына арналған 

д(ңгелек үстелмен жалғасты.

Балым РЫСБЕРГЕН

– Зиябек Ермұханұлы, Елбасының 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
сапалы жүзеге асыруда отандық тарих-
шылар мен этнологтардың р"лі аз емес 
екені белгілі. 3йткені «Туған жер», 
«Сакральды география» бағыттары 
бойынша ұлттық кодты, салт-дәстүрді 
жаңғырту біздің "ткенімізді жан-жақты 
зерттеуді қажет ететіні мәлім. 3зіңіз 
жақсы білесіз, КСРО кезінде «Қазақ 
КСР тарихы» деп аталатын бес томдық 
жинақ болды ғой. Осы еңбекте біздің 
тарихымыз дұрыс к"рсетілмеді. Cіздің 
ойыңызша, Тәуелсіздік алған жылдар-
дан кейін қазақ тарихы қалай түгенделе 
бастады? 

– Кешегі Кеңес уақытында, жасы-

ратыны жоқ, Қазақстанның жоғары 

оқу орындарында, мектептерінде 

Кеңес Одағының ғана тарихы басым-

дау оқытылғаны рас. Оқулықтарда 

Қазақстанның (з тарихына қатысты 

Осы ғимараттардың бәрі он екі 

жыл ішінде салынғаны рас па? – деп 

сұрады ол.

– Рас. Бұрын мына жер де ештеңе 

жоқ, қу дала болатын.

Шетелдік қыз автобус әйнегінен 

айналаға таңырқай қарап отырды.

– Қалай, қала ұнады ма?

– О..о.. он шақты жыл ішінде 

мынадай қала... Ғажап.! Бәрі жаңа, 

к(шелері қан дай?!

К(з алдымда осы к(рініс қалып 

қойыпты. Шетелдік қонақтың алдын-

да кәдімгідей мар қайып қалғаным 

есімде.

(Жалғасы 3-бетте)

ЖҮЗДЕСУ ДӘУІР ДАУЫСЫ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

АҚЫН ШОРТАНБАЙ 
ҚАНАЙҰЛЫ
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Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-

сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 

жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 

– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-

ғанымен, к(теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас(зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к(мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» 

ел ішінде к(птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

Түркиядағы «Қазақстан күндері» 

ТАРИХПЕН ТІЛ ҚАТЫСУ – 
ТАРИХШЫЛАРҒА СЫН

АСТАНА – РУХ ОРДАСЫ

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16
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мәлімет аз берілді, к(п болса бір 

бет немесе бір абзац қана ақпарат 

к(лемінде материал болатын. Пәннің 

аты «История ССР» деп аталатын.

Омбы мемлекеттік университе-

тінің тарих факультетінде білім алып 

жүргенде таңғалатынмын, Қазақстан 

деген республика бар, бірақ тарихы 

онша к(п айтылмайды. Шынтуай-

тына келгенде, Кеңес Одағының та-

рихы деп оқытылған тарих негізінен 

Ресей елінің тарихы болды ғой. Оқу-

лықтардың мазмұны да осы бағытта 

құрылды. 

1970-жылдары «История Ка-

захской ССР с древнейших времен 

до современности» деп аталатын 

бес томдықтың екінші басылымы 

шықты. Бұл жинақта қазақ тарихы 

аздап жазылғанымен «мына мәселені 

айтуға болады, мына мәселені айтуға 

болмайды» деген белгілі бір шегі 

болды. Сол себепті еліміздегі та-

рихи оқиғалар шынайы талданған 

жоқ. Шындық пен ақиқаттан алыс 

жатты. Мысалы, Кенесары хан 

халыққа зұлымдық жасаған адам 

болып к(рсетілуі керек немесе Абы-

лай ханның билік жүргізген жерлері 

болған жоқ, Fбілқайыр хан Ресей 

империясының құрамында болуды 

қалап, Патшаның қол астына (з 

еркімен кіріп, қазақ мемлекеттіктен 

бас тартты дегендей жазылып жатты. 

Gкінішке қарай, сол кезеңдерде 

қазақ тарихы толыққанды әрі шынайы 

түрде оқытылмады. Gткен ғасырларда 

қазақ тарихының зерттелуі де кең (ріс 

ала алмады. 

(Жалғасы6,7-беттер)

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ, Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтының директоры,  тарих ғылымының докторы, профессор:
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Жиынды Сенат т(рағасы Қ.Тоқаев ашып, 

цифрландырудың мән-маңызына, оның ел дамуына 

тигізер ықпалына тоқталды. 

Сенатта (ткен парламенттік тыңдауда Ақпарат 

және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев 

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 

орындалуы ж(нінде баяндап, бағдарламаның негізгі 

бес бағыт – экономика салаларын цифрландыру, 

цифрлы мемлекетке к(шу, цифрлы Жібек жолын 

жүзеге асыру, адами капиталды дамыту, иннова ция-

лық экожүйені құрудан тұратынын атап к(рсетті. 

– Жалпы алғанда, жүзеге асырылатын жоба-

лардың толық экономикалық әсері 2025 жылы екі 

триллион теңгеге жуықтайды деген болжам бар. 

Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында 

Қазақстан Президентінің жанынан Цифрланды-

руды енгізу мәселесі ж(ніндегі комиссия құрылды. 

Комиссияның алғашқы отырысында бағдарламаға 

байланысты мемлекеттік органдардың үш айда 

атқарған жұмысы қарастырылды. Бағдарламаның 

жүзеге асуын қадағалау осы комиссияның құзырында, 

– деді министр. 

Бұдан б(лек цифрландыру кеңселері құрылған. 

Қазір министрліктер мен әкімдіктерде жалпы саны 

36 кеңсе орналасқан. Осыларға ұқсас цифрландыру 

кеңселері квазимемлекеттік сектор компанияларында 

да бар. Д.Абаев «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы 

аясындағы жобалардың орындалуын мониторингтеу 

мақсатында нақты жол карталары дайындалды. «Қазір 

біз атқарылған жұмыстардың алғашқы нәтижелерін 

к(ре бастадық. Мысалы, электрондық сауданы 

дамытуға ынталандыратын және электрондық сауда 

субъектілерінің санын арттыратын (згертулер Салық 

кодексіне енгізілді. Отандық ақпараттық технология 

саласын дамыту мақсатында арнайы жол картасы 

бекітілді. Еліміздегі цифрландырудың сараптамалық 

бағасын беру ұсыныстарын әзірлеу үшін халықаралық 

сарапшылар кеңесі құрылды. Отандық ІТ-нарықпен 

жоспарлы жұмыс жүргізіледі. Fр тоқсан сайын ІТ-

компания (кілдерімен кездесулер (тіп тұрады» деді ол.

Министр Д.Абаев «Цифрлы Қазақстан» бағдар-

ла масы бойынша жүзеге асқан жобаларға тоқталып, 

кеңірек мағлұмат берді. Мәселен, электронды ком-

мерция және қолма-қол ақшасыз т(лемдер (з тиім-

ділігін к(рсетті. «Қазпошта» АҚ Астана мен Алматы 

қалаларында мамандандырылған электронды ком-

мерция орталықтарын ашты. Мұның жеткізу мерзімі 

қысқартып, тауар ж(нелту қызметтерін жетілдіру 

арқылы интернет сауданы дамытуға ықпал ететіні 

анық. Мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа 

ауыстыру аясында әкімшілік кедергілер мен қағаз 

құжат айналымын жоюға к(мектесетін тәсілдер 

қабылданып, жолға қойылған.

Б.МҰРАТҚЫЗЫ
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МӘЖІЛІС

БІЛІМ ГРАНТТАРЫНЫҢ 
ТІЗІМІ ЖАРИЯЛАНДЫ

ДИНАРА ЩЕГЛОВА – ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ 

КОММУНИКАЦИЯЛАР ВИЦЕ-МИНИСТРІ

ПАРЛАМЕНТТЕ 
БЮДЖЕТ ЕСЕБІ ТЫҢДАЛДЫ

БАҒДАР

ОҢ БОЛСЫН!

2018-2019 оқу жылына арналған білім беру 
гранттарының тізімі жариялады Білім және ғылым 
министрлігі 2018-2019 оқу жылына арналған білім 
беру гранттарының мамандықтар бойынша тізімін 
жариялады. 

«2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу нысаны 

бойынша мамандықтар б(лінісінде жоғары білімі 

бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын 

даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсы-

рыстары б(лінді. Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің интернет-ресурсын-

да мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына 

қоса берілген қосымшада мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылатын ЖОО-ларда жоғары білімі 

бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын 

даярлауға арналған квоталар к(рсетілген» делінген 

хабарламада. 

Мәжіліс Т"рағасы Нұрлан Нығматулиннің 
т"рағалығымен "ткен палатаның жалпы отыры-
сында Үкімет және республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау ж"ніндегі есеп комитетінің 
2017 жылғы республикалық бюджеттің 
атқарылуы туралы есебі тыңдалды. 

Күн тәртібіндегі негізгі тақырыпқа орай Қаржы 

министрі Бақыт Сұлтанов пен Республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау ж(ніндегі есеп 

комитетінің т(райымы Наталья Годунова баяндама 

жасады.

Парламент Мәжілісінің барлық тұрақты ко-

митеті Қаржы министрлігі мен Есеп комитетінің 

атқарған жұмысына оң қорытынды берді.  Сондай-

ақ Мәжілістің жалпы отырысында тұрақты коми-

теттер екінші оқылымдағы «Адвокаттық қызмет 

және заң к(мегі туралы» Заң жобасын мақұлдады.

Нұрсұлтан Назарбаев Шетелдік инвес-

торлар кеңесінің пленарлық отырысы-

на қатысушылардың баяндамаларын 

тыңдаған соң, жаһандық сын-қатерлер 

жағдайында ұлттық экономиканың 

тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 

Қазақстанның атқарып жатқан шаралары 

ж(нінде айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев елдің одан әрі 

жаңғыруы мен бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру үшін  атқарылатын жұмыстың 

бірнеше бағытын атап к(рсетті.

***

Елбасы Маңғыстау облысының әкімі 

Ералы Тоғжановты қабылдады.

Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаевқа 

(ңірдің әлеуметтік-экономикалық да-

муы және   Каспий маңы мемлекеттері 

басшыларының саммитіне дайындық ба-

рысы ж(нінде есеп берілді.

Қазақстан Президенті саммитті (ткізуге 

тыңғылықты дайындалу қажеттігін айтты.

– Ақтауда бес елдің делегациялары 

қа тысатын Каспий маңы мемлекеттері 

басшы ла рының саммитін (ткізу жоспар-

лануда. Осы кездесуге қатысты барлық 

ұйымдастыру мәселелерін пысықтау керек, 

– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Сонымен қатар Ералы Тоғжанов (ндіріс, 

құрылыс, ауыл шаруашылығы және инве-

стиция тарту салаларындағы мемлекеттік 

және салалық бағдарламалардың жүзеге 

асырылу барысын баяндады.

– Негізгі экономикалық к(рсеткіш-

тердің (сімі байқалып отыр. Сіздің қойған 

міндет те ріңіздің бәрі іске асырылуда. 2017 

жылдың қорытындысы бойынша (ңірдегі 

(ндірістің к(лемі 100,1 пайызға жетті, – 

деді Маңғыстау облысының әкімі.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы 

бірқатар нақты тапсырма берді.

***

Назарбаев Университеті биыл т(ртінші 

мәрте түлектерін шығарып салып, ди-

плом тапсыру рәсімін салтанатты жағдайда 

атап (тті.  Елордада (ткен шараға ҚР 

Тұңғыш Президенті қатысып, Назарбаев 

Университетінің және еліміздің барлық оқу 

орындарының түлектеріне ақ жол тілеп, 

еліміздің дамуына үлес қосатындығына 

сенім білдірді.

Еліміз бойынша биыл 140 мыңнан астам 

студент жоғары оқу орнын бітірсе, Назарбаев 

Университетін 811 жас тәмамдады. Оның 25-і 

аталған университеттің медицина мектебінің 

алғашқы түлектері.  Gз кезегінде олар меди-

цина докторларының, ғылыми зерттеушілер 

мен академиялық клиницистердің бірінші 

санатын толықтырары с(зсіз. 

Елбасы білім ордасының жетістіктерін 

а й т ы п ,  е л і м і з д і ң  ғ ы л ы м и - з е р т т е у , 

инновациялық және кадрлық әлеуетінің 

(су орталығына айнал ғанын жеткізді. 

Корпоративті демеу шілер ғылыми зертте-

улерге 40-тан астам грант б(лгенін, уни-

верситет инновациялық кластерді табысты 

қалыптастырудың негізі екенін, ғылыми-

техникалық қызмет нәтижелерін коммер-

цияландыру аясында 21 жоба қолдауға ие 

болғанын атап (тті.

***

Астанада ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 

т(рағалығымен «Нұр Отан» партиясы Саяси 

кеңесінің кеңейтілген отырысы (тті. 

Саяси кеңестің отырысында «Президент-

тің бес әлеуметтік бастамасының» жүзеге 

асырылу барысы қаралып, бұған дейін 

жүктелген міндеттердің орындалу бары-

сы талқыланды. Атап айтқанда, Елбасы 

партиялық кадрлармен жұмысты күшейту, 

жергілікті (кілдік етуші органдарды 

қалыптастыруда партияның р(лін арттыру, 

жалпыұлттық күн тәртібін қалыптастыруға 

белсенді қатысу, партиялық технология-

ларды жетілдіру, аналитикалық әлеуетті 

күшейту және партиялық білім беру са-

пасын арттыруды к(здейтін жобаларды 

жүзеге асыру мәселелерін тапсырған бо-

латын.

Партия Т(рағасының бірінші орын-

б а с а р ы  М ә у л е н  F ш і м б а е в  б а я н д а -

ма жасап, Елбасының партияны жүйелі 

жаңғырту ж(ніндегі тапсырмасы бой-

ынша атқарылған жұмыстарға тоқталды. 

«Нұр Отан» партиясының әлеуеті арқылы 

«Цифрлы Қазақстан», «Рухани жаңғыру» 

бағдарламалары жер-жерде насихатталып, 

шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту басты 

назарда екенін жеткізді.  

Кеңейтілген отырыс барысында Астана 

қаласының әкімі, «Нұр Отан» партия-

сының Астана қалалық филиалының 

т ( р а ғ а с ы  F . И с е к е ш е в ,  Қ ы з ы л о р д а 

облыстық кәсіпкерлер палатасының ди-

ректоры Ғ.Жақсылықов, «YBYRAІ жас 

программис тер лигасы» қоғамдық қорының 

жетекшісі F.Ш(жеева,  партияның Павло-

дар облыстық филиалы т(рағасының бірінші 

орынбасары И.Теренченко, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

әлеуметтік даму ж(ніндегі проректоры 

Ш.Жаманбалаева, «Жас Отан» жастар 

қанаты Жамбыл облыстық филиалының 

т(рағасы У.Болатбек, Премьер-министрдің 

орынбасары Е.Досаев, «Президенттің бес 

әлеуметтік бастамасының» жүзеге асыры-

луын бақылау ж(ніндегі Қоғамдық кеңестің 

т(рағасы, Сенат депутаты Б.Жұмағұлов және 

т.б. с(з с(йлеп, еліміздің дамуы барысында 

атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарға 

есеп берді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

КАСПИЙ – ДОСТЫҚ НЕГІЗІ

Тарихтан тағылым – өткенге тағзым

Мамыр айының соңғы аптасында жыл 

 сайын аталып (тілетін қуғын-сүргін құр-

бандарын еске алу күніне ар нал ған «Та-

рихтан тағылым – (ткенге тағзым» атты 

халықаралық форум ұр пақтар сабақ тас-

тығының шынайы к(рі нісі ретінде есте 

қалды. Форум аясында жүзеге асырылған 

маңыз ды шаруа – Ақт(бе қала сын да облыс-

тық филар мония ның бұрынғы ғимараты 

алаңында қайта жаңғыртылған гүлзарда 

жаңа ескерткіштің ашылуы болды. Алдын-

ала жарияланған конкурс бойынша келіп 

түскен алты жұмыстан Қазақстан суретші-

лер Одағының мүшесі Ахмет Құбайдың 

жобасы лайықты деп танылды. Авторлық 

құ рамда Еуроазиялық дизайнерлер одағының 

мүшесі Қонысбек Қобланов болғанын айту 

ләзім. Қысқа мерзімде шеберлікпен жүзеге 

асырылған туындыға жиналған жұртшылық 

жоғары баға берді. Тұғырдың биіктігі 1 метр 

10 сантиметр, мүсіннің биіктігі 2 метр 40 

сантиметр. Ескерткіштің екі қанатында – 

қарагранит тақталар, жалпы ұзындығы 12 

метр. Ортасында шаңырақ бейнеленген. 

Аса бағалы тарихи нысанның ашылу 

салтанатында Мемлекеттік хатшы Гүлшара 

Fбдіхалықова, жазықсыз жаламен шаһит 

болған арыстар ұрпақтары атынан к(рнекті 

тілші ғалым Асқар Құдайбергенұлы Жұбанов, 

Қазақстанға еріксіз жер аударылған халықтар 

(кілдері атынан Қарағанды қаласындағы 

«Вайнах» шешен этномәдени бірлестігінің 

т(рағасы Увайс Жанаев с(з с(йледі. Парламент 

Мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұлдың 
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жүрекжарды жыры тыңдарман жұртты қатты 

толқытты. Үзіліс сәтінде форум қонақтарының 

бірі Гүлнәр Кемеңгеровамен аз-кем сұхбаттас-

қан быз. Алаштың к(рнекті қайраткерлерінің 

бірі, ағартушы, жазушы, аудармашы Қошке 

 Кемең герұлы 1937 жылы ешқандай жазықсыз 

атыл ғанда зайыбы Гүлсім үш баламен қалған 

екен.

– Мен асылдың тұяғы Нарманбеттен ту-

ғанмын, яғни Қошке атамның немересімін. 

Жарықтық әжем «Халық жауы» деп танылған 

(зге замандастарының отбасылары тәрізді 

қанша қиындық к(рсе де жарына деген адал 

пейіліне шаң жуытпай Зайрасын, Нарманбетін, 

Сәулесін азамат қылып шығарған. Атам Омбы 

қаласында оққа ұшқанда әкем небәрі тоғыз 

жаста екен. Қаншама жылдар (тті – әжем 

де, әкем мен оның екі бауыры да дүниеден 

(тті. Нарманбеттен үш бала бармыз:  Ризабек 

– Астана қаласында, Қаршыға және мен 

 Алматы қаласында тұрамыз. Gзім бір ұл, 

бір қызымды тәрбиелеп (сірдім. Негізгі 

мамандығым – мұғалім. Fуезов аудандық ком-

сомол комитетінің екінші хатшысы, білім беру 

қызметкерлері кәсіподағының аудандық ко-

митетінің т(райымы, «Білім» қоғамы аудан дық 

ұйымының жауапты хатшысы болып жұмыс 

істедім. Шүкір, зейнеткерлік қызығын к(ріп 

отырмын.Қазақтың басына қара бұлт үйірген 

зар заман енді қайталанбасын, ол үшін бәріміз 

бір болуымыз керек, – деп Гүлнәр апа әңгімесін 

қамыға аяқтады.

Жоғарыдағы айтылған ғалым ағамыз 

Асқар (зін әкесі Құдайберген перзентханадан 

шығарып, үйге әкелгенін, арада небәрі он 

күн (ткенде әкенің еш жазықсыз ұсталғанын, 

к(рнекті лингвист Жұбановты ату жазасына 

кес кенде алты айлық қана сәби екенін күрсініп 

баяндағанда талайлар босағаны рас.

Мақаламызды мынадай ащы дерекпен 

аяқтауды ж(н к(рдік. Қазақстанда 1937-

1938 жылдары қуғын-сүргінге 100 мың адам 

ұшыраған, оның ішінде 8000-ы Ақт(бе об-

лысынан. «Қуғын-сүргін құрбандары» деген 

атаумен баспадан шығарылған үш томдық 

кітапта Ақт(бе қаласы бойынша 1340 адам, 

Шалқар ауданында – 555, Табын ауданында 

(қазіргі Байғанин) – 465, Темірде – 388,  Ойылда 

– 260, Ырғызда – 236 адам жазықсыз жала-

мен қамауға алынғаны келтіріледі. Қасіретті 

тізімді жалғастырмай-ақ әңгімені осымен 

тоқтатқанымыз ж(н болар. Тек тыныш, бейбіт 

тірлігімізге кіреуке түспесін, бұл – қалың 

жұртшылықтың ортақ тілегі.

Осынау тарихи күндерде Ақт(бе қаласында 

тағы бір сәулеті ерекше нысан пайдалануға 

берілді. Жекеменшіктік – мемлекеттік әріптестік 

негізінде құрылысына біржарым миллиард 

теңге жұмсалған, некені салтанатты түрде қиюға 

арналған т(рт залы бар «Неке сарайының» 

символикалық кермежібін Мемлекеттік хатшы 

Гүлшара Fбдіхалықова мен Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Т(рағасының орынбасары – 

Атқарушы хатшылық меңгерушісі Леонид Про-

копенко кесті.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ
АҚТGБЕ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛА БОЛМАҚ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Жуырда Шымкент қалалық мәслихатының кезек-
тен тыс ХХІХ сессиясында Шымкент қаласына 
республикалық маңызы бар қала мәртебесін 
беру туралы ұсыныс депутаттардың қолдауына 
ие болды. Осылайша, халық қалаулылары қала 
әкімдігімен бірлесе тарихи құжатқа қол қойды. 
Бұл құжат Оңтүстік Қазақстан облыстық 
мәслихатының қарауына ұсынылды. 

Осыдан кейін Оңтүстік Қазақстан облыстық 

мәслихатының кезектен тыс ХХІІІ сессиясы (тіп, 

күн тәртібінде облыстың әкімшілік-аумақтық 

құрылысы қаралды.

Сессия жұмысына қатысқан облыс әкімі 

Ж.Түймебаев пен қала әкімі Н.Сауранбаев қала 

тұрғын дарының 1 миллионға жетуімен құт тықтап, 

республикалық маңызы бар қала мәр тебесі жаңа 

мүмкіндіктерге жол ашатынын атап (тті. Облыс 

әкімі (з с(зінде Ұлы Жібек жо лы ның бойын дағы 

бұл шаһардың тарихы мен тамы ры тым тереңде 

жатқанын тілге тиек етті.

ЕЛ РӘМІЗДЕРІ – 
МАҚТАНЫШЫМЫЗ

1992 жылғы маусымның 4-де Тәуелсіз 
Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері 
алғаш рет бекітілді. Бұл күн ел тарихында 
жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мәңгі 
есте сақталады. Міне, енді бүгін мемлекеттік 
символдарымызға 26 жыл толып отыр. 

Мемлекеттік рәміздер – мемлекеттің 

мызғымас негіздерінің бірі. Мемлекеттік 

Ту, Мемлекеттік Елтаңба және Мемлекеттік 

Fнұран мемлекеттің негізгі рәміздері саналады. 

Егемен Қазақстанның бүгінгі Елтаңбасы екі 

танымал сәулетші Жандарбек Мәлібеков пен 

Шота Уәлихановтың қыруар еңбегінің жемісі. 

Осы айтулы мерекеге орай Талдықорған 

қаласында Елтаңбаның авторы Жандарбек 

Мәлібековпен  кездесу (ті.

Кездесу Талдықорған  әскери гарни-

зонынан жасақталған арнайы оркестрдің 

сүйемелдеуімен басталды. Жиынды «Нұр Отан» 

партиясы облыстық филиалы т(рағасының 

бірінші орынбасары Ғалиасқар Сарыбаев 

ашып, жүргізіп отырды. 

Жандарбек Мәлібеков қала тұрғындарымен 

кездесуде Елтаңбаны алғаш жасаған сәттегі 

естеліктерімен б(лісті. 

«Елтаңбаны алғаш жасап алып келгенімде 

Елбасы к(ріп, бір нәрсенің жетіспей тұрғанын 

айтты. Ол – жұлдыз еді. Және оны соңында 

(зі қойды. Қояр алдында: «Біз тәуелсіз елміз. 

Қазақ үнемі айтып жүреді әр елдің, әр адамның 

жол бастаушы, бағыттаушы бір жұлдызы бо-

лады деп. Сондықтан да осы бір бес бұрышты 

жұлдызды Елтаңбаның тұп-тура ортасына 

қояйық» деді. Осы уақыт аралығында шы-

нында да Қазақстан (зінің жолын тапты. 

Fлемдік аренада (зінің атақ-беделі бар»  деді 

Ж.Мәлібеков.

Ол  (з  с(зінде Қазақстан бүгінде дамыған 

елдердің арасында иық тірестіріп күн кешіп, 

(зінің бағыт-бағдарын айқындаған, мақсат-

міндеті белгілі егеменді елге айналғанын айтты. 

Кездесу соңы этнофольклорлық «Тал ды-

қорған әуендері» ансамблінің, балалардан 

құрылған «Melody kids» ұжымының және де 

облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның 

керемет кешіне ұласты.

Алуа ЖҮСІП
Алматы облысы

Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 
қаулысымен Динара 
Ринатқызы Щеглова ҚР 
Ақпарат және коммуни-
кациялар вице-министрі 
болып тағайындалды. 

Д . Щ е г л о в а  1 9 8 2 

жылы Шығыс Қазақстан 

 облысы Семей қаласында 

д ү н и е г е  к е л г е н .  2 0 0 4 

жылы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетін, 2007 жылы Т.Рысқұлов атындағы 

Қазақ экономикалық университетін, 2012 жылы 

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда 

университетін тәмамдаған. Мамандығы бойын-

ша менеджмент, ақпараттық жүйелер бакалавры. 

Еңбек жолын 2001 жылы бастаған. Fр жылдары 

Қазақстандағы Дүниежүзілік банк (кілдігінде 

кеңесші, «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық 

холдингі» АҚ бас менеджері, ақпараттандырудың 

сервистік моделі департаментінің директоры, 

басқарушы директоры, басқарма т(рағасының 

кеңесшісі лауазымдарында болды. 2018 жылдың 

қаңтар айынан бастап қазіргі таңға дейін «Зерде» 

ҰИХ» АҚ басқарма т(рағасының орынбасары 

қызметін атқарды.
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Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы және Астананың 20 жылдық мерей-
тойы аясында Ұлттық музейде «3ткенді еске алу 
– болашаққа жол» атты "ңірлердегі мұражайлардың 
к"шпелі к"рмесі ашылды. 

Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Аман-

шаев жобаның мақсатына тоқталып, елорда күні 

қарсаңында жоспарланған мәдени іс-шара лардың 

ішіндегі маңыздысы осы к(рме екенін атап (тті.  

Үш кезекпен (ткізілуі тиіс к(шпелі к(рменің 

алғашқыларының санатында Солтүстік Қазақстан, 

Ақмола облыстары мен Қарағанды аймағына қарасты 

«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-

музейі жәдігерлері әкелінген.  

Солтүстікқазақстандықтар ұсынған «Ұлтын сүйген 

ұлы жүрек» атты к(рме Алаш қозғалысының қайраткері 

Мағжан Жұмабаевтың (мірі мен шығармашылығына 

арналған. 90-ға жуық жәдігердің арасында ақынның 

атасы Жұмабайдың құраны мен қажылық сапары 

кезінде қолданған жайнамазы, жары Зылиқаның 

қолданған ыдыс-аяқ бұйымдары, сондай-ақ 1912 жылы 

Ташкентте жарық к(рген М.Жұмабаевтың «Шолпан» 

туындысының к(шірмесі және т.б. құнды дүниелер бар.

Ақмолалықтар әкелген 150 экспонаттың 50-ге 

жуығы этнографиялық (құсбегі жабдығы, ат әбзелі, т.б.) 

бұйымдар екен. Мұнда Иманжүсіп Құтпанұлының беса-

тары, Мұсабай Зілқараұлының шағатай тілінде жазылған 

кітабы, Рағбузидың (збек тіліндегі «Хиссаул Fнбиясы», 

1902 жылы Қазан қаласында жарық к(рген діни сарын-

ды «Хисаятул» жыр кітабы, Қожа Ахмет Ясауидің «Ди-

уани хикмет» қолжазбасының түпнұсқасы секілді к(не 

жәдігерлер к(рмені қызықтаушыларды (зіне баурап тұр. 

Алғашқы үштіктің к(рмесі 10 маусымға дейін 

жалғасады. Келесі кезекте керекуліктер к(рмесі 16 

маусымнан басталып 22 маусымда аяқталса, Шығыс 

Қазақстан және Алматы облысының музейлері 27 ма-

усым – 7 шілде аралығында жәдігерлерін қала тұрғын-

дарына ұсынады.  

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Өңір музейлерінің 
көрмесі

МӘДЕНИЕТ
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БАСҚОСУ

САЙЫС

«ҚҰМ ЖАЗУЫ»

ӨНЕРЛІ БАЛАЛАР 
БАЙҚАУЫ

Атырау қаласында жоғарыдағыдай 
тақырыппен Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі, Махамбет атындағы сыйлықтың 
лауреаты Табылды Мұқатовтың 70 жылдық 
мерейтойына арналған к"рме "тті.

Ол Ш.Сариев атындағы к(ркемсурет 

және қолданбалы-сәндік (нер музейінде 

ұйымдастырылды. Музей басшысы Т(леген 

Орынбасарұлы құттықтау с(зін с(йлеп, талант 

иесінің  шығармашылығына тоқталды. Шараға 

қатысқан қонақтар қылқалам шеберінің әр 

жылдары салған туындыларын тамашалап, 

шеберлігіне жоғары баға берді. К(пшіліктің 

ыстық ықыласына б(ленген Табылды Мұқатов 

жиналған жұртшылыққа алғыс айта отырып, 

туған жерге арналған (леңін оқыды.

Ақт"бедегі 3нер орталығында Қазақстан, 
Ресей, Украина, 3збекстан және Грекия 
елдерінен келген жас музыкалық дарындар 
қатысқан «Baqytty Bala – 2018» тұңғыш 
халықаралық эстрадалық ән байқауы "тті. 

Байқауды Ақт(бе облысының әкімдігі 

және «ДимашАли» шығармашылық орталығы 

ұйымдастырды.

Бас жүлдеге қос (нерпаз ақт(белік 

Наргиз Жанұзақова мен Оралдан  келген 

Ержан  Максим лайық деп  танылды. 

Жеңімпаздардың әрқайсысына 1 миллион 

теңгеден жүлде берілді.

Сонымен қатар М.Жедібай, Р.Сатиев, 

М.Махлина, Н.Байменова, Р.Мирзаева 

және т.б. жүлдегерлер 500 мың теңге к(ле-

мінде ақшалай сыйлыққа ие болды. Барлық 

қатысушыға ұйымдастырушылар мен демеу-

шілер атынан бағалы сыйлықтар табыс 

етілді.

А й т а  к е т е й і к ,  б а й қ а у д ы ң  ж а б ы л у 

концерттік бағдарламасына танымал әнші 

Димаш Құдайберген, украиналық «Голос. 

Дiти» 2017 вокалдық байқауының жеңімпазы 

Данелия Т(лешова, «Славянский базар в Ви-

тебске» 2015» халықаралық фестивалінің бас 

жүлде иегері Луиза Нұрқуатова, армян әншісі 

Джордан Аракелян, әуе гимнастигі Анастасия 

Дидух қатысты.

  – 

(Басы 1-бетте)

Сол журналист қыз енді келсе, сегіз жыл 

ішінде Астананың қаншалықты (згеріп кет кенін 

к(ріп одан сайын таңыр қар ма еді, кім білсін. 

Қазақтың бас қаласы жыл (ткен са йын, тіпті 

ай сайын құлпырып, келбетіне келбет қосып, 

әлемдік (ркениетті қалалар қа та рында қанатын 

кеңге жайып келеді.

Негізі жаңаның аты жаңа ғой. Оның үстіне 

сәулет (нерінің небір үлгісі, ғимараттардың 

бір-біріне ұқсамайтын соны дизайны, к(гілдір 

әйнекпен (рілген заманауи биік үйлер, к(шелерді 

бойлап қаздай тізілген жасыл желек ағаштар мен 

кілемдей к(мкерілген гүлзарлар к(ңіл к(кжиегін 

шайдай ашып, тынысыңды кеңейте түседі. 

Астаналықтарды ғана емес, сырттан келген 

қонақтарды да магниттей тартып тұратын сиқыр 

дүние бұл. 

Байтақ далаға қонақтай қалған жауһар 

қаланың әр к(шесі (зінше сыр шертеді. Gзінше 

иірім, (рнегі бар.

Міне, мынау халқымыздың біртуар ұлы 

Дінмұхамед Қонаев атындағы к(ше. Сәні 

қалалық мәслихаттың депутаттары кіретін 

қалалық ономастикалық комиссия үнемі 

басшылыққа алып отырды.

Негізінен Астанадағы жаңа к(ше лерге 

берілген атауларды физи калық-географиялық 

тұрғыда, мәдениет, әдебиет және (нер, мемле-

кет және қоғам қайраткерлері құрметіне, тарихи 

тұлғаларға, батырларға, Алаш қайраткерлеріне 

берілген атаулар деп б(луге болады. Ешнәрсе де 

ұмыт қалмаған.

Мысалы, Есілдің сол жағалауында, жаңа 

қалада Сарайшық, Сығанақ, Сауран, Түркістан, 

Орынбор, Ақмешіт, Алматы аталатын к(шелер 

бар. Бірінен (тіп екіншісіне бет алған сайын 

қазақтың ежелгі тарихы, еліміздің еңсесін 

тіктеген астана болған қалалар тарихы еске 

түседі. Халықтың (лшеусіз құрметіне ие болып, 

(лең жыр, дастандарға арқау болған Керей-

Жәнібек хандар, Абылай хан, қас батырлар 

Қабанбай батыр, Б(генбай батыр даңғылдары, 

Қарасай батыр, Тархан Жәнібек, Қобыланды, 

Баян, Жанқожа батырлар, Кенесары атындағы 

к(ше рухыңа рух қосады. 

Қазақ даласының әр пұшпағының байырғы 

атаулары да осында. Қаратау, Еділ, Қаратал, 

Балқантау,  Зеренді,  Марқак(л, Аспара, 

Жаңа(зен, Абыралы, Меркі, Үстірт, Аяк(з, 

Бурабай, Жайлаук(л сияқты толып жатқан 

к(ше атаулары жаныңа шуақ құяды. Қозыбасы, 

Аңырақай, Арқайым, Қазығұрт, Бұланты, Абат-

Байтақ, Саққорған сияқты тарихи жер атау-

лары қазақтың кешегі (ткен жолын тереңірек 

сезіндіреді.

Бір назар аударарлығы елордада Алаш қай-

раткерлеріне лайықты құрмет к(рсетіліп, 

бірқатар к(шелерге солардың есімдері берілді. 

Олардың қатарында Fлихан Б(кейхан, 

Мұстафа Шоқай, Fлімхан Ермеков, Халел 

Досмұхамедұлы, Жаһанша Досмұхамедұлы, Тел-

жан Шонанұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Ғұмар 

Қараш сияқты тұлғалар бар.

Fдебиет және (нер қайраткерлері – Шоқан 

Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет 

 Майлин, Ілияс Есенберлин, Ілияс Жансүгірұлы, 

Мұхтар Fуезов, Сәбит Мұқанов, Қасым Аман-

жолов,  Ахмет Жұбанов, Ілияс Омаров, мем-

лекет және қоғам қайраткерлері Сейітқали 

Меңдешев, Жұмабек Тәшенов, Жұмабай Шаях-

метов, Gзбекәлі Жәнібек және басқа да айтулы 

тұлғалар есімдері к(шелерді айшықтап тұр.

Таяуда ғана Астана қалалық әкімдігі тағы 

бір игілікті істі қолға алды. Астананың 20 

жылдығына орай қала к(шелерін к(ріктендіру 

мақсатында саябақтар мен гүлзарлар үшін 120 

гектардай жер б(лінеді екен. Бұрынғы ескі 

үйлердің орны к(галдандырылып, балалар 

алаңдары, спорттық алаңдар жасалады. Жалпы 

биыл және келесі жылы 18 нысан бойынша 85 

балалар атракционы, 115 спорттық тренажер, 

18 футбол алаңы, 17 шақырым веложолақ, 

30 су бұрқағы кешені салынады. Бұл елорда 

к(шелеріне бұрынғыдан да к(рікті заманауи 

сипат беретін жағдай.

Бір с(збен елорда к(шелері хал қымыздың 

санасы мен жүрегіндегі сан ғасырлық арман-

мақсатының, мұрат-мүддесінің белгісіндей 

рухты атауларды тоғыстырып, қазақ дейтін 

халықтың (сіп-(ркендеу жолындағы тарихын 

баяндайтын тірі ағза сияқты жаңарып, жасарып, 

болашаққа дамылсыз бағдар алып келеді. Тек, 

түрлі мекемелер мен ұйымдардың маңдайша 

жазулары неғұрлым толығырақ қазақшаланса, 

Тіл туралы Заң талаптары бұлжытпай орындалса 

құба құп болар еді. Бұл енді б(лек әңгіме.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

БІЛІМ

ҒАЛЫМҒА АРНАЛДЫ

ӘҢГІМЕ АРҚАУЫ – 
ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Sл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верси тетінің ғылыми кітапханасында белгілі 
тарихшы ғалым Талас Омарбеков тың 
70 жасқа толуына орай халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция "тті. 

«Қазақ тарихына жаңа к(зқарас» тақы-

рыбындағы шараны тарих, археология және 

этнология факультеті ұйымдастырды. Жиын 

барысында Білім және ғылым министрі Ерлан 

Сағадиев пен Мәдениет және спорт министрі 

Арыстанбек Мұхамедиұлының құттықтау 

хаттары оқылды. Қазақстан Республика-

сы Парламенті Сенатының депутаты Мұрат 

Бақтиярұлы, «Қазақ үні» газетінің бас дирек-

торы Қазыбек Иса және т.б. азаматтар жылы 

лебіздерін білдірді. Шараға қатысқан ғалымдар 

Талас Омарбековтың тарих ғылымының 

зерттелуіне қосып келе жатқан мол үлесін атап 

(тті. Сонымен қатар конференция аясында 

ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстанның 

этносаяси тарихы, кеңестік кезеңдегі Қазақстан 

тарихының (зекті мәселелері, Орталық Азия 

дәстүрлі (ркениеттерінің тарихы: жаңа зерт-

теулер мен ұстанымдар және т.б. тақырыптар 

бойынша пікір алмасылды. 

Павлодар қаласында Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласындағы қазақ тілінің 
әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңімен 
к"шіру мәселесі талқыланды. 

Облыстың тілдерді дамыту ж(ніндегі бас-

қармасының ұйымдастыруымен (ткен шараға 

халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы облыстық 

филиалының мүшелері, жергілікті зиялы қауым 

(кілдері және тіл жанашырлары қатысты. 

Кездесу барысында Елбасының қазақ тілінің 

әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңімен 

к(шіру, үштілділікті дамыту, ұлттық салт-

дәстүрлерді насихаттау және жаңғырту бойын-

ша мәселелері әңгіме арқауына айналды. Шара 

соңында Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы т(ңірегінде айтылған басым 

бағыттардың жүзеге асырылуына барлық күш-

жігерлерін салу қажеттігіне шақырған зиялы 

қауым (кілдері (з тілектерін білдірді.

Өлкенің 
өз шежіресі бар

ЖИЫН

АСТАНА – РУХ ОРДАСЫ
келіскен орталық к(шелердің бірі. «Қазақстан 

теміржолының» бас кеңсесі,  «ҚазМедиа» 

орталығы, Сыртқы істер министрлігі ғимараттары, 

«Бәйтерек»,  «Жансая» тұрғын үй кешені 

сияқты басқа да к(з тартарлық ғажап нысандар 

орналасқан. Осылардың ішінде теміржолдың бас 

кеңсесі аспанмен тілдесіп, ерекше к(з тартады. 

Оның қалаға сәулет беріп тұрған ажар-к(ркі 

б(лекше.

Осыған байланысты бір оқиға еске түседі. 

Қ ұ р ы л ы с ш ы л а р  ғ и м а р а т т ы ң  і р г е т а с ы н 

орнықтырып жасау үшін күндіз-түні қарбалас 

қимылдап, тереңдетіп шұңқыр қазып жатқан. 

Бір күні сондағы жігіттердің бірі редакцияға 

телефон шалды. Осылай да, осылай, таңғаларлық 

сүйек тауып алдық деп. Gзгелермен бірге біз де 

шапқылап жеттік. С(йтсек, пәленбай метрлік 

терең шұңқырдың түбінен зілдің (мамонт) 

тісі табылыпты. Ұзындығы бір метрден астам. 

Құрылысшылар экскаватордың ш(мішімен ептеп 

алып, тиісті орындарға хабар берген екен. Ғажап 

қой. Ерте дүниеде бұл жерлерде динозаврлар мен 

зілдердің тіршілік еткені айтпаса да түсінікті.

Астана қызу салынып жатқан кездегі осы 

бір жағдай үнемі ойымда жүреді. Міне, елорда 

географиясының тарихы қайда жатыр! 

Бүгінде еліміздің бас қаласында мыңға жуық 

к(ше, он алты даңғыл бар екен. Реті-ретімен, 

жарыса к(сіліп жатқан сан түрлі к(ше атаулары 

бірден жаныңа жылылық ұялатады? Неге? Себебі 

қыздың жиған жүгіндей әдемілігімен қоса оның 

басым к(п б(лігіне, 95-96 пайызына (зімізге 

жақсы таныс ұлтымыздың қанын да, жа нын да 

тулатқан қазақы атаулар берілген.

– Елордамыз алғаш Ақмолаға ауысқанда 

қазақша аталған к(ше жоқтың қасы еді . 

 Елбасы Н.Назарбаев: «Еліміздің бас қаласында 

к(шелердің қазақша аталмауы қалай болады?» 

деп мәселе қойғанннан кейін 2006 жылдары 

онамастикалық коммиссияның шешімімен 30-

дан астам к(шенің атауын бірден қазақшаладық, 

– деп еске алады мемлекет және қоғам қайраткері 

Оразкүл Асанғазы. 

Одан кейін де ономастикалық комиссия осы 

бағытта қыруар жұмыстар жүргізді. Мақсатты, 

нысаналы шаралар қолға алынып, ескі және 

жаңа к(шелерге түгел ұлтымыздың сын-сипатын, 

дәстүр-салтын, болмыс-бітімін айқындайтын 

атау лар берілді. Түйіндеп айтар болсақ, бүкіл қазақ 

даласындағы жер-су, елді мекендер атаулары, 

еліміздің тарихы мен географиясына, мәдениеті 

мен (неріне қатысты нысаналы дүниелер елорда 

к(шелеріне к(шіріліп әкелінгендей. Бұл тәуелсіз 

Қазақстанның астанасын айшықтап тұрған 

к(рініс.

Мәселен, әуежайдан қала орта лығына – 

Ақордаға, Министрліктер үйіне немесе басқа 

да әкімшілік нысандарына тура бағытпен бет 

алсаңыз, Салтанат қақпасы (Арка) ескерткіші 

орналасқан негізгі үлкен к(ше – «Мәңгілік 

ел» аталады. ЭКСПО ауданы тұсынан оны 

қиып (тетін тағы бір үлкен к(ше – «Ұлы дала». 

Екі атаудың тұспа тұс келуінің мәні қандай, 

мағынасы қандай? Тарихқа (шпес атын жазып, 

ғаламдық бәсекеде (згелерден кем түспей даму 

жолына шыққан байтақ еліміздің мұрат-мүддесін 

паш етіп тұрғандай. Дәл осы жерде Салтанат 

қақпасының да «Мәңгілік ел» деп аталып, 

еліміздің жеңістерін паш ететін ерекше қастерлі 

нышанға айналғанын мақтанышпен айтуымыз 

керек. Биіктігі 20 метр, ені 13 метр құрайтын 

«Мәңгілік ел» Салтанат қақпасы 2011 жылы 16 

желтоқсанда ашылды.

Сол кезде Елбасы Н.Назарбаев: «Біз үшін 

болашағымызды бағдар етіп, ұлтты ұйыстыра ұлы 

мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – мәңгілік 

ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз 

мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің 

жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі мәңгілік елорда-

мызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры 

ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге 

арналған. Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың 

перзенті. Ендеше қазақ елінің ұлттық идеясы –

Мәңгілік ел» деген болатын.

Елорда к(шелерінің ұлттық санамыз-

ды жаңғыртып, қазақы «шекпен» кигендей (з 

тілімізде аталуы тура осы идеядан бастау алып 

жатқаны айқын.

Астананың бас алаңында аспанмен тілдесіп 

«Қазақ елі» монументі тұр. К(к жүзіне, биікке 

ұмтылған қазақтың арман-мұратының белгісін-

дей шарықтаған қыран бейнесі алыстан менмұн-

далайды. Тәуелсіздік сарайы, Ұлттық мұражай, 

Fзірет сұлтан мешіті, Бейбітшілік және келісім 

сарайы бәрі осы жерде. Дәл осы жерді к(ктей 

(тіп Тәуелсіздік к(шесі жатыр. Оның бойында 

 Америка Құрама Штаттарының елшілігі тұр. 

Қытай елшілігі ғимараты салынып жатыр. 

Елдігіміздің жарқын к(рінісі бұл. Fлем картасы-

нан ойып тұрып орын алған, іргелі елге айналған 

Қазақстанның мақсатты, (ркениетті жолының 

к(рінісіндей.

Ж а л п ы  А с т а н а  к ( ш е л е р і н і ң  о с ы н -

дай мағыналы сипатқа ие болуында елорда 

әкімдігінің, мәслихатының, Тілдерді дамыту 

басқармасының, ономастикалық комиссияның, 

ұлт жанашырлары мен зиялы қауым (кілдерінің 

бірлесе қимылдаған, бір жеңнен қол, бір жағадан 

бас» шығарған еңбегі жатыр. Жұртшылықтың 

есінде болса, осыдан біраз уақыт бұрын Астана 

қаласы әкімінің шешімімен 300-ден астам к(ше 

бірден қазақы атауға ие болған. Оны к(зіміз 

к(рді. «Ойбай, анау (йтеді, мынау бүйтеді, 

байқайық» дейтін үйреншікті жалтақтықты ысы-

рып қойып, осылай жасады. Жарайсың демей, 

не дерсің?!

Астана (згелерге үлгі к(рсетті. Gкінішке қарай, 

еліміздің бірқатар қалаларының к(шелерінде әлі 

күнге дейін кеңестік кезеңнен қалған «қызыл» 

атаулар сол күйі сіресіп тұр. Астана бұдан ада қала!

2011 жылы Астана қалалық әкім дігінің 

Тілдерді дамыту басқар масы «Астана к(шелері» 

деген кітап та шығарды. Бүгінде осы басқарманың 

тізгінін ұстап отырған Тілеуғали Қышқашбаевтың 

айтуынша, Елбасының (зі ономастикалық 

мәселелерге ерекше назар аударып келеді. Ол 

кісінің «Бұл ретте жалтақтаудың еш қажеті жоқ. 

Жердің байырғы тарихи атауына үйлеспейтін, 

халқымыздың абыройы мен беделіне к(леңке 

түсіретін, отарлық кезеңнен қалған атаулардан 

арылу керек» деген с(здерін құрамына қоғам 

(кілдері, белгілі ғалымдар, қоғам қайраткерлері, 

Жиын барысында  Алматы қалалық 

Бос тандық ауданы Ардагерлер кеңесінің 

т(рағасы Х.Біржанов мемлекет және қоғам 

қайраткері Жұмабек Тәшеновтың қазақ жерін 

сақтап қалудағы ерен еңбегіне назар аудар-

са, Ыстанбұлдағы Минан Синар атындағы 

Gнер университетінің профессоры, тарих 

ғылымының докторы Абдуақап Қара «Түркі 

дүниесінің ынтымақтастығы мен бейбітшілік 

дипломатиясының маңызды орталығы» 

т а қ ы р ы б ы н а  т о қ т а л д ы .  Ш . У ә л и х а н о в 

атындағы тарих және этнология институтының 

бас ғылыми қызметкерлері Қ.Алдажұманов 

пен Қ.Fбдіров, ҚР Президентінің архиві 

директорының орынбасары Қ.Fлімғазинов, 

Р . С ү л е й м е н о в  а т ы н д а ғ ы  Ш ы ғ ы с т а н у 

институтының тарихи материалдарды зерт-

теу орталығының директоры М.Fбусейітова, 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 

университетінің профессоры Ж.Таңатарова, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің профессоры М.Қойгелдиев, 

Алматы музейінің қызметкері Г.Билялова 

және т.б. с(з с(йлеп, баяндама жасады.  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе-

ренция аясында «Туған жер» және тұлғалар 

келбеті:  Хисмет Табылдиевтің «Атырау 

қаласының тарихы» атты зерттеу еңбегінің 

таныстырылымы (тті. Тарих ғылымының 

докторлары F.Құдайбергенов, М.Қойгелдиев, 

Ғ.Халидуллин, Ж.Таңатарова, Олимпиада 

жүлдегері, жеңіл атлетикадан КСРО чемпио-

ны, Маңғыстау облысының құрметті азаматы 

F.Тұяқов монографиялық зерттеудің керме 

жібін қиды. 

А т ы р а у  қ а л а с ы н ы ң  р е в о л ю ц и я ғ а 

дейінгі және кеңестік кезеңнің 1917-1937 

жылдар аралығындағы саяси-әкімшілік, 

экономикалық-әлеуметтік және мәдени-

ағарту салаларындағы кешенді тарихы Ре-

сей, Gзбекстан және Қазақстан мұрағаттары 

деректері мен мемлекеттік мекемелер және 

әкімшіліктердің құнды құжаттары негізінде 

танымдық талдау жасалған еңбек жайында 

ғалым М.Қойгелдиев: «Арада біраз уақыт (тіп, 

ғылымда жаңа методологиялық ұстанымдар 

(ріс алғанымен Х.Табылдиев қаламынан 

туған зерттеу жұмысының фактілік және 

тұжырымдық тұрғыдан әлі де (зектілігін жоғалта 

қоймаған тұстары бар екендігін мойындауға 

тура келеді» десе, Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институтының дирек-

торы, тарих ғылымның докторы З.Қабылдинов 

(лке тарихын зерделеуде ұзақ жылдар бойы 

жұмыс жасаған, осы жылдың қаңтарында 

(мірден (ткен белгілі ғалым, к(рнекті та-

рихшы, ұлағатты ұстаз, Қазақстан Республи-

касы Қоғамдық-ғылымдар академиясының 

академигі, тарих ғылымының докторы, про-

фессор Хисмет Бозанұлы Табылдиев еңбегінің 

ерен екендігі дау туғызбайтын ақиқат екенін 

атап (тті.

Х . Д о с м ұ х а м е д о в  а т ы н д а ғ ы  А т ы р а у 

мемлекеттік университетінің профессоры, та-

рих ғылымының докторы Ж.Таңатарова бүгінгі 

таңда Атырау қаласының тарихына қатысты 

жүйелі түрде жан-жақты талданып жазылған 

мұндай еңбектің жоқтығын тілге тиек етіп, 

бұл (зінің ғылыми құндылығын жоғалтпайтын 

зерттеу жұмыс екенін айтты. 

Қоғам қайраткері F.Тұяқов (з с(зінде 

Ж.Тәшенов, Р.Қошқарбаев туралы естелік-

терімен б(лісті. Х.Табылдиевтің кітабының 

құнды лығын айрықша атады. Қазақ үшін еңбек 

еткен азаматтарды бүгінгі жастар білу қажет-

тілігін, мұндай іс-шаралардың ұрпақ үшін жиі 

ұйымдастырылғаны маңызды екенін жеткізді. 

Конференция жұмысының соңында 160-

шы дивизияның атына Астана қаласында 

к(ше беру, Алматы қаласындағы Тимирязев 

к(шесін Ж.Тәшенов есімімен атау және басқа 

да мәселелер ортаға салынды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Суретті түсірген Тілеубек Рахымжан
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Тағдырдың жазуымен дүниенің 

т ( р т  б ұ р ы ш ы н а  т а р а л ғ а н  т ү р к і 

халықтарының әлемдік сахнадағы 

р(лін күшейту мақса тымен тізе 

қосып әрекет ету керектігін елі міздің 

озық ойлы тұлғалары сол кезде-ақ 

айтқан болатын. Мысалы, акаде-

мик F.Қайдардың қазақ жазуын 

латын әліпбиіне к(шіру қажеттігі 

ж(нінде ұсыныс жасағаны мәлім. 

Алайда әртүрлі себептерге байланысты 

ұсыныс кейінге калдырылған-ды.

Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырлық 

тарихында еліміз қай жағынан болса 

да, едәуір жетістікке қол жеткізіп, енді 

руханият мәселесіне де назар ауда-

ратын кез келді. Сондықтан Елбасы 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында ұлттық сананы (згертудің 

үлкен бір тетігі ретінде қазақ жазуын ла-

тын әліпбиіне к(шіру мәселесін қоюы 

табиғи жағдай деп санаймыз. Осы асыл 

мұратқа қол жеткізудің бір кепілі – ру-

хани бірегейлікті, сан ғасырлар бойы 

қалыптасқан ұлттық құндылықтар 

жүйесімен (мір сүру салтымызды 

айшықтайтын озық дәстүрлерімізді 

сақтап қалу. Ұлт к(шбасшысы руха-

ни жаңғыруға қатысты ұлттық сана-

сезімді дамытудың негізгі екі бағытын 

к(рсетті десек, соның бірі – ұлттық 

код және оның (зегі ұлттық жазуға 

негізделген тіліміз болмақ. Бүгінде бір 

б(лігі батыстың, бір б(лігі шығыстың 

(мір сүру салтын ұстанып, әртүрлі 

ағымдарға ілесіп адасуда жүрген 

бауырларымыздың басын біріктіріп, 

ұлт ретіндегі біртұтас ты ғымызды 

(Basy 1-bette)

Muryn is bilmese, dú n ede bol  an jaqsy iske  ashyq 
bolmaq, jaman isten qashyq bolmaqtyq qolymyzdan kelmes edi. 
Ta  da , til dá m bilmesee, dú n ede ne tá tti, ne qatty, ne dá mdini   
qa sysynan lá zzat alar edik?

Bulardy   bá ri bizdi   pa damyz emes pe?
Kó zdi, muryndy munda  aý yz  a jaqyn jaratypty, iship-jegen 

asymyzdy   tazaly  yn kó rip, sin bilip iship-jesin dep. Bizge 
keregi bar bolsa da, jerkenerlik jer bar tesikterdi bul basta  y  az z 
bilimdi jerimizden alys aparyp tesipti, muny   bá ri h kmetpen 
bilip istelgendigine dá lel emes pe? – depti.

Sonda Ar stodem tahq q o lap teksergende adamdy 
jaratý shy artyq h kmet esi ekendigine há m mahabbaty birlá n 
jaratqandy  yna shú bá si qalmady.

– Ola  bol  anda já ne ne o la sy  , há mma maulyqtardy 
jas balalaryna eljiretip, ú iriltip turý yn kó rgende, ý a hamma 
maqulyqatty   ó limin jek kó rip, tirshilikte kó p qalmaqty  yn 
tilep, jt hat qylý yn kó rgende ó sip-ó ný ini   qamynda bolý dan 
basqa isti az o lamaqtary – bularyny   bá ri jurt bolsyn, ó ssin, 
ó nsin ú shin.

Solardy jaratqanda kó  ilderinen sola sha yntyqtandyryp 
qo  andy  y há m muny   bá ri jaqsy kó rgendiginen ekenin 
bildirme  me? – de di. Já ne:

– E , Ar stodem! Qala sha sen bir ó zi  nen, a  n  adamnan 
basqada aqyl joq dep o la sy  ? – dedi.

– Adamny   denesi, ó zi   jú rgen jerdi   bir b timde  qumyna 

uqsas emes pe? Dene  de bol  an dymdar jerdegi sý lardy   bir 
tamshysy emes pe? Já , sen bul aqyl  a qa dan e boldy  ? Á r ne, 
qa dan kelse de, jan degen ná rse keldi de, sonan so   e boldy  .

Bul  alamdy kó rdi  , ó lsheý ine aqyly   jetpe di, kelisti 
kó rimdigine há m qanda  la yqty jarastyqty zakonimen jaratylyp, 
ony   eshbirini   buzylma tu  ynyn kó resi  . Bulardy   bá rine 
ta   aja yp qalasy   há m aqyly   jetpe di, osyny   bá ri de kez 
kelgendikpenen bir ná rseden jaral  an ba, ak  bulardy   esi bir 
ó lsheý siz uly aqyl ma? Eger aqylmenen bolmasa, bula sha bul 
h sabyna, ó lsheý ine o  jetpe tu  yn dú n e á rbir tú rli kerekke bola 
jaratylyp há m biri-birine sebeppen ba lanystyrylyp, pá ndeni   
aqylyna ó lsheý  berme tu  yn myqty kó rkem zakon  a qaratylyp 
jaratyldy, - de di.

Ol a tty:
– Tahq q bul a tqanyny  ny   bá ri ras, jaratý shy artyq aqyl esi 

ekendigi ma  lym boldy. Ol quda dy   ulyqty  yna i  ká rim joq. 
Biraq sonda  ulyq quda  meni   qulshyly  yma ne qylyp muqtaj 
bolady? – dedi.

– E , Ar stodem! Qate a tasy  . Muqtaj bolma  anda da, bireý  
seni   qamy  dy jese, seni   o  an qaryzdar ekendigine de ustaz 
kerek pe? – dedi.

Ar stodem a tty:
– Ol meni   qamymdy je tu  ynyn men qa dan bilem, - dedi:
– Já , ola  bolsa, há mma maqluqqa da qara, ó zine de qara, jandy 

bá rimizge de beripti. Janny   jary  yn bá rimizge de birde  u  arlyq 
qylyp berip pe? Adam aldyn, artyn, há m osy kú nin – ú sheý in de 
tegis o lap tekseredi. Ha ý an artyn, osy kú nin de buldyr biledi, 

aldy   y ja  yn teksermekke tipti joq. Ha ý an  a bergen denege 
qara, adam  a bergen denege qara. Adam eki a a  yn basyp tik 
turyp, dú n eni tegis kó rmekke, tegis teksermekke la yqty há m 
ó zge ha ý andardy quldanarlyq, pa dasyn kó rerlik la y  y bar. 
Ha ý anny   quldanarlyq, pa dasyn kó rerlik la y  y bar. Ha ý anny   
biri a a  yna senip, biri qanatyna senip jú r, bir ó zinde  ha ý andy 
quldanarlyq la y  y joq.

Adam ó zi ó zine senbese, adamdy da ha ý an sekildi qylyp 
jaratsa, esh ná rsege jaramas edi. Ha ý an  a sultan bolý  a  ana 
la y  y bar. Ha ý an  a adamny   aqylyn berse, munsha sheberlik, 
munsha darkarlik4, bir-birine  ylym ú reterlik sheshendik 
salah at5 ol denege la yqty kelme di. Qa  ó giz shahar jasap, 
qural, neshe tú rli sa man jasap, sypa ylyq sheberlikti   ú desinen6 
shy  arlyq q syny bar? Biraq adam balasy bolmasa, bul aja yp 
aqyldy já ne  aja yppen há m jasa  an denege kirgizip, munsha 
salah at esi qyl  any h kmetpenen ó zge ha ý an  a sultan 
qyl  andy  yna dá lel emes pe? Ol dá lel bolsa, adam balasyn artyq 
kó rip, qamyn á ý elden allany   ó zi o lap jasa  anyna da dá lel emes 
pe? Endi adam balasyny   qulshylyq qylmaqqa qaryzdar ekeni 
ma  lum bolma  ma? – depti.

1 Uly qudiretti kú shti quda .
2 Aqyndy  y.
3 Syrtqa bes s pat, bes sezim mú shesi.
4 Muqtajdyq.
5 Qabilettilik degen ma  anada.
6 Shama, shek.
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JIYRMA JETINSHI QARA SÓ Z

ЖАҢА ӘЛІПБИДІҢ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МОЛ 

сақтап қалуда ұлттық тілдің бірегейлігі 

шешуші р(л атқармақ. Сондықтан да 

латын негізді әліпбиге к(шу барысын-

да тіліміздің (міршеңдігі мен жүйесінің 

толық сақталуын қамтамасыз етуге 

тиіспіз.

Халықтың тарихи тамырының 

тереңдігін к(рсететін маңызды бір 

фактор – оның тілінің тарихы десек, 

оның даму деңгейі жазуының тарихы-

мен тікелей байланысты. Яғни бүкіл 

тарихымыз жазу арқылы қатталады 

және жазу арқылы сақталып, болашақ 

ұрпаққа мирас етіледі. Сол жазу к(збен 

к(ру арқылы қабылданатындықтан, 

халық жадында тайға таңба басқандай 

анық к(рініс тауып, орнықпақ. 

Сондықтан бабаларымыздан қалған 

рухани мұраны келер ұрпаққа шашау 

шығармай, түгел, тұтас күйінде жеткізу 

қасиетті парызымыз деп білеміз. 

Осындай күрделі міндет ұлттық жа-

зуымыз арқылы орындалмақ. Осы-

мен байланысты, латын жазуына 

негізделген әліпбиге артылатын тари-

хи жүктің де салмағы ауыр болатыны 

заңдылық. Осыған орай тіліміздің 

л е к с и к а л ы қ  қ о р ы н а  қ а р қ ы н д ы 

түрде еніп жатқан шет тілдерінің 

с(здерін латын графикасы негізінде 

таңбалауға байланысты бірқатар 

мәселелерге кеңірек тоқталғымыз 

келеді. Мәселен, тіліміздегі кірме 

с(здердің басым б(лігін экономика 

саласының терминдері құрайды екен. 

Сол тілдік бірліктерді қазақ тілінің 

лингвистикалық заңдылықтарына 

сәйкес былайша топтастырдық:

О р ы с  т і л і  а р қ ы л ы  б а с т а п қ ы 

нұсқасын сақтап енген терминдер. 

Бұларды (з ішінен құрамына қарай 

дара және күрделі қолданыстар деп 

б(луге болады. Дара: эволюция, ре-

зерват, оператор, монитор, экспонат, 

энергия, энергетика, бюджет, жоспар, 

экология, деградация, субсидия, т.б. 

Күрделі: медиа-форум, термоядролық, 

т.б. Екі с(здің бірігуінен жасалған 

тіл бірліктеріне мысал ретінде крип-

товалютаны жатқызуға болады. Бұл 

жерде айта кетерлік жайт, крипти және 

валюта с(зі бірігіп, бір с(з ретінде 

таңбаланып отыр. Ал медиа-форум қос 

с(з түрінде сызықша арқылы берілген.

Екі кірме с(здің бірігуінен құ рал-

ған күрделі тілдік бірліктер: евро-

центристік, антропоцентристік, т.б.

 Кірме с(з бен қазақтың т(л 

с(зінің тіркесуі арқылы жасалған 

күрделі қолда ныстар: паромдық (ткел, 

латын әліпбиі бойынша 13 әріппен 

таңбаланады. Бұған ю дифтонгінің и 

және у әріптері арқылы жазылуы себеп 

болып отыр. Бұл с(здің түпнұсқасы:

Crypto currency («криптографи-

ческая валюта») екенін ескерсек, 

біздің тілімізге бірнеше (згеріспен 

енгізіліп отырғанын байқаймыз. Бұл 

жерде қазіргі кезде тілші ғалымдар 

арасында дау туғызып жүрген «шет 

тілінің с(здерін тікелей ағылшынша 

дерекк(здерден аламыз ба, әлде 

о р ы с  т і л і н і ң  з а ң д ы л ы қ т а р ы н а 

сәйкестендірілген нұсқасында ала-

мыз ба?» деген мәселе бой к(тереді. 

Ж о ғ а р ы д а  к ( р с е т і л г е н  м ы с а л -

дан байқағанымыз, crypto с(зінің 

бірінші әрпі с орыс тіліне к түрінде 

енген; у орыс тілінде и таңбасымен 

жазылған болатын. Латын негізді 

әліпбиде и және й дыбыстарына 

бір ғана I таңбасының меншіктеліп 

берілуі біршама қиындық тудырады. 

Сондықтан, алдымен, мұндай кірме 

с(здерді тікелей түпнұсқасынан ала-

мыз ба, әлде орыс тілінің заңды лық-

тарына сәйкес игерілген кейпінде 

алған дұрыс па деген сұрақты біржақты 

етіп шешіп алған ж(н.

Екі кірме с(здің бірігуінен құралған 

терминдерден 14 әріптен тұратын 

евроцентристік с(зін латын қарпімен 

таңбалап к(рейік: evrosentrıstikevrotse

ntristik-14. Бұл жерде кирилл әрпімен 

жазылған с(з 14 таңбамен тұрса, оны 

латын жазуына к(шіргенде де, графе-

ма саны сол күйде қалғанын к(реміз. 

Келесі мәселе, осы с(зді түгелдей 

бас әріппен жазғанда бой к(тереді. 

EVROSENTRISTIK. Мұнда и( ) және 

і (і) әріптерінің бас әріптік тұрпаты 

бірдей екендігі назар аудартады. 

Мұны дыбыстасақ, евросентристик 

болып шығады немесе евросентрістік 

болуы мүмкін. Бұл жазудағы ала-

құлалыққа алып келеді. Осындай 

кішкентай мәселелер жинақтала келе, 

Рас, ағылшын тілі қажет. Gйткені 

ол – дүниежүзінің білім-ғылымына, 

халықаралық ақпарат кеңістігіне жол 

ашады. Міне, баласының болашағына 

алаңдаған ата-ананың жеке бас 

мәселесін ұлттық мүддеден жоғары 

қойып жүргені де сондықтан шығар, 

бәлкім.

Ал  тарихқа  шег інер  болсақ, 

кеңес  заманында к(ршілес елдер 

х а л қ ы м ы з д ы ң  б о л м ы с - б і т і м і н , 

әдебиеті мен мәдениетін терең зерт-

теген болатын. Ондағы мақсат – 

болашақ отбасының ұйтқысы бо-

лып табылатын қыз баланы орыс 

тілінде тәрбиелеу арқылы қазақ 

тілін біртіндеп ұмыттыру еді. Міне, 

сол саясаттың сарқыншағы әлі де 

сезілетін сияқты. Бұрын қазақ тілінде 

балабақшалар болмады, сондықтан 

қазақ тілінің жағдайы мүшкілдеу бол-

ды. Бірақ тәуелсіз ел ретінде қалайша 

ана тілімізден аттап кете аламыз? 

Мәселе сонда. 

Бүгінде орыс сыныбында оқы-

ғандар қазақ тілі  мен ағыл шын  

тілін игере алмай жатса, ал қазақ 

сыныбындағылар үш тілді де еркін 

меңгеріп жатқаны байқалады. Сондай-

ақ елге белгілі азаматтардың к(бісі 

кезінде қазақ тілінде білім алғандар 

екен. 2016-2017 оқу жылынан бастап 

бірінші сынып оқушылары үш тілде 

білім алуға к(шті. Информатика, 

химия, биология, физика пәндері – 

ағылшынша, қазақ тілі мен әдебиеті, 

Қазақстан тарихы – қазақша және 

орыс тілі мен әдебиеті, дүниежүзі 

тарихы – орыс тілінде оқытылатын 

болды. С(йтіп, орта білім беретін 

мектептерде ортақ жүйе қалыптасты. 

Бұл – үш тұғырлы тіл саясатын жүзеге 

асырудың алғашқы қадамдары. 

Иә, к(птілділік ешқашан артық 

етпейді, бірақ «Білім беру ісінің үздігі» 

жатқан терминдерді түпнұсқасын 

сақтай отырып жазу,  т іліміздің 

табиғатына біршама қайшылық 

әкелетінін ескере отырып, олардың 

т(л с(здік қорымыздан табылған ба-

ламаларын к(бірек қолданған ж(н деп 

ойлаймыз. Бұл – коммуникацияның 

түсініктілігін қамтамасыз ету үшін 

қ а ж е т т і  ш а р т .  F с і р е с е  м е к т е п 

оқулықтары мен БАҚ-та жарияла-

натын мәтіндерде осы принциптің 

басшылыққа алынғаны дұрыс. Ал 

ондай терминдердің бастапқы тілдегі 

нұсқасы лексикографиялық дерек-

к(здерде қолданылғаны жеткілікті.

Тілімізден кірме терминдердің 

мағы насын тікелей жеткізетін ба-

лама табыл маған жағдайда, кірме 

с ( з д і  қ а з а қ  т і л і н і ң  д ы б ы с т а у 

заңдылықтарына сәйкес, бейімдеп 

алғанымыз ж(н. Бұл біріншіден, тілдің 

тазалығына септігін тигізсе, екіншіден 

(зіндік орфоэпиялық нормаларының 

сақталуына мүмкіндік береді. Мұны 

тіліміздің (зге тілдер ық палына 

ұшырамай (ассимиляция), (зіндік 

дербестігін сақтап қалуы үшін жасала-

тын қадам деп санаймыз.

Қорыта келгенде, әлемдік (ркениет 

к(шіне ілесіп қана қоймай, к(шбас-

шылыққа ұмтылуды к(здейтін талап-

шылдығымызға сәйкес, біз қашан да 

жаңалық атаулыны құптайтынымыз 

рас. Бірақ ешбір реформаның бас-

тапқы жоспарланған қалпында, 

қолмен қойғандай орындала салуы 

– тәжірибеде жоқ жайт. Сондықтан 

жазуымызды латын әліпбиіне к(шіру 

барысында кездесетін проблемалар 

ортаға салынып, к(пшілік талқысынан 

(ткізілген соң ғана дұрыс шешімін 

табары анық. Бұл жерде «келісіп 

пішкен тон келте болмас» деген халық 

даналығын ескерудің берері мол 

болмақ.

АЛМАТЫ

т(сбелгісінің иегері Ғайни Ғабдуллина 

бұл орайда (з пікірін былай деп 

жеткізді: 

– Еліміздің қоғамдық-саяси, әлеу-

меттік-экономикалық қалып тасуын 

(згерте алсақ та, ықылым  заманнан 

бері келе жатқан оқушының сабақ 

жүктемесі (згертуге келмейді. Қазір 

оқушылардың с(мкесін к(теріп 

қараңыз, шамадан тыс ауыр. Осындай 

салмақ оның миына да түседі. Олай 

болса, оқулықтардың бұрынғы форма-

сын қалпына келтіру керек. Осы орай-

да, ағылшын тілін бесінші сыныптан 

бастап үйреткен дұрыс деп санаймын. 

Бесінші сыныпқа дейін бала (з айна-

ласын ана тілінде қабылдап үлгереді. 

Бақандай жетпіс жыл бойына орыс 

тілі үстемдік құрды. Одан тез уақытта 

ажырап кете алмаймыз. Бәріне уақыт 

сыншы, мұны да түсінген ж(н. Қазақ 

әліпбиі (з тарихында т(ртінші рет 

(згерейін деп тұр. Gзгерістердің бәрі 

де (мірден туындайды, оған қашан 

да дайын болу қажет, – дейді ардагер 

ұстаз.

Gзге елдер тәжірибесін зерт-

теп к(рсек, Испания мен Израиль 

мемлекеттерінде мектептегі барлық 

пән 7 сыныпқа дейін тек испан мен 

еврей тілінде ғана жүреді екен. Содан 

кейін ағылшын тілінде оқытылады. 

О с ы л а й ш а ,  о н д а ғ ы  м а м а н д а р 

қоршаған ортаны (з тілінде танып 

білген соң ғана бала (зге тілдерді 

үйрене алады деген пікірге келген. 

Сайып келгенде, баламыз орысша 

білмей қалады деп алаңдайтын ата-

аналардың пікірі қисынға келмейді. 

Себебі қазір телевизия, ғаламтор 

кеңістігі орыс тілінде сайрап тұр. Ал 

біздің міндетіміз – мемлекеттік тілдің 

қолданыс аясын кеңейтуге үлес қосу.

Амандық САҒЫНТАЙҰЛЫ

эгоистік мүдде, дағдарыс циклдары, 

к(лік-логистика.

 Кірме с(з бен т(л с(здің бірігуі 

арқылы жасалған лексемалар: геосая-

сат, қалтафон, термоядролық. 

Осы келтірілген с(здерді латын 

әліпбиі негізінде жазуға байланыс-

ты бірқатар қиындықтар туында-

уы мүмкін. Мәселен, «Терминнің 

бастапқы таңбалануы қандай еді? 

Ол орыс тіліне қандай (згеріспен 

енді және қазақ тіліне қандай прин-

цип бойынша қабылданды?» де-

ген жайттарға назар аудару қажет. 

Мысалы, 1-топтан криптовалюта 

с(зінің латын графикасымен таңбалап 

к(рейік: krıptovalıý ta-13. Бұл жерде ки-

рилл қарпімен 12 әріптен тұратын с(з 

к(пшілік арасында сауатсыздықтың 

белең алуына себеп болуы мүмкін. 

Кірме с(здердің үшінші тобынан да 

мысалдардың таңбалануын келтірейік: 

paromdyq ó tkel, ego stik mú dde, da  darys 
s kldary, kó lik-log st ka. Терминдердің 

келесі тобына кірме с(з бен қазақ 

с(зінің бірігуі арқылы қалыптасқан 

тілдік бірліктерді жатқызған болатын-

быз. Олардың латын әліпбиі бойын-

ша жазсақ geosa asat-10, геосаясат. 

Кирилл нұсқасында 9 таңбаның, я 

дифтонгі  и+а-ның қосарлануы 

арқылы таңбаланғандықтан, латын-

ша нұсқаның 1 әріпке артқан дығын 

к(реміз. Ал qaltafon с(зін таң ба лағанда 

айтарлықтай (згеріс байқалмайды.

Сонымен, шет тілдерінен еніп 

Қалбике ЕСЕНОВА, 
филология ғылымының 

докторы,  профессор

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

«ӨЗ ТІЛІН БІЛМЕГЕН ЕЛ – 
ЕЛ БОЛМАЙДЫ»
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Қолдау тапты

Gйткені мұндай маңызды шешімді 

біз ұзақ жылдар бойы күткеніміз рас. 

Кириллица әліпбиін пайдаланғанымыз 

т(л әріптердің дыбысталуына айтар-

лық тай теріс әсерін тигізді. Қазақи 

әріптерді табиғи қал пында айту, үндес-

тік заңды лығы (згеріске ұшырады. 

Елбасы мақаласында бірінші міндет 

етіп қойылған латын әліпбиіне к(шу 

мәселесі тіл арқылы қоғамдық сананы 

жаңғыртудың ең басты алғышарты 

іспетті. Қай әліпби болсын сол халық-

тың мәдени болмысын аңғартатын 

айғақтардың бірі. Себебі мәдени мұра, 

мәдени жәдігерлер әліпбиде сақталады, 

әліпби арқылы келесі ұрпаққа жетіп 

отырады. 

Л а т ы н  т а ң б а л ы  ә л і п б и д і ң 

маңызы зор. Осыны ескеріп ла-

тын әліпбиіндегі мемлекеттерді 

айтпағанның (з інде  Жапония, 

Қытай, тіпті (здері үшін тарихи ки-

рилл әліпбиіндегі Беларусь, Ресей, 

Украина және т.б. мемлекеттерде 

латын әліпбиінің (зіндік стандарт-

тары қабылданып, бекітілген. Бізде 

латын әліпбиі бекітілмегендіктен 

халықаралық құжаттар, пошта алма-

суда, тіпті жеке құжаттарымызды тол-

тыруда біз стандартталмаған әліпбиді 

пайдаланып жүрміз. Бұл жай к(бімізді 

ойландырады. Нақты шешім қажет.

Саян АЙТҚОЖАҰЛЫ
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Күшікбай – құдық. Қарақия ауданы. Антропогидроним.

Кіндікті – құдық, қоныс. Қарақия, Маңғыстау ауд-да. 

«Су кіндігі – «қазып келе жатқандағы мол су к(зінің орны» 

(F.Спан, Ж.Дүйсенбаева, 218). Мағынасы: «мол су к(зді 

құдық».

Кішкенеқұм – қыстау. Мұнайлы ауданы. Атау кішкене 

(сын есім) және құм (зат есім) с(здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «к(лемі кішкене құмы бар қыстау».

Кішкентай түйесу –тұзды құдық. Түпқараған ауданы. 

Мағынасы: «суы аз, түйе суарылатын құдық».

Кіштің  – аңғар. Түпқараған ауданы. К(нетүркі 

тілінде кіш- «кіші, кішкентай, аз» деген мағына берген 

(А.Т.Кайдар, 214). Атаудың мағынасы: «кішкентай аңғар 

болуы» мүмкін.

Кіші ағашты – бұлақ. Маңғыстау ауданы. Атау кіші 

(сын есім) және ағашты (сын есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «қасында ағаш (скен, суы 

аздау бұлақ».

Кіші ақмая – Маңғыстау ауданындағы д(ң. Атау кіші 

(сын есім) және ақ (сын есім), мая (зат есім) с(здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «маяға ұқсас аласалау 

д(ң».

Кіші кеңдірлі – құдық. Қарақия ауданы. Атау кіші (сын 

есім) және кендірлі (сын есім) с(здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «кіші аңғардан қазылған құдық».

Кіші керт – шатқал. Маңғыстау ауданы. Атау кіші 

(сын есім) және керт (зат есім) с(здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Керт – д(ңес жер, тік жар, құлама жар» (Туркм.-

русский словарь, 393) деген с(з. Сонда атаудың мағынасы: 

«кішілеу тік жарлы д(ңес жер».

Кішіқаратүйе – құдық. Бейнеу ауданы. Атау кіші (сын 

есім) және қара (сын есім), түйе (зат есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «суы аз құдық».

Кіші қырғын – қорым. Қарақия ауданы. Атау кіші (сын 

есім) және қырғын (зат есім) с(здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Ел аузындағы деректе, Қырғын аталатын жер, 

бір жылы қарашешек індетінің отыздың үстіндегі адамды 

бір түнде алып кетуіне байланысты қойылған» делінеді 

(М.Нығметуллаев, Т.Кезбаев, 43). Мағынасы: «к(лемі 

шағын қорым».

Кіші сор – қоныс. Бейнеу ауданы. Атау кіші (сын есім) 

және сор (зат есім) с(здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «(сімдіктері (те сирек, кішкене тұзды ойпаң».

Кішітеріскенді – құдық. Маңғыстау ауданы. Атау кіші 

(сын есім) және теріскенді (сын есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «теріскен к(п (скен жерден 

кейін қазылған құдық».

Кішішетпе – бұлақ. Маңғыстау ауданы. Атау кіші 

(сын есім) және шетпе (зат есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Шетпе атауы ж(нінде түрлі этимо-

логиялар қалыптасқан. Мәселен, Е.Қойшыбаев: «шет 

және аффикс -пе: калың (скен шетен ағашы» десе 

(Е.Қойшыбаев, 252), Костенко мен Е.Gмірбаев «Ожу-

вут степи» кітабында Шетпе атауы түрікменнің осы 

аттас тайпасының аты дейді: «...XIII ғасырдан бері осы 

жерді моңғол шапқыншылығынан ығысқан түрікменнің 

«шетпе» руы мекендеді (А.Костенко, Е.Gмірбаев, 

121).  Ал С.Қондыбай: «Шетпе с(зіне дыбыстық (згеру 

жағынан ең жақын келетін с(з – «жетімек» атауы. Яғни 

«жетімек» – «джетмек» – «четпек» – «шетпе (к)» (згеруі 

тілдің заңдылығына толық сәйкес келеді» деп к(рсетеді. 

Жергілікті баспас(з беттерінде: «Шетпені ең соңғы 

мекендеген түрікмендер еді. Fсіресе түрікменнің сегіз 

арыс Сейілхан дейтін руының тарамдары мекендеген. Ол 

кезде түрікмендер Шетпені «Чешме» деп атайды екен. 

Бұл түрікменнің бұлақ к(зі деген с(зі» деген мәліметтер 

кездеседі. Шетпе деп бұлақ та аталады. Шетпе топонимі 

түрікмендік емес, парсының чешме – «қайнар к(з, бұлақ 

деген с(зінен пайда болған. Атаудың мағынасы: «суы аз 

қайнар к(з, бұлақ».

Кіші шұқыр ой – Маңғыстау ауданы. Атау кіші (сын 

есім) және шұқыр (зат есім), ой (зат есім) с(здерінің бірігуі 

аркылы жасалған. Мағынасы: «кішілеу қазылған, ойылған 

жер».

«Маңғыстау облысының топонимиясы» 
кітабы бойынша дайындаған 

Дәуіржан Т3ЛЕБАЕВ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

«КҮНДЕЛІК КЕРЕКТЕР»
Шамғали Сарыбаевтың еңбегі хақында

-шы, -ші жұрнағы арқылы жасалған: 

баяндамашы, еңбекші, тыңдаушы, 
с"йлеуші, қосыла с"йлеуші, к"мекші, 
к"шіруші, қызметші, бағалаушы, жалшы, 
сауалшы, машинашы, тілші, тамашашы, 
спартакшы,  жұмысшы, жұмыс істеуші, 
стенеграпшы, колхозшылар, жазушы, 
оқушы, қарсы шығушылар, жақтаушы, 
т ә р б и е ш і ,  ж е т е к ш і ,  и т е р м е ш і , 
айғайшы, билікші, капиталшы, жәрдем 
беруші, кәсіпші, шепке алушы, раппак-
шы, кезекші; -лық, -лік, -дық, -дік, 
-тық, -тік жұрнағы арқылы жасалған: 

баяндамалық, жетекшілік, үгіттік, 
жақшалық, большевиктік, кәсіпшілік, 
ш а р у а л ы қ ,  к " р н е к т і л і к ,  а й ш ы қ , 
сабырлық, ақырындық, шаруашылық, 
ауылдық, шеберлік, жұмыссыздық, 
капиталшылық, тұрақтамаушылық, 
о р т а л ы қ ,  с а я с а т т ы қ ,  п ә н д і к , 
к"пшілік, мәдениеттік, ұғынғыштық, 
нанғыштық, басшылық, кемшілік, 
жетімсіздік, иесіздік, "мірлік, қоғамдық, 

қол қойылды» немесе «... Алматы 

қаласындағы кәсіпорындар» деген 

с(йлемдер мен с(з тіркестерін дұрыс 

жеткізе алмауын немен түсіндіруге бо-

лады? Шындығында, бұл орфоэпиялық 

заңдылық бойынша айтылуы «...Ағүй 

башшыларымен мәмлігегеліп бірғатар 

құжаттарға қолғойылды»  немесе «...

Алматы ғаласындағы кәсіборындар»  

болып дұрыс оқылуы тиіс.  Осылай 

болып келе ме? Fрине, жоқ. «Ақ алма» 

«К(к алма» қалай жазылса, солай 

оқылып, нәтижесінде сақау ұрпақ 

қалыптасып үлгерді. Осының салдары-

нан бір кездері (зді-(з түсінісе беретін 

түркі тілдестер ішіндегі оғыз, қыпшақ, 

қарлұқ  топтары бір-бірімен аударма-

шы арқылы тілдесетін болды. Тілдің 

ассимилияцияға ұшырауы басталды. 

Аударма ж(нінен әңгіме қозғағаннан 

кейін мына бір детальдарды ашып 

айтқым келеді. Кей кезде қыза-қыза 

с(йлеп кеткен ағайын: «домбырада 

ойнайды», әйтпесе, «қара пальтодағы 

жігіт» деген сықылды с(з тіркестерін 

қолданып қалады. Қазақ ешуақытта 

«домбырада ойнайды» деген емес. 

Бұл орысшадан тікелей аударылған 

с(з тіркестері. «На домбре играет», 

иәболмаса «Парень в черном пальто» 

деген с(здердің с(збе-с(з тәржімелері. 

Мұндай қасаң аудармалардан әркез 

аулақ болайық, ағайын.

Берікхан ТАЙЖІГІТ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

кәзір, әжет, кәйтіп, қатар,  мұғалым 
және т.б. деп беріледі.

Қазіргі орфографияда бірге жазы-

латын с(здер тіркес күйінде берілген: 

еңбек ақы, бет ашар, к"п жылдық, "нер 
кәсіп, ауыл шаруашылық, баспа с"з, бес 
жылдық, дем алып, жеңіл "нерлі кәсіп, 
ауыз екі, бір сыпыра, кер тартпалық, 
қол жаулық. Сондай-ақ сол дәуір 

нормасына сай к(мектес септіктің 

мен/бен/пен жалғауы да кейде б(лек 

жазылған: мақсаты мен, реті мен,  алды 
мен, қыздай қылады мен т.б.

Сондай-ақ автордың стильдік 

ерекшелігі ретінде кездей соғу, етек 
бастылық қылу, т"беге ұрғандай, 
алақаныңда қыла қою, алақаныңда 
ұстау, айдай асыла бермек, тақ-тақ 
с"йлеу секілді тұрақты с(з тіркестері 

мен малданбау, машықтану, дауам-
ды с(здерін айтуға болады. Аталған 

тұрақты с(з тіркестері ішінде, әсіресе 

етек бастылық қылу, алақаныңда 

Экран елмен жүздестіретін елші 

іспетті. Сондықтан ондағы айтылар 

ой, қозғалар пікірлерді жеткізу бары-

сында кемшіліктер болмауы тиіс. Олай 

болмаған жағдайда ұрпақ тәрбиесіне де, 

туған тілімізге де нұқсан келері анық.

Мәселен, кейбір спорт коммента-

тор ларының репортаж барысында: 

«...Түрік боксшысы (зінің аяғында 

әдемі  жүретіндіг ін байқатып.. .» , 

«...Американдық қызыл шлемдегі бокс-

шы...», «...Залдағы к(рерменнің к(п-

тігінен алма түсер орын жоқ...» деп 

с(йлеуі қандай қисынға келеді? 

Тағы бір айта кететін жай, с(зден-

с(з тудыратын «дық-дік, тық-тік, лық-

лік» жұрнақтары т(ңірегінде. К(птеген 

қазақ баспас(зі және электронды 

ақпарат құралдары «америкалық» де-

ген с(зді «американдық» деп жазып 

келеді. Тегі орыстар «американец» 

дегенге бола ма? Онда бұл с(здің түбірі 

«Америка» емес, «Американ», болғаны 

ма? Егер түбір с(здің соңғы дыбысы 

дауысты  болса, - лық, -лік жұрнақтары 

(с(зден с(з тудыратын)  жалғанбаушы 

ма еді? Сол сияқты, «Мексикандық», 

«Палестиндік» деген с(здердің де 

«Мексикалық», «Палестиналық» бо-

лып дұрыс жазылып-айтылғанын қалар 

едік. 

Бірінші с(йлемнің орысшадан 

аударылған нұсқа екендігі белгілі 

және (те сәтсіз тәржімаланған. Екінші 

с(йлем туралы: қай қазақ, қай ата-баба-

мыз о заманда бұ заман «дулығадағы ба-

тыр», болмаса «тымақтағы малшы» дер 

еді.Үшінші с(йлем де орысша құрылған. 

Fйтпесе, қазақ атам «ине шаншар жер 

жоқ», демеуші ме еді!? Жалпы мұндай 

фразеологизмдерді алмастыру, я аудару 

еш опа әпермейтіні бесенеден белгілі.

Кемшілік дегеннен шығады. Син-

гармонизм деген ұғым мүлде сырт-

та қалуға айналды.Fйтпесе, теле-

экран арқылы жаңалық жеткізуші 

тілшінің  «...Ақ үй басшыларымен 

мәмілеге келіп, бірқатар құжарттарға 

Сол тізімде к(рінбеген еңбектің бірі 

– Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың 

1936 жылы жарық к(рген «Күнделік 

керектер» атты туындысы. Бұл құнды 

мұра академик Шора Сарыбаевтың 

жеке кітапханасында сақтаулы тұр. 

Бізді қызықтырғаны, ең әуелі, кітаптың 

«Күнделік керектер» деп аталуы болды. 

Содан кейінгісі – «күнделікті керек 

болатын не нәрсе?» деген сауал еді . 

Қазақ тілінің табиғи (калька емес) 

с(зжасамында зат есім мен зат есім 

тіркесі сын есім мен зат есім тіркесіне 

дұрыс қолдана білу... Тақырыбының 

(з і  қызық:  «Тыңдау  жолдары», 

«Баяндамаға қалай даярлану ке-

рек», «Қалай баяндамалау керек?», 

«Тыңдағысы келмеу неліктен?», «Бір 

қалыпта тыңда», «Тыңдап отырып, 

демал», «Gзіңмен (зің болып кетпе», 

«Еліктіре де, тексерте де с(йле», «Та-

ныстан жатқа, б(лшектен бүтінге», 

«Қалай с(йлеген с(з қонымсыз бола-

ды?», «Қысқа, ашық, тақ-тақ с(йле», 

«Оқығаныңды әр уақыт алақаныңда 

қылу үшін»...

қарағанда жиі ұшырасады. Ендеше 

табиғи с(зжасам бойынша сын есім 

тудыратын «-лы» жұрнағы бұл жерде 

артық болып тұрар еді. Екіншіден, 

кітап мазмұны бойынша – шаршытоп 

алдында с(з алу және шаршытоп-

та с(йленген с(зді әлеумет болып 

тыңдау, жазба с(зді дайындау нор-

маларын жетік білу сол ХХ ғасырдың 

20-30 жылдарындағы күнделікті 

қажетті шаруа екен. С(здің с(йленуі 

мен тыңдаушысына жетуіне дейін, 

тыңдаушысының зердесіне тоқуы мен 

жадында сақтауына дейін, жазба с(зді 

дайындаудан, жазылған мәтінді түсініп 

оқуға дейінгі «нәрселер» ол  заман 

үшін – қазіргідей үшінші-т(ртінші 

дүниелер емес, бірінші екен.

Сонымен, біз бұл мақаламызда 

аталған кітаптың тілдік құралдарына 

тоқталуды ж(н к(рдік. 

Шамғали Сарыбаев  – қазақ 

тілінің тұңғыш әдіскер ғалымы, 

А.Байтұрсынұлы бастаған  қазақ  тiл   

бiлiмi тұлғаларының iзiн баса келген 

ғалым. Кеңестік Қазақстанда мектеп 

ісін дұрыс жолға қою, мұғалім даяр-

лау, қазақ тілін оқыту әдістемесін 

табу сияқты ең күрделі,  қадірін 

к(пшілік біле бермейтін, «істегені 

к(рінбейтін істермен» айналысқан, 

б і р н е ш е  ғ ы л ы м и - ә д і с т е м е л і к 

еңбектер дің авторы.  Ғалымның 

«Қазақ тілі методикасының кейбір 

мәселелері», «Жаздырып үйретудің 

әдістері», «Мектеп тәжірибелері», 

«Қазақ тілі методикасының про-

граммасы», «Үлкендер үшін әліппе», 

«Екпінді  күш. 1 класс үшін оқу 

кітабы», «Орыс мектебінде қазақ тілін 

оқыту методикасының мәселелері», 

«ІІІ кластың қазақ тілі оқулығына 

методикалық нұсқаулар», «Күнделік 

керектер (ана тілі мұғалімдеріне)» 

және т.б. тәжірибе негізінде (қазіргіше 

айтқанда апробацияланған, экспери-

мент жасалған) жазылған еңбектерін 

бүгінде біреу білсе, біреу білмейді. 

Ғалымның «Күнделік керектері» 

(зекті мәселеге арналады. Мәселен, 

баяндама не лекцияны дұрыс тыңдай 

білу, баяндамаға дайындалу, тезис 

жасау, конспектілеу, оқыған кітапты 

Еңбектің тілдік ерекшеліктеріне 

келсек:

Алдымен байқалатыны – шет 

с(здердің қазақ тілінің айтылу заңына 

бейімделіп жазылғаны, мысалы: сте-
неграп, стенеграпшы, порма, п"нкіт, 
кәртішке, н"мір, кәнверт, спеске, 
жағырапия, зәметкі, р"л, әтметкі, 
аптаритетті, құлып, паспырт, әтірет, 
енженер, "ктәбір, д"кібір, кәніспек, 
әнкет, нербі, пәмилие, зауыт, әтметкі, 
мәмент, пәлсепе, пропессир, просент, 
шк"л, доктыр, тәбіл, іздел, үстел, сый-
пыр, сиез, диппекті, және т.б., ал мына 

с(здер қазақ тілінің (з с(зіне айналған: 

сүрек (срок), пәкіт (факт), кәнсәнтір, 
с"тке (сутка), ендікші (индукция), 
дедікші (дедукция).

Содан кейінгісі – орыс тілі емлесі-

мен жазылған с(здердің де қатарласып 

жүргені, мысалы:  справка, программа, 
объекті, схема, план, интонация.

Бүгінде  қолданылмайтын мынадай 

терминдер де бар: келтірінді – справка, 
қияп – поза, мантық – логика, оғаз – 
нотация.

Қазақ оқырманының түсінігін 

арттыру әдісі – орысша-қазақша, 

қазақша-орысша нұсқаларын қатар 

қолдану дәстүрі  – орынды пайда-

ланылған. Айталық: Мұның істеген 
кәсіптеріне, профессиясына жанас-
тырып с"йлеуде пайдасы бар. Олай 
болса схема деген қолыңдағы дерек-
тен (кітаптан) алып план-жоспар 
жасалмай айтар с"зінің міндетіне 
қарай (немесе айту керектігіне қарай) 
план жасасаң, мұның схема болады. 
Қағазыңның бас жағына баяндамаңның 
тақырып-темасын жазасың. Типтес 
(түрлес) баяндаманың схемасы бір бо-
лады да, типтес болмаған баяндаманың 
схемасы бір-бірінен басқа болады. 

Қазіргі қазақ тілінде сурет, және, 
дәреже, әбден, қате,  мағына  деп 

қолданылатын с(здер сол кездің нор-

масына сай сүгірет, жана, даража, 
абдан, қата, мағана деп қолданылады. 

Қазіргі орфографиялық ережеге сай  

қазір, қажет, қайтіп, қатер, мұғалім 

деп жазылса, латынжазулы сол кездің 

емлесінде сингармонизм заңына 

бағындырылып не жіңішке, не жуан  

қ ы л а  қ о ю ,  а л а қ а н ы ң д а  ұ с т а у 

фразеологизмдері жиі қолданылады. 

Мысалы: Кейбір жолдастар баяндамаға 
кездей соғып кездеседі. Мұның бәрі 
де к"ңілді екінші нәрсеге аудырып, 
баяндаманы емін-еркін тыңдауыңа 
етек бастылық қылады. Кейбіреулер 
баяндамашының не болмаса мұғалімнің 
с"зін есіткеннен-ақ есі ауа, "зін "зі 
ұмытып тыңдайды да баяндаманың 
орта жеріне жетпестен-ақ 10-15 ми-
нуттан соң шаршап, т�беге ұрғандай 
тұрып қалады. Бұл жазғандардың бір 
пікірді түгендерлік болмаса да негізгі 
пікірлердің ұшығын к"рсетерлік бол-
с ы н  ( н е г і з г і  п і к і р л е р д і ң  с и р а ғ ы 
шығып тұрғандай қылып жаз, керек 
қылғаныңды тартып алғандай болсын).  
Тағы бір ескертетін нәрсе, жиналыста 
айтылған адамдарың барлығын, бар 
екендігін білсең, олардың бет пердесін 
аша («жатқан жыланның құйрығын 
баса») с�йлеу керек болады. Күні бұрын 
оқығандарыңа әбден назар салып жеті 
"лшеп бір пішу керек. Тыңдаушыларды 
сүттей ұйыту үшін, баяндамашы 
нені білуі керек? Кейбіреулер жұрт 
алдында қошемет қылып отырып, 
мәйм"ңкелеп отырып с"зін "ткізгісі 
келеді, бұлай қылғанда ісімен жақпай 
«қыздай қыладымен» жаққан адамдарға 
ұқсайсың. Аспай-саспай түсіндіре, 
соқырға таяқ ұстатқандай, анық 
қылып с"йлеуді ұмытпау керек. Олай 
болатын болса, тыңдаушылар бекер 
аңырайып имамға ұйыған сопылар-
дай болып қалмас үшін баяндамашы 
аудиторияның тыңдауын жаңалап 
отыруы тиіс. Аудиторияның ұясына 
су құйылған құмырсқадай қыл да, ар-
тынша су сепкендей басып тыныштан-
дыра біл. Анық, ашық «тайға таңба 
басқандай» қылып с"йлеу – �зім үшін 
с�йлемеймін "зге үшін с"йлеймін дегенді 
мойындаған жолдастардың міндеті. 
С"йлем арасындағы жақшалық с"здер 
оқығаныңды түсінуге етек бастылық 
қылады. «Арбаң сынып, "гізің сынып» 
оқитын болмай, сенің оқығаныңа 
жұрттың айызы қанатын қылып оқуың 
керек және т.б.

С(зжасам жұрнақтары (німді 

қызмет еткен: 

ұғынғыштық, жолдық, кезекшілік, 
шеберлік және т.б.; 

-ты,  -т і ,  -лы,  -лі ,  -сыз,  -с із : 

тәртіпті, "нерлі, тәртіпсіз, үздіксіз, 
оқымысты, ұғымды, сауатты, сауат-
сыз, сызықты, к"рнекті, мәдениетті, 
жеміссіз, қолайлы, сиысулы, ұнамды, 
орнықты, келтірінді және т.б.;   

-ыс, -іс жұрнағы арқылы жасалған: 

айтыс, ұсыныс, талас, к"теріліс, 
т"ңкеріс, "ндіріс, құрылыс, "згеріс және 

т.б.; 

-ым, -ім жұрнағы арқылы жасалған: 

"нім, ұғым, б"лім және т.б.; 

-ма, -ме, -ба, -бе: бастама, лептеме, 
баяндама, айырма, к"шірме, теңгерме 
және т.б.; 

-ша, -ше жұрнағы арқылы жасалған: 

кітапша,  б"л імше,  тақырыпша, 
маңдайша, ұлғатша және т.б.; 

-шыл,  -шіл  жұрнағы арқылы 

жасалған: оңшыл, солшыл, ұлы орыс-
шыл, ұлтшыл, т"ңкерісшіл және т.б. 

с(здердің к(бі қазір де актив қол-

даныста, кейбірі тарих қойнауында 

осылай қалған.

Қорыта айтқанда, латын әліпбиіне 

оралу тарихымыздың т(рінде қалған ой-

лар мен с(зқолданыстарды қайта зерде-

леуге осылай шақырады. Жаңаша ойлау 

деген ұлттың табиғатына, тілдің болмы-

сына жат, (згенің болмысынан шығару 

емес, жаңаша ойлау деген ұлттың бол-

мысы мен табиғатынан шығатын, ұмыт 

қалған к(не мен ескіні қалпына келтіре 

отырып, жаңаша  пайымдау.

Құралай КҮДЕРИНОВА, 
С.Демирель атындағы университет

профессоры, филология 
ғылымының докторы

Тастағы Тараз тарихы

АТАМЕКЕН

   -       
   - , . .     

    «   »  
  -    «  

»    . 

Талғар топонимдерінің құрамындағы 

«тал»  с(з і  (зара  мәндес,  әр і  б ір 

түбірден болуы керек. Э.Мурзаевтың 

к(рсетуінше, тәжік тілінде «таль» – 

«тау, жота, жон, шоқы, биік, т(бе». 

Атаудың екінші сыңарындағы «ас» с(зі 

орал-алтай тілдерінде (те ерте заман-

дарда қолданылса, қазірде кейбір тілдер 

қорында берік сақталған. Мысалы, хан-

ты тілінде «ас» – «су, үлкен (зен», хакас 

тілінде «Талакан» («кан» – (зен тава Азас) 

«ас» – «(зен, су», казас («ас» – «(зен»). 

Егерде аталған с(здердің лексикалық 

мән-мағыналарына жүгінсек, «Талас» 

– «таудан құлай аққан (зен», «тау (зені» 

деген мағынаға ие сияқты» дейді ғалым. 

Ғалым бұл аралықта тарихи-салыстыр-

малы грамматика принципіне сүйенген. 

«Тал» ежелгі қолданыста тау, «ас» су, 

(зен деген мағынаны білдіретін болса, 

біздіңше, ғалымның бұл тұжырымы да 

ойға қонымды. Шындығында, Талас 

(зені таудан күркірей басталып, қазақ 

даласын тіршілік нәріне б(леп, еркелей 

ағады.

Сондай-ақ жоғарыда айтқанымыз-

дай, автор ежелгі Таразға қатысты 

т а р и х и  д е р е к т е р д і ,  і р і  т а р и х и 

оқиғаларды, болмаса саяхатшылардың 

жазбаларын орнымен келтіреді. 

Саяхатшының осы жазбасы арқылы 

осыдан 800 жыл бұрынғы қасиетті 

Тараз  қаласының келбет ін  к(з 

алдыңа елестетуге болады. Иә, ол 

кезде де Тараз қаласы тұрғындары 

бау-бақшамен айналысқан тәрізді. 

Үйлердің үйме-жүйме орналасуы 

және оның т(ңірегінде халқы к(п елді 

мекендердің қоныс тебуі қаланың 

үлкендігін, халық санының (з зама-

нына сай к(птігін білдіреді. Мешіттің, 

х а н  б а з а р д ы ң  б о л у ы  қ а л а н ы ң 

мәдени-рухани келбетін, үлкен сауда 

орталығының болғанын байқатады. 

Талас (зені сол уақытта да ағынын 

бәсеңсітпей ағып жатыпты.

Бір ғана мысал т(ңірегінде біздің 

бұған кеңінен тоқталып отырғанымыз 

оқырман кітап арқылы Жамбыл облы-

сының қасиетті, киелі орындары 

ж(нінде жан-жақты мол мағлұмат 

алады. Сондықтан (ңір тарихын тану-

да, жер-су аттарының мән-мазмұнын 

білуде кітап пайдалы, қажетті болып 

шыққан.

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
филология ғылымының докторы, 

профессор

Аталған кітап оқырман үшін Ұлы 

Жібек жолы торабындағы Жамбыл 

облысының қасиетті орындарының 

атауларының сыры тілдік, этномәдени 

тұрғыдан зерттелгенімен құнды. 

Сондай-ақ кітап-альбомның к(пшілік 

үшін танымдық, тағылымдық сипаты-

мен қатар ғылыми да мәні бар. Шын-

туайтында, бұл еңбекті ғалымның к(п 

жылғы ғылыми ізденісінің нәтижесі 

деуге болады.

Оқырман кітап-альбомнан (зіне 

қажетті  к(птеген мағлұматтарды 

ала алады. Мәселен, Тараз қаласы, 

ғалымның айтуынша, 2000 жылдық 

дәуірінде атауын тоғыз рет (згерткен. 

Fрине, қала атауының (згеруінде түрлі 

тарихи жағдайлардың, кезеңдердің 

әсер-ықпалы мол болды. Қаланың 

біздің заманға дейінгі ежелгі аты То-

ло-со болуы, одан кейін Талас, Тараз 

деп аталуы негізінен ойға қонады. Ал 

одан соңғы моғол дәуірінде Янги-Тараз, 

қытай жазбаларында Долос деп аталуы 

да белгілі. Ал бір кездері қаланың На-

манган к(ше деп аталуы қызықты жайт. 

Шыны керек, бұл біздің назарымызға 

ілікпепті. Қаланың кейін Fулие-Ата, 

Мирзоян, 1938 жылдан Жамбыл, 1997 

жылдан Тараз аталуы туған қаламыздың 

түрлі тарихи кезеңді басынан кешіргенін 

айғақтайды. Бір ғажабы, Тараз қаласы 

орнын ауыстырмаған, талай қираса да, 

күл астынан қайта к(теріліп, тіршілігін 

жалғастыра берген. Оған, біздің ойы-

мызша, қаланың орналасу география-

сы, (зеннің жағасында болуы, керемет 

жанға жайлы табиғат аясы себеп болған. 

Осындай мәңгілік қаланы мақтаныш 

тұту, оның тарихын білу қазіргі жастарға 

керек деп білеміз.

Еңбектің тағы бір басты ерекшелігі 

– к(не жер-су атауларын жинақтап 

қана қоймайды, оның шығу, айты-

лу тарихын, яғни этимологиясын 

тілдік тұрғыдан салыстыра зерттеп 

анықтауға ұмтылыс жасайды. Ойы-

мыз бір бағыттан тарату үшін тағы 

да сол жоғарыда с(з етілген «Талас» 

атауына мән берелік. Шындығына 

келгенде, «Талас» – «Тараз» атауы 

т(ркіндес с(з, дыбыстық (згерістерге 

ұшыраудың к(рінісі. Енді осы «Та-

лас» с(зі қандай мағынаны білдіреді? 

Зерттеуші З.Құламанова ғалымдардың 

зерттеу қорытындыларын жан-

жақты саралай келіп, мынандай ойға 

тоқталады:

«Біздің пайымдауымызша, Талас, 
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Музейдің басты міндеттерінің бірі 

– Қазақстанның рухани және мәдени 

мұрасын насихаттау, елордамыз Аста-

наны мәдени және халықаралық 

деңгейдегі гуманитарлық орталық 

ретінде және Қазақстанды тұтастай 

к(не тарихы мен бай мәдениеті бар 

қарқынды дамып келе жатқан за-

м а н а у и  м е м л е к е т  р е т і н д е  т а -

н ы т у .  Ж а һ а н д а н у  ж а ғ д а й ы н д а 

(скелең ұрпақтың тарихи санасын 

қалыптастырудағы, тарихи мұраны 

сақтау, патриотизм мен азаматтықты 

тәрбиелеу ісіндегі мәдени-білім беру 

және ғылыми-ағарту орталықтары 

ретіндегі музейлердің р(лі ерекше. 

Бүгінде музейлер мен галереялар 

тек қана мәдени құндылықтарды 

сақтап қана қоймай және оларды 

 насихаттайды, мәдени-ағартушылық, 

тәрбиелік қызметті жүзеге асырады.

Қазіргі кезде елімізде музей – 

ғылымның, білімінің, мәдениеттің 

қалыптасуына ықпал ететін ғылыми-

танымдық бағытта қызмет атқаратын 

(з алдына дербес мекеме. 

Музей заттық және рухани құнды-

лық тарды танытуда, ғылыми тұрғыда 

зерттеп, оның нәтижелерін насихат-

тауда, осы негізде тәлім-тәрбие беруде 

маңызды р(л атқарады. Ол ғылымның, 

білімнің, мәдениеттің қалыптасуына 

ықпал ететін ғылыми мекеме ретінде 

(скелең ұрпақтың тәрбиесіне, тарихи 

сананың қалыптасуына ықпал етеді. 

Қазақ халқының болмыс-бітімін, 

асыл мұраларын, ұмыт болған та-

рихын қазіргі ұрпақтың жадында 

жаңғыртатын, санасына сіңіретін, 

сонымен қатар ел тарихын барша 

әлемге паш ететін, шет елден кел-

ген қонақтарды (зінің әсемдігі мен 

жүйелілігі арқылы таңғалдыратын 

механизмнің бірі – музей. 

Қазіргі кезеңде музейлер алдында 

болашақ үшін мәдени мұраны сақтау 

және тарихи мәнді құндылықтарды 

к(рсету,  насихаттау мәселелері 

тұр. Мәдени құнды к(не заттарды 

дәріптеу, жалпыадамзаттық мәнін 

ашу арқылы музейге келушілердің 

адамгершілік, рухани (суіне әсер 

ету, ағарту мақсаттарын әрбір му-

зей (з саласына сай музейлік орта 

жағдайында іске асыруда. Мыса-

лы, Қазақстан музейлері к(птеген 

мерекелерге, мерейтойларға орай 

ғылыми-тәжірибелік конференци-

ялар, тақырыптық к(рмелер, се-

минар, д(ңгелек үстелдер мен экс-

курсиялар ұйымдастырады. Олар 

Тәуелсіздік күні, Отан қорғаушы күні, 

Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

құрбандарын еске алу, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік рә-

міздері күні, Білім күні, Мәдениет 

және (нер қызметкерлерінің күні, 

Тұңғыш Президент күні, Наурыз мей-

рамы, Қазақстан халқының бірлігі 

күні, Халықаралық музей күні және 

т.б. Ұйымдастырылған шаралар бары-

сында музейде к(рсетілген мәліметтер 

Ж и ы н н ы ң  т і з г і н і н  ұ с т а ғ а н 
Қырғызстанның аса к(рнекті ақыны, 
белгілі қоғам қайраткері Мархабай 
Азаматов кіріспе с(зінде ұлы сурет-
кер Шыңғыс Айтматовтың мерей-
тойы басталғанын, үлкен той күзде 
(тетін айта келіп, алғашқы с(зді негізгі 
 баяндамашы, белгілі айтматовтанушы, 
академик Абдылдажан  Ахматалиевке 
берді. Сонау бозбала кезінен  бастап 
б ү к і л  с а н а л ы  ( м і р і н  А й т м а т о в 
шығармаларын зерттеуге арнаған ол 
әлемдік мәдениетке Айтматов салған 
мол олжа жайлы толымды ой толғады.

Қырғызстанның халық жазу-
шылары Т(леген Мамиев, Мелс 
 Акбаров, мемлекеттік Патенттік-
техни калық кітапхананың директоры 
Айнұр Кенжебаева Шыңғыс  Айтматов 
шы ғар машылығының Орта Азия 
 республика қаламгерлеріне тигізген 
оң әсері жайлы әңгімеледі.

Осы алқалы жиынға қырғыз қа-
лам  герлерінің арнайы шақыруымен 
Алматыдан ат арытып келген жазу-
шы, Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты Сәбит Досанов былай деді: 
«Шыңғыс Т(реқұлұлы Айтматовтың 
(мірінде Қазақстанның алатын оры-
ны аса зор әрі (те маңызды. Оның 
талантын бірінші болып таныған 
ұлы Мұқаң – Мұхтар Fуезов 34 
жастағы Айтматовтың Лениндік 

мен заттар – тарих куәсі, оқу-тәрбие 

орталығы екендігін дәлелдейді. 

Қазіргі заманғы кез келген түрдегі 

және бағыттағы музейлердің басым 

аудиториясы болып, ЖОО, колледж 

студенттері, оқушылар, мектеп жа-

сына дейінгілерді қосқандағы барлық 

жастағы балалар болып табылады. 

Мұражай қорында жинақталған 

мұралармен танысу, тәрбие, білім 

беру үрдісінде оқушыларға нағыз 

ұлттық б іл ім  нег іздерін  беруге 

мүмкіндік  тудырады деп санаймыз. 

Ол мүмкіндікті, біз, мектеп, колледж, 

ЖОО мен мұражайлар арасындағы 

тығыз  байланысты қамтамасыз 

ету жұмыстарының нәтижесінде 

 пайдалана аламыз. 

Мәселен, ұйымдастырылған жыл-

жымалы к(рмелер, музей қорындағы 

суреттер, фотоальбомдар, буклеттер, 

бейнефильмдер, слайдтар, белгілі бір 

тақырыпқа қатысты бар жәдігерлер 

жұртшылықты мұражай мұралары 

арқылы ізденушілікке, зерттеушілікке 

баулиды. Нәтижесінде тарихи мұ-

ралар арқылы адамдардың музейге 

деген к(зқарастары (згеріп, қызы -

ғушылықтары артып, тарихи орын-

дарға саяхат жасап, музей экспозици-

яларын (з к(зімен к(руге ынталары 

арта түседі деп сеніммен айта аламыз.

Музей ісінің жан-жақты дамуы 

үшін бір ғана музей қызметкерлері 

ғана  емес,  баршамыз музейдің 

қажеттілігін сезініп рухани байлық 

к(зі ретінде мақтанышпен дәріптеп 

жүрсек нұр үстіне нұр болары анық. 

Бүгінгі таңда музей ісінің ғылыми 

бағытта дамуы, оған тарихи маңызы 

бар жәдігерлерді к(ру үшін ғана емес, 

зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ел-жер, 

(лке тарихының к(не к(здері арқылы 

сараптама жасай аламын деп келетін 

ұстаздар, студенттер, оқушылар, 

зерттеушілер мен ғалымдар к(птеп 

саналады. Gткеніңді білмейінше, 

бүгінгі күннің мәнін және келешектің 

мақсатын түсіну мүмкін емес. Олай 

болса, музей ісінің жан-жақты да-

муы мен (з  (лкеміздег і  тарихи 

және мә дени құндылықтарымызды 

 к (  з  д і ң  қ а р а ш ы ғ ы н д а й  с а қ т а п , 

 ұр пақтан-ұрпаққа жеткізу музей қыз-

меткерлерінің басты мақсаты.  

Алмагүл ҚАЖЫМҰРАТ, 
«Бейбітшілік және келісім 

музейінің» қызметкері

АСТАНА

сыйлықтың лауреаты атағын алуы-
на бірден бір себепші, қамқоршы 
болды. Шыңғыстың «Жәмиласы» да 
ең алғаш Қазақстанда, «Лениншіл 
жас» газетінде жарияланды. К(рнекті 
әдебиетші Қалжан Нұрмахановтың 
 аудармасымен. Шыңғыс Т(реқұлұлын 
«Адамзаттың  Айтматовы» деп алғаш 
атаған да, алғаш жазған да қазақ 
 қа лам герлері. Содан да оның шығар-
ма ларындағы оқиғалар қазақ жерінде 
(туі Шыңғыс ағаның уақытының 
к(біне Алматыда (ткізуі,  қазақ 
қаламгерлерімен достық қатынаста 
болуы заңды. Менің 25 жасымда жа-
зып, 27 жасымда жарық к(рген «Ақ 
аруана» повесімді оқып, сүйсінген 
Шыңғыс аға мені Олжас Сүлейменов 
арқылы тауып, одақтың сол кездегі 
бірінші хатшысы Fнуар Fлімжанов 
а р қ ы л ы  ш а қ ы р ы п ,  т а н ы с ы п , 
табысқаны менің (мірімдегі сірә да 
естен кетпейтін сәулелі сәттердің бірі. 
Кейін Шыңғыс аға: «Сәбитжан ты 
много сделал для развития казахской 
литературы. Тебя читают и любят род-
ные тебе люди... А это много значит» 
деп жазды. 

Айтматов мерейтойы басталды. 
Енді ол той әлемнің барлық елінде 
жалғаса бермек.

Нұркен ЖАНДSУЛЕТҰЛЫ 

Рухани байлық көзі

Адамзаттың 
Айтматовына арналды

МҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

ТАРИХПЕН ТІЛ ҚАТЫСУ – 
Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ, Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының директоры, 
тарих ғылымының докторы, профессор:

ойлана бастады. Бірақ Патша Gкіметінің 

кезеңінде қазақтан шыққан кәсіби тарих-

шылар болған жоқ. Қазақ тарихын зерттеу, 

тарихты жазу міндетін Алаш қайраткерлері 

атқарды. Fлихан Б(кейханов мамандығы 

инженер болса да, тарихи тақырыптарға 

қалам тартты. Қошке Кемеңгерұлы да 

с(йтті. Ол кісінің, тіпті жоғары білімі 

де жоқ еді. Медицина маманы Санжар 

 Асфендияров, жол инженері Мұхамеджан 

Тынышпаев,  мемлекет қайраткері, 

к(рнекті ақын Сәкен Сейфуллин тарих-

тан алыс кете алмады. Осы бағытта біраз 

еңбектер жазылды. 

Бір с(збен айтқанда, қазақ зиялылары 

тарихты қолдарынан келгенше жазды, 

бірақ кәсіби тарихшы болмағандықтан 

олардың бір жағынан ұтып, екінші 

жағынан жеңіліп тұрған жері де сол бол-

ды. КСРО кезінде тарихтан тұңғыш ғылым 

докторымыз Ермахан Бекмахановты 

алатын болсақ, ол «ХІХ ғасырдың 20-40 

жылдарындағы Қазақстан» деп аталатын 

іргелі еңбегінде Кенесары ханды халықтың 

к(зқарасымен жазамын деп 25 жылға сот-

талды. Анна Панкратова бастаған бір топ 

мәскеулік тарихшылардың араласуымен 

абақтыдан босап шықты. Бек Сүлейменов 

және тағы да басқа тарихшы азамат-

тар да қуғындалды. К(рдіңіз бе, қазақ 

тарихшыларына саяси-идеологиялық 

тұрғыдан осындай қысымдар жасалды. 

Gйткені тарихи ақиқат айтылмау ке-

рек болды. Дегенмен, 1960-70 жылдары 

біздің тарих ғылымымызда серпіліс пайда 

болды. Қазақ тарихына, этнография-

сына, мәдениетіне қатысты к(птеген 

дүниелерге мән беріле бастады. Бұл 

мәселелерді академик Fлкей Марғұлан, 

Халел Арғынбаевтар жақсы зерттеді. Бірақ 

олар да қазақтың мемлекеттілігіне, оның 

тарихи мәселелеріне байланысты (з ойла-

рын ашық айта алмады. 

Осындай к(птеген себептердің сал-

дарынан еліміздің тарихы жан-жақты әрі 

толыққанды зерттелмеді. Ал бұрынғы 

берілген ғылыми бағалар мен материалдар 

ішінде еуроцентристік к(зқарас басым 

болды. Кеңес Одағы тұсында партия мен 

комсомол, коммунизм жолы арқылы 

индустрияландыру, колхоз-совхоздар-

ды құру және тағы осы бағыттағы басқа 

тақырыптарға ден қойылды. Аға буын 

тарихшы-ғалымдар ғылыми ізденістері 

ретінде осы бағыттарды таңдауға мәжбүр 

болды. Оларды бұл үшін кінәлаудың 

қажеті жоқ, (йткені елдегі жүйе мен тәртіп 

сондай еді. Бүгіндегі белгілі тарихшылары-

мыз қазіргі зерттеп жүрген тақырыптарын 

ол кезде тереңдеп зерттей алмады. 

Еліміз (з Тәуелсіздігін жариялағаннан 

кейін ұлттық тарихымызды жаңаша зерт-

теп-зерделеуге бетбұрыстар жасалғаны мен 

мұнда да біраз қиыншылықтар туын-

дады. Егемендігіміздің бастапқы жыл-

дарында біз (з тарихымызға жете к(ңіл 

б(луіміз керек еді, бірақ сонша лықты 

жоғары дәрежеде к(ңіл б(ле алмадық. 

Оның әртүрлі себептері болды. Бұған 

бір себеп болған, мемлекеттің экономи-

калық қиыншылықтарды бастан кешуі, 

жұмыссыздық, халықтың әлеуметтік 

жағдайының нашарлауы, жалақылар-

дың уақтылы т(ленбеуі, тағы да басқа 

істеп, әлемнің әртүрлі тілдеріндегі ғылыми 

әдебиеттерді, пәнаралық байланыстарды 

кеңінен қолдануымыз керек. 

– Сіз шын мәнінде "те "зекті мәсе-
лені  қозғап отырсыз. Бұл біздің та-
рих ғы лымының ғасырлар тұрғысынан 
зерттелудегі кемшін тұстарды айқындап 
беріп отырғандай әсер қалдырады. Бәлкім, 
бұдан былай тарихшы мамандарды белгілі 
бір ғасырларға бейімдеп даярлау керек 
шығар. 3йткені шын мәнінде к"пшілігі ХХ 
ғасырдың ғана айналасын қарастырумен 
шектеліп жүргендей. Ал тарих мұндай 
олқылықты кешірмейді ғой. Барлығы кезең-
кезеңімен әрі жүйелі зерттелмейтін бол-
са, ұлтымыздың тарихтағы "з үлесі де 
толыққанды болмай қала ма деген қауіп те 
жоқ емес қой. 

– Сосын жағдайдың бұлайша қа-

лыптасуына әсер еткен мынадай да 

мәселе бар. 1990-2000 жылдарда диссер-

тация қорғайтын азаматтардың к(бі 

Қазақстанға қатысты тақырыпты алды. 

ХХ ғасырға қатысты дүниелерді зерттеді. 

Gйткені бұл кезеңге байланысты деректер 

қазақстандық мұрағаттарда бар. Олардың 

ішінде біршама зерттелгендері де бар. Ал 

басқа тақырып алу үшін, оны шетелдік 

мұрағаттарға барып зерттеу үшін қомақты 

қаражаттың керек екені белгілі. Бұл – 

бір. Екіншіден, қазір Алаш тақырыбын 

зерттеу сәнге айналып кетті. К(п болма-

сын демеймін, бірақ Алаш тақырыбына, 

ашаршылық, репрессия жылдарына к(ңіл 

б(лген тарихшылардың 60-70 пайызы осы 

бағыттарға кетіп қалды. Ал сонда бұрынғы 

тарихты не істейміз? Ортағасырлық кезең-

сүргін уақыттарда, Екінші дүниежүзілік 

соғыстың салдарынан қазақтардың саны 

күрт т(мендеп, демографиялық ахуал на-

шарлап кеткені белгілі. Сол себепті бұл 

(ңірлер дұрыс зерттелмей қалды. Шынын 

айтқанда, қазақтың тарихы басқа емес 

алдымен қазақтың (зіне керек. Тіпті әр 

(ңірден кем дегенде он шақты ғылыми-

зерттеу институтын ашсақ ұтылмаймыз. 

Мысалы, Қарағанды облысынан Fлихан 

Б(кейхан атындағы,  Павлодардан 

Мәшһүр-Жүсіп К(пейұлы атындағы 

ғылыми-зерттеу институттары қажет. 

Идеологиялық жұмысты жүргізетін 

мамандар бұл ең бірінші тарихшылар 

ғой. Солтүстік аймақтарда сондай идео-

логиялық жұмыстарды қолға ал ғанымыз 

дұрыс. Бізде, (кінішке қарай, осы мәселе 

қалыс қалып келеді.  Сондықтан да 

к(рші елдерден жасалатын ақпараттық 

шабуылдарға да уақытылы тойтарыс 

берілмей қалып жатады. Осының бәріне 

(ңірлердегі ғылыми-институттардың жоқ-

тығы себеп болып отыр. Институттар тек 

орталықтарда ғана шоғырланған. 
2011 жылдан бастап гуманитарлық 

бағыттағы институттар нарықпен бетпе-

бет қалды. Gйткені олардың мәртебесі 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорынға 

теңестірілді. Бұл дегеніміз институтты 

басқарып отырған аппарат қызметкерлері 

ғана жыл бойы қаржыландырады да, ал 

ғылыми қызметкерлер ғылыми жобалар 

байқауына қатысып, одан жеңіп алса ғана 

қаражат таба алады. Ғылыми жоба ұта 

алмаса, қаражаттан қағылады. Қазыналық 

кәсіпорын деген жақсы шығар, бірақ біз 

бағдарламасы жүзе асты. Қазіргі таңда 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

к(птеген мәселелерге мән берілуде. 

Негізгі мәселе – отандық тарихы-

мызды бүгінгі тәуелсіздік тұрғысынан әрі 

жаңа форматта жазу тарих мәселелерін дегі 

ғасырлар бойы жасалып келген әді лет-

сіздіктен арылу, қоғамдық және тарихи 

сананы қалпына келтіру. 

Алашорда к(семі Fлихан Б(кейханов-

тың: «Тарихынан айырылған ел, тарихын 

жоғалтқан халыққа жойылып кетуі қаупі 

т(неді» деуі тегін емес.  Мысалы, ХХ 

ға сырда ағылшын жазушысы Джордж 

Оруэлл: «Кім (ткенін басқарса, сол 

бо лашақты да басқарады» деп жазды. 

Сондықтан да Елбасы ұлтымызды рухани 

жаңғырту бағдарламасын ұсына отырып, 

барлығымызды тілімізді, дінімізді, тари-

хымыз бен салт-дәстүрімізді танып-білуге 

шақырып отыр. С(зсіз, біздің заманауи 

рухани жаңғыруымыздың негізінде ұлттық 

тарих жатыр.

– Нарықтық қатынастардың келуі, 
күрделі реформалық кезеңдерде тарих, 
әдебиет, мәдениет сияқты рухани салалар, 
олардың "зекті мәселелерін қарастыру 
кейінге шегерілгендей күй кешті. Ол кезең 
«Балапан басына, тұрымтай тұсына» деген 
заман еді ғой. Сондай кездің бүгінге дейінгі 
жеткен салдарын тарих ғылымы да басынан 
кешкені белгілі. Менің байқауымша, бұл 
қазіргі таңдағы тарих ғылымының кадрла-
рын даярлауда да "з әсерін тигізіп отырған 
сияқты. Осы ж"нінде не айтар едіңіз? 

– Бүгінгі таңда тарих ғылымындағы 

н е г і з і г і  м ә с е л е н і ң  б і р і  о л  –  к а д р 

тапшылығы екенін айтуымыз керек. Мы-

салы, менімен қатар, елудің аржақ-бер 

жағындағы тарихшылар жоқтың қасы. 

Үлкен буын тарихшылар аздап зерттеп 

жүргенімен, олардың жас-шамаларына 

байланысты бұрынғыдай мүмкіндіктері 

жоқ екені рас. Оны мойындауымыз керек. 

Ғылымның қазіргі жүйесіне сәйкес «PhD» 

ғылыми дәрежесін қорғап келіп жатқан 

тарихшылар бар, бірақ олардың саны аз, 

сапасы да соншалықты жоғары емес.

Бұл орайда ежелгі тарихтан бүгінге 

дейінгі кезеңдерді зерттейтін мамандар 

тапшылығы сезіледі. Мысалы, ежелгі 

тарихтан, ортағасырлық тарихтан жас 

буын жоқ деп айтуға болады. Ол аздай 

Патша Үкіметінің кезеңін зерттеп жүрген 

мамандар да аз. Осыдан біраз уақыт 

бұрын «Хабар» телеарнасы «Сана» деген 

бағдарламаның кезекті бір санын Абылай 

ханға арнады. Бағдарламаны түсірушілер 

Абылай хан туралы айтып беретін  маман 

бар ма деп хабарласты. Сонда «Мен 

 Абылай ханның ғұмыр-тарихын білемін, 

XVIII ғасырды жақсы білемін» деген ма-

ман табылмағандықтан (зімнің баруыма 

тура келді. Міне, осындай мәселелер бар...

Бір  қуантарлығы,  қаз ірг і  таңда 

кеңестік-партиялық к(зқарастардан 

ада жас тарихшылар легі пайда бол-

ды.  Олардың арасында «Болашақ» 

бағдарламасымен әлемнің үздік жоғары 

оқу орындарында білім алып жүргендер 

бар. Жалпы бізге, ең алдымен, әртүрлі 

ғылыми мектептердің әдіснамасы мен 

тәжірибесін қолдану қажет, шетелдік ар-

хивтерден балама дерекк(здермен жұмыс 

нің мамандары қайда? Патша Үкіметі 

кезеңінің мамандарын неге даярламаймыз 

деген мәселе туындайды. 

2010 жылы ғылым кадрларын дайын-

дау дың дәстүрлі жүйесі, яғни кандидаттық, 

докторлық диссертацияларды қорғату 

кеңестері тоқтатылды. Еліміз білім беру 

жүйесі Болон жүйесіне к(шіп, магис-

трларды, PhD докторларды даярлауға ден 

қойылды. Gкінішке қарай, Еуропалық 

білім жүйесіне еліктейміз деп кадр даярлау 

мәселелерін кәдімгідей әлсіретіп алдық. 

Шындығын айтқанда, қазіргі PhD док-

торлар баяғы кандидаттардың дәреже сіне 

маңайлай алмайды. Осылардың ішінде 

қай бағыт дұрыс, қайсысы бұрыс екенін 

салыстыру үшін бұрынғы жүйені сақтап 

қалуымыз керек еді. Мысалы, Ресей, Ук-

раи на, Gзбекстан, Қырғызстан елдері 

с(йт ті, дәстүрлі жолынан айырылған жоқ. 

Одан ғылымдары к(ркеймесе, т(мендеген 

емес. 

Жарайды, PhD жүйесіне к(штік 

делік, бірақ соның (зінде бұған б(лініп 

жатқан орындар мардымсыз. Тарих 

бойынша 2005 жылы PhD докторла-

рын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да 

және Л.Гумилев атындағы Еуразиялық 

ұлттық университетінде ғана даярланды. 

Бүгінгі күнде де беріліп жатқан орын-

дар шамалы-ақ. 2017 жылы Білім және 

ғылым министрлігі ғылым комитетінің 

қолдауымен Ш.Уәлиханов атындағы Та-

рих және этнология институтының док-

торантура б(ліміне 3 орын, магистратураға 

12 орын берілді. Бірақ қажетті маман-

дарды даярлауға мұның (зі аздық етеді. 

Кем дегенде 20-30 орын берілу керек деп 

ойлаймын. Сонда Қазақстанның түкпір-

түкпірінен талантты жастарды тауып, 

ғылыммен түбегейлі шұғылданатын ма-

мандарды және институтқа болашақ кадр-

лар резервін дайындауға болар еді. 
– Қазір елімізде ұрпақтар алмасуы, 

кадрлық жаңару үдерістері жүріп жатқаны 
белгілі. Бұл орайда тарих ғылымының 
толғаулы мәселелеріне әлі де к"п мән беру 
керек сияқты сезіледі. Елбасының «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасында тарих 
мәселелері жақсы айтылды ғой. Енді, 
бәлкім, бұл салаларда серпіліс пайда болар. 
Осы ретте ғылыми институттардың р"лі 
туралы айтып берсеңіз. Ғылыми институт-
тар бізде к"п емес қой. Олардың жұмысын 
қалай ұйымдастырған дұрыс деп санайсыз?

– Жалпы елімізде тарих бағытындағы 

ғылыми-зерттеу институттарды к(бейту 

керек. Қазіргі таңда, (зіңіз білесіз, біздің 

институттан б(лек F.Марғұлан атындағы 

Археология институты, Р.Б.Сүлейменов 

атындағы Шығыстану институты, Мемле-

кет тарихы институты ғана бар. Осы ретте 

мына бір мәселеге тоқтала кетуді ж(н 

к(ріп отырмын. 

Республикада тарихи тұрғыдан да, 

археологиялық тұрғыдан біршама жақсы 

зерттелген (ңір ол Оңтүстік Қазақстан 

облысы екен. Ал Орталық Қазақстан, 

Солтүстік, Шығыс, Батыс аймақтары аса 

к(п зерттелмеген. Сондықтан осы аталған 

институттардың б(лімшелерін әр облыс-

тан ашуымыз керек. 

Мұндай б(лімшелер не үшін қажет? 

Кешегі  ашаршылық,  саяси қуғын-

нарықта жұмыс жасауға дайын емеспіз. 

Идеологиялық бағыттардағы жұмыстарды 

атқаратын институттарға міндетті түрде 

мемлекеттік тұрғыдан қамқорлық керек. 

Мен былтыр осы институттың бас-

шы лығына келгенімде осындай жағдайға 

тап болдым. 59 ғылыми қызметкерге жыл 

бойына созылатын 1 ғылыми жоба ғана 

болды. 7 б(лімнің 6-ның қызметкерлері 

айлық-жалақысыз қалған. Содан ғылыми 

жобалар байқауына қатысып, Ғылым 

комитетінен 6 жоба және 3 мақсатты 

бағдарлама ұтып алдық. Соның арқасында 

қаржыландыру 19 еседей (сті. 

Жалпы айтайын дегенім, мемлекеттің 

идеологиясын жасайтын, сананы қалып-

тастыратын институттар жұмысына 

бұлайша бейжай қарауға болмайды. Олар-

ды «(з күніңді (зің к(р» деп нарыққа 

жібере салу дұрыс емес деп ойлаймын. 

Мысалы, ғалымдар жазған кітаптарын 

да (ткізе алмайды. Gйткені архивтердің 

жазба деректерінің негізінде дайындалған 

ғылыми еңбектерді жалпы халық алмайды. 

Біз, тарихшылар, ежелгі кезеңнің 

мамандары, ортағасырдың мамандары, 

жаңа дәуір, Кеңес дәуірінің маманда-

ры болып б(лінеміз ғой. Осы тұрғыдан 

келгенде біз қаржыландыру мәселесін 

шешкен сияқтымыз, бірақ ежелгі және 

орта ғасырды зерттейтін мамандар 

жұмыссыз қалатын болды. Себебі оларға 

арналған жоба ұтып алмадық. Екі-үш 

б(лім тағы жұмыссыз қалатын болған соң, 

ондағы ғылыми қызметкерлерді басқа 

тақырыптардағы жобаларға тарттық. Ал 

негізі бұл дұрыс емес. Gйткені адамның 

(зінің зерттеп жүрген тақырыбы бойын-

ша біліктілігі азаяды. Бірақ мамандар-

ды (з орындарында сақтап қалу үшін, 

жалақысыз қалдырмау үшін сондай 

қадамға баруға мәжбүр болдық. 

Жалпы, айтайын дегенім, біз сияқты 

институттарды ғылыми жобаларға тәуелді 

етіп қоюға болмайды. Мен бұл туралы 

Білім және ғылым министрлігіне, Ғылым 

комитетіне хат та жаздым. Институт 

қызметкерлері тұрақты түрде 100 пайыз 

жалақы алып тұруы керек. Сонда ғана 

жағдай дұрысталады. Gйткені біз нарыққа 

бейімделмеген идеологиялық бағыттағы 

ғылыми мекемеміз. Жобаларға қосымша 

қатысуға болады.

Қызметкерлерге жоғары жалақы 

белгілеп, сондай-ақ гуманитарлық бағыт-

тағы академиялық институттарды қолдай 

отырып, біз шет тілдерін меңгерген кәсіби 

тарихшылар, этнологтардың жаңа буынын 

қалыптастыруымыз керек. 

Тарихи институттарға докторларды 

даярлау және қорғату құқықтарын беруіміз 

керек. Бакалаврларды, магистранттар мен 

докторанттарды кітаптармен қамтамасыз 

ету бағдарламасын әзірлеп, тарихи 

институттардың бюджетіне шетелдік іс-

сапарларға, архивтер мен кітапханаларға 

баруға б(лінетін қаражат б(лінсе нұр 

үстіне нұр болар еді. Тіпті Астанадағы 

мәжіліс-кеңестерге баруға қаражат табу 

қиындық тудырады.

– Иә, шын мәнінде, тарих институ-
ты стратегиялық институттың бірі ғой. 
3йткені институт ғалымдары жазған 
еңбектер арқылы бүгінгі буын, келешек 

(Басы 1-бетте)

Кешегі XVIII-XX ғасыр аралығына 

зер салсақ, біздің тарихымызды к(бінесе 

орыстың ғалымдары, әскери губернатор-

лар, уезд басшылары, белгілі бір тапсыр-

мамен келген ғалымдар тобы зерттеді. 

Олардың к(здегені – қазақ жерін (зімізге 

қалай бағындырамыз, бұл аймақта қалай-

ша билік жүргіземіз деген мақсат болды. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың 

бас кезінде Fлихан Б(кейхановтар 

жетекшілік еткен ұлт-азаттық қозғалыс 

пайда болды. Осы күрестің басы-қасында 

жүрген ұлт зиялылары: «Неге біз (зге елдің 

құрамында қалып қойдық, біздің (з тари-

хымыз, (з жолымыз бар еді ғой, соның 

бәрінен неге айырылып қалдық?» деп 

объективті-субъективті себептер тарих 

ғылымының жаңаша қалыптасуына теріс 

әсерін тигізді. Жас тарихшылардың бұл 

салаға келуі сиреді. К(бі бизнесті, табысы 

мол жерлерді жағалады.

Десек те, кейінгі жылдары тарихқа 

байланысты бірқатар іс-шаралар жасал-

ды. 1995 жылы елімізде «Тарихи сана-

ны қалыптастырудың тұжырымдамасы» 

қабылданды. 1998 жыл тарих жылы 

деп жарияланды. 2004 жылдан бастап 

бірегей «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасы жүзеге асырыла бастады. 

2011 жылы Елбасының бастамасымен 

тарих ғылымы мен білімін дамытуға мол 

үлес қосатын Қазақстан тарихшыларының 

ұлттық конгресі құрылды. Сонымен қатар 

«Халық тарих толқынында» салалық 
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Қарағанды облысында Бұқар 
жыраудың туғанына 350 жыл то-
луына орай «К"мекей әулие» атты 
деректі-к"ркем фильм түсірілмек.  

Фильмнің алғашқы түсірілімдері 

Бұқар жырау ауданында басталады. 50 

минуттық деректі-к(ркем фильм 10 

эпизодтан тұрады. Сценарий авторы 

журналист Fшімхан Жампейісов пен 

тарих ғылымының докторы, профес-

сор Жамбыл Артықбаев. Картинаның 

жетекшісі қарағандылық режиссер 

Қаршыға Игенов. Фильмнің сюжеті 

Бұқар жыраудың шынайы (мірі мен 

Қазақ хандығының он сегізінші 

ғасырындағы (мірін қамтиды.  

Түсірілім жұмыстары екі айдың 

к(лемінде Ұлытау мен Шет аудан-

дарында жүргізілмек. Туындының 

тұсаукесері қыркүйек айына жос-

парланған. 

Жалпы тарихи тұлғаларға арналған 

туындылар к(бірек түсірілсе, нұр 

үстіне нұр болар еді. Gйткені ол жас 

ұрпақ үшін тәрбие мектебі іспетті. 

Жамал СSРСЕНОВА

Бұқар жырауға арналмақ

         
     -  .   

–  «  »      
«  »  .
 Совхоз тарағалы бері мұндай жи-

ынды к(рдік пе, к(рмедік пе? Есімізде 

болмас. Бұл да «Рухани жаңғырумен» 

бірге (згерген ой-сананың шапағаты. 

Gткенсіз бүгін жоқ. Шежіресіне 

зер салсақ, 1930 жылдары қазіргі 

Тұщықұдық ауылдық округі аумағында 

Жамбыл, Тұщықұдық, Бабан, Ай-

бас, Бегайдар ауылдық кеңестерінде 

бірнеше ауыл шаруашылығы кол-

хоздары болған. Ұлы Отан соғысы 

жылдарында мал шаруашылығында 

қол жеткізген жоғары к(рсеткіштері 

үшін КСРО Мемлекеттік Комитетінің 

Қызыл туын екі рет жеңіп алып, 

мәңгілік ескерткішке сақтап қалған 

аудан еңбекшілерінің табысында 

тұщықұдықтықтардың да қосқан үлесі 

зор. 1954 жылы колхоздар біріктіріліп, 

ал 1957 жылы Чапаев атындағы совхоз 

шаңырақ к(терді. Алғашқы жылда-

ры шаруашылықта 8 мал фермасы 

болды. Дала т(сі т(рт түлік малға 

 толып, мал басы 80 мыңға дейін жетті. 

Совхоз директорлары қызметтерін 

а т қ а р ғ а н  С а п а  А х т а н о в ,  И д е я т 

 Оспанов,  Жанай Беркалиев, Сүндет 

 Дауылбаев және басқалардың есімдері 

ел есінде қалды. Жылқышылар Сақтай 

Қалешов, Тілекқабыл Симатов, Иса 

Арынғазин, Жантемір Біләлов, түйеші 

Серік Махатов, Ыбырай Қазиев, 

 шопандар Ақберген Абдолов, Сәрсен 

Сапаев, Нұралы Шеруенов, Мұхси 

Досқалиев, Шамар Қарақойшиев, 

Ғибрат Қабдырашиев, Уахит-Хамит 

Жұмашевтар, Жарас Fбілов және 

басқалар мал (сірудің майталман 

шеберлері болғанын мақтаныш етеміз.

Орталығы Қызыл үй болған №2 

ферманы табан аудармастан 25 жыл 

басқарған Хатима Дайырова мен шо-

пандар жеткен жетістіктер бүгінгі және 

келер ұрпаққа (неге. Дайырова сол 

кездегі ең жоғары награда – Ленин 

орденімен марапатталса, шопан Батан 

Ыбыраев КСРО Мемлекеттік сый-

лығының лауреаты, ал Шәріп Сыди-

хов Қазақстанның еңбек сіңірген ауыл 

шаруашылығы қызметкері атанды. 

Тарихқа жүгінсек, Қызыл үйдің 

іргетасының қаланғанына биыл 105 

жыл болды. Патша әкімшілігінің 

нұс қауымен 1913 жылы осы жерде 

қызыл саздан басылған тастан кеңсе 

са лы нып, Қызыл үй атауы содан бас-

талыпты.

1960-шы жылдардың басын-

да Қызыл үйде ашылған мектептің 

негіз ін қалағандар – директор, 

ұстаз болған Қойтанов Қаженбай, 

Жүнісов Мұқыш, Мұхитова Хамима, 

 Неталиев Мағаз және басқалардың 

алдынан (ткен қаншама шәкірттер 

арасынан елге қызмет еткен мамандар 

шықты?! Қазақстан Қарулы Күштері 

құрылымдарында басшылық лауазым-

да болған, ауған соғысына қатысқан 

полковник,  Исатай ауданының 

құрметті азаматы атағын алған  Мереке 

Мұханбетов, Алматы қаласындағы 

«Сардар» баспасының директоры, 

қаламгер Fділ Қойтанов.

...Шараның (туіне оралайық. 

Бағдарламаға сай елді мекенге таза 

ауыз суын жеткізу үшін (ткен жылы су 

құбырын тарту, су тарату қондырғысы 

салу үшін құрылыс жұмыстары бастал-

са, осы күні нысандарды пайдалануға 

беру рәсімі (тті. Аудан әкімі Марат 

Мурзиев пен облыстың құрметті аза-

маты Нұржиян Абдолова керме жіпті 

қиды.

– Ауыл тұрғындары ауыз суды 40 

шақырым жердегі округ орталығынан 

авток(лікпен тасып ішіп келді . 

 Жауын-шашынды күндері, қыс кезінде 

жол қиындығы к(п кездесетін. Енді, 

міне, бәрі артта қалды. Енді ауылды тал 

– терек отырғызып, к(ріктендіруге де 

мүмкіндік туды, – деді аудан басшысы. 

– Негізгі мектеп шаруашылық әдіспен 

салынған мектепте оқып келсе, елді 

мекенде салынып жатқан екі қатарлы 

80 орындық мектеп жыл аяғына дейін 

пайдалануға беріледі. Табиғи газ тарту 

үшін жобалау-сметалық құжаттамасы 

жасақталуда.

Бұдан 55 жыл бұрын, 1963-64 

оқу жылында Қызыл үй бастауыш 

мек тебінің табалдырығын аттаған 

шәкірттер ауыл тұрғындарына күт-

пеген сыйлық ұсынды, ол – ауылға 

кіре беріске «Бұл жерде Қызыл үй 

елді мекенінің іргетасы 1913 жылы 

қаланған» деп қара гранитке жазылған, 

биік тұғыр басына найза ілінген 

стелла-белгіні орнатуы болды. 

Жиналған ел бұдан әрі Бәйге 

т(беге қарай ағылып, 24 шақырымға 

созылған аламан бәйгені тамашала-

ды. Бәйгеге қосылған 15 сәйгүліктің 

ішінен суырылып шаруагер Аққуатов 

Меңдіқұлдың аты мәреге бірінші 

келді. Нарынды жайлап, мал (сірген 

Құрасов Саламат пен Нұреденов 

Мүсілімнің баптаған аттары екінші, 

үшінші орындарды иеленді.

«Қызыл үй – құтты мекенім» 

салтанатты жиынында Қызыл үйдің 

(ткен жолы мен алдағы бағдары с(з 

болып, бір топ ауыл шаруашылығы 

ардагерлері, шаруа қожалықтарының 

иелері марапатталды. «Ауыл еңбегі 

үшін» медалі табысталды. Атакәсіпті 

меңгеріп, әке жолын жалғастырған 

шаруагерлерге Құрмет хаты тапсы-

рылды.

«Fн-жырым саған, туған жер!» 

а т т ы  к о н ц е р т т і к  б а ғ д а р л а м а д а 

Мәде ниет қайраткері Гүлмайдан 

Сүндетова (зінің шығарған «Нары-

ным», «Менің елім» әндерін шыр-

қаса, әжелер ансамблінің, «Таң-

шолпан» би тобының (нері, Қызыл 

үй мектебінің оқушыларының құт-

тық тауы, Берікбол Қонаровтың 

«Тұщықұдық» әні к(ңілден шықты. 

Бір ерекшелік шараның демеушілері 

де, қолдаушылары да ауыл азаматтары 

болды. Осы шара үстінде жергілікті 

қаламгер Мұрат Бектеновтың Қызыл 

үй жайлы кітап дайындап жатқаны 

да хабардар етілді. Табиғаты ерекше, 

құмы мен құдығы, аруаналары мен 

сәйгүліктері (рісте жүрген Қызыл 

үй жергілікті туризмді дамытуға да 

сұранып тұр.

К(ненің к(зіндей, тарихтың (зін-

дей болған Қызыл үй елді меке нін де 

(ткізілген «Менің ауылым» жобасы 

ұрпақтар сабақтастығын жалғау, алыс 

ауылдың бағасын асыру ісіне тағы бір 

қозғау салуды мақсат етті. 

Мәди 3ТЕҒАЛИЕВ,
Тұщықұдық ауылдық округінің 
әкімі,Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Атырау облысы

Исатай ауданы 

ТАҒЗЫМ

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

ҚЫЗЫЛ ҮЙ – ҚҰТТЫ ҚОНЫС

 

ТАРИХШЫЛАРҒА СЫН

жастар "здерінің тарихын жан-жақты танып 
біледі. Соңғы жылдары тарихты оқытуда 
біршама "згерістердің жасалып жатқаны 
белгілі. Тарих оқулықтарына қатысты да 
толғандыратын мәселелер аз емес...

– Мен 13 жылдай Л.Гумилев атындағы 

Еуразия университетінде жұмыс жа-

садым. Оның алдында С.Торайғыров 

атындағы мемлекеттік университетінде 

де қызмет атқардым. Сонда байқағаным, 

Еуропамен және әлемнің озық жоғары 

оқу орындарымен салыстырғанда біздің 

тарих пәнінен сабақ беретін оқытушылар-

дың оқу жүктемелері к(п, 600-700 са-

ғатқа дейін барады. Ал сол Еуропаның 

(зінде оқытушылардың жүктемелері 

100-сағаттың маңайында ғана. Салыс-

тырып к(ріңіз, біздің оқытушылар дың 

ғылыми-шығармашылық жұмыспен 

айналысуға уақыты қалмайды. Таңер-

теңнен кешке дейін сабақта жүреді. Белгілі 

бір тақырып бойынша зерттеу жүргізе 

алмайды, архивтерге бара алмайды. Мұны 

мен осы салада жұмыс істеп к(рген маман 

ретінде, к(зім жеткен соң айтып отыр-

мын. Fріптестерім ренжи қоймас деп 

ойлаймын, мұндай жағдайда сапа туралы 

с(з қозғаудың (зі артық. Мысалы, он 

шақты пәнді бір жылда оқытасыз делік. 

600 сағаттық к(лемде сабақ (ткізеді. Бүкіл 

уақытыңыз сол пәнге дайындалумен 

(теді. Шынайы ғылыммен айналысуға 

уақыттары қала бермейді. Сондықтан 

тарих ғылымын жоғары оқу орындарында 

дамыту қиын. Fрине, мықты мамандар 

бар, бірақ жалақы аз болғандықтан олар 

да сағат санын к(бейтіп жұмыс жасағанды 

құп к(реді. Жаз айларының 50-60 күнінде 

олар отбасымен демалысқа шыға ма, әлде 

мұрағаттарда жүре ме. Оқытушыларға 

жүктемені азайтпаса ғылыммен айналысу 

мүмкін емес. 

Жоғары оқу орындарында тарих-

бүгінге дейін оқытады да, 10-11 сынып 

аралығында оқып кеткен дүниені тағы 

да қайталайды. Мұндайда балалардың 

тарихқа деген қызығушылығы болмайды. 

Менің ойымша, қайталап оқыта берудің 

қажеті жоқ. Мысалы, тарихты 5-ші емес, 

6 немесе 7 сыныптап бастап оқушы 11 

сыныпқа келгенде қазіргі кезеңмен 

аяқтау керек. Елбасы айтқандай, оқу 

мазмұнын қиындатпай, жеңілдетудің жо-

лын қарастыру керек. 

«Жаңартылған білім беру» деген бар. 

Ол бойынша, сабақта ешқандай ақпарат 

берілмей, оқушыларға керек мәліметті 

интернеттен, кітапханалардан алыңдар 

деп тапсырма айтылады. Халқымыздың 

45 пайызы ауылдық жерлерде тұрады. 

Кейбір жерлерге интернет бүгінге дейін 

жеткізілген жоқ. Кейбіреуінде дұрыс 

кітапхана жоқ. Сонда олар білімді қайдан 

алады? Типтік оқу бағдарламаларын дай-

ындауда да бірқатар кемшін тұстар бар. 

Тарихтың кейбір кезеңдері қамтылмай 

қалып жатады. Сонымен қатар Еуропаның 

үлгісі бойынша, балама оқулықтар жазы-

латын болды. Екі автор екі б(лек оқулық 

жазады. ҰБТ-ға дайындалғанда оқушылар 

қай оқулықтағыны негізге аларын білмей 

шатасады. Негізі сапалы жазылған бір 

ғана оқулық болу керек. Тағы да бір ой-

ланатын мәселе бар. Биылдан бастап 

Кеңес уақытының кезеңімен Тәуелсіздік 

жылдарға «Қазақстан тарихы» оқулығын 

екі жылға созды, яғни сағат екі есе к(бейді 

деген с(з. Ол да шикілеу шешім сияқты. Біз 

100 жылды 2 жыл оқытып, ал мемлекеттік 

дәстүрі бар 2500 жылға созылған кезеңге 3 

ақ жыл уақыт береміз...

– Қазақ тарихына қатысты құнды 
деректер сырт елдердегі архивтерде аз 
емес екені белгілі. Т"л тарихымызды жан-
жақты түгендеп жатқан тұста шетелдегі 
әрбір мұрағаттық деректердің маңызы 

кезінде шыққан тарихқа байланысты 

кітаптар бар екен. Мұндай кітаптар Ал-

маты мен Астанада да жоқ. Міне, осын-

дай құнды нәрселердің барлығын бір 

орталыққа неге жинамасқа? Оған мүм кін-

дік бар ғой. Бізде мұрағаттар мен жоғары 

оқу орындары арасында байланыс жоқ. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында «Туған жер» ту-

ралы жақсы айтты. Fркім (зінің туған 

жерінің тарихын жазу керек деген мәселені 

қойды. Fрбір адам (зінің туған ауылын 

жазса, сол арқылы ауданның тарихы 

жазылады, ауданның тарихы жазылса, 

облыстың тарихы жазылады. Сонда біз 

бүкіл елдің тарихын (з ауылымыздың 

тарихын жазу арқылы жүйелей аламыз. 

Негізгі идея осындай ғой. 

2014 жылы Ерік деген інім екеуміз 

Омбы жақтағы туған ауылымыз туралы 

«Байғанин ауылы: кеше және бүгін» де-

ген кітап жаздық. Бір томдық керемет 

дүние шықты. Елімізде тарихтары жа-

зылмай жатқан мыңдаған ауылдар бар 

ғой. 100 жыл бұрын Омбы жақта 800 

қазақ ауылы болған, қазір 42 ғана қалды. 

Сондай ауылдардың барлығы түгенделіп 

жазылса, қомақты тарихқа айналар еді. 

Менің ойымша, әрбір қазақ азаматы (з 

ауылының, ол жерде тіпті бір үй қалса 

да, тарихын кітап етіп жазып шығаруы 

керек. Оның ішінде қазақтың жалпы 

тарихын, мәдениетін байытатын мәлі-

мет тер міндетті түрде шығады. Ауылдағы 

ақсақалдардың, данаг(й, шежіреші 

қарттардың (зі к(птеген деректерді айтып 

бере алады. 

Соның бәрі жинақтала келе, қазақтың 

тарихының 100 томдығы болып шығар 

еді. Gкінішке қарай, біз (зімізді 5 том-

мен ғана шектеп отырмыз. Кеңес Одағы 

кезіндегідей 5 томмен қалып қойдық. 

Кезінде 20 томдық тарихи еңбек жазыл-

бастады. Тарихты кино арқылы насихат-
тауды к"птеген елдер ұтымды пайдаланып 
отырғаны мәлім. Отандық тарихи кино-
фильмдерге к"ңіліңіз тола ма? 

– Тарихи кинофильмдерге бір жағынан 

к(ңілім толады, екінші жағынан тол-

майды. Тәуелсіздігіміз болмай тұрғанда, 

тарихи фильмдеріміз  аз  болды.  Аз 

болғанның (зінде мықты тұлғаларымыз 

дұрыс к(рсетілмеді.  Ал Тәуелсіздік 

жылдары «Жаужүрек мың бала» секілді 

мықты т уындылар түсіріліп жатыр. Бірақ, 

(кінішке қарай, мұндай фильмдерге 

кәсіби тарихшыларды кеңесші ретінде 

шақыра бермейді. Ал фильмдерді к(ргенде 

бізге олқылықтары байқалып тұрады. 

Ал нағыз мамандарды шақырса, керемет 

дүниелер түсіруге болушы еді. 

Шақырмайтын себебі, бюджеттері 

к(п емес. Нағыз кәсіби мамандардың 

к(мегіне жүгінбейді. Ұлттық, тарихи 

кинотуындыларды түсіргенде мұндай 

ұстанымдардан мейілінше арылған ж(н. 

Сонда ел, халық, ұлттық мүдде ұтады. 

Фильмдерді к(ріп отырып актерлердің 

с(йлеген с(здері, тарихи даталар кейде 

сәйкес келмей жататынын байқайсың. 

Мысалы, «Қазақ хандығын» мықты ре-

жиссерлер түсірген, бірақ олар тарихшы 

емес. Жуырда «Fмірені» түсірді. «Fміре» 

арқылы қазақтың даласын, географиясын, 

қазақтың мәдениетін, мемлекеттілігін 

к(рсетуге болушы еді. 

– Тарихшы Лев Гумилевтің пассионар-
лық теориясы тұрғысынан алатын болсақ, 
біздің ұлтымыз қазір қай деңгейде деп ой-
лайсыз? 

– Біз қазір пассионарлықтың ең 

жоғарғы сатысына жақындап келе жа-

тырмыз деп айтуымызға болады. Мұндай 

кезде тарихқа қызығушылық күшейеді. 

Екіншіден, құрылтай, д(ңгелек үстел, 

конференциялар к(бейеді. Үшіншіден, 

шы емес мамандықтарға «Современная 

история Казахстана» деген пән енгізілді. 

Ол оқулықта тарих ХХ ғасырдың басы-

нан бүгінге дейін оқытылады. Бұл, шы-

нын айтуымыз керек, толық тарих емес. 

Fртүрлі мысалдар келтіреді. Жапонияда 

осылай, Америкада былай дегендей. Бізге 

мұндай оқыту мазмұны келіңкіремейді. Ол 

үшін біз ғасырлар бойы әлемнің дамыған 

елдерінің жолынан (туіміз керек. Ал біз 

сияқты тәуелсіздігін алғанына 27 жыл-

дан енді ғана асқан елге ежелгі тарихтан 

басталған тарих пәні керек. Мектептерде 

«Қазақстан тарихы» 6,7,8 сыныптарда 

оқытылады. Бір жағынан дұрыс. Бірақ бұл 

жастағы оқушы үшін мұндай мәліметтер 

ертерек. Gйткені баланың ақыл-ойы, 

санасы тарих процестерді түсінетіндей 

болуы керек. Жоғары оқу орнына түскен 

кезде ежелгіден бүгінгі күнге дейінгі 

Қазақстанның тарихын оқытқанымыз 

дұрыс. Сонда ғана еліміздің патриотта-

рын тәрбиелейміз. Fйтпесе, жастардың 

ойында Қазақстанның тарихы, біздің 

мемлекеттілігіміз тек ХХ ғасырдан баста-

лады екен ой орнығады.

Біздің кем дегенде үш мың жылдық 

мемлекеттігіміз бар. Неге біз Еуропадағы, 

Азиядағы мың жылдық тарихы бар ел-

дерге еліктеуіміз керек? Осы мәселені 

қалпына келтіріп, тарихымызды тұтас, 

толыққанды оқытуға ерекше назар 

 аударуымыз керек. Қадым замандардан, 

к(не ғасырлардан бастау алатын тари-

хымызды жүйелі оқытпасақ, жастардың 

санасында ұлттық-патриоттық сезімді 

қалыптастыра алмаймаймыз. Елді сүю, 

Отанды құрметтеу (з тарихыңды білуден 

басталады. Болашақ журналистерге, хи-

миктер мен биологтарға, инженерлерге 

және тағы басқа мамандық иелеріне 

оқытылатын тарихымыз тек ХХ ғасырдан 

бастап оқытылатыны (кінішті. 

Мектептің тарих сабағына қатысты 

(зекті мәселелер де аз емес. Мысалы, 5-9 

сынып аралығында тарихты ежелгіден 

ерекше екені с"зсіз. Осы ж"нінде ойыңыз 
қандай? Мысалы, еліміздің "зінде қаншама 
қолжазбалар жинақталмай отыр. Бұл 
мәселені шешудің қандай жолдарын ұсынар 
едіңіз?

– Fлемде (з  тарихына қатысты 

деректерді жинаудың үлгісін армяндар 

к(рсетті. Дүниежүзінде армян тарихы-

на, мәдениетіне байланысты 30 мыңдай 

құнды құжаттар бар екен. Олардың ішінде 

мұрағаттық құжаттар, кітаптар, (зге 

де материалдар. Армяндар Үкіметінің 

қолдауының арқасында сол құжаттардың 

18-20 мыңын жинап алды. Қазір барлығы 

«Матенадаран» тарихи және қолжазба 

деректерін сақтау мекемесінде жинақталып 

тұр. Тарихшылар, әдебиетшілер, тілшілер, 

мәдениеттанушылар армян тарихын және 

мәдениетін зерттеу керек болса, сол жерде 

отырып жұмыс жасайды. «Матенадаран» 

мұрағаттық, мұражайлық, ғылыми-зерттеу 

орталығы бірнеше функцияны атқарады. 

Менің ойымша, бізге де армяндар сияқты 

Қазақ Матенадаранын ашу керек. Мы-

салы, еліміздегі ғылыми институттардың 

қорларында біраз тарихи құжаттар, тари-

хи материалдар бар. Солардың бәрін бір 

жерге жинақтап, сақтасақ зерттеушілер де 

(зіне керек мәліметтерді бір орталықтан 

табар еді. 

Кереметтей етіп ғимарат тұрғызсақ, 

оның ішінен тарихи кезеңдер бойын-

ша б(лімдер ашсақ, ғанибет болар еді. 

Gзіміздің тарихи құжаттарға, қол жаз-

баларға мән бермей келеміз. Ал олардың 

ішінде қаншама құнды деректер бар. Ол 

бүгінгі күн үшін ғана емес, болашақ үшін 

де қажет дүние. Мысалы, қай институт-

та қандай тарих құжаттардың немесе 

қолжазбалардың бар екенін де білмейміз. 

Арменияға барып келгеннен кейін мен бұл 

мәселені к(тердім. Бірақ, (кінішке қарай, 

дұрыс нәтиже болмай тұр. Тек Астанада 

бір кішкене ғана орталық ашылды.

Жуырда Gскемен университетінде бол-

дым. Сол университетте Патша Үкіметінің 

мақшы болды, бірақ аяқсыз қалды. Бұл 

бір ғана себебі. 

Тағы бір айтатын мәселе, (зіміздің т(л 

тарихымызды Біріккен Ұлттар Ұйымының 

алты тіліне аударып, дүниежүзіне наси-

хаттау мәселесіне к(ңіл б(луіміз қажет. 

Сонда біздің бабаларымыз қандай тарих 

жасады, қандай ерлік жасады, мәдениеті 

қандай болды, әлем елдері осылардың 

бәрінен хабардар болар еді. Тарихты 

күрделі тілмен емес, жеңіл тілмен жазуы-

мыз керек. Қазіргі таңда біз институты-

мызда қазақтың қысқаша тарихын жазуды 

қолға алдық. Соны 6 тілге аударуды мақсат 

етіп отырмыз. Шоқан Уәлихановтың 

зерттеу мақалаларын, этнографиялық 

жазбаларынан құралған бір томдық еңбек 

дайындадық. Енді соны ағылшын тіліне 

аударатын боламыз. 

Ұлттық мүддеге байланысты жұмыс тар 

ешуақытта тоқтамауы керек. Ұлттық мүдде 

болған жерде ұлттық патриотизм, (зге 

де құндылықтар болады. Қазақстанның 

патриотизмін қалыптастыратын –  тарих 

пен тарихшылар. «Мәдени мұраны» 

жалғастыра беру керек еді. Gкінішке 

қарай, уақытша акция болды да, тоқтап 

қалды. Мұндай мемлекетік маңызы бар 

бағдарламалар әрдайым жалғасып отыруы 

керек. Gйткені тарихымыздың бүгінге 

дейін 99 пайызы зерттелген жоқ. Оны біз 

қашан зерттейміз? Оған әлі он  немесе бес 

ғасыр керек пе, оны нақты айту қиын. 

Бәлкім, қазақ тарихын жазуға мың жыл 

керек шығар. Тарихын толыққанды 

зерттеу дәрежесіне кейбір халықтар он 

ғасырлап жетеді. Мектептегі, жоғары оқу 

орындарындағы оқулықтар дұрысталмаса, 

ғылыми-зерттеу  институттарының 

материалдық жағдайына к(ңіл б(лінбесе, 

жоғары оқу орындарының ғалымдары 

оқу жүктемесінің к(птігінен ғылыммен 

шұғылдана алмаса, тарихи сананың 

қалыптасуы да қиынға соғады. 

– Соңғы жылдары қазақ тарихына 
қатысты кинотуындылар к"птеп түсіріле 

халықты соңына ертетін тұлғалар 

к(бейеді. Гумилев теориясы бойынша, 

ұлт 1200 жылдай (мір сүрсе, біз 500-

600 жылға жақындап келе жатырмыз. 

Қазақтың ішкі әлеуеті жоғары. Gте 

дарынды, намысқой халық. Ең бірінші 

қазақтың экономикасын ж(ндеу ке-

рек. Қазақ тиын-тебен табамын деп 

шапқыламауы керек. Орта тап пайда 

болса, қазақтан мықты халық болмай-

ды. Шетте жүрген ағайындарды ас-

симиляцияға ұшыратпай, атамекенге 

жинап, барлық мәселелер шешілсе, 

тарихи сананы дұрыс қалыптастырсақ, 

әлемдегі ең мықты халық – қазақ болады. 

Мен оған кәміл сенемін. Пассионарлық 

қуат бізде бар. Сол ашылмай тұр. Алдағы 

100 жыл бола ма, 150 жыл бола ма, ол 

қазақтың ғасыры болады. Бірақ оған 

дейін біз ұлттық ерекшеліктерімізден 

айырылып қалмауымыз керек. Ұлтсыз-

данып кетпеуіміз керек. Gзіміздің жолы-

мызбен жүруіміз керек. 

– Sлемде жаһандану үдерісі жүріп 
жатқаны белгілі. Жаһандану кезінде жеке-
леген ұлттарға "з тілін, ділін, мәдениетін, 
салт-дәстүрін сақтау оңайға түспейтіні 
анық. Тарихшы ретінде айтыңызшы, ұлттық 
ерекшелігімізді сақтау үшін қандай амалдар-
ды қолданған дұрыс деп есептейсіз? 

– Біз жаһандану үдерісінен құтыла 

алмаймыз.  Бірақ одан қорғанудың 

к(птеген жолдары бар. Ұлттық құнды-

лық тарымызды насихаттасақ, тілімізді, 

ділімізді, дінімізді сақтасақ, жапон-

дар сияқты (з мәдениетімізді, салт-

дәстүрімізді құрметтей білсек, ұлттық 

б о л м ы с ы м ы з д ы  ж о ғ а л т п а с а қ ,  к ( п 

жетістіктерге жетеріміз анық. Біздің ұлт 

ретінде (з ерекшелігіміз бар. Егер содан 

айырылсақ, Еуропа халықтарынан қандай 

айырмашылығымыз болады? Джавахарал 

Неру: «Егер де әр халық (зінің ерекшелігін 

әлемге таныта алмаса, ол бекер (мір 

сүрген екен» дейді. Ұлттық ерекшелігіміз 

болмаса, біз әлемге қызық емеспіз. Батыс 

елдерінің (мірі заң мен дінге негізделген. 

Оларда (зіндік ерекшелік жоқ. 

Сонымен қатар біз ұлтымыздың 

құндылықтарын насихаттауда халықпен 

етене жұмыс істейтін асабалар мен мол-

да, имамдардың қызметін пайдалануы-

мыз керек. Осы екі топ қоғамда үлкен 

р(л атқарады. Мысалы, имамдар (з 

уағыздарында тек қана шариғатты айта 

бермей, ұлттық құндылықтарымызды 

айтып, салт-дәстүрлерімізді насихаттаса, 

қандай ғанибет болар еді. Ал асабалар 

тойларда, мерекелік жиындарда: «Біз 

қазақ халқы осындай болғанбыз, ата-ба-

баларымыз осындай болған» деп тарихи 

дүниелерді, жақсы-жақсы тарихи әңгі-

мелерді айта жүрсе, бұл да халыққа ерекше 

әсер етер еді. Gкінішке орай, біз осы екі 

топпен жұмыс жасай алмай келеміз. 

Тарихи сананы қалыптастыру – оңай 

шаруа емес. Керемет, бай тарихымыз бар. 

Соны алдымен (зіміз танып алуымыз ке-

рек. Ол үшін, әрине, бұл бағытта кешенді 

іс-шаралар к(птеп атқарылғаны абзал.

– Сұхбатыңызға рақмет! 

Сұхбаттасқан 
Дәуіржан Т3ЛЕБАЕВ
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істеу екінің бірінің қолынан келе бер-
мес. Бұл жерде Рахымжан ағаның пат-
риот тығы, (з ісіне, ғылымына деген 
адалдығы айқын. Ол сол оқу орнында 
түрлі әкімшілік қызметтерді атқарды: 
факультет деканының орынбасары, 
деканы, институттың ғылым ж(ніндегі 
проректоры, бірінші проректоры, 
«Топырақтану-агрохимия» ғылыми-
оқу-(ндірістік кешенінің жетекшісі. 
Бүгіндері Рахаң «Топырақтану және аг-
рохимия» кафедрасының профессоры.

Р.Елешевтің еңбек жолының ой-
дағыдай қалыптасып, жас жігіттің 
ғы лымның т(ріне, білімнің (ріне 
шығуына қазақтың қаранардай ар-
дақты академиктері Х.Арыстанбеков, 
М . Ғ а б д у л л и н ,  С . Т о л ы б е к о в , 
Д.Мәденовтер қолтықтап, демеп, к(п 
к( мектерін к(рсетті. Ғылымның соқ-
пақтарын да сол кезеңде оған кеңестік 
ғалымдар С.Вольвкович, А.Соколов, 
Н.Дмитриченко,  Т.Кулаковская, 
Ф.Янишевский, Б.Ягодин, В.Минеевтар 
(з ақыл-кеңестерін, жәрдемдерін аяған 
жоқ. Рахаң сол әріптестеріне дән риза. 
Шәкіртсіз ұстаз тұл. Академик Еле-
шев (зінің ғылыми ұясынан талай 
ғалымдарды: 48 ғылым кандидатын, 
28 ғылым докторын баптап, тәрбиелеп 
шығарды. Атап айтқанда: академик-
тер А.Иванов (Ресей аға академигі), 
ғылыми-зерттеу институттарының 
дирек торлары А.Сапаров, Т.Айтбаев, 
И.Үмбет баев, университеттердің рек-
торлары А.Күрішбаев (бұрынғы Ауыл 
шаруа шылығы министрі), С.Елубаев, 
Қ Р  Ұ Ғ А  к о р  р е с  п о н д е н т - м ү ш е с і 
Б.Насиев және т.б. 

Елешев 12 монографияның авто-
ры, 350-ден астам ғылыми мақаласы 
әртүрлі журналдарда басылды. Со-
нымен бірге 20-ға жуық оқулықтар 
мен оқу құралдарын шығарды. Олар 
еліміздің барлық агро техникалық 
университеттерінде пайдаланылып, 
солар бойынша шәкірт студенттер 
даярланады. Бұларды тізбелей (те 
шығайық: «Агрохимия», «Тыңайтқыш 
қолдану жүйесі», «Агрохимия прак-
тикумы», «Gсімдіктердің химиялық 
құрамы және минералдық қоректенуі» 
және т.с.с.

Академик шын мәнісінде қазіргі 
агрохимия саласының к(шбасшысы 
және осы мамандық бойынша қазақ-
стандық мектеп құрды. Сіңірген 
еңбегі ескеріліп 1993 жылы Бүкіл 
одақ тық ауыл шаруашылығы ғылым-
дары академиясының (ВАСХНИЛ) 
толық мүшесі болып сайланды. Бұл 
үлкен дәреже еді. Ал 2004 жылы Қа-
з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  Ұ л т т ы қ 
Ғылым академиясының академигі, 
халықаралық Жоғары мектеп ака-
демиясының академигі атанды. Со-
нымен бірге бірнеше қазақстандық, 

қаһармандығы сай ұлы баба. Аталған 
қор кемел тұлғаны зерделей зерттеп, 
жан-жақты тану, кең ауқымда насихат-
тау мақсатында осыдан бес жыл бұрын 
құрылған болатын. Содан бері ауыз 
толтырып айтарлықтай жұмыстар жүзеге 
асырылды. 2014 жылы к(пшілік қолына 
«Абыз тұлға, аңыз тұлға – Кетбұқа» атты 
тарихи-танымдылық зерттеулер, к(ркем 
шығармалар топтастырылған жинақ тиді. 
Ал (ткен жылы Жезқазған қаласында к(з 
тартар еңселі баба ескерткіші бой к(терді. 
Міне, осы маңызды шаруалардың бел 
ортасында біз тілге тиек етіп отырған 
кейіпкеріміздің (зі жүрді. 

«Жастармен кездесуге барғанда оларға 
халқымыздың ақылдылығы, батырлығы 
ж(нінде айтудан еш жалыққан емеспін. 
«Gз-(зіңді жаттай сыйла, жат жаныңнан 
түңілсін» деп бабаларымыз бекер айтпаса 
керек. Ерлікке, (негеге толы істерімізді 
насихаттау арқылы жас ұрпақты елін, 
жерін қадірлеуге, к(ңілімізге сай азамат 
болып (суге ұмтылдыра аламыз» дейді 
Т(кең.

Т(кеңнің негізгі  мамандығы – 
металлургтік. Қазақ политехникалық 
институтының металлургия факультетін 
бітірген. Сүйікті кәсібінің арқасында 
ж о ғ а р ы  қ ы з м е т т і к  с а т ы л а р д ы  д а 
бағындырды. Олар былай болып шығады: 
сирек металдар цехының бастығы, 
«Жезқазған сирекмет» кәсіпорнының бас 
директоры, «Қазақмыс» корпорациясы-
ның бас металлургі, б(лім бастығы, 
(ндіріс ж(ніндегі директордың орын-
басары... Бұлармен қоса Жезқазған 
кен-метал лургия комбинаты кәсіподақ 
комитеті т(рағасының орынбасары, 
Жезқазған мыс қорыту зауытының парт-
ком хатшысы қызметтерін атқарғаны да 
бар. Кәсіподақ комитетінде жүргенде 
оның тікелей ұсынысымен Алматыдағы 
тек маусымдық кестемен жұмыс істейтін 
 пионер лагері жыл бойы балалар емделіп, 
демалатын және сол жерде оқуларын 
жалғастыратын жағдайға жеткізілді. 

Азаматтың негізгі кәсібі бойынша  
жеткен жетістіктері қомақты. Бәрін 
тізбелемей-ақ к(птің аузында жүрген 
елеулі бір еңбегіне тоқталып (тейік. 
Жезқазғандағы сирек металдар цехына 
басшылық еткен жылдары академик 
Сергей Калининмен танысты. Ол кісінің 
мына с(зі (зіне қанат бітіргендей болды: 
«Кезінде мен Қаныш Сәтбаевпен және 
зайыбы Таисия Алексеевнамен бірге 
Қарсақбай кен орнында сирек кездесетін 
металдарды іздестіруге қатыстым. 1960 
жылдарға дейін біз кездестірген ре-
ний (ндіріске керек болмады. Бірақ 
болашағы зор екендігін сезінетінбіз. 
Дүниежүзіндегі ренийдің отыз пайы зы 
Жезқазған мыс кеніштерінде. Осмийдің 

жетелейтін, тапсырмаларды орын-
дағанда жекелей және бірлесе отырып, 
жан-жақты қарастырып, ой елегінен 
(ткізіп, талқылап пікірлесуі үшін тамаша 
мүмкіндік болып табылады.

Айта кетейік, жаңартылған оқу 
бағдар ламасының (н бойы тұнып 
тұрған білімді іздену, тану, ойлау, 
толғану арқылы игеруге бағытталған. 
Оқулықтағы тапсырмалар дайын күйінде 
берілмеген. 1-сыныптың оқушыларына 
әрекеттер арқылы, ойлану арқылы, жеке 
басында пайда болған ойлары арқылы, 
идея лары, түсініктері, к(зқарастары, 
дүниетанымы, пікірі, сұрақтары мен жау-
аптары, дәлелдері, ұстанымдары, уәждері 
мен құндылықтары арқылы жаңа білімді 
құрастырып жасап шығаруына мүмкіндік 
туындады. Менің «Білім беруші», «Білім 
тасымалдаушы» р(лінен «Менеджер», 
«Бағыт беруші», «Жол сілтеуші» қызметін 
 ауысуыма бірден бір айқын бағыт болды. 
Яғни шәкірттерім тарапынан білімді 
(здіктерінен игере білулеріне жағдай 
жасалды.

ғылы ми және педагогикалық қызметін 
сол (зінің агро университетінде жал-
ғастырып келеді.

Ғалым-ұстаздың адамгершілік, 
азамат тық істері бір т(бе. Ол достық, 
жол дас тыққа адал, (йткені ақылман 
аға  ларынан тәлім алды,  тәрбие 
к(рді. К(ркем адам – мінезі мен 
тәрбиесі ұштасқан жан. Оның Жам-
был Ошақбайұлындай ардақты аза-
мат, ғалым мен достығы бір хикаятқа 
толарлық. Екеуі бастапқы да осы 
институтта бірге істеген екен. Со-
дан жұп жазбай аңызға тұрарлық 
қатар дос болған. Ал ақындар Олжас 
Сүлейменов, Қадыр Мырзалиев, (нер 
майталманы Ескендір Хасанғалиевпен 
тонның ішкі бауындай болып кеткен 
сыйластығы мен сырластығы және 
бір т(бе. Рахаң әдебиетті бір адам-
дай сүйсініп оқиды, әсіресе Қадыр 
Мырзалиевтің (леңдерін жатқа соғады, 
(зі де ақын жанды, (лең жазады. Сай-
ып қыран ғалымның отбасы да үлгілі. 
Жан жары Тұрғанай тәтеміз де про-
фессор, ұлы Мұрат та халықаралық 
ақпараттандыру акаде миясының 
академигі, профессор болды. С(йтіп, 
докторлар жанұясы болған еді. Рахым-
жан аға мен Тұрғанай тәтенің айдында 
жүзген қос аққудай қалықтап жүргеніне 
былайғы жұрт, шәкірт студенттері 
қызығада тамсана қарайтын, үлгі ала-
тын. Fттең, Тұрекеңде, ініміз Мұрат та 
бақилық болды. Бірақ Рахаң тағдырдың 
қаталдығына мойынсұнбады, кілт сын-
бады, қайта дүрсілкініп, туыс-достары, 
педагогикалық ұжымы арасында (зін 
бекем ұстап келеді. 

Рахымжан аға, 
Ақын-жан аға, абзалым,
Сайыпқырандай самғап 

ұшқан сардарым.
Қаншама істерді еңсердің мына (мірде,
Нұрыңнан сенің жарқырап 

кетті жан-жағың.

Күлкің ғой ғажап, 
сән берген сенің күлкің ғой,

Күлкіңмен бірге жалғасып 
жатар күн-түн той.

Арғымақтарға ілесіп жүрдің қалыспай, 
Fрдайым сені сүйетін туған ұлтың ғой.

Ғылымда ардакүрең атанған
Рахаңдар,

(Осы бір с(зде қазақы шындық, 
мақам бар).

Білім мен ілім шыңына шыққан ағама
Таңырқап және тамсана 

қарар жарандар...

Бақытжан ТОБАЯҚОВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

АСТАНА

25 изотопы белгілі, оның жеті изотопы 
жиі ұшырасады, ал 187 изотопы әлемде 
тек қана Жезқазған кен орындарында 
сақталған. Бұл жердің ерекшелігі осын-
да». Gндірісте к(п пайдаланбағаннан 
ба екен, аталған металдың маңызын 
к ( п  а д а м  б і л е  қ о й м а д ы .  А т а қ т ы 
ғалымның әлгі с(зінен кейін Т(легеннің 
к(зден таса қалып жүрген элемент-
ке деген қызығушылығы арта түсті. 
С(йтіп тәуекелділік танытып, таңсық 
металды зерттеуге білек түре кірісті. 
Республикадағы Геология институтымен, 
кейінірек Металлургия институтымен 
бірлесе жұмыс істеуге келісім жасалды. 
Цехтың к(зі ашық, білікті де қабілетті 
қызметкерлері Алматыдағы Металлургия 
және  байыту институтының зертханала-
рында шикізаттан таза осмий металын 
алу технологиясын меңгерді. Жасы сек-
сеннен асқан академик Елизавета По-
номарева цех басшысының ұмтылысына 
сүйсініп: «Мен осы жасқа келген-
ше (ндіріс жетекшісінің институтқа 
келіп, қызметкерлерін оқытып-үйретіп 
жатқанын бірінші к(руім» деп еді. С(йтіп 
жүргенде «балапанды санайтын» кез 
де келді. 1995 жылдың 15 мамырында 
мыс (ндірісінің қалдықтарынан таза ос-
мий алынды. Бұл Жезқазған осмийінің 
туған күні болып тарихта қалды. Реті 
келгенде айта кетейік, кезінде Амери-
када осмийдің бір грамының (зі 120000 
долларға бағаланыпты. Осының (зі 
металдың құны қаншалықты екенін 
айғақтаса керек. 

 Мынаны қараңыз, қолға алған істің 
аяқталуын күткендей араға бір күн са-
лып жұбайы Ақмарал босанды. Сонда 
жолдастарының әзілдеп айтқандары 
ғой: «Баланың есімін Осмийбек немесе 
Осмийбай қояйық» деп. Бұл әрине, әзіл. 
Ұлдың аты Едігедей ер болсын деген ни-
етпен Едіге қойылды. 

Т(кең кезінде ғылыммен айналысуға 
да уақыт таба білді. Техника ғылымының 
кандидаты екенін де еске сала кетейік. 
Докторлық диссертациясы да дайын еді. 
Алайда қызметтік жағдай оны қорғауға 
мүмкіндік бермеді. Кезінде шетелдік 
ғылыми журналдарда к(птеген құнды 
мақалалары жарық к(рді. Ол бүгінде 16 
патенттің, 57 ғылыми еңбектің авторы. 

Таяуда жергілікті  газет бетінен 
Т(леген Нұрмағамбетұлының отаншыл-
дықты, патриоттықты арқау еткен ойтол-
ға нысын к(зіміз шалды. «Ұлттық мүдде 
– бәрінен қымбат... Fр адам (з ұлтының 
патриоты болу керек. Fрбір қазақ аза-
маты (зінің ана тілін, мәдениеті мен 
әдебиетін, салт-дәстүрлерін сақ таушы 
әрі дәріптеушісі болғаны ж(н. Рухани 
жаңғыру үшін Абай айтып кеткен жат 
қылықтардан арылып, кейінгі толқынға 
дұрыс бағыт-бағдар беруіміз қажет» дейді 
к(кейіміздегі ойды д(п басып. 

Тіршілікте жеке бастың емес, ел, 
ұрпақ жағдайын да естен шығармай, 
айтар с(зін айтып, қолдан келер істі 
атқарып жүрген мұндай азаматтардың 
к(п болғанын тілер едік. 

Нұрперзент ДОМБАЙ

Кері байланыс сабақтың әр кезеңінде 
қолданылады. Мұғалімнің білім алу-
шылармен үздіксіз (зара әрекет етуін 
жүзеге асыруға, нәти жесінде оқу үдерісін 
түзетіп, сабақты әрі қарай жоспарлауға 
м ү м к і н д і к  б е р е д і .  Ж а ң а р т ы л ғ а н 
б а ғ д а р л а м а н ы ң  т а ғ ы  б і р  е р е к ш е 
тұстарының бірі сабақта оқушының 
жақсы жақтарын ескеріп, жұмысын 
жетілдіріп, кемшілік тұстарын ж(ндеп, 
кері әсер ететін с(здерді қолданбай «Мен 
оқудың қай сатысындамын?», «Нәтижеге 
қалай қол жеткіземін?», «Кемшіліктерді 
жою үшін не істеуім керек?» осындай 
сұрақтарға толық жауап беру арқылы кері 
байланыстың тиімді жақтары к(п екеніне 
к(з жеткіздім.

Үйренудің басты мақсаты – тұлғаның 
д а м у ы ,  ә с і р е с е  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
қабілеттері мен сыни тұрғыдан ой-
лау қабілеттерінің (ркендеуі. С(йлеу 
әрекетінің түрлерін: тыңдалым, ай-
тылым, оқылым, жазылымды дамыту 
арқылы тіл туралы бастапқы білімді 
меңгеруге дағдылана бастады. Бір с(збен 
айтқанда, жаңартылған білім – оқушы 
тұлғасын жан-жақты бағытталған оқыту 
жүйесі. 

Ләйлә НҰРГОЖИНА,
№148 мектеп-гимназияның

мұғалімі
АЛМАТЫ

...Gткен ғасырдың 1955 жылы. Бала 
 Рахымжан Батыс Қазақстан облы-
сы Қарат(бе ауданының Саралжын 
ауылындағы орта мектепті үздік бітіріп, 
алтын медальді иелене Алматыға оқу 
іздеп келген кез. Алдымен құжатта-
рын Ауыл шаруашылығы институтына 
тап сырады. С(йтсе тапсыру мерзімі 
(тіп кеткен екен. Салы суға кеткен 
бала теміржол вокзалына беттейді. 
Жол шыбай саябақтың маңындағы 
Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институтының жанынан (теді. Мына 
құдіретті қарасаңызшы, «Волга» мә-
шинесінен сымбатты келген жігіт ағасы 
шығып, ұнжырғасы түсіп кеткен бала 
Рахымжанды байқап қалып ж(н сұ-
расады. Бала шынын айтады: «Осылай 
да осылай, тау-кен институтына құжат 
тапсырып едім, олар мерзімі (тіп кет-
кеннен кейін қабылдамады». Жаңағы 
жігіт ағасы:

– Егер біздің институтқа қабыл да-
сақ, оқисың ба? – дейді.

С(йтсе ол институттың ректоры, 
аты аңыз ға айналған батыр әрі ғалым 
Мәлік Ғаб дуллин екен. Бала да ұялшақ 
емес, (жеттеу ғой:

– Fлбетте, оқимын аға! – депті.
Мәлік аға к(мекшісін шақырып 

алып, баланың құжаттарын қабыл-
датады. С(йтіп, алтын медальмен 
бітірген  Рахым жан қазақтың тұңғыш 
педагогикалық институтындағы биоло-
гия және химия факультетінің студенті 
атанады, оған жатақханадан орын 
беріледі. Мәлік ағаның байқампаздығы 
мен мейірбандығын қарасаңызшы, 
сондай адамгершіліктің арқасында 
к(зінде ұшқыны, бойында таланты бар 
жас бала қанаттанып кетеді. Кейін ин-
ститут комсомол комитетінің хатшысы 
болады, Лениндік стипендиат атанады, 
1959 жылы Мәскеу шаһарында Жа-
стар мен студенттердің дүниежүзілік 
фестиваліне қатысады. 1960 жылы ол 
осы оқу орнын үздік бітіреді. Осында 
(зінің бо ла шақ жары Тұрғанай тәтемен 
бірге оқиды, соңғы курста үйленеді, 
үйлену тойына Мәлік аға қатысып, ақ 
батасын береді...

Енді, міне, самайын ақ қырау 
шалған, бі рақ ажары әрі таймаған, 
келбетті келген Рахымжан аға (ткен 
(міріне к(з жүгіртіп отыр:

– С(йтіп, біз Тұрғанай екеуміз бірге 
жолдама алып, Ауыл шаруашылығы 
институтына ассистент болып ор-
наластық. Содан тапжылмай сол оқу 
орнына аттай 58 жылымды арнап-
пын.  Басқа  жерлерге  шақырды, 
ешқайсысына бармадым, осында табан 
тіредім, осы оқу орнында аға оқытушы, 
д о ц е н т ,  п р о ф е с с о р  м і н д е т т е р і н 
атқардым, ғылыми еңбектерім агрохи-
мия мен топырақтануға арналды.

Бір институтта 60 жылдай қызмет 

Алматы миллиондаған адамның 
нәпақасын беріп, ырызықтандырып 
отырған үлкен қала. Ал осы 
"зіміз тұрып жатқан ортамыздың 
тазалығы туралы ойланып к"рдік 
пе?! Рас, қазір қала мен дала 
тазалығы ел болып атсалысатын 
"зекті мәселе. Осыған байланысты 
елімізде к"птеген игі істер бастау 
алды. 

Солардың бірі әрі бірегейі «Tazalyk» 
жобасы. Бұл Алматы қаласындағы 
Халықаралық ақпараттық технология-
лар университетінің студенттерінің 
ойлап тапқан жаңа бастамасы.  Идея 
авторларына  қоқыс қалдықтарын 
(ңдейтін арнайы заводтар ашылса да, 
қарапайым халықтың біле бермейтіні 
түрткі болған. «Айналамызда (зіміз 
тастаған қоқыстар уақыт (те келе 
шіріп табиғатқа зиянын тигізуде. Бұл 
мәселе (зге елдерде ұтымды шешімін 

тауып жатқанымен, біздің елде әлі де 
болса ақсап тұр. Біз осы мәселені (з 
саламыз IT тұрғысынан қалай шеше 
аламыз деген оймен бастадық»  дейді 
жоба жетекшілерінің бірі Ерсұлтан 
Налихан. Елімізде IT саласында білім 
беретін ең ірі жоғары оқу орнының 
бұл шәкірттері жобаға байланысты 
«Tazalyk» атты арнайы бағдарлама 
жасаған. Бағдарламаның «тілі» де (те 
қарапайым, тіпті кез келген адам оңай 
түсініп кете алады. Сіз оның к(мегімен 
қаладағы қабылдау пунктерін және 
(зіңіздің қанша қоқыс (ткізіп, қанша 
бонус жинағаныңызды к(ре ала-
сыз. Бонус демекші, сол жинаған 
ұпайларыңызды арнайы жүлделерге 
айырбастай аласыз. Бұл талапты 
жастардың халықты ынталандыру 
үшін істеген амалдары. Сол бонустар 
арқылы қалаған киноңызға билет және 
тағы да басқа бағалы сыйлықтарға қол 
жеткізуге болады. Сонымен қатар 

әр адам қоқыс (ткізу арқылы қанша 
ағашты және қанша таза су мен энер-
гияны сақтап, қорғағаны туралы да 
мәлімет ала алады. Тазалықты мақсат 
тұтқан осындай ізгі бастамалардың 
одан әрі дамуына енді сіздің тигізер 
к ( м е г і ң і з  ( т е  ү л к е н .  О л  ү ш і н 
қолыңызға ұялы телефоныңызды 
алыңыз да «Tazalyk» бағдарламасын 
жүктеп, бонустарыңызды жинауды 
бастасаңыз жеткілікті.

 Қ а з і р г і  к ү н д е  т а з а л ы қ т ы ң 
қоқыс қабылдау пунктері мен ар-
найы жәшіктері Алматы қаласының 
к(птеген жерінде орналастырылған. 
Қарапайым халық та ізгі бастаманы 
жалғастыруға кірісіп кеткен. Бұл әзірге 
Алматы қаласында ғана іске асырылу-
да. Келешекте бүкіл Қазақстанды осы 
жоба т(ңірегіне жұмылдыру к(зделіп 
отыр. 

Ынтымақ ТОЛҚЫН

ИГІ ІС

ЗАМАНДАС

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

мекемелерде оның бас тауыш ұйымдары 
құрыла бастады. 1990 жылдың басында 
қалалық «Қазақ тілі» қоғамы (мірге 
келді. Жиынға қатысқан делегаттар 
Т.Бүкіровты бір ауыздан қоғам т(рағасы 
етіп сайлады. Қоғам мүшелері таңнан 
кешке дейін қазақ балабақшаларына, 
мектептеріне бала жинау үшін үй-үйді 
аралап, ата-аналармен жұмыс істеді. Ол 
уақытта шаһарда екі-ақ қазақ мектебі 
бар-тын. Орыс мектептерінде қазақша 
бастауыш сыныптарын, балабақшаларда 
қазақ топтарын ашу қолға алынды. Тіпті 
тұрғындарды қазақ басылымдарына 
жазылу ісі де назардан тыс қалмады. 
Аядай ғана Жезқазғандағы к(шелердің 
дені (зге ұлт (кілдерінің атында еді. 
Сол уақыттары қалалық мәслихаттың 
депутаттығына сайланған қоғам т(рағасы 
қалалық атқару комитеті мүшелері мен 
депутаттардың кеңейтілген отырысын-
да осы мәселені к(терді. Нәтижесінде 
қаладағы 52 к(шеге елге және осы (ңірге 
еңбегі сіңген тұлғалардың есімін беру 
ж(нінде шешім шығарылды. 

Азаматтың жанқиярлық қимыл-
әрекеті кейбір қадағалаушы орындарға 
ұнай да қоймады. «Ұлтшыл» деген атпен 
қара тізімге енгізілді. Алайда ол ел ішінде 
іріткі салатындардың, тату лық қа к(леңке 
түсіргісі  келетіндердің қатарынан 
емес еді. Бар «кінәсі» – тіліне, ұлтына 
жанашырлық танытқаны. Ақырында 
мұның ізіне түсіп, қанша қазбалағанмен 
үркіп-шошитындай дерек-дәйек таба 
алмағаннан кейін мазалауды қойды. 
Бірақ жылға таяу созылған бұл тексеру, 
бақылау жүйкеге жеңіл соқпады. 

Кейбіреулерге ұсақ-түйек к(рінге-
німен шын мәнінде иманды, адамгершіл 
іс саналатын мына шаруаның берік 
орнығуына да бастамашы болған (зі еді. 
Бірде қала маңындағы мұсылмандар 
қорымына құран бағыштауға барғанда 
әр жерде үйілген қоқыс қалдықтарын 
к(ріп, іші удай ашыған. Алдымен қала 
иманына істің жайын түсіндірді. Содан 
соң қалалық партия комитетінің бірінші 
хатшысы М.К(пеевтің кабинетінен бір-
ақ шықты. «Партия екеумізді ажалдан 
арашалап қала алмайды. Бүгін жанынан 
(ткенімізбен, ертең баратын жеріміз, 
қорымның ішін тазалайық» деген с(зіне 
ол да бірден келісіп, жұмыс күшін 
жұмылдырды. Міне, содан бері жылына 
бір мезгіл, к(ктем айында мұсылмандар 
қорымын тазалау, қоқыстан арылту 
дәстүрге айналды. 

Т(леген Нұрмағамбетұлының ендігі 
бір қоғамдық қызметі – «Қазақтың 
Кетбұқасы» қоғамдық бірлестігінің 
т(рағасы. Кетбұқа ХІІІ ғасырда бар-
ша түркі жұртының тағдырында аса 
маңызды р(л атқарған, даналығына 

Біл ім  алушылардың функцио-
нал  дық сауаттылығы мен негізгі құзі-
реттілігін қалыптастыруды қам та массыз 
ететін инновациялық оқыту білім беру 
ұйымдарында кеңінен қолданыс тапты. 

Мен оқу жылы барысында (зім нің 
сабақтарымда бастауыш сынып пәндерін 
жүргізу барысында оқу бағдарламасының 
құрылымы бойынша бастапқы кезеңде 
оқудың біртіндеп тереңдеуін сақтай оты-
рып, логикалық тұрғыдан байланысты 
және үйлесімді негізде үйренулеріне 
мүмкіндік бере отырып, оқушылардың 
оқу үлгерімдерінің жоғарылауына түрткі 
болдым. Жаңартылған бағдарлама ой-
лай білетін адамның маңызы ерекше 
екенін к(рсетеді. Қазіргі күні ғалымдар 
негізінен ойлаудың үш түрін ажырата-
ды: 1) Сыни ойлау. 2) Мәселені шешуде 
қолданатын ойлау. 3) Шығармашылық 
ойлау. Жаңартылған оқу бағдарламасы 
бойынша берілген, әсіресе сауат ашу, 
математика, дүниетану, жаратылыс-
тану пәндеріндегі тапсырмалар легі 
шәкірттерді осындай ойлау түрлеріне 

«   – «   – 
 » »

Таза қала – таза ел

Жаңартылған бағдарламаның жаңалығы көпресейлік университеттердің профес-
соры. Рахаң топырақтану және агро-
химия майталмандары Докучаев және 
Синягин атындағы т(сбелгілерімен, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ғылым академиясының алтын ме-
дальдарымен марапатталды. Ағамыз 
қазіргі таңда халықаралық «Агроэко-
лог» ғылыми қауымдастығының вице-
президенті және Қазақстан Республи-
касы Ұлттық Ғылым академиясының 
т(ралқа мүшесі. Бұл да зор абырой.

Рахымжан Елешев қажырлы ең-
бектері және қоғамдық қызметі үшін 
«Құрмет» және «Парасат» ордендерімен 
мара патталды.  Батыс Қазақстан 
облысы ның құрметті азаматы атан-
ды. Аса к(рнекті ғылым (кілі, қоғам 
қайраткері, ұлағатты ұстаз Рахаңның 
жастарға берер тәлім-тәрбиесі ора-
сан. Алпыс жыл бойғы үздіксіз бір 
жерде жұмыс істеп, асқаралы белес-
терден асып, ғылым олимпіне шыққан 
ардақты ағамыз қазірде (з бабында, 

Т(леген Нұрмағамбетұлының аза-
мат  тық белсенділігінің к(пшілікке 
танылған шағы 80-ші жылдардың аяқ 
кезі. Бұл кездерде қазақ тілінің жайы 
оңып тұрмаған болатын. Дегенмен, «Тіл 
туралы» Заңның жарық к(руі үміт отын 
жаққандай болды. Бұқара арасында 
қозғалыс туғызды. Жезқазғанда «Ана тілі» 
дейтін қозғалыс пайда болды. Қаладағы 

Т.Бүкіров (ортада) 
ақын-жазушылар Ұ.Есдәулет, 
А.Қаражігіт, К.Әмірбек және 

осы жолдар авторымен бірге. 
2005 ж.
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 Sзірлеген Бота ҚУАТ

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

АҚШ пен Қытай арасында 
сауда бәсекелестігі қайтадан 
жан данды. Себебі президент 
Дональд Трамп келесі айда 
аспанас ты елінен әкелінетін 
тауарларға жаңа кедендік салық 
енгізбек. Бұл туралы Ақ үй әкім-
шілігі мәлімдеді. 

Алымдар (ндірістік техно-

логиямен байланысты тауар-

ларға қолданылатын болады. Бұдан б(лек Вашингтон 

Қытайдың кей инвестицияларына да шектеу қоюды 

к(здеп отыр. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, 

Трамптың мұндай қадамға баруына Қытайға қатысты 

саясаттың сынға алынуы әсер еткен. Биыл жыл ба-

сынан бері АҚШ пен Қытай арасындағы қатынас 

шиеленісе түскені мәлім. Оған Вашингтонның кей 

қытайлық тауарларға салық енгізіп, Бейжіңнің тура 

осындай шаралар қолдануы себеп болды. Бірақ 20 

мамыр күні қос тарап экономика мен сауда мәселелері 

бойынша ортақ келісімге келді.

Перуде ғалымдар елдің 
оңтүстігіндегі Наска мен Паль-
па үстірттерінен тасқа қашал-
ған ежелгі жаңа суреттерді тап-
ты. Мамандар оларды дрондар 
арқылы теңізге жақын аудан-
дардан кездестірген. 

Археологтардың айтуын-

ша, бұл суреттер 2 мың жыл 

бұрын салынған. Тасқа адам-

дармен бірге жануарлар мен құстардың да бейнелері 

қашалған. Олардың арасынан кит, дельфин, тіпті 

билеуші әйелді к(руге болады. Ғалымдар суреттерді 

табуға дрондардың к(п к(мегі тигенін айтады.  Ар-

хеолог Джон Исла «Бұл суреттерді біз бұған дейін 

ашылған осындай орындардан кездестірдік. Аталған 

жәдігерлер шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 500 

жылы (мір сүрген Паракас мәдениетіне тиесілі. Дәл 

осы кезде адамдар таудағы тастарға түрлі суреттер 

сала бастаған» деді. 

АҚШ

ПЕРУ

Кедендік салық енгізбек

Ежелгі суреттер

Грекияда қатаң үнемдеу ша-
раларына қарсы жалпыұлт тық 
ереуіл "тті. Салдарынан ел ас-
танасы Афинде қоғамдық к"лік-
тер мен поездар тоқтап, кеме 
айлақтары жабылды. 

Кей әуе компаниялары 

ондаған рейсті кейінге шегеру-

ге мәжбүр. Наразылық акция-

сына қатысушылар биліктің 

алдағы екі жылда халықаралық қарыз берушілердің 

талабына сай реформалар жүргізу жоспарына қарсы. 

Алайда үкімет жұмысшылардың жалақысын к(теруге 

уәде беріп отыр. Бірақ кәсіподақтар бұл жеткіліксіз 

дейді. 

Еске сала кетейік, Грекия экономикалық дағ да-

рыстан шығу үшін халықаралық несие берушілердің 

к(мегіне жүгініп, 2009 жылдан бері 260 миллиард 

доллар берешек болған. Алайда мұндай к(мек үшін 

Афин елде реформалар жүргізу туралы міндеттемелер 

алды. Олардың ішінде мемлекеттік қызметкерлерді 

қысқарту, салықты к(бейтіп, зейнетақы к(лемін 

азайту бар.

Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ын Ресей Фе-
дерациясы Сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен 
кездесті. Кездесуде Лавров Ким Чен Ынға Ресей 
президенті Владимир Путиннің Корей түбегіндегі 
жағдайды дипломатиялық реттеуге үміт артқан хатын 
берген.  

ТАСС агенттігінің хабарлауынша, Лавров 

Солтүстік Корея лидерін Ресейге шақырған. Айта 

кету керек, ол Ресейдің соңғы тоғыз жылда алғаш 

рет Солтүстік Кореяға келген сыртқы істер министрі 

болды. Ресей СІМ басшысы Солтүстік Корея мен 

Оңтүстік Корея арасындағы қарым-қатынастардың 

жандана түскеніне, сондай-ақ АҚШ-пен тарихи сам-

мит (ткізу идеясына қуанышты екенін айтты. Сапар 

аясында Лавров Солтүстік Кореяның негізін қалаушы 

Ким Ир Сен және қазіргі лидердің әкесі Ким Чен Ирге 

құрмет білдіріп, олардың Мансу Хилл ауданындағы 

ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды.

Еуроодақтың АҚШ-тың шеттен әкелінетін болат 
пен аллюминийге салынатын импорттық баж салығына 
қатысты "з жауабы бар. Бұл туралы Германия канцлері 
Ангела Меркель Португалия премьер-министрімен Лис-
сабонда "ткен кездесуінде мәлімдеді. 

Алайда АҚШ-тың бұл әрекетіне нақты қандай 

шара қолданылатыны айтылмады. Сонымен қатар 

Германия канцлері  Ақ Үй басшысының бұл жарлығы 

Дүниежүзілік сауда ұйымының ережелеріне қарама-

қайшы екенін еске салды.

 Айта кетейік, 23 наурызда АҚШ шеттен әкелінетін 

болатқа салынатын импорттық баж салығы 25 

 пайыз, ал алюминий үшін 10 пайызды құрайтынын 

мәлімдеген болатын. Президенттің шешімін қолдамай 

жатқандар баршылық. Алайда кей мемлекеттер бұл 

салықтан 1 маусымға дейін босатылған. 

ГРЕЦИЯ

КОРЕЯ

ЕУРОПА

Жалпыұлттық ереуіл өтті

Ким Чен Ынмен кездесті

Өз жауабын айтты

немесе әйгілі «1961 жылдың» авторы 
Оразбек Сәрсенбай жайлы баянсөз

Жырының беталысын қара!  Поэма 
ЦК комсомолда талқыланады. Бұл 
жайында Орекең күнделігінде былай 
деп жазады: «Алғашқыда жұрттың к(бі 
қабылдамай қыңырлық к(рсетті. Ескі 
канондарға үйренген ақыл мен к(з 
соқыр емес пе? Сол баяғы жылтырақ 
эстеттік нәрселерді к(ксейміз. Бірақ, 
әйтеуір, менің жақтастарым біраз 
нәрсені ұғындырғандай болды. Камал 
Смайылұлы творчестволық процестерді 
жақсы аңғаратын жігіт екен. Талқылау 
(те қызу (тті. Менің бұл шығармамды 
мақтап с(йлегендер ішінде F.Кекілбаев 
пен А.Исаев болды».

Т(рт сағатқа созылған қан сорпа 
айтыстан кейін поэма поэзия деп та-
нылып, «Лениншіл жасқа» ұсынылатын 
болады. (29 қараша 1962 жыл) Бұдан 
ары әбеди ортада қым-қиғаш айтыс 
басталады. 

Бұл жай айтыс емес еді, қазақ әде-
биетінің қалыпты жазуын жаңғыр тамыз, 
(ркен-ойын (згертеміз, к(кжие гін 
кеңейтеміз, к(ркемс(зін к(тереміз деп 
келген жас буынның тосын мінезі еді. 

Талқылаудағы пікірлер тайталасы 
жал ғыз «1961 жыл» поэмасы ғана емес, 
бүкіл қазақ поэзиясына жаңашылдық 
рух тың оянғанын аңғартқанын біреу 
біліп, біреу білмеді. Жастықтың буыр-
қанған бұлқынысы бұрынғыша «Сәкен-
ше, Қасымша, Сәбитше, Fбділ да ша 
жазу керек. Он бір буынды (леңді 
(згертуге, ұйқассыз (лең жазуға болмай-
ды!» дегенге дес бермеді. Бұлар ойды 
жаңаша к(ркемдеуге, құлпыртуға, с(з 
сап тауға құштар екенін дәлелдеп бақ ты, 
оқырман (леңнің жаңғыруға, жаңа руға 
бет алғанын к(рді, поэзияның жаңа 
парақтары ашылғанына куәгер болды. 

Поэмаға тереңнен қарап, байып-
пен түйін жасағандар да табылды. 
Оларға дем бере с(йлеген Ілияс 
Омаровтың айтқаны жас жыршыл-
дарды тіпті рухтандырып жіберген-
ді. Бұл кісі: «Арттарыңа қарамаңдар. 
Барлық кедергіні бұзып-жарып, жаңа 
сатыға к(теріліңдер. Біздің ұрпақтың 
қатесі к(п. Олар, оның үстіне, к(п 
нәрсені тындыра алмады. Жержүзілік 
мәдениетпен сусындаған сендер үлкен 
тірлік етпегенде, не қалды? Fдебиет, ең 
алдымен, ойлы, сосын барып сұлу бол-
сын. Ақылды, арлы поэзия жасаңдар! 
Оза шабыңдар!» деді (1962 жыл 27 
желтоқсан).

Бұл баға ма – баға! Қайрау ма – 
қайрау! Түптүйіні – «Енді қамшыны 
басыңдар!» дегендік емес пе?!

Бұл (зі түн ұйқыны т(ртке б(лген 
толғақты түндер, бұлғақты күндер 
еді. Жас ақын үшін жыр жауған – нұр 
шашқан шақ еді. 

Айтары айтысқа толы поэманың 
алғы c(зі мен соңғы с(зінің түйінін 
жасау оңай ма?

Ойын сарсаңға да салады, сабырға 
да жүгінеді, әйтеуір талқылаудан (ткен 
поэманың тағдыры бір үміт, бір күдік 
боп күні-түні ойынан шықпайды. 
«Лениншіл жастың» редакциясына 
күнара соғып кету дағдыға айналады. 
Күдігі – түнде ұйықтатпайды, үміті 
– күндіз солай қарай жетелей ж(не-

леді. Поэмасының беттерін парақ тап, 
к(кейінен құйылған жыр шумақ тарын 
іштей қайталап, жатқа айтып келе жата-
ды. Қызығы (з шума ғын (зі тың даудан 
жалықпайды. Шымырлаған шумақ-
тардың шоқтай әсері қандай десейші, 
тіл ұшына үйірілуін қарасайшы:

«К"кжамбас боп 
жата бермей тұр, ақын!

Менің атым – Уақыт...
Күтпе менен рақым.
Арқасын аяз қарыған,
Дүниені бар, жылыт! – 
Сығып алып жүрегіңнің қуатын...» 

деп жаныққан жаншырылы намыстың 
наркескендей жарқылдаған арлы 
с(зімен алғалайды;

«Ұшып "тсе зымыран,

,   
   

  . 
  –    

     
 ,   

  .
, ,  . 

(     
 )    

  
   

    
. 

    . 
     

,   
,  ,  

   
  

    
 . «  , 

–    , 
   . 

,   
.  «    

»  «    
».    

.  . , 
, , , , 
, ...  

.   , 
 –    

.   
   ». 

     
,    

,    
    

  (  )  
 .  –  

,  –   «1961 
!».    -

 «  » (  
«  »)   

.    
. « »   
 .   

, -   
 . 

Жақау ДӘУРЕНБЕКОВ,
жазушы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері 

ШабытШабыт
К"гершіндер гу-гу етіп үркеді...
Тұман басып жер жүзін,
Нажағайлар жарқылдатса кездігін,
Қорыққаннан – 
Экранды әрі итеріп едім мен,
К"рдім сонда сыңарындай егіздің,
Жан серігін таба алмай
Адасып жүр Жер біздің! . .»  деп 

ақиқатқа іңкәр жүрегінің дүрсілі 
жаһанға естілердей жаңғырық салады;

Толқыннан толқын боп тасқындай 
түскен жыр н(сері к(кжайлау к(ңілін 
кернеп:

«Космоста жерден г"рі тынышырақ.
Мерт болған метеордың 
Жүрмейді ешкім мұнда құнын сұрап,
Космоста таңғажайып құпия бар.
Сонда да менің туған планетам,
К"рінеді т"менде жылыұшырап.
Па, шіркін, апрельдің таңы қандай!
К"ңілге к"ктем келіп дарығандай.
Табиғат торсықтай боп тойып алған,
Дала тұр сезімдіктен жарылардай» 

деп туған жерге деген тебіренісі, таңғы 
шықтай м(лтілдеп, шабыт самалы боп 
шалқиды, әсіресе Мұхтар аға жайлы 
тарауына келгенде күйініштің күйігі 
к(мейінен т(гіледі-ай кеп:

Мұхтар аға!
Jзің сүйген сардаланың бейнесін
К"зіңді ашып енді қайтып к"рмессің.
Мұхтар аға!
Jзің сүйген қазағыңның бейнесін
К"зіңді ашып енді қайтып к"рмессің.
Асықпашы,
Жарық дүние тербетсін,
Ақтық рет жаңбыр 

к"ктен селдетсін.
Гүлдер оның аяғына жығылып,
Ақтық рет бетін оның жел де "псін.
Т"ксін оған аспанда Күн, Ай нұрын...
Уа, әлеумет, бүгін кімнен айрылдың?
Қайда сенің Сарыарқадай байлығың?
Қайда сенің саңқылдаған шешенің?
Қайда сенің топ бастаған к"семің?
Тағдыр, сенің шатасты ма есебің?
Қайран қылды халқымызды осы "лім.
Жалғанның бір шалғайында әуез қып,
Жүруші еді.
Алып жанын Ажал деген жау езіп,
Тайып түсті басқышынан "мірдің 
Мұхтар аға Lуезов.
Ей, сұлулық! Солғын тартып ажарың,
Мұнша неге сазардың?
Мыңның ісін істейтін бір дананың 
Jзіне емес, – 
Сүйегіне ие боп,
К"мекейі толды ма екен Ажалдың?
Мұң басады даланы, 

ымырт жапты қаланы,
Алдымдағы экран күңгірт 

тартып барады...
Мұхтар жазған кітаптардың әр беті 
Lлденеге күрсіне дем алады, – деп 

егілсе, сауалы к(п (мірдің жауабын 
іздеп жанығатыны тағы бар:

Естіп тұрмын бәрін де:
Уақыттың аяғының дүрсілін.
Естіп тұрмын
Адамзаттың лүп-лүп соққан 
Жүрегінің күрсінін.
Сырын ұғып болғаным жоқ
Кеше менен бүгінгінің, бұл – шыным.
Қайта-қайта жасырады:
Күн – сәулесін, түн – сырын.

Lрқилы ойлар мазалайды жанымды...
Түсінбедім тұйық дүние тылсы-

мын, – деп күрсіне қайырады ақын 
жүрегі. Осылайша жырын жүз толғап 
редакцияға жетеді.Бәрі ойдағыдай 
секілденеді, бәрі бүгін шешілетіндей 
боп к(рінеді. Ентігіп жетеді, елеңдеп 
с(з тосады. Жақсы лебіз – жақсы 
жаңалық күтеді.

Иә, сол бір күндер ай...
«Неуверенные, но добрые глаза мо-

лодого заместителя главного редактора 
«Лениншіл жас» Т.Жанұзақова смо-
трели на меня: Мен «1961 жыл» жайлы 
білуге соққан едім...» деп еске алады сол 
бір күндерді.

Білімді де к(ркем жап-жас жігіт – 
бас редактордың орынбасары оның 
поэмасын асықпай қайта-қайта оқиды. 
Fрине, газетке баратын дүниенің 
қысқартылмай кететін дүниесі кемде 
кем. Орынбасардың қаламы поэманың 
кей тұстарына сауал тастап отырады. 
Ара тұра, леп белгісі де бар... Fйтеуір, 
ойы бекем, (зіне сенімді. 

«Дастанымның 300 жолы қысқар-
тылды. Ең бір буынды, жанашыр ке-
зеңдері кетті. Енді қаншамасына пы-
шақ тиетінін бір Құдайдың (зі білсін! 
Бұл менің баспа бетінде к(лемді 
шығармамен тұңғыш к(рінейін деп 
отырғаным ғой...» деп іштей шыр-пыр 
болады. «Үміттенемін, Тельман ағаның 
(зі уәде берді емес пе?» деп тағы да 
(зіне-(зі басу айтады. 

Ақыры... күткен күн де туды. «1961 
жыл» поэмасы газеттің 1962 жыл-
дың 9 желтоқсан күнгі санында жарқ 
етіп шыға келсін. (Анау-мынау емес 

Енді бірде «Лениншіл жастағы» 
күн  дерін еске түсіріп, әңгіме ауанын 
солай бұрдым. Орекең (ткен күндерге 
ой жі беріп, (зінің құс ұйқылы қызықты 
күн дері есіне түскендей болып терезе-
ден Алатаудың қарлы басына ұзағырап 
қарап: 

– О кезде де Алатаудың басы 
осындай аппақ болып жататын, – деп 
алды да: – Біле жүр «Лениншіл жасқа» 
екі адамды тарттым, – деді баптана 
 жымиып, бірі – Бегділда, екіншісі – 
Т(леген Айбергенов. Бегділда жазғанда 
тастай ғып жазады. Шерағаң онша 
құлық таныта қоймаса да «Тапсырма 
беріп к(рейік» дедім. Оны Бегділда 
қатырып тұрып жазып әкелді. С(зге 
келмейді, не тапсырсаң да, қандай 
тақырыпты айтсаң да Бегділда со-
лай.  Бір с(зіне тиісе  алмайсың. 
Білімді, дарынды, қаламы қиып түседі. 
Т(леген де дарынды, оның (леңдерін 
оқығаннан кейін (з басым (лең жазу-
ды қойдым. (Міне, (леңді қойып кету 
мәні, қайда жатыр!) Мынау сұмдық! 
Табиғи талант. Біздікі оның қасында 
әншейін.  Шерағаңа:  «Т(легенді 
алайық» деп (тіндім. Шерағаң: «Тап-
сырма беріп к(рсеңдерші» деді. Сол 
кезде Украинаның Қазақстандағы 
күндері (ткелі жатқан. «Сол жайында 
жазып әкел» дедім. Келесі күні-ақ 
Т(леген алып келді. Қарасақ (лең. 
Gлең болғанда қандай! Ақ бұлақ 
жыр. Бәрімізге оқып берді. Шерағаңа 
к(рсеттік. «Жақсы екен» деп газеттің 
бірінші бетіне бастық. Fрине, газетке 
мақала керек. Т(легеннің ондайға 
құлқы жоқ. Шерағаң: «Ақын к(п, бізге 

қалыптаспаған, кейінірек қалыптасқан, 
әртүрлі сезімдер құшағында жүрген 
қарапайым қалпында берілуі арқылы 
– сол дәуірдің, уақыттың полотносы, 
тынысы, рухы мен арманы бар бояуы-
мен к(з алдымызға келеді. Күнделік 
иесі  оның бәрін сылап-сипауға, 
сендіруге, иландыруға тырыспайды, 
тек к(ргенін, білгенін, бастан кешкенін 
жайып салуға, жеткізуге тырысады. 
Оның бәрін әсіре қызыл әуенмен емес, 
қарапайым күнделікке тән қалыппен 
баян етеді. Күнделіктің ең толымды да 
қызықты тұсы оның ҚазГУ-ге оқуға 
түсу тұсынан басталады. Gйткені – 
бұл күнделік иесінің – әдебиет атты 
ортаға, Алматының әдеби ортасына 
имене есік ашқан кезі. Нақ осы кез 
кейін қазақ әдебиетіне жаңа толқын 
боп қосылған қуатты да дарынды 
қаламгер отрядының келуінің басы 
еді. Ол жылдары – университеттің 
қабырғасына енді келіп дәріске ден 
қойған оның тұстастары, студенттер 
кейін қабырғалы қаламгерлер болғаны 
белгілі. Міне, сол студенттік шақтың 
албырт та адуын, алғыр да аңғырт, 
жаңашыл да жалынды буырқанысы 
бойларын билеген күнделік иесінің 
(з тұстастары, әдеби қауым, әдеби 
кештер мен кездесулерден, диспут-
тардан бастап қызу таластарға дейінгі 
не бір қызықты күндердің сырын да, 
 жырын да қарапайым (з к(зқарасымен, 
ақ пен қараға б(ле жармай байып-
пен бәз қалпында к(рсетеді. Кейде 
қылаң беріп қалатын пендешіліктен 
ойын аулақ ұстап, (зін (згелерден 
оздырмай, (згелерді (ші кеткен-
дей (ңмеңдетпей,  ойды (зімшіл 
мақсатқа (релеп матамай, барын-
ша бәз қалпында беруі, ауытқымай 
әңгімелеуі баурап әкетеді. Қаламгердің 
ұтқан тұсы да, ұтырын  тауып кет-
кен ұстанымы да осы. Күнделікте 
біздің к(птеген қаламгерлеріміз, 
а қ ы н д а р ы м ы з ,  ғ а л ы м д а р ы м ы з , 
 Жазушылар одағының хатшыла-
ры, белгілі ақсақал қаламгерлеріміз, 
ұстаз дарымыз, баспагерлеріміз, (нер 
қай раткерлерінің жастық шақтағы 
алғашқы шығармашылық, қаламгерлік, 
қызметтегі тірліктері, әрекеттері, айт-
қан уәждері, кездесулер мен айтыс-
тартыстардағы позициялары, с(зде-
рінің нақпа-нақ келтірілуі – әдеби 
қауым ның кейбір к(пшілік білмейтін 
біраз қырынан хабардар етеді. Осы 
арқылы күнделік  иесінің (з і  нің 
қаламгерлік (су жолының қалай бол-
ғаны к(рініп жатса – бұл да күн де ліктің 
бір ерекше болмысы деуіміз керек. 

Fрине, (з басыңнан (ткерген мен 
к(ргеніңді айта отырып елуінші жыл-
дардың аяғынан бүгінгі екі мыңын шы 
жылға дейінгі қазақ әдебиетінің тыны-
сын, тірлігін, әдеби болмысын қыруар 
деректермен, оқиғалармен барынша 
қабыстыра білу, қал-қадірінше ешкімнің 
жағасынан алмай, ешкімді с(ге жа-
мандамай мәдениетті түрде жеткізе 
білу оңай шаруа емес. Мол дерекпен 
(рілген, (ңін айналдыруға к(нбейтін 
о қ и ғ а л а р м е н  т о л ы қ қ а н ,  б о л ғ а н 
жайдың бұйдасынан ұстаған қаламгер 
бала кезден бастаған жазба ларының 
күндер (те келе қомақты қазынаға 
– роман күнделікке айналғанын сез-
бей де қалғандай. Бұрын роман-ди-
алог, роман-монолог, жай күнделік 
жазбалар барын білсек, қаламгердің 
«Gмірнама» кітабы – қазақтың деректі 
прозасына жаңа  туынды – роман күн-
делік келіп қосылғанын аян еткенін 
атап айту артық болмас деп ойлаймыз. 
Оқып шығып ақадал алғы с(зін айтқан 
Герольд Белгердің: «…құнды, әсерлі, 
қызықты, мазмұнды, ғибратты» деген 
ризашылығына біз: «Сырлы да сы-
пайы, мәнді де мәдениетті» дегенді қоса 
қуаттай түйеміз. 

Бір айта кетерлігі: Орекең с(зіне 
ісі сай орнықты жан болатын. Gзінің 
ұстанымына берік, сыни к(зқарасына 
сенімді, талабы тұрақты, талғамы биік 
еді. Пікірін екшеп айтып, позиция-
сынан айнымайтын. Қандай мәселені 
де асығып-аптықпай ойланып барып 
шешуді оң к(ретін. Дегдарлығы мен 
даралығы үндесіп, үйлесіп тұратын. 
Шулы ортадан саяқ ой бағып, сабыр-
мен с(з қайырған жан еді. 

4.
Қаламгер кітабына ұқсайды де-

ген де бар ғой... С(редегі сықиған 
том дардың арасынан Орекеңнің бір 
кітабын қолыма алдым. Ертеде шық-
қан қолтаңбасы бар. Жетіген мал бор-
да қылау кешенінде жазып беріпті 
(14.04.82 ж.).

Ой шіркін (ткен күндерге ора-
лып ойға қамай ды. Куәгер бұл кітап 
«Жақсының к(зі» аталады.

Кітабы «Жақсының к(зі» болса, 
Орекең «Жақсының (зі емес пе?» деген 
ой тіл ұшына үйіріле кетеді.

Қонымды ойға к(ңіл де иланады.
5.

Иә, Орекең «Шабыт шындықтан 
туады ғой» деп отырар еді. Gз пайымы 
(з философиясы.

Шабыт… «Шабытты жүрек сезеді, 
к(з к(реді» деуді де ұмытпайды.

Иә, Орекең шабытты (мір шын-
ды ғынан тапты, к(рді, сенді. Сол қа-
сиетіне адалдығынан айнымады.

Осы қайыри қасиет Gмір шындығы 
мен Адам шындығын арқау еткен 
Орекеңді қаламгерліктің биігіне к(-
терді, құрметке б(леді.

Лайық қой.
Лайым, уақыт жадында да сол биі гі-

нен к(ріне береріне де сеніміміз кәміл.

т(р тінші бетті тұтас алып жатыр!) 
Fде  биет әлемін елең еткізу емес, дүр 
сілкіндірсін. 

Осылайша, «Лениншіл жас» Оре-
кең ді поэзия орбитасынан бір-ақ шы-
ға рады. Бір-ақ күнде атақты боп шыға 
ке леді. Осылайша «Лениншіл жас» 
– поэ маның старт алған Байқоңыры 
болды. 

Иә, Байқоңыры! Бұл с(з тапқыр-
лығы да емес, тіпті әсіре теңеу де емес, 
тағдырлы поэманың шындығы еді. 

2.
Поэма бірін-бірі жоққа шығарған 

пікір-таласты туындатып, әсіре қызыл 
әңгімені қыздырып, айтыстың ала-
ман дүбіріне айналады. Десе де, жас 
ақынның жазғандарына енді даңғыл 
жол ашылады. Бұрқыратып цикл жыр-
лар туындап, газет-журнал беттерінде 
жиі жарық к(ріп жатады. Gзін енді 
әдеби қауым поэмасына қарай «Алпыс 
бірдің» авторы атандырады. 

Осылай жиырма үш жастағы студент 
Оразбек Сәрсенбай атағы бар танымал 
ақынға айналады. Fрбір жұма күні 
Жазушылар одағында жаңа (леңдер 
оқылады. Жаңа жазылған (леңін сон-
да барып оқып жүреді. Бір жолғысы 
«Маяковский – Қазақстан Жазушылар 
Одағында» (леңі үлкендерге жақпай 
қалады. Бір ерекшелігі ол туралы 
с(йлегенде бұрынғыдай емес, олардың 
дауысы недәуір жұмсарып қалғанын 
байқайды. Бірақ...

Иә, бірақ бұра тарту, бағасын 
т(мендете айту бәсеңсімейді. Айтатын-
дары: «Жастар бұлдыр жазады», «Түсіну 
қиын», «Халық қабылдамайды», «Фор-
мализм...» «Бұлыңғырлық басым...»

Мұның кредосы «Озып кеткен (ңге 
жұртқа теңелу керек емес пе? Жаңғыру 
керек қой!» дегеннен бір танбайды. 

Оқтын-оқтын баспас(зде сыни 
мақалалар жиі-жиі жарияланып, бас 
к(тертпей барады. Сондай сәттерде 
басын түрлі ойлар қамайды, к(ңілін 
де қажай бастайды. «Не істерге білмей 
жүрмін... – деп қаламына түртіп қояды, 
– жұтар ауам азайып, кеңістік тарыла 
түскендей. Ойлауға талпынған адамда 
қиын азаптар мол екен. Т(легеннің 
(леңін оқығаннан кейін тіпті ойла-
нып қалдым. Иә, Т(легеннің (леңі... 
 Поэзияны былай қойып біржола 
прозаға к(шсем бе екен деген қиял 
келеді. Ой мен қиялдың жауабын 
қалай тапсам екен?...» Бұл Оразбектің 
күнделігіндегі 1963 жылдың 16 нау-
рыз күнгі к(ңіл күйі. Тегі, бұл ішкі 
жанкүйзелісінің мұңы болар.

Мұңның мұнары уақыт (те келе 
сейілер. Бірақ ұмытылмайды екен. Осы 
бір күй жайында беріректе, арада талай 
жылдарды артқа тастап, ағалық жасқа 
келген (мірінің шуақты күндерінің 
бірінде білудің реті келгені бар. Ол 
тұста (зегінен елдік пен ерлік ескен, 
атауының (зі айшықты да әйгілі боп 
кеткен «1961 жыл» поэмасының авто-
ры – Орекең «Қайнар» баспасының 
директоры болатын. Fңгімеміз жа-
расып, баспагерлік жолда рухани 
жақындығымыздың да беки түскен 
кезі. 

мақала жазатын адам керек қой» деді. 
Ал Бегділда газетте к(п істеген жоқ. 
Қаламында, жазуында мін жоқ. Қазір 
ол нағыз дарын иесі екенін к(рсетті. 
«Ұлы селін» оқып к(ріп едім, келісті 
к(ркем екен. Fсіресе орыстардың Ақ-
мешітті алуы керемет к(ркем жазы-
лыпты. Fрине, сыны (ткір, оның кейде 
артықтау кететін жерлері бар, онысы (з 
позициясы болар...» деп алпы сын шы 
жылдардың бір парағын оқып отыр-
ғандай ғып әңгімелегені есте қалыпты. 

Gмір ойламаған алыстар мен ағыс-
тардан тұрады екен. Орекеңнің дүбір-
летіп келген поэзиядан дүнәуи прозаға 
ат басын бұруы сол кезде таңданыс 
тудырса, уақыт жасалған бетбұрыстың 
баяндылығына куә болды. 

3.
Поэзиядан прозаға осылай келген 

Орекең қай кезде де шабытына сенген 
секілді. Қаламды әдеттегідей батыл 
сілтейді, тірліктің тереңдігіне бойлай-
ды, қиялын к(ркем с(збен кестелейді. 
Адам туралы жазу – басты кредосы 
болады. Оның айғағы – к(ркемдігі 
биік, (мірдің (зекті тіндерін арқау 
еткен әңгімелері, повестері мен ро-
мандары қалың оқырманға жақсы та-
ныс. Атап айтқанда: «Даңқ», «Жалғыз 
күрке», «Сағым», «Таңбалы тас», 
«Бақыт құсы», «Замандас», «Уәде», «Та-
мыр», «Гүлжаһан», «Жақсының к(зі» 
повестері мен «Шамшырақ», «Шеңбер» 
романдары (зінің жоғары бағасын 
алған туындылар. Ал «Шеңбер» рома-
нына Мемлекеттік сыйлық берілді. 

Оның елең еткізген елеулі еңбегі 
– «Gмірнама» роман-күнделігі болды. 
Кітаптың аты айтып тұрғандай бұл 
қаламгердің (з басының (мірсерік жаз-
басы екен. Анау-мынау емес, сонау 1946 
жылдан басталатын, ес біліп елмен бірге 
етек-жеңі жиыла түскен тұстың ащы 
дәмі таңдайына тати бастаған балалық 
атты бозт(беден бастау тартқан (мір 
жолы рет-ретімен қағаз бетіне түсіпті. 
Gткен-кеткен шағын еске ала баян-
дайтын бәзбір ғұмырнамалардай емес, 
бұл кітап күнбе-күнгі жазбаларының 
қаз-қалпында берілуімен ерекшеленеді 
екен. Сол бір алыста қалған күндердің 
иісі, суының сылдыры, бұлағының 
бұлдыры, тіршілігінің тынысы, адам да-
рының әлемі, ащы терінің иісі, күнбе-
күн жазылған қарапайым с(йлем-
дерінен бұрқырап тұр. Күнделік анау-
мынау емес талай ұрпақтың тағдырына 
куә арғы-бергі тарихтан тарқатылар 
тағылымы бар алпыс жылдай уақыттың 
үзеңгісіне аяқ тартады. Қаз-қалпында 
түсіріліп отырған жазбаның (н бойы-
нан шәкірттік қаламның соқпағы 
жылдармен бірге есейіп, бірте-бірте 
уақытпен жасасып, (мір ағымымен бір 
к(ште керуен жолға шығады. 

Мұндағы айтылатын отбасы тірлігі, 
бала қиялдар, мектепішілік, шәкірттік 
(мір, (з к(зқарасына әсер еткен (мір 
сабақтары, балалар, мұғалімдер, аға-
йындар, таныстар, колхозшылар, ере-
сектер (мірі, студенттік шақ, мұға-
лімдік кезең, алғашқы ақындық, 
қаламгерлік қадамдар – бәрі-бәрі 
күн делікте қаламгердің к(зқарасы 
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Оқырманым
Ұғатынын ойымды ұғып келем.

***
Сүрлеуіне соға алмадым сау іздің,
К(кігенді к(рсетпеші, бұла түн,
Gмір к(ріп уылмаған ауыздың,
Тежегісі теріс келіп тұратын.

Ақымақтан ақпай ма екен тер деген,
Кей күндері кемірмей ме жетеңді ой.
Санадағы саңылауы солғындау,
Ойланбай-ақ оттай салады екен ғой.

 ЕСЕПТІ 3МІР

Жүйкелерді жылытатын с(з деме,
К(рмейді оны к(ңілдегі к(з неге.
Жайлы орында жатып алған жымсыма,
Ата жауын атқызатын (згеге.

Талас-тартыс жүріп жатыр тасаңда,
Аңғардың ба,
Fділдігің «масаң ба»,
Авторы сау,
Ойланбай-ақ от кешкен,
Аңқауларың айыпталмақ қашанда.

Зейін қойып зерттегенде әсілі,
Мақтаншақтың жоқ сияқты масылы.
Жүлдесіз-ақ жүзеге асып жатады,
Зәлімдіктің зерделенген тәсілі.

Адалдықпен апарғанда істі алға,

Кісіліктің киесі бар,

К(лгірсіген к(мектесер деймісің,

Тулағанды түзетпей ме тезіміз.

Бозала таң,

Болмай ма екен мұңды ақын,

К(здегенге қол жететін күн жақын.

Езілгенмін,

Елім жеткен еркіндік,

Түсінгенмін тірлігімнен қымбатын.

Тақымдыға тәуелді емес,

Азатпыз.

Келеді әлі ғажап к(ктем, ғажап күз.

...Gмірбақи ұмытуға болмайтын,

Жаны бірге, қаны бірге қазақпыз.

 

ТАСЫ ДА ҚАСИЕТТІ

К(ңілімнен к(лбеңдеген мұң қашып,

Келем әлі тауды басып, шыңды асып.

Етжүректі елжіретсін тағы да,

Сағымменен сағынышым жымдасып.

Т(зімділік толтыратын кемісін,

Туған жерде бағым менен (рісім.

Тағып алғам топырағын тұмар ғып,

Қара тас та қасиетті мен үшін.

Қайда тудым,

Қайдан келдім.

Сұрама,

К(лгірсулер к(з жасыма тұра ма,

Ұмытқам жоқ,

ЗЕРДЕ

    « »  1941-1945    
 ,        

 .     ,  -
      . 

деп аталып кеткен к(кқағаздар соғыс 

жылдарында шығарылған 5000 сомдық 

заемдар шығыпты деседі.  Демек, 

Мақатай мен Шолпан бай дәулетті 

болған. Кезінде алғашқы уақытша 

(кіметпен советтендіру, колхоздастыру 

ісіне араласқаны байқалады. 

Мақатай мен Шолпан ата-ананың 

тәрбиесін алған баларының қай-

қайсысыда (з қатарларынан озық, алда 

болды деседі. Мақатайдан үш ұл, бір қыз 

(мірге келіпті. 

Мақатайдың үлкені – Смағұл 1902 

жылы Перовский уезіне қарайтын 

Қарак(л-Қуаңдария  болысының 

№3 ауылында туған. Бастауыш білім 

алған. Кезінде «Жаңаталап» колхо-

зында колхозшы болған. 1942 жылы 

Қармақшы әскери комиссариатынан 

майданға алынған. 1943 жылы Житомир 

қаласында қаза тапқан.

Ортаншы ұлы Смайыл – 1912 жылы 

Қарак(л-Қуаңдария болысында (мірге 

келген. Ол Жалағаш кентіндегі орталау 

мектепті бітіргеннен кейін Мәскеудегі 

Бауман атындағы жоғарғы техникалық 

училищесіне түсіп оны бітіргеннен 

кейін Шымкенттегі химия-техноло-

гия институтында ұстаздық қызметке 

орна ласады. Кейіннен директордың 

орын басары болады. 1940 жылы кіші ко-

мандир даярлайтын курсты бітіріп, 1941 

жылдың 24 маусымында Қармақшыдан 

майданға кетеді. (Сол тұста Жалағаш 

пен Қармақшы аудандарында бір-ақ 

әскери комиссариат Қармақшыда бо-

латын. Т.Д)

Ол атақты И.В.Панфилов басқарған 

дивизияда кіші командир болып қызмет 

атқарады. С.Мақатаев 1943 жылдың 

тамыз айында Харьков жерінде майдан 

даласында қаза тапқан. Мақатайұлы 

Іскендір – 1917 жылы сол жоғарыда 

атал  ған болыстықта туған. Шымкенттегі 

мұ ға лімдер институтында оқып жүрген-

де, майданға алынып, 1944 жылы хабар-

сыз кетеді.

Сол ұлын сарғая күткен Шолпан 

ананың ұлы Смайыл Ағытай бидің 

немересі Нұрқия Gмірзаққызымен 

1939 жылы бас қосып, Мария есімді 

қыз (мірге келген. Ағытаева Нұрхия 

2007 жылы 87 жасында Қызылорда 

қаласында (мірден (тті. 2006 жылы 

Нұрқия апамызға Бағдат екеуміз ба-

рып, амандасқан едік. Нұрқия апа 

кейіннен елімізге белгілі Кірекесов 

Мұхамедиярмен отау құрып, тағы да 

ұрпақ сүйді.

«Байкемпір» атанған Шолпан 

Бегі  қызының ақындар жырлап, ән-

шілер әнге қосқан (мір жолы талайды 

жылатқан, қатыгез соғыстың зардабы 

демекпін. 1941-1945 жылғы соғыстың 

аяқталғанына да жетпіс жылдан асса-

да Шолпан кейуананың бейнесі к(з 

алдыма орала береді. Еліміздің түкпір-

түкпірінде мұндай оқиғалар аз болмаса 

керек. Оларға (лең мен әнін арнаған 

азаматтарға мың алғыс.

Тынышбек ДАЙРАБАЙ,
зерттеуші, этнограф

Шолпан 
ана

ШАРА

Sскери ант қабылдау – әрбір жас 
сарбаздың "мірінде ерекше орын 
алатын оқиға. Бұл орайда жуырда 
Алматы қаласындағы 0111 әскери 
б"лімінде сарбаздардың әскери ант 
қабылдау салтанаты "ткен болатын. 
Аталған шараға сарбаздардың ата-
аналары, туған-туыстары қатысты. 

Мемлекеттік күзет қызметі бас-

шысының орынбасары, генерал-лей-

тенант  Мұхтар Аюбаев сарбаздарға 

сәттілік тілеп, әскердегі (мірдің мән-

маңызы мен жауапкершілігін тілге 

тиек етті. Шара барысында үрмелі 

аспаптар оркестрі мен құрмет қарауыл 

ротасы (нер к(рсетті. Бокстан Сидней 

олимпиадасының чемпионы Ермахан 

Ибраиымовтың ұлы да әскери ант 

қабылдады. 

А л м а т ы  қ а л а с ы н ы ң  ә к і м і 

 Бауыржан Байбектің құттықтауын 

Алматы қаласы Қорғаныс  істері 

ж(ніндегі департаментінің бастығы 

Амантай Gсербаев жеткізді. 

Fскери ант қабылдау рәсімінде 

жас сарбаз Т(леуғазы Кәкешовтың 

пікірін білген едік. Ол әскерде қызмет 

ету зор жауапкершілік жүктейтінін 

айтты. «Мемлекеттік күзет қызметіне 

қабылданғаныма қуаныштымын» 

д е й д і  о л .  Ж а л п ы  м ұ н д а ғ ы  ж а с 

сарбаздардың бойынан жалын мен 

намысты, жігер-күшін байқадық. 

Олардың сап түзеген нық қадамдары 

(здеріне деген сенімін к(рсетіп тұрды. 

Fскери киімдері де жарасымды. 

 Отаны сенім артатын, нәзік жанды-

лар арқа сүйейтін азаматтар осындай 

болады екен-ау дедік. Fскери ант 

қабылдағаннан кейін сарбаздар Аста-

на мен Алматы қалаларындағы ҚР 

Мемлекеттік күзет қызметінің әскери 

б(лімдеріне аттанды.

Fскери борышын (теу – әрбір 

азаматтың міндеті екені белгілі. Кешегі 

батыр бабаларымыздың  аманатына 

адал болып,  ерлік пен намысты ту етіп 

к(терген жас сарбаздарға жиналған 

қауым сәттілік тіледі. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Сарбаздар ант қабылдады

Қалай, қайтіп қалыңдаған сорымыз,

Шыныменен ұғындық па оны біз.

Бірлігіміз пісіп тұрған шағымда,

Былғанбаған т(ріміз.

Жүрегімде таныс қайғы, таныс мұң,

Ес білгелі алалықпен алыстым.

...Бүтініңді бұтарлаған пендеге,

Керегі не намыстың.

ЖАЛҒЫЗ ҚАЛДЫМ

Еселегем еңбекті ерікпегем,

Баяғыда басталған жорық деген.

Айналдырып ойымды (зегіне,

Gмір бойы (леңді (ріп келем.

ТАЛДАЙЫҚ 

Заман бұл келетін кемелі,

Сапалы сана бар себебі.

Талқымен тазалап шығатын,

Мініміз не деген к(п еді.

Ұяттың орыны бет дей ме,

Gзгеріс (реге жетпей ме.

Құбылған қулығың,

Қолыңмен

К(сетіп қояды от кейде.

Беліңді буынып бекемдеу,

Артық па,

Арманға жетем деу.

Мен тұрмақ мыңдардың міндеті,

Адалдық ауылын мекендеу.

Болмыстың болмаған қарасы ақ,

Сараңға бере ме сана сап.

Жақсы мен жаманды безбендеп,

Бағалай білетін парасат.

К(ретін, к(здейтін алысты,

Жайсаңға жалаңыз жабысты...

...«Тапқанды» талдасақ несі бар,

Ұйқыдан оятып намысты.

 ***

Жетеге түсіп жемір мұң,

Үмітті қойған ұйық қып.

К(ксегендері к(ңілдің,

Береке тұнған биіктік.

Кесірлі к(шті бұратын,

Құдірет тапсаң қосып ал.

Алтынды белде тұратын,

Азулы болсаң несі бар...

Тағдыр ма,

Талай тепсінді,

Gзімді (зім емдедім.

...Армандап жүрген к(п сынды,

Қыранның қызыл шеңгелін.

Т3ЗІМДІМІН

Теперішті к(ргенімен текті ұлың

Есігіңді сол ашады,

Епті кім.

Бұзылған жоқ,

Сіркеңді де санайтын,

Қоржындылар құрып қойған шеп бүгін.

Тар пиғылға табыла ма тегін ем,

Бәрі ішімде,

Нені к(рдім, не білем.

Кісі қайда тізгіндіні тежейтін,

Астамшылдық асып кетті бәрінен.

Бұл ортаға (геймін бе осы мен,

Қаптап кетті қағатындар т(сімен.

Қайда апармақ бүтіндердің б(лшегін,

Елдің жайын шығарғандар есінен.

Ырысымды итшілікпен шайқаған,

Gткен күндері ойлай ма екен май табан.

Шикіліктер қалың елді шынымен,

«Таз» қалпына түсірмек пе қайтадан.

Қаным менің – халықтікі, – 

Құлымын,

Т(зімдімін,

Туады әлі ұлы күн.

...Алалықтың арбауына к(нбеймін,

Осы жолда үзілсе де жұлыным.

АЙТАРЫҢДЫ 
АЙТШЫ МАҒАН

Қиналдық-ау...

Қысастықтан таза кім,

Есті қайда,

Естіледі азалы үн.

Бірін-бірі құлатпаса құрдымға,

Қайғырады қазағың.

Даналықты дәріптедім,

Имендім,

Ақ басымды ар алдында игенмін.

Қасақана,

Пиғылыңды білмек боп,

Намысыңа тигенмін.

Айтарыңды айтшы маған ісінбей,

Табысың ба,

Табаныңның күсіндей.

Қазақпын деу артығырақ,

Қандағы

Қасиетті түсінбей.

Қажырым мен қайратым аман, демек, –

Шалқаяйын шалқайсам шамамды елеп.

Түндерімді тозаңдай бұрқыраттым,

Тарықтырған түйінді табам ба деп.

Қыстау жақын,

Күрсіндім күздеуде мен,

Керек екен күдерді үзбеу деген.

Күнім (тіп барады, амалым не,

Аңсағанды әлі де іздеуменен.

Табылмады талғамның текті іздері,

Тайгасынан тағдырым (ткізбеді.

Ақ бұлақтай терімді ағызсам да,

Тылсым ойлар түбіне жеткізбеді.

Арманымды атар таң елеңдетіп,

Жалғыз қалдым жартаста,

Кемем кетіп,

...Жылап тұрып келіп ем (міріңе,

Gлетұғын шығармын (леңдетіп.

ҚАНЫ БІРГЕ 
ҚАЗАҚПЫЗ

Gмір солай,

Gлшемі жоқ бағаңның,

Талап қуғам,

Тағу оңай маған мін.

Рухыма,

Руынан аспаған,

Бұралқысы болады екен адамның.

Күйінгенде к(бейетін кінәміз,

Шындық осы,

Шыдау керек,

Шыдаңыз.

Біліп (скен, к(ріп (скен бәрін де.

Қу заманның куәгері мына біз.

Саясат бар сазға біткен жылымдай,

Gткелекте үзілмепті жұлын қай.

Аңғалдық па,

Азулының азығы,

Бірікпеген білектінің құлындай.

Бабалардың кемелденген к(зіміз,

Бағалайық (зімізді (зіміз.

Бұл (лкені қалдырған,

Бабаларым басы бүтін мұраға.

Бағаласа тұлпар болар тайым к(п,

Тасына да тамыр жаям қайың боп.

Баяғыдай бәлекетің т(нсе де,

Атажұрттан айырылатын жайым жоқ.

Тағдырынан құтылыпты кім қашып,

Отырайын ойлыменен мұңдасып.

...Табандарым таңбаларын түсірген,

Қара жолды қалмаса екен құм басып.

БІЛІП КЕЛЕМ

Келсе келер қырсығың ертең қырын,

Сірі болып жетілген желкем бүгін.

Fлі жүрмін,

Аусар мен аңғалдардың,

К(мпістікпен к(теріп «еркелігін».

Жерітпейді ойлардан желекті мұң,

Еріккенге қалдырдым елек түбін.

Ұғынғанмын,

Gмірге мен сияқты

Кешірімді біреудің керектігін.

Дастарқанда жарты нан, жарты балық,

Қалаңыздың қайтеді қарты налып.

Қалам менен қағазым (з қолымда,

Отырған жоқ (ктемдік тартып алып.

Мен жаяумын,

Алдымда атты пысық,

Тақымына жүргендей тақты қысып.

Жайбарақат жаппамда жатпаймын ба,

Қаңқулымен (ткенше қақтығысып.

Тылсымдылық,

Түсінгем себеп тілін,

Кексеңізді кім отыр елеп бүгін.

Байқауымша әлі ешкім ұмытқан жоқ,

Мен сияқты пенденің керектігін.

Мүмкін емес күнелту күдікпенен,

Қалып қойған қамбада ілік деген.

...Бір күндері...

Белгісіз...

 Дала жауһарларынан сыр шертті
Елордадағы Sскери-тарихи мұражайда белгілі 
 этног раф Бахаргүл Т"легеннің «Ұлы дала 
жауһарлары» атты к"рмесі "тті. К"рме «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында, Астана қаласының 
20 жылдығы құрметіне орай ұйымдастырылды. 
Ұлтымыздың тарихы мен дәстүрін, "нері мен 
мәдениетін к"рсететін шараның ашылу рәсіміне та-
нымал тұлғалар, Парламент депутаттары мен қоғам 
қайраткерлері, жазушы-журналис тер қатысты.

Бахаргүл ұлтымыздың мақтан тұтатын қыздарының 

бірі. Ол қазақтың мәдениеті мен т(л (нерін, ел тарихын 

зерделеп, танытып, (зінің тірнектеп жиған дүниелері 

арқылы, ақ адал еңбегімен жоқты бар етіп, к(нені 

жаңғыртып заманауи үлгіде ұсынып жүр. Еліміздің (сіп-

(ркендеуі жолында еңбек сіңіріп, халықтың қошеметіне 

б(леніп, «100 жаңа есімнің» қатарына енген. Осыдан 

 жиырма жыл бұрын Қытайдан ата жұртына оралып, 

(зінің ісін шағын ғана дүкеннен бастаған. Талмай 

ізденіп, тынымсыз еңбектенуінің арқасында бүгінде 

Қазақстанға ғана емес, шетелге де аты мәлім бола 

бастаған «Fдемі-ай» компаниясын басқарып отыр.

К(рменің ашылу салтанатында әуелете ән шыр-

қа лып, күмбірлете күй т(гіліп, мың бұралған бишілер 

(нерін к(рсетті. Жиында с(з алғандар Бахаргүл Т(леген-

нің бойындағы ұлтына, қазақтың сал т-дәстүріне деген 

адалдық, сүйіспеншілік, халық мұрасын құрмет тұту 

қасиеттерін ерекше атады. 

Халық Қаһарманы Бақытжан Ертаев жастарымыз ға, 

болашақ ұрпаққа керекті дүниені қолға алған Бахаргүлге 

шын к(ңілден ризашылығын білдірді. Ол (з с(зінде 

этнографтың мынадай к(рнекі еңбегіне, халқына деген 

ниеті, тілегіне алғыс айтты. 

 Парламент Сенатының депутаты Fли Бекбаев 

Б.Т(леген туралы (з с(зінде: «Кәсібін кішкентай 

шаруадан бастап, қиындықтың бәрін жеңіп отырып, 

бүгін мынадай үлкен дәрежеге жетті» деді. Ол жастарды 

Бахаргүлдей отаншыл, іскер болуға шақырды.

Қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазы да қазір 

«Fдемі-ай» компаниясы жасаған ұлттық брендтер 

мен кәдесыйларды еліміз түгіл шетелдік қонақтар да 

арнайы тапсырыспен алатынын айтты. Бұдан кейін 

ұлттық киім киген қыздар «Fдемі-ай» дүниелерін, 

салт-дәстүріміздің, қазақ болмысының сан қырын 

к(рсететін дизайны келіскен кәдесыйларды, ерекше 

к(мкерілген құрақ к(рпелер мен жастықтарды, оюлы 

ақ құмандар мен кеселерді және басқа да заттарды 

таныстырды. К(рермендер сын-сипаты б(лекше 

ғажайып қол(нер туындыларын ықыласпен тамаша-

лады.

Бахаргүл Т(леген к(рменің ұйымдастырылуына 

к(мектескен Fскери-тарихи мұражай басшылығына 

алғыс білдіріп, (з коллекциясынан 1855 жылы жасалған 

білте мылтықты музейге сыйға тартты. Жалпы к(рмеге 

350-дей экспонат қойылған екен.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ 

КӨРМЕ

Тыс қалма,

Есепті (мір,

Еркек басты болса да,

Ақымақты айналдырған мыстанға.

Білмедімнен (згермейтін жауабы,

Қиянаттың қылмыскері сау әлі.

...Қулық жасап құтылғанды,

Түбінде

Құтқармайтын құдайдың бар зауалы.

***

Жүйке тұрмақ сыр береді жетең кей,

Енші қайда еңсемізді к(термей.

Теке мінез,

Теріс баққан,

Үнемі

Жаулығынан жалықпайды екен ғой.

Сұңқарлықтан алар болса ақы түн,

К(ңілдердің к(беймей ме таты тым.

Жорғаларың жүргізбей ме жұмысын,

К(рінгенге қор қылғанша уақытын.

Gмір деген құбылмалы, құйынды,

Шешу керек шиеленген түйінді.

Жағымпаздық жаралаған пенде к(п,

Қатал тірлік қандырады иіңді.

Сәтсіздіктер сабақ болған ойлы үшін,

Кикілжіңдер...

Жан ауырады с(зім шын.

Шыңдалмасаң ауырлықтың астында,

Жеңілдіктер жетістірер деймісің.

Байыптайды баратыны қай бағыт,

Сабылмайды ақыл-ойы сай халық.

Fзәзілге арлылармен аңдысу,

Кететіндей ауруына айналып.

Қасарысып қайтпайтұғын шырайдан,

Болмыстыға берілді ме бұлай мән...

...К(збен к(ргем қалатынын қор болып,

Заң түгілі қорықпаған құдайдан.

Жақында республикалық телеарна-

ларда аталған композитордың мерейлі 

мерекесіне орай ұйымдастырылған 

шығармашылық кешінде орындалған 

«Қара кемпір» әнін тыңдай отырып, (зім 

(скен ауылдағы «байкемпір» аталған ана 

оқиғасы ойыма оралды. 

Осы (леңдегі:

...Қара шаш аппақ бүгін қырау 
болды-ау,

Дүние шектігі жоқ сұрау болды-ау,
Lр күнін тойға арнаған малын бағып,
Lр түнім ағыл-тегіл жылау болды-ау.
Зар мен мұң аралас (леңінен сол 

тұстағы балаларын сарыла күткен ана-

лар бейнесі анық к(рініс тапқан.

Біз (скен жер Қызылорда облысы-

ның Жалағаш ауданына қарасты  

Жаңаталап ауылы. Мұнда соғысқа 

дейін 5-6 бригада болса, кейін оның 

саны екі бригадаға дейін азайды. Бұл 

да соғысқа кеткен ер-азаматтардың 

есебінен кеміген. 

Жаңаталап ауылының т(ңірегінде 

жайлау болды. Осы жайлауда бізбен 

қ а т а р  ү й  т і к к е н  Ш о л п а н  е с і м д і 

жалғысбасты ана тұрды. Шаруашы-

лығында ірі қара малы мен қой-ешкілері 

к(п болатын. Сондықтан да ауылдаста-

ры оны «Байкемпір» деп атап кетті. 

Шолпан ана таң қылаң беріп аты-

сымен киіз үйінен шығып, күн қызарып 

ұясына батқанша к(зін к(легейлеп 

ауылдың арқа жақ бетіне қараумен күн 

кешті. Анда-санда күбірлеп с(йлеп те 

қоятын. Оны танитындар «...қайтсін 

байғұс, азамат болған үш ұлын соғысқа 

жіберіп, соның жолына қарауы» ғой 

деп ж(ніне кете беретін. «Байшолпан» 

ананың осынау күндердегі бейнесі к(з 

алдыма келіп, ананың балаға деген 

сағынышының қаншалықты болаты-

нын к(ргендіктен, жоғарыда тілге тиек 

еткен «Қара кемпір» әніндегі с(здер дәл 

осы Шолпан анаға арнап жазылғандай, 

біздің ауылдағы ана бейнесін, оның 

болмысын суреттеп тұрғандай әсер 

береді. 

Кейде ананың қой-ешкісін айдап 

келіп, киіз үйінің алдындағы жыңғыл 

қораға кіргізіп берген кездеріміз де 

болатын. «Келіңдер, балаларым, үйден 

қатық ішіп кетіңдер» дейтін. Үйіне 

кірсең жерде т(селген кілем, кебеже, 

бірнеше сандық үстіне жиналған к(рпе-

к(рпешелермен қатар ою-(рнекті те-

кеметтер самсап тұратын. Ананың 

т іршіліг іне  жиені  Gтеген-Метай 

Бертілеуов, келіні Үрім Бекетқызы, 

оның балалары Бодал мен Бекназарлар 

қолқабыс жасап тұратын. 

« Б а й к е м п і р » ,  « Б а й ш о л п а н » 

атанған абыз ана Қаратамыртегі Шол-

пан Бегіқызы (Бегім деп те атала-
ды. – Т.Д) болатын. Ал оның күйеуі 

Мақатай Есжанов еді. Шолпан ана үй 

тіршілігімен айналысса, М.Есжанов 

болыстықта және колхоз құрылысына 

атсалысқан. Кейбір деректерде оның 

екі сыныптық мектепте оқығаны ай-

тылады. Мақатай баба ХІХ ғасырдың 

30-40 жылдарында (мірден (тіп, атақты 

Оразахун қорымына жерленсе, оның 

ағасы, халық ауыз әдебиетінің белгілі 

жинаушысы Пірмағамбет Тойтанов 

«Тоқсанбай ахун» мешітіндегі қорымға, 

ал Шолпан ана 1961 жылы (мірден (тіп, 

«К(ңт(бедегі» бейітте жерленіпті. Бұл 

деректерді Мақатайдың інісінің баласы  

жасы 80-ге келген Бекназар Ысқақұлы 

айтқан-ды.

«Байкемпір» (мірден (тіп, оның сан-

дықтарын ашқанда ішінен  «Керенский» 
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«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

«Ана тілі» газетінің №21 (1465) 24 мамыр 
күнгі санында журналист А.Қуатованың 
«Бала күтуші баланың бабын таба ала ма?» 
атты мақаласы жарияланған болатын. 
Аталған мақала қазіргі қоғамдағы отбасы 
мәселесіндегі "зекті жайтты қозғауымен 
құнды деп есептеймін. Иә, бүгінде к"птеген 
ата-ана жұмыс істеп, ақша табу үшін "з ба-
ласын бала күтушіге бақтыратыны жасырын 
емес. 

Бала күтуші қаншалықты тәрбие бере ала-

тынын мен білмеймін, бірақ әрбір бүлдіршін 

(з анасының мейірімін сезініп, тәлімін к(ріп 

(скені дұрыс деп ойлаймын. Бала күтуші 

дегеніміз қайткенмен отбасы үшін б(тен 

адам ғой. Оның к(зқарасы, дүниетанымы да 

басқаша. Fрине, сәбиге мейіріммен қарайтын 

бала күтушілер де болады. Бірақ бәрібір де 

ананың аты ана ғой. 

Аталған материалда автор: «Елімізде мек-

тепке дейінгі бала тәрбиешісі мамандығы 

бар, бірақ бала күтуші мамандығы жоқ екені 

анық. Десек те, бұл мәселемен айналысатын 

арнайы агенттіктер ашылып, жұмыс істеуде. 

Демек, сұраныс бар. Зерттеп қарасақ, еліміздегі 

бала күтушілер 30-40 жас аралығындағы 

қыз-келіншектер екен» деп жазады. Ойлап 

қарайықшы, (зі тұрмысқа шықпаған, бала 

таппаған қыз (згенің баласын қалайша бақпақ? 

Ондай адамға әлі оң-солын танып үлгермеген 

бүлдіршінді қалай сеніп тапсыруға болады? 

Мақалада психолог мамандардың бала 

күтушісі тәрбиелеген баланың психоло-

гиясы туралы да с(з етіліпті. Бұл орынды 

айтылған. Олай дейтін себебім, мен (зім 

кейде демалыста балаларымды туыстарыма 

апарып тастаған жағдайда, аз ғана уақыттың 

ішінде баламның менен алыстап қалатынын 

сезем. Gйткені әрбір бала анасының жа-

нында болғанын қалайды. Аздап болса 

да (зге ортада қалдырғаныма ренжіген 

мінез танытады. Ал таңнан кешке дейін 

балабақшада, одан күндіз-түні күтушісінің 

жанында болатын баланың халін тіпті елес-

тете алмаймын. Бұл олқылықты толтыру 

мүмкін емес екенін әрбір ана түсінуі керек 

деп ойлаймын. 

Сондай-ақ аталған мақалада «Ана 

 капиталы» мәселесі (те дұрыс қозғалған. 

Заң жүзінде бала күтіміне байланысты 

демалысқа шыққан ана үш жыл үйде оты-

руы керек. Ал мына заман үш жыл бойы 

жұмыс істемей, ақша таппай тіршілік 

етуге мұрша бермейді ғой. Сондықтан 

да мақалада к(терілген «Ана капиталы» 

мәселесін алдағы уақытта тағы да жеке 

тақырып ретінде қозғау керек деп ой-

лаймын. Ана мен баланың бар жағдайын 

жасап қойсақ, халық саны да арта түсері 

с(зсіз. Сондықтан бұл мәселеге бейжай 

қарамағанымыз абзал.

Фарида САТЫЛХАН

Ата-аналар бейжай қарамаса деймін...

 

Дельфиндер теңіз жануар ларының ішіндегі ең 
ақылдысы екен. Олар "з жолдасын еш қашан қиын 
жағдайға қалдырып кетпейді. Ауырып немесе жара-
ланып қалған серігінің жүзуіне к"мектесіп, ауа жұтуы 
үшін су бетіне демін шығарады екен.

Дельфиндер адамдарды дәл осылай құтқарған 

жағдайлар (мірде жиі болған. Олар судың астына есту 

қабілеті арқылы бағыт алады. Оның жүзе жүріп дыбыс 

шығаруы үлкен к(мек береді. Яғни шығарған дыбыс 

жолда кезіккен түрлі қорегі мен жартасқа жаңғырып, 

кері қайтады. Осы жаңғырықты бірден байқаған дель-

фин қауіп-қатерден (зін аман сақтап, қажетті азығын 

қиналмай туып жей алады. 

Теңіздің терең қойнауында күндіз де ж(нді 

ештеңе к(рінбейді екен. Ал бала дельфиндер түн 

ішінде, тастай қараңғыда (з қорегін тауып жейді. 

Дельфиндердің 70-ке жуық тісі болады.

Африка – ең ұзын "зен 
және әлемдегі ең үлкен ш"л 
дала. Ежелгі к"рікті орындар 
және планетадағы ең қызықты 
жануар лар 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 жүгіріп (теді. 

Африкалық балалардың мектепке баруға 

мүмкіндігі жоқ. Мысалы, Батыс Африкадағы Малиде 

әрбір 3 баланың біреуі ғана бастауыш мектепке бара 

алады. 

Fлемдегі жылдам жүгіретін жануарлар қабылан, 

айыр мүйізді б(кендер, гну б(кені, арыстан және Том-

сон қарақұйрығы. Олардың т(ртеуі Африкада, айыр 

мүйізді б(кендер Солтүстік Америкада тіршілік етеді.  

Жоғалып бара жатқан құс-
тардың бірі реаликт-шағала. 
Бұл тек бұрынғы Кеңес Ода-
ғында ғана емес, дүниежүзі 
бойынша "те азайып кеткен 
құстардың бірі. Тұңғыш рет 1968 
жылы Алак"л маңынан 15-20 
жұп шағала табылған. 

1969 жылы 25-30 жұпқа, 

1970 жылы 118 жұпқа жеткен. 

1971-1975 жылдардың арасында әртүрлі (здеріне 

қолайсыз жағдайға байланысты саны күрт кеміп кет-

кен, кейін қайтадан к(бейіп 500-800 жұпқа жеткен. 

С(йтіп, жылдан-жылға (сіп отырған. 

Шағаланың бұл түрі 1-4 жұмыртқадан шығарады. 

Еркегі мен ұябасар кезектесіп жұмыртқаны 24-

26 күн басады. Балапан жұмыртқадан шыққан 

алғашқы 5-7 күнде енесі мен әкесі кезектесіп, қарап 

отырады. Қанатының астына алып, күннің аса 

ыстық кезінен, суықтан, желден қорғайды. К(лдің 

сәні, жердің сәні құс десе, азайып бара жатқан 

құстарды аялайық.

Жаныңнан, бәлкім,

Бәкі табылмас.

Ұштаулы болсын

Fрқашан...

Қара ешкінің мүйізі,

Ақ ешкінің мүйізі.

Айбақ-сайбақ к(рінер,

Бар ешкінің мүйізі.

(Қарындаш)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ән айтып, сурет салатын балық

Африка 

Шағала

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

ҚҰСТАР ӘЛЕМІ 

«Жер "лшеу» деген мағы-
наны білдіретін геометрия ғы-
лымы математиканың бір б" лімі 
болып табылады. Ол кеңіс тіктік 
қатынастар мен по шымдарды, 
сондай-ақ құры лымы жағынан 
с о л а р ғ а  ұ қ с а с  д ү н и е л е р д і 
зерттейді.  

Ежелгі грек ғалымы Родос-

тық Евдем айтыпты-мыс деген 

мынадай с(з бар: «Геометрияны египеттіктер ашты 

және ол жерді (лшеу кезінде пайда болды. Мұндай 

(лшеу оларға шекараларды ұдайы шайып кете беретін 

Ніл (зені тасқыны салдарынан қажет болды». Ежелгі 

гректердің тұсында-ақ геометрия математикалық 

ғылым болатын, ал жерді (лшеу туралы ғылым гео-

дезия деп аталды. Ежелгі Египет жазбаларына үңілсек, 

геометрия Жерді (лшеуден ғана емес, жер қазу және 

құрылыс жұмыстары кезінде к(лемдер мен жер бетін 

(лшеуден де дамыған. Геометрияның дамуында негізгі 

т(рт кезеңді б(ліп к(рсетуге болады. Бірінші кезең – 

геометрияның ғылым ретінде дамуы Ежелгі Египетте, 

Вавилонияда, Грекияда біздің дәуірімізге дейін 5 мың 

жыл бұрын (тті. Екінші кезең оның дербес ғылымға 

айналу дәуірін қамтиды. Евклид геометриясы осы 

кезеңде қалыптасты. Үшінші кезең XVII ғасырдың 

бірінші жартысында – талдамашылық, содан кейін 

дифференциялық геометрияның орнығуын қамтиды. 

Т(ртінші кезең – Лобачевский геометриясы кезеңі.  

Жер өлшеудің қыр-сыры
БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Sзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

КІРПІК 
жайында бір түп ой

Қоғамдық к(лікте қашанғы к(зіңді 

жұмып тұра аласың.  Анда-санда 

жанарыңды ашқанда к(ретінің – жа-

санды кірпік. Отыз-қырық жыл бұрын 

дүкен с(релерінде сіресіп тұрған «мама» 

дейтін қуыршақтың кірпігіндей.

К(з адам денесінің маңызды мүшесі 

десек, оның сақшысы – кірпік. Адамды 

жаратқанда оған берілген міндет – 

к(зді күзету. 

Gзі бастапқыда, бала кезде біз үшін 

сұлулық емес, батырлық белгісі болып 

саналатын. Бурабайдың бір шыңы 

 туралы (леңінде Қадыр Мырза Fлидің: 

«Батырлар «Оқжетпес» деп ата-

маса, Ақындар «С(зжетпес» деп атар 

едік» дейтіні бар. Сол сияқты ғой. Неге 

батырлық белгісі? Gйткені «кірпік 

қақпады» тұрақты тіркесті к(п естідік, 

оқыдық. Кірпік қақпау – қайсарлық, 

батырлық белгісі. Мектепте, мектеп-

ке дейін де балалар арасында «кірпік 

қақпау» деген ойын болатын. Кім ұзақ 

уақыт кірпігін қақпай тұрып алса, сол 

жеңімпаз болады. Бұл да батылдыққа 

баулитын қадам болса керек. 

дүниенің т(ңкеріліп түскені даусыз. 

Қазекем (зі айтқан, «елу жылда – ел 

жаңа». Иә, тырнағы ұзын (скен ел пай-

да болды к(з алдымызда. Gскен ғана 

емес, боялған.

Қытайға барған сапарларымыздың 

бірінде ләңгі ойыны мен бояу тарихы 

туралы деректер жинастырғанбыз. Ше-

ньян мен Сиань қалаларында қарт про-

фессорлармен сұхбаттастық. Соның 

бірі ләңгінің үш мың жыл бұрын осы 

(ңірде пайда болғанын айтты. Тағы 

бірі «қытай әйелдері императордың 

к(ңіліне жағу үшін тырнағын әдейі 

бояған» деді. Мысырда да тырнақ бояу 

к(не перғауындар заманынан әдетке 

енген. Мұнда еркектер де тырнақ 

бояған. Неғұрлым қара түсті болса, 

шені соғұрлым үлкен к(рінеді. 

Е р і к к е н  о т ы р ы қ ш ы  е л д е р г е 

қарағанда к(шпелі халық бояу, опа-

далапқа онша үйір болмаған. Тек сол 

отырықшы (мір толық үстемдік еткен 

ХХ ғасырда, оның да екінші жарты-

сында қазақ әйелі бояна бастаса керек.

Қазақ әйелдерінің жаппай бо-

яну дәуірі тура тырнақты әрлеуде 

т(ңкерісті жаңалық тұсына дәл келіпті. 

Суға езілмейтін әрі жалтырап тұратын, 

оның үстіне ұзақ сақталатын тырнақ 

бояуын 1933 жылы Чарльз Ревсон 

деген жасап, сатуға шығарған. Ол (зі 

әйелдер үшін әйгілі Revlon компа-

ниясын құрған. Алты жылдан кейін 

тырнақ пен еріннің бірдей болу-

ына қажет лак пен далап жасаған. 

Fлбетте бірінші болып қызыл түсті лак 

шыққан. Gзі он тырнағын түнге қарай 

он түрге бояп жатады екен. Сәндік 

емес, сапасын тексеру үшін. Түрлі 

сынақ үшін. Ол кезде он тырнақ пен 

екі еріннің бірдей боялуы сән талабы 

еді. Енді ғана әйелдер әр тырнағын 

әртүрлі бояй бастады. Ревсоннан 

жетпіс жылдан соң. 

Ревсон сияқты біз де лакты та-

лай қолдандық. Жоқ, тырнақ бояған 

жоқпыз. Кенже ұл үшін жинаған 

асықтарды бояп беретінбіз. Қалада 

тас тан қырнап қына қайнатып отыра-

тын емес. Басында ұлдың шешесінен 

қалған лактарды жақтық. Сосын алды-

мыз біз сатып алып асыққа жаққан лак-

ты ұлдың шешесі қолданатын болған. 

Тренд.

Беріде жапсырма тырнақ шықты. 

Оны алғаш тіс дәрігер ойлап тапты 

десек нанбассыздар. Ақиқаты солай. 

Фрэд Слек деген кісі. Бірде жұмыс 

кезінде тырнағын жарақаттайды. 

Емделушілерге тырнағының жара-

сын білдірмеу үшін жылтырақ қағаз 

жапсырады. Оны жапсыруға тістің 

пломбасын қолданады. Fлем әйелдері 

үшін тағы бір жаңалық осылай пайда 

болыпты. 

Адам ағзасында бес саусақтың 

тырнақтарының да байланысты жері 

бар. Бас бармақты қазақ тегін со-

лай атамаған, оның тырнағы  мимен 

қатысты. Сұқ саусақтағысы (кпе 

мен қолқаға байланысты. Ортан те-

рек іш құрылысыңызда не  бол-

ғанын байқатады. Шылдыр шүмек-

тегі тырнаққа қарап бүйректің жағ-

дайын біле аласыз. Жүрек пен қан 

тамыр ларының барысы шынашақтың 

тырнағынан аңғарылады. 

Шынында,  сонау  1992 жылы 

АҚШ-та іссапармен жүргенде аяқ 

астынан жүрегіміз ауырсын. Қазіргі 

медициналық сақтандыру онда жоқ. 

Бір топ тілші Назарбаевтың БҰҰ-ға 

сапарын жазу мен к(рсетуге барғанбыз. 

Жүрек ауырып тұрса қайдағы жазу 

ж а з ғ а н ?  С о н д а  ж а ғ д а й ы м ы з д ы 

байқаған фотограф Иосиф Львович 

Будневич «ең соңғы саусағыңның 

басын уқалай бер, жүрегің жазыла-

ды» деген. Басқасын қойып, тек екі 

алақандағы кішкене б(бектерді кезек 

уқалап жүріп, жүректің ауырғанын 

ұмытып кетіппіз. Бұл адамдар бірдеңе 

біледі. 

Сонымен, автобуста қасымызда 

тұрған қыз қап-қара тырнақтармен кос-

метика әлеміндегі түрлі жаңалықтарды 

қарау үшін смартфон шұқылап тұр. 

Оның іздегенінің бәрі біздің миымызда 

бар екенін қайдан білсін?..

Қайнар ОЛЖАЙ
АСТАНА

Есіл (зеніндегі к(пірден әуежайға 

дейінгі даңғыл осылай аталады. 

Бұл жағынан бабамыздың жолы 

болғыш сияқты. Gйткені даңғыл 

оңтүстік бетте айналмаға тіреледі. 

Б і р  б ү й і р д е н  Т ұ р а н  к ( ш е с і 

қосылады. Айналманың келесі 

бұрылысы Қосшы деген ауылға 

қарай шығады. Үшінші бұрылыс 

әуежайға қарай. Қисынға салғанда 

осы үшінші бұрылыс Тұранның 

жалғасы да, Қосшыға кетер жағы 

Қабанбай даңғылының жалғасы. 

Сызғыш қойып (лшесеңіз осылай. 

Бірақ қисын былай қалып, әуежайға 

қарай үшінші рет солға бұрылған 

жол Қабанбай болып жалғаса береді. 

Иә, әлгі бір к(шенің үшінші б(лігі 

(з атына тигендіктен сойыл астын-

да қалған Қайым Мұхамедхановқа 

қарағанда Қабанбайдың құлағы ты-

ныш.

Хош, қай қиырға түсіп кеткенбіз? 

Ертерек ж(німізді табайық.

Осы Қабанбай к(шесі әуежайға 

жақындағанда «Авиатор» атты са-

яжай тұсынан (теді. Аты саяжай 

болғанмен, қысы-жазы кісі үзілмейтін 

кәдімгі ауыл. Кілең қазақтар тұрады. 

бастаған. Беті түрлі желімнен қарайып 

қалған. «Оу, орнатып жатқандары 

осы, сонда мынау неге ескі, тозған 

сенсор» дедік іштей.

О с ы  с ә т  о й ы м ы з ғ а  о н  ж ы л 

бұрынғы бір әңгіме сарт ете түссін. 

Онда Алматыдамыз.  Күнделікті 

қызмет к(лігімен Құрманғазы мен 

Қонаев к(шелерінің қиылысынан 

әрлі-берлі (теміз. Қиылыс «Т» әрпі 

тәрізді. Бағдаршамы жоқ. Құрманғазы 

к(шесіне «басымдық» берілген. 

Қонаев к(шесімен келгенде анау «аға» 

к(шенің к(лігі (тіп болғанша сар-

сылып тұрғаның. Күндердің күнінде 

осы қиылысқа бағдаршам қойылсын. 

«Апыр-ай, қалай ақылдары жеткен» 

дедік сол кездегі қала басшылары 

 туралы. К(лік жүргізушіміз әпенді жігіт 

еді. «Қайнар аға, (ткенде біз тұратын 

артық қалған нәрсе. Адам бойын-

да олар бірнешеу. Айталық суық 

суға түскенде немесе жалаңаш дене 

салқындағанда бұжырлар пайда бола 

қалады. Қазақ оны «құсеттенді» дейді. 

Бағзыдан аңның терісін жамылған кез-

де адамның бойын түк басқан. Суықта 

түк тікірейіп, қорғаныш қасиеті 

артқан. Мынау соның жұрнағы. 

Сосын суға к(п салғанда алақа-

ныңыз бен табаныңыз бүрленіп, 

кедір-бұдыр пайда болары анық. Оны 

к(бінесе «су сорып қалды» дейтінбіз. 

Бағзы заманда адам еңбектеп жартас 

пен батпақ арасында жүргенде алақан 

мен табан осындай бұжырланып 

кетіп, судағы малта тастарға таймай-

тын. Яғни (те пайдалы құбылыстың 

бірі болған. Аяқ киім мен қолғап 

шыққалы ол да қа жетсіз. Тек қазақтың 

Қонаққа келгені  бар,  жұмысқа 

шыққан-қайтқаны бар ертелі-кеш 

үлкен-кішісі автобусқа мініп жатады. 

Таңертең, түс және кешкі мезгілде 

арқасына қоржынын артқан оқушы 

балалар бұдан арғы «Пригородный» 

атты ауылдағы мектепке қатынайды. 

Екеуі де Астананың аумағында. «При-

городный» (сіп жатыр. Жақында ол 

жерден бізге әріптес компания «Ха-

бар» шағын отбасылық бес қабатты 

үй салды. Ал «Авиатор» саяжайында 

тұратындардың к(ңілі күпті болар. 

Қайта үй ретінде салынған, тұрмысқа 

қолайлы етілген саяжайлардың кез 

келген күні тал қаны шығуы мүмкін. 

Тура қазіргі Астана аспанындағыдай 

бастарына бұлт үйіріліп тұр. Біздің 

т ілегіміз  – «аман қалса екен!» 

Қазақстанның бар қиырынан, тіпті 

оған іргелес бұрын атамекен болып 

кейін түрлі замандарда шекара ның 

арғы жағында қалған жерден кел-

ген кілең қандастарымыз тұрады. 

Қиратып тастаса обал. Тәп-тауір 

салынған үйлерге емес, ішіндегі адам-

дарына.

Бұл да басқа кеп еді. К(кейге кеп-

теліп тұр екен, лықсып кетті. Хош.

Сонымен, Қабанбай к(шесінің 

осы тұсында «Авиатор» саяжайы» 

аталатын аялдама бар. Бұрын «жаяу 

жолаушы (теді» деген жол белгісі мен 

қара асфальт үстіндегі ақ жолақ бояуы 

ғана болды. Енді жаяу жүргіншілер 

үшін бағдаршам қойыпты. Gткенде 

осы жерде қайғылы оқиға болды. Ав-

тобус жүргізушісі (зінің оқушы қызын 

тура жолақ жанына түсіреді. Қыз 

жолақпен жолдың келер бетіне (те 

бергенде оны автобустың тасасынан 

байқамай қалған жүк авток(лігі тап-

тап кеткен. Бұл оқиға туралы айтыл-

ды, тіпті әкімнің (зі мұндай жағдай 

қайталанбасын деп тапсырма берді. 

Сол тапсырма бойын ша бағдаршам 

қойып жатыр екен, ж(н. Біздің 

бойымызда бір жаман қасиет бар – 

әуесқойлық. «Жақсыны – к(рмек ке» 

деп тұрамыз. Fлгі бағдар шам ның 

т(мен жағында жеке сары қобдиша 

қойылған  екен.  Оны қолымен 

басқанда сенсор белгі береді. Сонда 

авток(ліктер үшін қызыл шам, жолды 

кесіп (тер жүргіншілер үшін жасыл 

шам жанады. Fзірге бұл бағдаршам 

іске қосылмаған. Сонда да сенсор-

лы жәшікке алақанымызды баспақ 

болдық. Байқасақ, мынауымыз жаңа 

емес, сатал-сатал. Сары сыры к(ше 

жақтағы Рысқұлов пен Б(кейханов 

к(шелерінің қиылысына «развязка» 

салғанда бағдаршамды алып тастаған. 

Соны әкеліп орнатқан ғой» деп отыр. 

Авток(лік ішінде күлкіден (лгенбіз. 

Кейін осы әңгімені талайларға айтып 

бердік. Шофердің әпенділігі ретінде. 

Енді ойлап қарасақ, сол шоферіміз 

он жылдан кейін Астанада әулиенің 

(зі  болып шықты. Мына сенсор 

жәшіктерді басқа бір босаған жерден 

алып келіп, осында қойған. «Авиатор» 

колхоз ғой, колхозға осы да жарайды» 

деген де. Fрі қала бюджетін үнемдеген 

шығар. Ескіні лақтыра бермей, бір 

кәдеге жаратайық деген жанашырлық 

болуы да мүмкін.

Тоқтаңыз, бұл заманда мемле-

кет, қала бюджетіне жанашыр жан 

қайда? Fлдекімдер мынау ескі сенсор 

жәшігін «есептен шығарып», сосын 

мұнда орната салып, «жаңа бағдаршам 

қойылды» деп қағазын толтырып, 

қаржысына мұртын майлап отырған 

шығар? Кім білсін? Ақыл таразы-

сына салып бай қасақ, соңғы қисын 

(згелерден г(рі (міршең к(рінді. Онда 

біздің баяғы шоферіміз әпенді емес, 

әулиенің (зі!

ТЫРНАҚ
әңгіме бол бір қап

Автобуста, жалпы авток(лікте те-

лефон шұқи қоймаймыз. Біріншіден, 

г а д ж е т т е г і  а қ п а р а т  е ш қ а й д а 

қашпайды, ал жолға, айналаңдағы 

адамдарға қарап, бақылаған әлдеқайда 

әсер беріп, түрлі ойларға жетелейді. 

Екіншіден, жол жүргенде смартфонға 

үңілсек басымыз айналып, жүрегіміз 

лоқсиды. Ол құрғыр безілдей бастаса, 

кім іздеп жатқанын қарап, ақырын 

баса қоямыз. Жапонияда солай істейді. 

Fлбетте, біз қоғамдық к(лікте смарт-

фонды ермек етпегенмен, басқалар 

(здерінің үйреншікті тірлігін істей бе-

рер. Жексенбіде автобуста қасымызда 

тұрған бір қыз да солай телефон 

шұқылады. Біздің к(зіміз телефонға 

емес, тырнаққа түсті. Қап-қара болып 

боялыпты.

Е-е, тырнақтың да небір түрін к(ріп 

жүрміз ғой. Баяғыда «тырнағы сояудай 

екен» деген жамандаудың түріне жата-

тын. Бала кезде естіген ертегілердегі 

ең қорқынышты кейіпкердің бірі – 

жезтырнақ. 

Жалпы тырнақ атавизм емес. Ата-

визм – кезінде керегі болып, қазір 

«табанының бүрі бар» деген бейнелі 

с(зінде сақтал ған. 

Үшінші атавизмді білесіз бе? 

Алақаныңызды (зіңізге қарата сәл 

бүгіп бас бармақты шылдыр шүмек 

пен кішкене б(бекке жақындатыңыз. 

Енді алақан мен білектің арасына 

қараңыз. Бұрын байқалмайтын ұзын 

жіңішке сіңір к(рінді ме? Кезінде бұл 

сіңір бүріп ұстауға қызмет еткен. Тас 

пен темір ден пышақ жасап алған соң 

адамға еш теңені қатты бүріп ұстаудың 

қажеті бол мады. С(йтіп, бұл сіңір 

қызметсіз қалды. 

Ал тырнақтың әлі ағзадағы қызметі 

жетеді. Бармақтың басында (те нәзік 

жүйке талшықтары бар. Ол ыстық пен 

суықты сезуге, қатты мен жұмсақты 

анықтауға керек. Тіпті ғашық кезіңізде 

лып етіп қызып, жүректегі сезімнің 

белгісін де жеткізеді. Тырнақ осы нәзік 

талшықтарды қорғайды. Gзіне қатты 

зат тигенде жаныңызды к(зге к(рсете 

ауыратыны содан. 

Сосын біреудің бетін тырнай қой-

ма сыңыз да анда-санда тырнақты 

құрал ре тінде пайдаланасыз. Жуынбай 

жүр генде демейік, ойлана қалғанда 

ба сыңыз ды қасысаңыз да кәдеге жа-

райды. 

Тоқсаныншы жылдар басында 

 Англияда тырнағы шашынан ұзын 

адамды к(ргенбіз. Лондон к(шесінен. 

Тегі индус болуы тиіс. Тырнақ ұзарған 

сайын мүйізденіп кетеді екен. Тым 

 ұс қын сыз. Жалпы туғаннан (сіре берсе 

ер адамның тырнағы т(рт метрге дейін 

жетеді. Fйелдікі одан және жарты 

 метр ге артық. 

Туғаннан (сіру де дәл м(лшер емес. 

Ана құрсағындағы, яғни шаранадағы 

болашақ сәбиге тырнақ үш айлығында 

пайда болмақ. Оны жарық дүниеде 

(скенімен бірге нәресте қырқынан 

шыққан күні алып тастайды. Қарын-

ша шына қоса. Gте гигиеналық және 

эстетикалық дұрыс шешім. Бабалары-

мыз білген.

Бабаларымыз сол сияқты «шашы 

(скеннің ауылы кәпір, тырнағы 

(скеннің (зі кәпір» деген. Gйткені 

адам (з шашын ала алмайды, ауылдағы 

біреу алып беруі керек. Ал әркімнің (з 

тырнағын қырқып тұруға әлі келеді. 

Бұл тек ер адамға арналған мақал. 

Fйелдерге қатысы жоқ. 

Тіпті беріде әйелдер үшін тырнақ 

сәндікке де керек болды. Сояудай 

ұзыны соғұрлым әдеміліктің белгісіне 

айналды. Біздің бала кезімізден бері 

 Сосын «кірпік ілмеді» деген тұрақты 

тіркес бар. Ұйықтамай шыққанды 

айтады. Бала кезімізде қой қорыған 

шопан, күзетте жүрген жылқышы, шеп 

сақтаған шекарашы туралы к(п оқысақ 

керек. Сайып келгенде кірпік ілмей 

шығу да – ерліктің белгісі ретінде сана-

да сақталыпты. 

Тағы не еске түседі (зі? Ауылда 

бетін әлдебір жалын шарпып, күйіп 

қалған баланың кірпіктері аппақ бо-

лып қайта шыққан. Оған елдің қойған 

аты – «Бұзаукірпік». Иә, біз білетін 

т(лдің ішінде бұзаудың кірпіктері ұзын 

еді. Ботаның к(зі жақсы, бірақ кірпік 

мәселесінде бұзаудан озғаны жоқ. 

Бала кездегі кірпік туралы бар 

түсінік осымен тынған.

Беріде қан ойнай, күш керней, 

жүрек тулай бастаған шақта бұл кір-

пігіңіз батырлық символынан сұлулық 

белгісіне қалай ауысып кеткенін 

аңғармаппыз. Сол жүрек тулап жүрген 

кезде бір аяулы жанға жолыққанбыз.

Екеуара жалғыз ойынымыз болды. 

«Алақан қытықтау». Біз қазіргідей 

сүйелденіп, мүйізденіп кете қоймаған 

алақанымызбен ақырын к(зін басатын-

быз. Сонда аяулы жан кірпігін қағып-

қағып жіберетін. Тұла бойымызбен 

жеңіл діріл жүгіріп, қытығымыз келетін. 

Біз ала қанымызды екі к(зіне кезек то-

судан, ол кірпігін қағып, қытықтаудан 

жа лық пайтынбыз. Кірпігі... ұзын еді. 

Балғын еді.

Сол тұста одан басқалар жап-

пай кірпік бояйтын. Айтулы Шона 

Смаханұлы бұл к(ріністі де сатира най-

засына ілген. Былай:

«Шіркін-ай, Қарындастың кірпігі-

ай. Бояғаны соншалық әрбір талы 

шырпыдай». Шіркін-ай, екі-ақ жолға 

бар уытты сыйғызған Шонадай сықақ-

шы қайда? Біз, міне, боялған кірпіктің 

(зіне зар болған заманның сатира-

сын кім екі жолға сыйғызар еді? Қазір 

балғын кірпік тұрмақ, боялған кірпіктің 

(зімен жылап к(ріскендейсің. Айналаң 

түгел жасанды кірпік. Онымен тек 

жасанды алақанды қытықтауға болар. 

Сонда жасанды жүрек арқылы жасанды 

қан тулап ала ж(нелетін шығар.

 

SПЕНДІ ЕМЕС, SУЛИЕ
бір к�лік жүргізуші жайындағы 

ойымызды он жылдан кейін �згерттік

А с т а н а .  Қ а б а н б а й  к ( ш е с і . 

Бабамыз дың нақ Астанаға қандай 

қатысы барын білмедік, әйтеуір 
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ANA TILI

СПОРТ

Қазір қаланың да, ауыл  дың да 

баласы теледидар алдына телміріп, 

телефонға шұқшиятын заман болып 

тұр. Дегенмен, бала ның к(ңілін к(теріп, 

назарын  ау даратын дүние ойыншық 

екені ай дан анық. Бүлдіршіндердің 

 қо лын   дағы ойыншықтар негізінен 

к(гілдір жәшіктегі мультфильм дер 

кейіпкерлері. Сатушылардың айтуын-

ша, «Спанч боб», «Монстр Хайн», 

«Бэтман», «Чебурашка», «Бен Тен», 

«Тобот», «Человек Паук» сияқты 

мульткейіпкерлер к(бірек сұранысқа 

ие екен. «Қытайдан келсе де, бағасы 

қолайлы деп ойлаймын. К(п ата-ана 

осы ойыншықтарды алады. Бағалары 

1000 теңгеден бастап, к(леміне қарай 

5, 10, 15, 20 мың деген сияқты к( теріле 

береді» дейді ойыншық сатушы Диль-

бара Б(рібаева.

Бейне бір шетелдік ойыншық 

шығарушылар баланың психология-

сын жақсылап зерттеп алған ба дерсіз. 

«Бала қызығып қарайтын мульт-

фильм кейіпкерлерінен ойыншық 

жасау – бұл психологиялық соққы. 

Бала (зінің сүйікті кейіпкерін к(р-

генде оны ата-анасына алдыртпай 

қоймайды. Мультфильмдерді бала 

– 3зіңіз жетекшілік ететін мектеп-
интернаттың мақсаты қандай? 

– Мектептің негізгі мақсат ының 

бірі – баланың жеке тұлға болып 

қалыптасуына, спорттағы  ше берлігін 

шыңдауға барынша жағдай туғызу. 

«Талапты ерге нұр жауар» демекші, 

бүгінгі күні мектебіміздің дарынды 

шәкірттері ел чемпионаттарында топ 

жарып, талай байрақты бәсекелерде 

к(зге түсіп келеді. 

– Айтулы спортшылармен кездесу-
лер ұйымдастырып тұрасыздар ма? 

– Иә, міндетті түрде. Шәкірттерді 

үлгі тұтатын спорт жұлдыздарын 

қ о н а қ қ а  ш а қ ы р ы п ,  к е з д е с у -

лер ұйымдастырамыз. Тек елімізге 

ғана емес, есімдері әлемге таны-

мал жұлдыздар да келеді. Мәселен, 

қазақ ұлтының мақтанышы, Олим-

пиада жеңімпазы, грек-рим па-

л у а н ы ,  Ж а қ с ы л ы қ  F м і р ә л і ұ л ы 

Үшкемпіровпен «Аталар жолы-

мен, ағалар ізімен» тақырыбында 

кездесу (ткіздік. Ал Қазақстанға 

еңбегі сіңген спорт шебері, Сидней 

Олимпиадасының чемпионы  Ермахан 

Ибраимовпен емен-жарқын әңгіме 

(рбітіп, балалар үлкен әсер алды. 

Олимпиада және әлем чемпионы 

Анатолий Быков осы мектептен қанат 

КӨКСАНДЫҚ
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Оңтүстік Қазақстан облысы 
Бәйдібек ауданында «Бәйдібек би» 
анимациялық фильмінің тұсаукесері 
"тті. Жаңа анимациялық туынды 
к"пшілікке  ауданның 90 жылдығы 
мен Халықаралық Балаларды қорғау 
күніне орай к"рсетілді.

Фильмнің тұсаукесер рәсімі «Рухани 

жаңғыру» аясында Шаян ауылындағы 

«Тәуелсіздік» алаңында (тті. Салтанатты 

шараға аудан әкімі Бақыт Танаг(зов пен 

«САҚ» киностудиясының директоры 

Нуриддин Паттеев, аудандағы мәслихат 

депутаттары мен ардагерлер кеңесінің 

мүшелері, мәдениет қызметкерлері мен 

мектеп оқушылары және балабақша 

бүлдіршіндері қатысты. Шара барысын-

да киностудия басшысы аудан әкіміне 

«Бәйдібек би» анимациялық фильмінің 

90 күйтабағын салтанатты түрде табыс 

етті. С(йтіп, жаңа фильмнің алғашқы 

к(рсетілімін  жас к(рермендер алаңдағы 

бейнеэкраннан тамашалады. 

Айтуған ДSУЛЕТ

«Бәйдібек би» деп аталды

ғана арттыра аламыз» дейді Сәкен 

Болысов.

Шындығында, қазақ ертегілері-

н і ң  к е й і п к е р л е р і н  б е й н е л е г е н 

ойыншықтар жоқ емес, бар. Бір кездері 

осы мақсатпен продюсер Қыдырәлі 

Болманов ойын шықтар шығарып, 

тіпті қазақ тілінде с(йлейтін түрлерін 

ұсынды. Алайда ол нарыққа кеңінен 

тарай алмады. Ойыншық (ндірісінің 

(зіндік шығындарының есебінен, 

белгілі бір орындарда ғана сатылып, 

бағасына қолы жеткен ата-аналар ғана 

алып жүргенін байқаймыз. 

Т(рт баланың анасы Айгерім 

 Асаубай қазақ ойыншықтарына қы -

зыққанымен балаларына әпере ал-

ма йтынын айтып қынжылды. Баға-

ла ры тым қымбат болуы себе бінен 

қарабазардағы ойыншық тарға жү-

гі неді екен. «Мен Тазша баламын. 

Мен Бэтманнан да бұрын бармын» 

деп с(йлейтін ойыншықтарға бала-

ларым да, (зім де қызыққанбыз. Алайда 

оны базардан таппадық. Ал интернет-

тен қарасақ тым қымбат екен» дейді 

Айгерім.

Базар мен дүкен с(релеріндегі 

ойыншықтардың басым б(лігі шетел-

дік тауарлар екені белгілі.  Сату-

шы лардың айтуынша, ойын шық-

тардың к(бі Қытай, Ресей, Беларусь 

елдерінен әкелінеді. Бірақ оның са-

пасы мен бала психологиясына әсерін 

қарап жатқан адам жоқ. Елі мізде 

«Ойыншықтардың қауіп сіздігі» ту-

ралы Заң бар. Ал 2011 жылы ойын-

шықтарға қатысты педагоги калық-

пси хологиялық сараптаманың қа  жет-

тілігі алынып тасталғалы нарық тіпті 

кеңейді. Gйткені базарда ойын шық 

саудасы әлдеқашан қызып кеткен.

«Мысалы, менің мына «Халк» пен 

«Бэтманым» Қытайдан әкелінеді. 

Оның қалай және неден жасалатынын 

(зім де білмеймін. Бірақ балалар мұны 

таласып тұрып алады. Халк 3 мың 

теңге. Ал Бэтменді мен сізге 2 мыңға 

бере алам. Негізі оны 3 500 тең геден 

сатып жатырмыз» дейді сатушы Нұрхат 

Нұрланұлы.

Ал қаланың қақ ортасындағы «Ба-

лалар әлеміндегі» баға мүлде басқа. 

Мәселен, «Қарақат» кукласы 5 900 

теңге, ал «Ақылды қоян» 11 800 теңге. 

Осыдан кейін қарапайым ата-ана бала-

сына ойыншық әперуі үшін қайсысын 

таңдайды? Fрине, арзанына жүгінеді. 

Бүгінде отандық ойыншықтарды 

жасаумен айналысып жүрген жеке 

кәсіпкерлер жоқ емес. Атап айтсақ, 

кәсіпкер Ғалымбек Қызыр бекұлы 

«Электронды киіз үй», Қанат хан 

Fбілғалиұлы мен Жанар Сайлау-

бекқызы «Ақылды қоян», «Ақылды 

қалам» (німдерін (ндіріп отыр. Ал жас 

та болса қолдан ойыншық жасап, тіпті 

шетелден тапсырыс қабылдап жүрген 

Анар Лепесованың да еңбегі ерен. 

Дегенмен, бала ойыншығының 

алғашқы сарапшысы ата-ананың (зі 

болуы керек. Gйткені бір ойыншық 

арқылы баланың бүкіл психологиясы 

мен денсаулығына, тіпті болашағына 

әсер ететінімізді ұмытпағанымыз абзал. 

Сондықтан да бұл мәселенің түйінін 

отандық ойыншықтардың саны мен 

сапасын арттырып, бағасын қолжетімді 

етуден бастауымыз керек. Сонда ғана 

сұраныс пен бәсекелестік болары 

с(зсіз.

Ақбота ҚУАТОВА

тұрмақ, үлкендердің (зі қарайды. 

Gйткені олар әр кейіпкерді ойната 

алады. Жасандылық болмайды. Міне, 

осының нәтижесінде үлкен бір саясат-

ты іске асырып отыр» дейді мамандар. 

Ал қарабазардағы с(релерден қазақ 

ертегілерінің кейіпкерлерін кездестіре 

а лмады қ.  Нарықта  Тазша бала, 

Қожанасыр, Алдар к(се сияқты қазақ 

ертегілерінің кейіпкерлері неге жоқ 

деген сауал к( кейімізді мазалай берді. 

Соларды ойыншық түрінде шы ғаратын 

отандық кәсіпкерлеріміз қайда? Бұл 

сұрақты еліміздегі «Жеті ойыншық» 

жобасының авторы Сәкен Болысовқа 

қойдық. 

Ағаштан ойып ойыншық жасап 

жүрген бұл азамат бүгінде мемле кеттік 

балабақшалардан тапсырыс алады 

екен. Баланың ой-(рісін дамытуға әсері 

бар түрлі ойындарды ұйымдастыратын 

арнайы б(лмені жасақтаумен айна-

лысады. «Отандық ойыншықтарға 

сұраныс бар. Алайда бәсекелестік 

жоқ. Меніңше, қазақ ертегілерінің 

кейіпкерлерінің ойын шығын (ндіру 

үшін, олардың анимациясын жасап, 

мультфильмін ұсы нуымыз керек. 

Балалардың қызығу шылығын сонда 

ҰЛТТЫҚ ҰЛТТЫҚ 

НЕГЕ АЗ?НЕГЕ АЗ?
ойыншықтарымыз ойыншықтарымыз ҚЫЗЫЛ КІТАП
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Мұның (зінде де табиғаттың т(л 

перзенті болып (мір сүрген халқымыздың 

табиғатта болып жатқан елеусіз (зге-

рістерді де жіті түрде бақылап, орынды 

қорытынды жасай білген дүниета ным-

дық к(зқарасын аңғартады. «Түз тағысы 

табиғатпен тілдес» деген даналық нақыл 

с(здің (зі де (мірден алынғандығын 

дәлелдей түседі.

 Халқымыздың тұрмыс-тіршілігінде 

тікелей ақб(кенге қатысты ұлттық 

ұғымдар мен даналық с(з тіркестері, 

түйінді  тұжырымды ойлар к(птеп 

кездесетіні де ақб(кен тіршілігі жайлы 

к(птеген мағлұматтарды алға тартады. 

«Ақб(кен аямаған ажалына асығады» 

деген с(з тіркестерінің мәні де (те зор.

Қазақ халқының дүниетанымында 

ақб(кен түз даланың киелі аңы деп сана-

лады. Gйткені дүниеден (ткен адамның 

жаны киіктің денесіне барып тұрақтайды 

деген ежелден сақталып келе жатқан 

аңыз бар. Олай болса, киіктің денесінде 

адамның жаны сақталады деген ұғымында 

терең мағына жатыр.

 Ақб(кен, киік (лат. Saiga tatarica) 

– жұптұяқтылар отрядының б(кендер 

 туысына жататын, тұлғасы ірі, қойға 

ұқсас, д(ңес тұмсықты, күйіс қайыратын 

т ү з  ж а н у а р ы .  А қ б ( к е н н і ң  қ а з б а 

қалдықтары плейстоцен қабатынан 

Батыс Англиядан Шығыс Аляскаға 

дейінгі аралықтан табылған. Ақб(кендер 

Моңғолияда,  Қалмақ даласы мен 

Қазақстанда ғана сақталған. Респуб-

ликамызда ақб(кендердің бір-бірінен 

жеке дара б(лінген Бетпақдала – Арыс, 

Үстірт және Еділ-Жайық деген топ-

тары мекендейді. Текелерінің дене 

тұрқы 126-150 см, салмағы 37-49 кг, 

ал ешкілері кішірек, дене тұрқы 109-

127 см, салмағы 22-37 кг-дай болады. 

Үстіңгі еріні салбырап, етті тұмсыққа 

айналған. Текесінің мүйізі қайқылау 

келеді, ешкісінде мүйіз болмайды. Жаз 

айларында арқа түсі сарғыш тартады, 

қыста түсі ақшылданады. Ақб(кендер 

ш(л, ш(лейтті және далалық аймақтарда 

тіршілік етуге бейімделген. Олардың 

қоныс (згертуі ауа райына, Ақб(кен 

жұп тұяқты жануарлардың ішіндегі ең 

(сімталы, жылына бір рет т(лдейді. 

Киік әдетте т(лді егізден әкеледі. 

Алдын ала шыбын-шіркей болмай-

тын, үнемі жел есіп тұратын беткейді 

таңдап алып, лақтарын түрегеп тұрып 

туады. Құралайдың енесі басқа жануар-

лар сияқты лағының шаранасын жалап 

аршымайды, шарана жауынның суы-

мен шайылып кетеді немесе жел қағып, 

кеуіп барып түседі. Жаңа туған лақтар 

жарты сағаттан кейін енесін еміп, екі-

үш сағаттан соң аяқтанып кетеді. Енесі 

алғашқы сағаттарда лақтарын емізген 

соң, біршама қашықтыққа ұзап, алыстан 

бақылап жүреді. Егер жыртқыштар пайда 

болып, қауіп т(не қалса, лақтарының 

маңынан аулаққа қашып, ол жерден алып 

кетуге тырысады. Табиғаттың барлық 

заңдылықтарын іште жатып үйренген 

құралайлар енесі қасында жоқ кезде 

ешқандай тіршілік нышанын сездірмей, 

жыбырламай жатады. Лақтардың қоңыр 

бұйра терісі топырақтың түсімен бірдей 

болып к(рінеді, екі-үш метр жерден 

қарасаңыз, жатқан бір т(мпешіктер екен 

деп қаласыз. Мыңдаған жылдар бойы дала 

жыртқыштарынан, адамдардан қашып 

жүріп, жан сақтауға әбден бейімделген 

киіктердің тағы бір ерекшелігі – ешқашан 

жетім қалған лақтарын далаға тастамай-

ды. Далада келе жатқан кез келген киік 

жолынан маңырап шыққан құралайды 

кездестіре қалса, жанына барып емізіп, 

(зімен ертіп кетеді. Киіктің лағы екі-үш 

күннің ішінде отығып кетеді. Алғашында 

ол к(зіне түскен ш(пті қармайды, бір 

аптадан соң ғана ш(птің дәмін алып, 

таңдап жеуге к(шеді. Жас туған киіктер 

лақтарын он-он бес күндей суат басына 

апармайды, оларды алысқа тастап, тек 

(здері ғана келеді. Бұл уақытта құралай 

тек енесінің сүтін ішеді, бір-бір жарым 

аптадан соң табынмен суатқа келіп, алғаш 

судың дәмін татады.

Ерте заманда (мір сүрген бір аңшы аң 

аулап жүріп, киіктің ешкісін атып алады. 

Сонда аналық киікке тіл бітіп:

– Құдай үшін, мені (лтірмеші! Менің 

екі кішкентай лағым бар. Олар менсіз 

(мір сүре алмайды. Егер сен менің 

тілегімді орындасаң, саған батамды 

беремін, сонда сенің жолың ашылып, 

бар мұрат-мақсаттарың орындалады. 

Сен (мір бойы бақытты боласың, – деп 

жалбарыныпты. Бірақ қатігез аңшы 

киікті тыңдамапты. Жылдар (те келе 

әлгі аяушылық сезімі жоқ қатігез аңшы 

(мір бойы жолы болмай, қорлықпен 

(мірден (тіпті. Міне, бұл аңыз болса да, 

ақиқатты аңғартар шынайы шындық 

екенін (мірдің (зі дәлелдеп келеді.

Соңғы жылдары елімізде ақб(кен-

дердің санының күрт азайып кетуіне 

де кейбір адамдардың қатыгездік пен 

қастық әрекеттері басты себеп болып 

отырғандығын баспас(з беттерінен жиі 

оқып жүрміз. Сондықтан да Үкіметіміз 

ақб(кендерді қорғау, санын к(бейту 

мақсатында 2021 жылға дейінгі аралықта 

оларды аулауға мүлде тыйым салу ж(нінде 

арнайы қаулы қабылдады және қорғау 

шаралары қатаң түрде қолға алынды. 

Бұл салада «Охотзоопром» мемлекеттік 

мекемесінің игілікті істерін атап айтуға 

болады.

Мамыр айының екінші онкүндігінде 

(17-25 мамыр аралығында) ақб(кендердің 

жаппай т(лдейтін мезгілі басталады. Бұл 

кезді халқымыз «құралайдың салқыны» 

деп атайды. Құралай – ақб(кен лағының 

атауы.

Ақб(кен – байтақ даламыздың 

таңғажайып түр тағысы екендігін және 

халқымыздың аялы алақаны мен жүрек 

жылуының қажет екендігін де ешқашан 

естен шығармайық, ағайын.

Үкiмет ақб(кендердi 2006 жылы 

«Қызыл кiтапқа» ендiрдi. Және сол жылы 

жан-жануарларды қорғау мақсатында 

бюджеттен 200 миллион қаржы б(лдi. 

Ал үстiмiздегi жылы бұл қаржыны 270 

миллионға жеткiзiп отыр.

Ежелден-ақ халқымыздың сүйіспен-

шілігіне б(ленген сахараның ботак(зі 

атанған киесі бар киікті (ақб(кенді) аялы 

алақанмен аялай білейік! 

Т"леужан SБІШЕВА,
Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық 
университетінің доценті

  

мектебімізде мемлекеттік тіл, қазақ 

тіліне деген құрметті биік дәрежеді 

ұстағанды дұрыс деп санаймыз. Мектеп 

қабырғасында к(птеген игілікті шара-

лар (тіп жатады. Жуырда Мұқағали 

Мақатаевтың атында шығармашылық 

кешін ұйымдастырдық. Сонымен 

бірге қазақтың ұлы ойшылы, хакім 

Абай туралы да келісті кештерді 

(ткізіп тұрамыз. Міне, осындай ша-

ралар арқылы жастарымыздың ру-

хани байлығын шыңдай түсеміз деп 

есептеймін. Gзге ұлттың балалары 

қазір қазақ тілінде еркін с(йлеуге 

тырысып жүр. Бұл біздің мектептің 

ұстаздары үшін үлкен жетістік деп 

есептейміз. Біз жастарымызды де-

малыс күндері қоғамдық-мәдени 

орындарға жиі апарып тұрамыз. 

Айталық, театр, мұражайларға апарып 

еліміздің тарихы, мәдениеті, салт-

дәстүрі, әдет-ғұрпымен жа қынырақ 

біліп танысуға мүмкіндік туғызамыз. 

Gйткені жас(спірімдер (зіміздің 

ұлттық тарихымызды, мә дениетімізді 

жақынырақ біліп, сол ұлттың бір (кілі 

ретінде (здерін се зінулері керек. Сонда 

ғана тілге деген құрмет жемісін береді. 

– Жарыстарда жеңімпаз атанған-
дар ға қандай қолдау к"рсетіледі? 

–  Ж а р ы с т а р д а н  ж е ң і с п е н 

оралғандарға бізде арнайы қаржы 

к(зі қарастырылмаған. Дегенмен 

де, сый ретінде жақсы жеңілдіктер, 

к(мектер жасауға тырысамыз. Спорт 

киімдерін береміз. Мүмкіндік болса, 

жатақханадан жеке б(лме бергіземіз. 

– Ауыл балаларына қамқорлық 
қаншалықты жасалады?

– Мен (зім бала кезімде «осындай 

бір республика астанасындағы еңселі 

спорт мектебіне оқуға түссем» деп ар-

мандаушы едім. Ол кезде мұндай спорт 

мектебі мен үшін қол жетпес асқаралы 

арман еді. Кейінірек, ол арманыма да 

қолым жетті. Сондықтан да ауылдағы 

дарынды жас(спірімдердің бала ар-

мандарын орындалуына себепші 

болсақ үлкен сауап жасағанмен бірдей 

емес пе? Біздің мектепті білмейтін 

( ң і р л е р г е  б а р ы н ш а  н а с и х а т ы н 

жеткізіп, танытуымыз керек. Ауылдың 

талантты ұл-қыздары тасада қалып 

қалмауы үшін, олардың арасындағы 

оқ бойы озық оғлан жас тарын іріктеп 

алып, осы мектебімізге тарта білуміз 

керек. Gйткені ауыл қазақтың күре 

тамыры, алтын діңгегі.  Елімізді 

айтпағанда, әлемге әйгілі спортшы-

лар сол тоқымдай ауылдарынан (сіп 

шыққаны белгілі. Сондықтанда мен 

қазір (зімнің жаттықтырушыларыма 

«ауыл балаларын қабылдағанда 

мұқият болып, ауыл таланттарын 

оқуға к(бірек алыңдар» деп айтқаным 

бар.

– Sңгімеңізге рақмет! 

Ақын ОРДАБАЕВ, 
журналист

қағып шыққан  балуан болғандықтан, 

Ресейден келген кезде біздің мектепке 

арнайы атбасын бұрып оқушылармен 

әсерлі кездесу (ткізді. Тағы да к(птеген 

спорт шеберлері келіп тұрады. Олар 

балалық шақта бастарынан (ткен 

қызықты жайттары туралы с(з қоз ғап, 

жеңістері мен жетістіктеріне жет кен 

жолдары жайлы толымды мы салдар 

келтіреді. Соның бәрі жастарымызға 

– үлгі-(неге. 

– Жас спортшылардың тіл үйренуі 
қалай? Қазақ тілін меңгерген бе? 

– «Тіземнен сүріндірсе де, тілімнен 

сүріндірмесін» деген с(з бар ғой. Сол 

айтпақшы, ана тілінде с(йлеп, ана 

тілінде түс к(ре білген баланың ұлтына 

деген сүйіспеншілігі ерекше болады 

деп ойлаймын. Сондықтан да ана 

сүтімен дарыған туған тілді бесіктен 

бастап білген бала спортта да намы-

сты қолдан бермейді. Осы орайда біз 


