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БҮГІНГІНІҢ САУАЛЫ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУАЙДЫҢ АРҒЫ БЕТІ

Бүгінгі санда:

«СЕН МЕНІҢ 
ЖАЛҒЫЗЫМСЫҢ – 

ҚАЗАҚСТАН»

САЛҒЫРТТЫҚ ҺӘМ 
САУАТСЫЗ АУДАРМА

КӨНЕКӨЗ ЖАНКҮЙЕР 
КҮНДЕЛІГІНЕН

7-бет

5-бет

12-бет

�з ұлтын 
 сыйламау, оны 

мақтаныш етпеу – 
сатқындық.

Бауыржан 
МОМЫШҰЛЫ

ДАНАЛЫҚ МӘЙЕГІ

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

�ткен аптада дүйім елді дүр сілкіндірген 
қайғылы хабар – әйгілі спортшымыз Денис Теннің 
қылмыскерлердің қолынан қаза табуы болды.  Денис 
Тенге адами қасиеттің қандай теңеуін айтсақ та 
жарасатын еді. Ол мұз айдынында $зіндік $рнегін 
қалыптастыра білген талантты азамат болатын. 
%лемдік додаларда қазақ елінің атын шығарып, к$к 
байрағымызды к$кте желбіретті. Абай атамыз айта-
тын «Жарасы үлкен жас $лім» дегеніміз де осы шығар, 
бәлкім...

Денис Теннің қайтыс болуына байланысты 

 Елбасы Н.�.Назарбаев оның отбасына к�ңіл айтты. 

К�ңіл айту хатында белгілі спортшы, 2014 жылғы 

қысқы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері 

Денис Юрьевич Теннің қайғылы қазаға ұшырағаны 

туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдағаны 

айтылған. Оның жарқын жетістіктері еліміздің 

абыройын асқақтатып, жастар арасында спортты 

дәріптеуге септігін тигізгені атап �тілген. «Денис 

Юрьевич Теннің жарқын бейнесі біздің жүрегімізде 

мәңгі сақталады» делінген жеделхатта.

Даңқты спортшының �мірі мен спорттағы сара 

жолы туралы мақаланы газетіміздің 11-ші бетінен 

оқи аласыздар. 

Адам болмысы тәрізді 

� м і р д і ң  д е  р у х а н и  ж ә н е 

заттық тұрғысы бар. Рухани 

жаңғыру – осы екі  болмысты 

біріктіру  жолы.  Бұл жол 

заттық тұрғыдан басталып, 

Түп Иеге қайтумен аяқталады. 

Абай Түп Иеге қайту – адам 

�мірінің негізгі  мақсаты 

деп к�рсетеді, «�зге мақсат 
ақылға тола ма екен?!» дейді. 

Осылай рухани жаңғырудың 

мақсаты да, оның негізі де 

рухани деңгеймен аяқталады. 

Е г е р  о ғ а н  м о р а л ь д ы қ -

этикалық деңгейден асыр-

май, тек қана материалдық 

Абай рухани 
жаңғырудың жолын толық 
берген. Рухани жаңғыру 
дегеніміз – тән құмарын 
жан құмарына жеңдіру 
жолы. Бұл жолда сана-
сезім түрлі $згерістерге 
түседі.

КҮНДІЗ АҚҚАН ЖҰЛДЫЗ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ШЫҢЫ – «ТОЛЫҚ АДАМ»

Жаһандану, ақпараттық 
технологиялардың дамуы, 
интернеттің кеңінен таралып, 
жаппай қолданысқа енуі 
қоғам өмірінің барлық дерлік 
саласындағы әрекетті жеңілдетіп, 
адамзаттың коммуникациядағы 
қажеттіліктерін толық қамтамасыз 
етіп жатыр. IT-жетістіктер күнделікті 
тіршілігіміздің ажырамас бөлігіне 
айналды. Қазіргі жаһандану 
заманында ақпараттық 
технологияны пайдаланып, 
дүниежүзімен бір байланыс 
ортасында болу үйреншікті нәрсеге 
айналғанымен, осындай нәтижелер 
әлеуметтік IT-коммуникацияны 
жасау бағытындағы күрделі де 
қызықты жұмыстардың жемісі. 
Солардың бірі – өнімді нарыққа 
бейімдеу. 

Б ұ л  с а л а д а ғ ы  � н і м д і  б е л г і л і  б і р 

г еог рафи я л ы қ, мәден и-л и н г вист и к а л ы қ 

ай мақ қ а бей і м деу (local ization) маң ызд ы 

іс болып сана лады. Бұл т ұрғыда к�птеген 

маркетингілік зерттеулер, түрлі стратегия-

лар мен к�зқарастар болғанымен, қазірг і 

таңда трансұлттық корпорацияларда «Think 

Globa l ly,  Act  L oca l ly» қ а ғ и дасы же т ек ш і 

р�лге шықты. Қағида бойынша кез келген 

жаһан дық �нім базистік қызметін сақтай 

отырып, жергі лікті ерек шеліктерге қарай 

бейі м деледі. А лай да �ні м ді «жерсі н діру» 

б а рысы н д а к�п ж а ғ д а й д а о ғ а н қ ат ыс т ы 

т ү пн ұсқа т і л де кейбір контент т і ң (бізд і ң 

жағдайда қазақ тіліндегі) тікелей аудармасы 

болмайтындықтан, аудармашыларға олар-

ды бейімдеуге әрі лексика лық мағынасын 

түсіндіруге, баламасын іздеуге тура келеді. 

Тілімізге осындай контентті бейімдеу, бала-

масын табу нәтижесінде жаңа ұғым, түсінік, 

қ ұбы лыс атаулары ені п келеді. Бұ лардың 

ішінде тіліміздің лексикалық құрамын байы-

татын неологизмдер қатары да к�п.

Қазақстанның қарқынды түрде �згеріп 

жатқан қоғамдық-саяси, мәдени-әлеуметтік 

ж а ң а  �м і р  ж а ғ д а й ы н а н ег і з д е л г ен  Х Х І 

ғасырдағы �згерістер, соның ішінде интернет 

кеңістіктегі коммуникация да қазақ тілінде 

«неологиялық жарылыс» жасады. Бұған, с�зсіз, 

жоғарыда айтып кеткен әлеуметтік желілердегі 

с�зшығармашылық зор әсерін тигізді. Алайда 

осы «жарылыс» �німдерін лингвистикалық 

ой-танымнан �тк ізу, ғы лыми-теори я лық 

зерттеу, сондай-ақ тілдік жаңартпалардың 

<лат. іnnovation> стан дартта лу ы мен код-

та л у ы т і л дег і таби ғ и неолог изац и я/нео-

лог изм ден у (Неологизмдену ұлттық тілдің 
лексика-семантикалық жүйесіндегі кірме с�здер, 
жаңа атаулар және с�здердің жаңа мағыналары 
арқылы күрделі жаңару үдерісі ретінде түсініледі) 
үдерісінің �зіне ілесе алмай қалып жатқаны 

байқалады. Сонымен қатар әртүрлі форматтағы 

нормативті, анықтамалық лексикографиялық 

еңбектердің жалпыға бірдей қолжетімділігін 

қамсыздандырудың осалдығынан да кейбір 

кодталған, нормативтік с�здікке енгізілген 

 неологизмдер жалпы жұртшылыққа бірдей 

таныс бола алмай келеді. 

Тілдің стильдік, жанрлық қызметтерінің 

барлы ғ ы н да к�рі н іс берген ж аңар т па лар 

қоғам дағы жаңа лықтар мен �згерістердің 

«жаршысы» болып табы ла ды. Сон дықтан 

оларды зерт теу осы дәуірдің «ата лым дық 

бет-бейнесінің» кескін-қалпын «мүсіндеуге» 

мүмкіндік береді. Мәселен, бүгінгі қазақ тілінде 

«жаңғыру» с�зі дегдар тілдік тұлға ретіндегі 

Н.�. Назарбаевтың с�зшығармашылығының 

ық па лымен са яси-қо ғам дық диск у рстың 

тілдік �рісінде жаңаша мағынаға ие болды: 1) 

экономикалық, саяси және рухани жандану, 

жаңару, қоғамның, қоғамдық сананың жаңаруы 

және реформалануы, 2) осы реформаларды 

жүзеге асыру бойынша мемлекеттік саясат 

пен идеологияның мақсатты, жүйелі арнайы 

шараларының жиынтығы.

Жаңаша мағынаға ие бол у ынан бұрын 

«жаңғыру» с�зі нормативтік с�здікте «�згеріс, 

алмасу, жандану» сияқты жалпылық мағынамен 

берілген. Виртуалды коммуникация түрлерінің 

(Facebook), саяси, мәдени мазмұндағы пікірталас 

а лаң дарының (телера диобағдарлама лары, 

қазақ тілін үйрететін «Basqosu», «Қобыланды 

жатқа!» волонтерлік курстары секілді азаматтық 

бастамалар), бизнес-коммуникациялардың 

(аймақтарда кіші және орта бизнесті дамытуға 

арналған Бастау-бизнес «Атамекен» ҚР ҰКП 

жобасы), мем леке т т і к т і л дег і  и н т ерне т-

ресурстардың (Kitap.kz, Bilim-Lang, Qascontent, 

�дебиет порталы т.б.) дамуының нәтижесінде 

қоғамда ті лтанымдық зерделеуден әлі �те 

қоймаған, лингвистикалық зерттеу нысаны 

бола қоймаған үлкен тілдік жаңартпалар базасы 

қалыптасты. 

(Жалғасы 4-бетте)

ҚАЗАҚТІЛДІ ӘЛЕМЖЕЛІ:
Сандық және сапалық 
тілтанымдық талдау

ҚАЗПОШТА

тұрғыдан келетін болсақ, онда 

рухани жаңғырудың негізгі 

мақсатына жете алмаймыз.

Данышпан Абай рухани 

жаңғыру барысындағы сана-

сезім деңгейлерін толығымен 

б е р г е н .  А д а м  � м і р і  о с ы 

деңгейлерге байланысты. 

Рухани жетілу қарын той-

дырудан басталады. Сана-

сезімді тән басқарады. Бұл 

– барлық жан иелеріне, оның 

ішінде хайуанат әлеміне 

д е  о р т а қ  д е ң г е й .  Қ а р н ы 

 тойып, к�ңілі к�ншімеген 

жан одан жоғарыны  ойлай 

 а л м а й д ы .  Т ә н  қ ұ м а р ы 

оны толық басқарған. Бұл 

деңгейдегілерді Абай «жарым 

адам» деп атайды.

Т ә н  қ ұ м а р ы н 

қанағаттандыру үшін әуелі 

�мірді реттеу керек. Sмірге 

келген соң әркім әке, ана, 

бала, дос-жора, азамат болу 

тәрiздi бұл �мірде түрлi р�л 

атқарады, түрлi мiндеттері 

б о л а д ы .  Қ о ғ а м  � м і р і н і ң 

үйлесімділігі әркімнің �зінің 

осы мiндеттерiн дұрыс орын-

д а у л а р ы н а  б а й л а н ы с т ы . 

Яғни табиғатынан берiлген 

осындай мiндеттерін дұрыс 

о р ы н д а й т ы н д а й  и м а н -

д ы  б о л ы п ,  с а н а - с е з і м д і 

бір қалыпқа келтіру керек. 

Қоғам дұрысталса, адамның 

тұрмыстық қажеттері  де 

қамтамасыз етіліп, қарын 

тояды. Абай адамның сана-

сын бұл деңгейге к�теру үшiн 

«иманды бол», «Бес нәрседен 
қашық бол, бес нәрсеге асық 
бол» деп түрлі тәртiптер береді. 

Дұрыс тәртіппен �мір 

тұрақты жолға түскен соң 

тұрмыс жақсарып, дәулет 

келеді. Бұл – екінші деңгей 

және табиғи құбылыс. Бұл 

деңгейдегілерге Абай «Еңбек 
ет, мал тап... Еңбек етсең 
ер iнбей  – тояды қарның 
тiленбей» дейді. Қарын тойған 

соң адам енді �мір қызығын 

к�ргісі келеді. Осылай ол 

�мірді бұрынғыдай тамақ 

арқылы ғана емес, енді ой-

�рісі арқылы да қабылдай 

бастайды. Ол барлығына 

қызығып, білуге ұмтылып, 

қоршаған ортасымен тығыз 

б а й л а н ы с қ а  т ү с е д і .  Б ұ л 

үшінші деңгейдегілерді Абай 

«адам» деп атайды. Sмірдің 

н е г і з г і  қ ы з ы ғ ы  қ а р ы м -

қатынаста. Сондықтан Абай 

«Бiрiңдi ,  қазақ,  б iр iң  дос 
к'рмесең, iстiң бәрi – бос» 

д е п  а д а м д а р д ы  б i р л i к к е 

шақырады. Осылай сана �сіп, 

кеңейіп, ой-�ріс деңгейіне 

к � т е р і л е д і .  Қ о р ш а ғ а н 

табиғатқа қызығушылық �сіп, 

білімге ұмтылып, адам ой-

�рісін кеңейте береді. Адам 

«Адамзаттың бәрiн сүй бауы-

рым деп» деген данышпан 

Абай к�рсеткен гуманизмнің 

шыңына к�теріледі. 

(Жалғасы 2-бетте)

Ғалым СҰМАҒҰЛДЫҢ карикатурасы
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – 
РУХАНИ ТҰТАСТЫҚ НЕГІЗІ

БАЯНАУЫЛДАҒЫ ЖЫР ДОДАСЫ

ЖАҢА НЫСАНДАРМЕН ТАНЫСТЫ

ТАБИҒАТТЫ АЯЛАЙ БІЛЕЙІК

Республикалық онлайн-мүшәйраға  түскен 108 

шығарманың жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қазылар 

алқасының т�рағасы, Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 

т�рағасының бірінші орынбасары А.Елгезек арнайы келіп, 

бас жүлдені «Ақынның Алтайға келуі» атты туындысы үшін 

Рауан Қабидолдинге (Шығыс Қазақстан облысы) табыстады. 

Жүлделі бірінші орынды шымкенттік ақын Батырхан 

Сәрсенхан, екінші орын Қарлығаш Қабай мен Ұмтыл 

Зарыққанұлының еншісіне тиді. Жүлде қорының үшінші 

орнына алматылық Айдана Қайсарбекқызы, к�кшетаулық 

Қайрат Сейітқазин, павлодарлық Жарқынбек Амантайұлы 

лайық деп танылды. Ал Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы 

арнайы жүлдені павлодарлық Жоламан �йткен иеленді.

Қазіргі таңда елімізде 
қазақ тілін латын әліпбиіне 
к$шіруге байланысты іс-
шаралар жүзеге асырылып 
жатқаны белгілі. Сала ма-
мандары, тілші ғалымдар, 
қоғам қайраткерлері келелі 
жұмысты тиянақты атқару 
үшін $з үлестерін қосуда. 
�ңірлер мен қалаларда 
тақырыптық талқылаулар 
ұйымдастырылып келе 
жатқанын да айта кетуіміз 
керек. Сондай маңызды 
жиын жуырда Алматы 
қаласындағы Достық үйінде 
$ткізілді. Аталған шараны 
ұйымдастыруға мұрындық 
болған А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі инсти-
туты мен Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы. «Латын 
әліпбиі – әлем қазақтарының 
рухани тұтастығының 
негізі» тақырыбы бойынша 
талқыланған $зекті мәселелер 
аясында жаңа әліпбиге к$шуді 
жүзеге асырудың нақты іс-
қимылдары да қарастырылды. 

Сапардың алғашқы күні Қапшағай қаласында салынған 

«Маревен Фуд Тянь-Шань» ЖШС ғимаратының жұмысымен 

танысты. Азық-түлік �німдерін дайындайтын заманауи зауыт 

келер жылдың Наурыз мейрамында ресми түрде іске қосылмақ. 

Оған дейін зауыттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 

бірнеше ауқымды жоспар жолға қойылған. Атап айтқанда, 

макарондардың сапалы әрі тез дайындалатын түрлерін �ндіру, 

тәбетті ашатын дәмдеуіштер мен тұздықтар әзірлеу – зауыт 

жұмысшыларының басты міндеті. Сонымен бірге �німдер Орта 

Азия мен Қытай еліне тасымалданбақ. «Зауыттың эскпортқа 

шығаратын �німі 70 пайызды құрайды. Сыртқа �нім шығару – 

Елбасы тапсырмаларының бірі. Экспорт арқылы елдің экономи-

касы �седі, отандық бренд қалыптасады» деді депутат.

Түс ауа депутат Кербұлақ ауданына жол тартты. Табиғаты 

әсем Күреңбел �лкесінде де келелі істер к�п. Алдымен, Шоқан 

Уәлихановтың «Алтынемел» мемлекеттік-мемориалды музейінде 

болып, құнды жәдігерлермен танысты. Құрметті қонақты 

жергілікті тұрғындар қуанышпен қарсы алды. Ақ  кимешек 

 киген әжелер жеті нан мен құрт ұсынып, дәмнен ауыз тигізді. Ал 

ақсақалдар халық қалаулысымен қауқылдаса к�рісіп, ел ішіндегі 

жайдарман жаңалықтарымен б�лісті.

Музейде мыңнан астам жәдігер бар. Келген қонақтарға 

түсінікті болу үшін музей іші бірнеше б�ліктерден құралған. 

Барлық жәдігер қазақтың тұңғыш зерттеушілерінің бірі, к�рнекті 

ғалым Шоқан Уәлихановтың �мір жолымен байланысты. 

Қ.ТҰНҒАТАР
Алматы облысы

Аталған салада қызмет етіп 

келе жатқан Қызылорда об-

лысы Сырдария ауданындағы 

«Сырдария орман және жа-

нуарлар дүниесін қорғау 

ж � н і н д е г і  м е м л е к е т т і к 

мекемесі» �з тарапынан тиісті 

жұмыстарды атқаруда. 

Қазіргі уақытта мекемеде 

47 адам еңбек етеді. Ауда-

нымызда мекемеге қарасты 

236530 га орман қоры бар. 

Бұл аумақ 13 айналымға 

б�лінген. Мекеменің жос-

парлы жұмыстарына осы 

жерлерді күзету, қорғау, 

молайту, тиімді пайдала-

нумен қатар орман �ртінің 

алдын алу кіреді. Бүгінгі 

к ү н і  о р м а н  к ү т у ш і л е р і 

бекітілген жерлеріндегі жа-

байы аң-құстарды, �сімдік 

әлемін және су айдында-

рын күзетумен қатар орман 

алқаптарын �рттен сақтау 

үшін алдын-алу шаралары-

мен айналысуда. 

Заңсыз орман пайда-

лану, аң-құс ату бойын-

ша жыл басынан бері 18 

рейд  ұйымдастырылып, 

н ә т и ж е с і н д е  9  ж а ғ д а й 

тіркелді. Оның жетеуі бойын-

ша аң аулау заңдылығын 

бұзғаны үшін 72150 теңге 

айыппұл және келтірілген 

залал үшін 18000 мың теңге 

айыппұл салынып, толық 

�ндірілді. 2 жағдай бойынша 

ескерту берілді. Сондай-ақ 

«Таза су айдындары» атты 

шара бойынша түсіндіру 

жұмыстары жүргізіліп, су 

а й д ы н д а р ы н д а  т а з а л ы қ 

с а қ т а у  к е р е к  е к е н д і г і 

ж�нінде  халық арасын-

да үгіт-насихат жұмыстары 

жүргізілді. Биылдың �зінде 

«Таза су – 2018» акциясы 

2 мәрте жүргізіліп, Сырда-

рия �зенінің жағалауындағы 

к�лдер 6,5 тонна тұрмыстық 

қалдықтан тазартылды. 

Туған �лкеміздің табиғаты 

к�ркейіп, к�беюіне әрбір 

тұрғынның �зіндік үлесі бар 

екендігі белгілі. Сондықтан 

табиғатты қорғау, аялау – әр 

адамның міндеті. Адамзаттың 

табиғатсыз күні жоқ екенін 

естен шығармасақ екен.

Жарбол ЕШМАХАНОВ,
«Сырдария орман және 

жануарлар дүниесін қорғау 
ж$ніндегі мемлекеттік 

мекемесі» КММ-нің 
директоры 

ТАЛҚЫРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

МҮШӘЙРА

 Басқосуды А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының 

директоры, профессор Ерден 

Қажыбек жүргізіп отырды. Ал 

шараға Халықаралық «Қазақ 

тілі» қоғамының президенті, 

академик Sмірзақ Айтбайұлы, 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-

Қ а з ы н а »  ұ л т т ы қ  ғ ы л ы м и -

практикалық орталығының бас 

директоры, академик Ғарифолла 

Е с і м ,  М . � у е з о в  а т ы н д а ғ ы 

�дебиет және �нер институтының 

директоры Уәлихан Қалижан 

және  т .б .  қатысып,  �з  ой-

пікірлерімен б�лісті. 

С�з басында Ерден Задаұлы 

халқымыздың тұтастығының 

негізгі кепілі – тіл екенін атап 

�тті .  Қазіргі  қолданыстағы 

кирилл әліпбиінің �зімізге 

түс ін ікт і  болғанымен,  шет 

м е м л е к е т т е р д е г і  қ а з а қ 

қандастарымыз үшін қиындық 

тудыратынын, демек латын 

әліпбиіне к�шу осы тұрғыдан 

тиімді екенін айтты. Д�ңгелек 

ү с т е л д е  о р т а ғ а  с а л ы н ғ а н 

ұсыныстар Үкіметке, жауапты 

органдарға жолданатынын да 

жеткізді. 

А к а д е м и к  Ғ а р и ф о л л а 

Есім латын әліпбиіне к�шуге 

байланысты атқарылып жатқан 

жұмыстар барысына тоқталды. 

«Тіл-қазына»  орталығында 

орфография, терминология, 

техника және ақпараттық топ 

қ ұ р ы л ы п ,  қ ы з м е т  а т қ а р ы п 

жатқанына назар  аударды. 

Ж о с п а р л а н ғ а н  ж ұ м ы с т а р 

2018-2020, 2021-2023 жылдар, 

сондай-ақ 2024-2025 жылдардағы 

кезеңдер бойынша атқарылмақ. 

Сонымен қатар орфографиялық 

ж ұ м ы с  т о б ы  ә з і р л е г е н 

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

қаншалықты тиімді екенін білу 

үшін сынақтан �ткізіп к�ру 

шаралары ұйымдастырылған. 

Мұндай жұмыстар тамыз айында 

Қызылорда, Шығыс Қазақстан, 

Ақт�бе, Қарағанды, Алматы, 

Астана қалаларында да �ткізіледі. 

Ғ.Есім күн тәртібіндегі мәселелер 

аясында бірнеше ұсыныстарын 

ортаға салды. Нақты айтқанда, 

Түркі тілдер парламенті деген 

қоғамдық топ құруды ұсынды. 

С о н д а й - а қ  д і н  ж о л ы н д а ғ ы 

а д а м д а р ғ а  д а  т ү с і н д і р у 

жұмыстарын �ткізу керек екенін 

айтты. «Олар латын графикасын 

б а я ғ ы  Р и м  и м п е р и я с ы н а н 

қалған католиктердің қаріптері 

деп есептейді. Осындай ойдан 

арылтуымыз керек. Бұл – бір 

қарағанда жеңіл к�рінгенімен, 

тынық мұхиты сияқты тереңдеу 

мәселе» деді академик. Сол 

себепті барлық ғалымдарды 

ауызбіршілікте жұмыс істеуге 

шақырды.  

Айта кетейік, «Тіл-Қазына» 

ұлттық орталығын ҚР Үкіметі 

ағымдағы жылдың 31 наурызында 

латын әліпбиіне к�шу алдында 

қазақ тілінің орфографиясы 

м е н  о р ф о э п и я с ы н  ж ә н е 

т.б. мәселелерін біріздендіру 

мақсатында құрған болатын.   

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  « Т і л 

мәселесі – рухани жаңғырудың 

н е г і з і »  д е г е н  т а қ ы р ы п т а 

баяндама жасаған академик 

Sмірзақ Айтбайұлы жаңа әліпби 

жасаудың оңай шаруа емес 

екенін айта келіп, бір дыбысқа 

бір  таңба бекітуді  ұсынды. 

«Ахмет Байтұрсынұлы тілдің 

заңдылығын терең зерттеп, 

ә р б і р  т а ң б а  м е н  д ы б ы с т ы 

жүйеге келтірген. Қазіргі қолға 

алынған латын әліпбиін осы 

Ахаң к�рсеткен әліпбиге негіздеп 

жасау керек» деген ойын білдірді.   

М.�уезов атындағы �дебиет 

ж ә н е  � н е р  и н с т и т у т ы н ы ң 

директоры Уәлихан Қалижанұлы 

«Ұлттық әдебиет  – рухани 

жаңғыру мәйегі» тақырыбында 

с�з қозғап, латын әліпбиіне 

к�шу – ділі, ой-санасы, дәстүрі 

бір әлем қазақтарын бір-біріне 

жақындастырып қана қоймай, 

қазақтың әлемдік кеңістікке 

е р к і н  е н у і н е  м ү м к і н д і к 

тудыратынын айтты. 

Д�ңгелек үстел  аясында 

ғалымдар пікір алмасып, негізгі 

м ә с е л е л е р  м е н  о н ы  т и і м д і 

шешудің жолдарын талқыға 

салды. ҚР Ұлттық мемлекеттік 

кітап палатасының директоры 

�лібек Асқаров жаңа әліпбиге 

байланысты бірқатар �зекті 

мәселелерді тілге тиек етті. 

Т ү р к і  х а л ы қ т а р ы  м ә д е н и 

орталығының жетекшісі Ахмет 

Дағдуран қазақ тілі – барлық 

түркі халықтарына түсінікті тіл 

екенін, латын әліпбиіне к�шкен 

кезде бүкіл түркі халықтарына 

ортақ әліпбиіміз болатынын 

айтты. «Сонда барлық түркітілдес 

а ғ а й ы н д а р  Қ о р қ ы т т ы ,  ә л -

Фарабиді, Мұстафа Шоқайды 

түпнұсқадан оқи алады. Менің 

ойымша, сол кезде 18 миллион 

қ а з а қ с т а н д ы қ  қ а з а қ  т і л і н 

үйренеді» деді. ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігі Тілдерді 

дамыту және қоғамдық-саяси 

жұмыс комитеті т�рағасының 

орынбасары Ғалымжан Мелдеш 

жаңа әліпбиге к�шу барысында 

а т қ а р ы л ғ а н  ж ұ м ы с т а р ғ а 

тоқталды. «Ұлттық комиссия 

құрылды. Т�рт жұмысшы тобы 

іске кірісті. Олар күні бүгінге 

д е й і н  б і р н е ш е  р е т  о т ы р ы с 

�ткізді. Сырт к�зге не тындырып 

жатқандары к�рінбеуі мүмкін, 

б і р а қ  т о л ы қ қ а н д ы  ж ұ м ы с 

жүргізілуде. Орфографиялық 

емле  ережелерінің  жобасы 

жасалды. Ақпараттық жұмыс 

т о б ы н д а ғ ы  І Т  м а м а н д а р ы 

пернетақтаның жобасын жасап 

жатыр. Келесі жылдан бастап 

1-сыныптың оқушылары латын 

әліпбиінде оқитын болады. 

2020 жылдары мемлекеттік 

рәміздеріміз латын қарпіне 

к�шеді. Қазір Елтаңбаның латын 

нұсқасындағы үлгісі жасалды. 

Оның бәрі кезең-кезеңімен 

жүзеге асырылуда. �рине, емле 

ережелері бекітіледі,  нақты 

жолға түсеміз, кемшіліктерді 

түзетеміз. Латын графикасын 

ежелден қолданатын кез келген 

м е м л е к е т т і ң  т ә ж і р и б е с і н 

а л а й ы қ .  О л а р  к ү н і  б ү г і н г е 

д е й і н  р е ф о р м а  ж а с а й д ы . 

Мысалы, Германия осыдан 

4-5 жыл бұрын �здерінің бүкіл 

әліпбиін қарап, триграфтарын 

бір таңбаға ауыстырды. Біз күні 

кеше ғана жарлық шыққанына 

қарамастан, сынап жатырмыз. 

Бізге ауызбіршілік керек» деді 

ол. Ал қоғам қайраткері Асылы 

Осман болса, латын әліпбиіне 

к�шу деген тіркестің қате екенін 

алға тартып, «Оны латын қарпіне 

негізделген қазақ әліпбиі деп 

атау керек» деген ойын жеткізді. 

Сонымен, мамандар ұсыныс-

пікірлерін ортаға салып, жаңа 

әліпбидің �зекті  тұстарына 

назар аударды. �рине, «к�ш 

жүре түзеледі» дегендей, алда әлі 

де талай атқарылар жұмыстар 

бар. Ең бастысы, латын әліпбиі 

қазақ тілінің �ркен жаюына, тіл 

аясының кеңеюіне үлес қосып, 

мемлекеттік тіліміздің тұғыры 

биіктей түссе, нұр үстіне нұр. 

Ж и ы н ғ а  қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң 

с � з і н е н  а ң ғ а р ғ а н ы м ы з , 

б а р л ы қ  і с - ш а р а л а р  ж ү й е л і 

т ү р д е  ә р і  к е з е ң - к е з е ң і м е н 

ж ү р г і з і л у д е .  Е н д і г і  м а қ с а т 

– әліпбидің  барлық �зекті 

мәселелерін ақылдаса отырып, 

оңтайландыра түсу, сондай-ақ 

тиімділігін барынша арттыру 

екені с�зсіз. 

%сел САРҚЫТ  

ҚОРШАҒАН ОРТА

ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖАҢҒЫРУДЫҢ ШЫҢЫ – 
«ТОЛЫҚ АДАМ»

ДІНИ САУАТТЫЛЫҚ 
ӘРКІМГЕ ҚАЖЕТ

(Басы 1-бетте)

Адам бұл �мірдің барлық қызығын 

к�ріп, имандылығы �сіп белгiлi бiр 

дәрежеге жеткенде оны фәни �мірдiң 

қызығы жалықтыра бастайды. Бұл 

�мірдің жалғандығын сезініп, бұдан да 

жоғары ләззат барын түсіне бастайды. 

Ол рухани жетілудің келесі деңгейіне 

– рухани деңгейге к�теріледі. Ондай 

адам барлық жағынан да кемел, толық. 

Сондықтан Абай ондай адамды «толық 

адам» деп атайды.

«Толық адам» – рухани жаңғырудың 

шыңы. «Адамның» рухани және заттық 

болмысы толық жетілгенде ол «толық 

адам» болады. Бүкіл болмыс жан иелерін 

жетілдіруге арналғандықтан, сопы 

ілімінде «толық адам» бүкіл болмыс 

нәтижесі деп саналады. Ол Жаратушы 

мен жаратқандарды байланыстырушы.  

Жаратушы жер бетіне Sзінің шапағатын  

« Т о л ы қ  а д а м »  а р қ ы л ы  ж е т к і з е д і . 

Қарапайым адам оған к�теріле алмайды. 

Бұл жол – Түп Иеге қайтудың тура жолы. 

Бірақ бұл жолға рухани дәрежесі жеткен-

дер ғана түсулері керек. «Бірақ бұл жол 

— бек шетін, бек нәзік жол» деп Абай бұл 

жолдың к�пшіліктің қолы емес екенін 

ескертеді. 

Рухани жаңғырудың бұл сатысын 

Абай «кәміл мұсылман», «хакім», «әулие», 

«пайғамдар» деп т�ртке б�леді. Бұлар – 

Абай к�рсеткен «Сен де сүй Ол Алланы 

жаннан тәттi» қағидасын қабылдап, Түп 

Иеге қайту жолына толық түскендер.

Кәміл мұсылман Құдайға толық 

беріліп, имандылық жолына түседі. Ис-

ламда сопы ілімі бойынша бұл деңгейді 

«Шариғат» деп атайды. Ол енді к�ңiлiн 

iшкi дүниесiне аударып, Шәкәрім с�зімен 

айтқанда, «Мен кiммiн?», «Қайдан 

келдім?», «Sлген соң қайда барам?» 

деген сұрақтардың жауабын іздейді. 

Бұларға Абай «Алланың Sзі де рас, с�зі 

де рас», «Ақыл мен жан – «мен �зiм», 

тән – «менiкi», «мен» мен «менiкiнiң» 

мағынасы екi», «мен» �лмекке тағдыр 

жоқ, «менікі» �лсе �лсін, оған бекі» 

тәрізді ғибрат айтып, рухани білім береді. 

Кәміл мұсылман – рухани білім алып, 

ізденіс жолына түскен адам. Рухани білім 

дегеніміз – заттық және рухани әлемді 

қамтитын толық білім. 

Кәміл мұсылман енді алған білімін 

іске асыру жолына түседі.  Осылай 

 Алланы біліп қана қоймай, Оны сезінуге 

ұмтылып, «Тарихат» деңгейіне �теді. 

Бұлар – хакімдер. Хакім деңгейінде ру-

хани білім ақпарат қана емес, адамның 

сезіміне айналады. Ол «Адамның хикмет 

кеудесi» деп Абай к�рсеткен дәрежеге 

к�теріліп, рухани болмыстың аңқыған 

иісін сезе бастайды. Бұл – «Мағрифат» 

деп аталатын аралық деңгей. Бұлар – 

Алла тағаланы толық сезінбесе де, оның 

Нұрын қабылдай бастағандар. 

�улие – рухани жаңғырудың шыңына 

жеткен адам. Одан жоғары рухани деңгей 

болуы мүмкін емес. Бұл деңгейде шыбын 

жан Ғазиз Жанмен тоғысып, бірігеді. 

Олар – фәни әлемнің ықпалынан толық 

шығып, Абай к�рсеткен �мірдің негізгі 

мақсатына Түп Иеге қайтқандар. Олар 

сананың толық ләззатына жеткендер. 

�улиелердің түсінік-сезімдерін, к�ркем 

қасиеттерін айтып жеткізу �те қиын. 

С�з рухани болмысты суреттей алмайды. 

Ондай биік ләззатты сипаттауға фәни 

�мірдiң тiлi жетпейдi. Бұл туралы Абай: 

«Тағрипқа тілім қысқа аһ!» дейді.

Руми әулиелердi перiштелермен 

салыстырып, оларды рухани қуаттың 

ықпалында  жүрет iн  және  барлық 

қызғаныштан, құмарлықтан арылғандар 

деп есептейдi. Олар – тек қана рухани 

дүниенiң қақпасына ұмтылушылар, 

Хақиқаттың нұрына б�ленiп, Оның 

бейнесiне құмарланып, түбiнде Абсолют-

пен толық бiрiгуге белiн буғандар. 

Пайғамбарлар – жоғары әлемнен 

арнайы мақсатпен жiберiлген жандар. 

Оларды қарапайым адам деп ойлаудың �зi 

үлкен күнә. Олар жер бетiнде қарапайым 

адам ретiнде �мірге келiп, �сiп-жетiлуi 

мүмкiн. Бiрақ олардың негiзгi мақсаты 

басқа, ол кейiннен бiлiнедi. Бұл деңгейге 

рухани жаңғыру арқылы к�терілу 

мүмкін емес. Пайғамбарлық тек қана 

Алла тағаланың құзырында. Ол – Алла 

тағаланың  жіберген елшісі.

Хакім Абай осылай рухани жаңғыру 

жолын толық берген. Оны дұрыс түсініп, 

пайдалана білу – қай заманда болса да біздің 

мақсатымыз, әрі міндетіміз болып табылады.

Досым ОМАРОВ, 
философ, абайтанушы

Семинар барысында БАҚ �кілдері мен 

блогерлерге дін саласындағы қабылданған 

з а ң д а р  м е н  т ұ ж ы р ы м д а м а л а р д ы 

 насихаттау және конфессияаралық 

келісім саласындағы негізгі мәселелер, 

діни қызмет саласын реттеудің �зекті 

сұрақтары мен азаматтарға  жаңа 

форматтағы ақпарат алу жұмыстарын 

ұйымдастыру мәселелері баяндалды. 

Жиынды ашқан Дін істері ж�ніндегі 

б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с ш ы с ы  А й д а р 

 Есенбеков қазіргі діни ахуалға тоқталып, 

ақпараттық жұмыстар аясында қоғамға 

дұрыс идеологиялық басымдықтар 

берілуі тиістігін атап айтты. Бұл рет-

те БАҚ �кілдері �з басылымдарында 

терроризм мен экстремизмге қарсы іс-

қимыл саласын қамтитын материалдар-

ды жария лауда мұқият болуға тиіс. 

  Саясаттанушы Ислам Кураев �з 

 баяндамасында ислам және христиандық 

сияқты дәстүрлі діндердің тарихы-

на шолу жасап, олардың қоғамдағы 

р�ліне тоқталды.Сондай-ақ ол бүгінгі 

күні бұқаралық ақпарат құралдары 

мен әлеуметтік  желілерде кейбір 

терминдерді қате қолдану кездесетінін 

айта келіп, нақты терминдердің мән-

мағынасына түсінік берді. Мәселен, 

«ислам терроизмі» деген с�з тіркесінің 

�зі логикалық қателік болып табылады. 

Сондықтан бұл терминді «діни терро-

ризм» деп атау орынды. И.Кураев ради-

калды ағымдарды насихаттаушылардың 

мақсат-мүдделері, дінді теріс мақсатта 

пайдаланудың салдарын тілге тиек 

етті. Осы ретте саясаттанушы «орто-

доксальды ислам», «деструктивті діни 

ағымдар», «жиһад», «шахид» және т.б. 

діни терминдерді дұрыс қолдануға 

шақырды. Sйткені дін атын жамылған 

теріс ағымдардың астыртын іс-әрекетін 

терең бағамдамай, жалаң ақпарат тарату, 

керісінше, олардың  адамдардың сана-

сезімін улайтын идеяларының таралуы-

на әкеп соғуы мүмкін. 

И . К у р а е в т ы ң  п а й ы м д а у ы н ш а , 

террористік ұйымдардың идеологта-

ры азаматтық к�зқарасы жеткілікті 

қалыптаспаған, діни білімі таяз және 

әлеуметтік-экономикалық қиындыққа 

тап болған жастарды ерекше назарда 

ұстайды. Осы мақсатта олар ақпарат 

құралдарын, әлеуметтік желілер мен 

интернет-кеңістікті кеңінен пайдалану-

да. Сондықтан қоғамның радикалдық 

құрылымдардың әрекетіне қатысты 

теріс пікірін қалыптастыруда журна-

листер мен блогерлерге ерекше міндет 

жүктеледі. Яғни халықтың құқықтық 

және дінтанулық сауаттылығын к�теру 

арқылы дін атын жамылған деструктивті 

және экстремистік идеологияға қарсы 

к�зқарас қалыптастыруға баса мән 

берілуге тиіс. 

Белгілі саясаттанушы Айдос  Сарым 

БАҚ-та ақпарат таратудың �зекті 

мәселелеріне тоқталды. Тарих – болған 

оқиғалар ғана емес, болуы мүмкін, 

ықтимал оқиғалар тізбегі екенін атап 

�ткен саясаттанушы қазақ қоғамының 

тұрақтылығын қамтамасыз етудегі 

идеологиялық тұғырларды тілге тиек 

етті. Осы орайда бүгінгі күні қазақ 

баспас�зінде ортаазиялық �ркениет 

негіздері, қазақ тарихындағы қалалық 

м ә д е н и е т ,  ұ л т ы м ы з д ы ң  т ұ р м ы с -

тіршілігіндегі әлеуметтік институттар 

сияқты тақырыптар толық к�рініс тап-

пай отырғанына назар аударды. Сондай-

ақ �з тарихымызды, салт-санамызды 

білмеу де түрлі келеңсіздіктерге әкеп 

соғып жатқанын айтты. «Ұлт мәселесі 

қай уақытта да бірінші кезекте тұруы 

тиіс. Бұл үшін азаматтар белсенді болуы 

керек. Қоғам �міріне араласпау адами-

азаматтық сатқындық» деп түйіндеді �з 

с�зін саясаттанушы. 

Шара соңынан ұйымдастырушылар 

БАҚ �кілдеріне «Діни экстремизм 

мен терроризмге қатысты мәселелерді 

БАҚ-та жариялау бойынша әдістемелік 

ұсынымдар» атты құрал және арнайы 

сертификаттар тапсырды.  

Дина ИМАМБАЕВА

«Дін, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша 
бұқаралық ақпарат құралдары $кілдері және блогерлер үшін ақпараттық 
және оқыту тренингі» атты семинар-тренинг $тті. Алматы қаласы Дін істері 
ж$ніндегі басқармасы мен «Жауһар» ұлттық салт-дәстүрді қолдау қоры бірлесіп 
ұйымдастырған шараға саясаттанушы Ислам Кураев, Айдос Сарым, дінтанушы 
Тимур Нүсіпхан және бірқатар БАҚ $кілдері мен блогерлер қатысты. 

Қоршаған ортаны қорғау, саф алтындай табиғатымызды 
сақтау – әрбір азамат үшін жазылмаған парыз екені 
белгілі. Табиғатты мекен ететін жан-жануарларға деген 
қамқорлық та маңызды шаралардың бірі болып табылады.

Парламенттің қос палатасында кезекті каникул басталғалы 
да бірнеше күн $тті. Ел қалаулылары саяси орталықтан алыс 
аймақтарға ат басын бұрып, шалғай ауылдардың тыныс-
тіршілігімен танысуда. Халық $зі сайлаған депутаттарымен 
қауышып, к$кейдегі мәселелерін айтып, ізгі тілектерін де 
жолдап жатыр. ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Серік 
Үмбетов биылғы сапарында Қапшағай қаласы мен Кербұлақ 
ауданындағы бірнеше нысанды аралап, $ндіріс орындарының 
жұмысшыларымен кездесті.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласына орай Павлодар об-
лысы Баянауыл аудандық әкімдігі мен «Мәдениет порталы» 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 125 жылдығына арналған 
республикалық ақындар мүшәйрасын жариялап, оған 
еліміздің түкпір-түкпірінен 36 ақын қатысты. 

БАСҚОСУ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ



3№30 (1444) 26 шілде – 1 тамыз 2018 жыл

ұлттық ерекшеліктерді 
ескеру керек... 

ГРАНТТЫҢ К�БЕЙГЕНІМЕН 
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТЕТІН ЕҢБЕК РЫНОГЫНЫҢ 
ЖАҒДАЙЫ ҚАЛАЙ? 

– Қазір мектеп бітірген түлектердің 
к$ңілі күпті, жүрегі лүпілдеп тұр. 
Тамыздың 10-ында құдды тағдыры 
шешілердей. Биыл былтырғымен 
салыстырғанда, мемлекеттік білім 
гранты 20 мыңға артық. Бұл білім 
саласындағы проблемаларға серпін 
бере алады деп ойлайсыз ба? 

– Жалпы грантты к�бейту бір 

сәтт ік  шуды уақытша басудың 

тамаша амалы. Мемлекеттік грантты 

арттыру мемлекеттің дамуына кері 

әсерін тигізуі әбден мүмкін. Себебі 

біріншіден, мемлекеттік гранттың 

санын к�бейту – сапасыз студентті 

к�бейту. Сапасыз студент ертең 

сапасыз маман. Ал сапасыз маман  

жұмыссыз қоғамға бастайды. Біз 

мемлекеттік білім грантын 20 мыңға 

к�бейткенде, соншалық студентті 

тәрбиелей алатын жоғары оқу 

орындарының базасы, зертханасы, 

кадрлық құрамы бұған дайын ба? 

Жоқ! Біздің университеттердің дені 

20 ғасырдың бел ортасындағы құрал 

жабдықтарымен, оқу құралдарымен 

ә л і  о т ы р ,   ә л і  ж а ң а р ғ а н  ж о қ . 

Университет заманауи бет әлпетке 

бұрылмаса,  заманға сай маман 

тәрбиелеуі мүмкін емес. Жалған 

ағылшын тілінде оқытамыз деп, шала 

сауатты ағылшын тілді мамандарды 

к � б е й т у  у н и в е р с и т е т  с а п а с ы н 

арттырмайды. Екіншіден, мемлекет 

грантының к�беюі масылдық сананы 

арттырады. Жұрт мені байдың асын 

байқұс қызғанады демесін, бірақ 

біздің қоғамға қызыл дипломды 

сапасыз, алақан жаятын маман емес, 

таза техниканың құлағында ойнайтын 

кәсіби мамандар керек. Бізге портфель 

ұстап шіренгісі келетін, «шенеунік» 

болу арманы асқақ адамдарды қолдан 

дайындаудың қажеті жоқ, бізге �зін-

�зі нық ұстайтын кәсіби шеберлер 

керек. Сонымен бірге Сұлтанмахұт 

айтқандай:

«Жақсы болсам �зімнен, 

Жаман болсам �зімнен, 

Құдай қылды дегенді,

Шығарамын с�зімнен» дейтін, 

�зін-�зі жетелейтін үлкен жүректі 

азаматтарды тәрбиелеуіміз керек. 

Демек, біз грантты к�бейту арқылы 

у а қ ы т ш а  ш у д ы ң  а л д ы н  а л ы п 

отырмыз, бірақ, �кінішке қарай, бұл 

ертеңге проблема жасап береді. Біз, 

ең алдымен, грантты к�бейтумен 

емес, университеттің техникалық, 

зертханалық мүмкіндігін нақтырақ 

айтқанда, жоғары оқу орындарының 

бәсекеге қабілеттілігін арттырумыз 

керек. �йтпесе, қойды арам �лтіретін 

қойшы к�бейіп кетті. 

– Соңғы жылдары ҰБТ форматы 
біршама жаңарды. Жалпы жаңа формат 
талапкерлердің оқуға түсу мүмкіндігін 
қаншалықты кеңейтті? 

– ҰБТ қандай форматқа �згерсе 

де ол, талапкерлердің оқуға түсу 

мүмкіндігін арттырмайды ғой, себебі 

ҰБТ грант санын арттырмайды. Ал 

Білім – ұлттың ұстыны. Ұлы Мұхтар Әуезов 
«Байлығыңмен емес, біліміңмен жарыс» деген 
өнеге қалдырған екен. Ендеше, тәуелсіз елдің білім 
беру жүйесіндегі олқылықтар мен артықшылықтар 
не? Біз болашақ кемесін түзу ұстау үшін нені 
ескеруіміз керек? Осы және басқа да толғақты 
мәселелер жөнінде осы саладағы сарапшылардың 
бірі, «Қазбілім» қосымша білім беру орталығының 
директоры Аятжан Ахметжанұлына бірер сауал 

қойған едік. 

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

ҰБТ-ның жаңа форматын дұрыс 

қадам деп бағалаймын, бірақ ҰБТ-

ның әлі де жетілдіретін, түрлендіретін 

тұстары жетерлік. Себебі әлемдік 

к�ш, әлемдік ғылым, техника, білім 

бәсекесі  дамып, түрленіп жаңа 

сатыға к�теріліп кетті. Ал біз үздік 

30 елдің ішіне кіреміз дейді екенбіз, 

білім сапамыз, жастарымыздың 

интеллектуалдық деңгейі к�терілуі, 

озық деңгейге жетуі маңызды. Ол 

үшін мемлекеттің ең басты сынағы 

жаңа сатыға жоғарлап отыруы керек. 

Бірақ ҰБТ форматынан оның әділетті 

�туі білім сапасы үшін ең маңызды 

дер едім. 

–  Б і л і м  б е р у  с а л а с ы н д а ғ ы 
жемқорлық туралы жиі айтылады. 
Оның бір ұшы ҰБТ-ға кеп тіреледі. Мен 
«к$шірмей, уатсапқа иек сүйемей, $з 
күшіммен осындай балл алдым» немесе 
«к$птеген тест орталықтарында к$шіру 
ұйымдастырылды» деген пікірлермен 
жиі ұшырасамын. Бұл қаншалықты 
шындыққа жанасымды? ҰБТ кезінде 
к$шіру мүмкіндігі қаншалықты жоғары?

– ҰБТ-ның ең үлкен масқарасы 

осы. Біз ғылым мен техниканың 

жетістіктерін бір нәрсеге тиімді 

пайдалансақ, ол к�шіру. ҰБТ-ны 

қазір оқушы емес, уатсап, оқушы 

емес телефон тапсыратын үрдіс 

�те белең алып кетті. �р жерде, әр 

күні ұйымдастырылатын тесттердің 

қатаңдығы, талапқа сай болуы әртүрлі. 

ҰБТ-дағы әділетсіздік түлектердің 

жүйкесіне әсер етіп, баланы опасыз 

етуге тәрбиелейді. Жалпы ҰБТ �ткізу 

кезіндегі интернет байланысын, 

әлеуметтік мессенжерлерді бұғаттау 

мәселесін мемлекеттік деңгейде 

шешпесе, бізде білім сапасы туралы 

әңгіме айтудың �зі  ұят.  Балаға 

психологиялық соққы ҰБТ кезіндегі 

қатаң тәртіп емес, ҰБТ кезіндегі 

әділетсіз майдан. Біз осыны түсінуіміз 

керек. 

– Талапкерлердің басым б$лігі 
гуманитарлық саланы таңдайды. 
Тиісінше, осы салаға мемлекеттік білім 
гранты аз б$лінеді. Сіздің ойыңызша, 
қазір қандай мамандықтарға сұраныс 
жоғары,  талапкерлер мамандық 
таңдауда нені ескеруі керек? 

– М ұ н д а й  ж а ғ д а й д ы ң 

қалыптасуына бірінші себеп, бізде 

м е к т е п т е  г у м а н и т а р л ы қ  ж ә н е 

жаратылыстық білімнің берілу 

сапасының әртүрлілігінде. Бізде орта 

білім 10-11-сыныптарда қоғамдық-

гуманитарлық және математика-

жаратылыстану бағыты болып екі 

топқа  б�лінеді .  Гуманитарлық 

сыныптарда физика, химия, биология 

пәндері аптасына 1 сағат. Ал аптасына 

бір сағатпен бұл салаларға ішінара 

болмаса баланың дендеп баруы мүмкін 

емес. Ал математика-жаратылыстану 

бағытының балалары ше? Иә, ол 

жерде физика, химия, биология 

пәндерінің сағат саны жақсы, бірақ 

сапасы ше? Сапасы жоққа тән деп 

айтуға мәжбүрміз. 

– Неге?
–Себебі Назарбаев зияткерлік 

мектептері, Білім-инновациялық 

лицейлері және үлкен қалалардағы  

саны аз дарынды балалар мектептері 

болмаса, елдегі мектептердің 80 

пайызында зертхана жоқ. Барының 

к�бінде «мұражай мүліктері» тұр. Сол 

тәжірибе алаңдарында оқушыларға 

сабақ күнделікті �тпейді. Оқушы ары  

кетсе толық емес мүмкіндіктермен 

жылына бірнемесе екі рет ғана жұмыс 

істейді. Ал тәжірибе к�рмеген баладан 

қандай сапа күтесіз? Физика, химия 

салаларына қызығушылық қайдан 

болсын?! Осыдан барып, елімізде ең 

тапшы мұғалімдер де осы математика, 

жаратылыстану бағытынан туындап 

отыр.  Ауылдарда кейде химия, 

физика, биологияны сағаты толмаған 

басқа пән мұғалімдері де �те береді. 

Олардан қандай сапаны сұраймыз? 

Мектепте сапасыз білім алған, 

толымсыз берілген білімімен бұл 

салаға бала қалай беттейді?! Тіпті 

мұндай жағдайда бала  жалпы білім 

алуға қайдан қызығады?!

Одан қала берді, соңғы кезде бұл 

пәндерді ағылшынша оқытқымыз 

келеді. Білікті мұғалімі жоқ пәнді 

шала ағылшыншамызбен шәкіртке 

үйретуді к�зге елестетіп к�ріңізші…

Жалпы кез келген қазақ қазақ 

жерінің кеңдігі  мен астындағы 

байлығымен мақтанады, ал оны 

ашатын ғылымға  қазақ баласы 

дайын ба?  Егер с�з қуғаннан қазақ 

озса жыраулар заманында-ақ әлемді 

жыртып алатын еді. Бізге с�з емес 

шынайы ғылым, білім керек.

ҰСТАЗ БЕДЕЛІН АРТТЫРУ 
ҮШІН МАМАНДЫҚ ТАҢДАҒАН 

СТУДЕНТКЕ АРТЫҚШЫЛЫҚТАР 
БЕРІЛУІ ТИІС

– Сіз республикалық «Қазбілім» 
орталығының директорысыз. Жалпы 
сіздер сияқты қосымша білім беру 
о р т а л ы қ т а р ы  $ т е  к $ п .  % р і  б ұ л 
орталықтарға деген сұраныс та жыл 
сайын артуда. Бұл ненің белгісі? Орта 
білімнің  дағдарысы ма? %лде...

– Иә, бүгінде қосымша білім беру 

орталықтары к�бейіп келеді. Бұның 

екі түрлі себебі бар, біріншіден, 

елімізде орта білім аяғына жетпейтін 

алуан түрлі реформалардың кесірінен 

тұралады. Реформа шаршатқан, 

беделі түскен салаға сапалы маман 

баруы мүмкін де емес. Осының және 

тағы басқа толып жатқан салалық 

және мемлекеттік «аурулардың» 

дерті бұл саланың сапасын жоғалтып 

жатқаны жасырын емес, сондықтан да 

саладағы сапасыздық жұрттың жеке 

меншік білім беру орталықтарына 

жүгінуіне әкеп соғып жатқаны 

да рас.  Екіншіден, бүгін білімге, 

ғылымға деген сұраныс әлде қайда 

артты, ізденіс күшейді, ал жеке 

меншік орталықтардың к�беюі тек 

осы сұранысты қанағаттандырып 

отыр. Бірақ бүгінде орталық ашу мен 

оның сапасын теңдей жүргізу оңай 

емес, сапасыз жерге жұрт ақшасын 

шашпайды. Сондықтан да ашылып, 

жабылып жатқан оқу орталықтары 

да к�п. Орталықтардың к�беюіне 

алаңдаудың қажеті жоқ, себебі бұның 

әсерінен білім беру саласы жаңа 

бәсекелестікке бейімделіп, бір сатыға 

болса да алға ілгерлейді. 

– Жалпы орта білім берудің біздегі 
басты кемшілігі мен артықшылықтары 
неде? 

– Біздегі орта білім берудің ең 

ауыр үш кемшілігі, бірінші, тұрақсыз, 

жүйесіз реформа. Реформалардың 

м е к т е п  ж а ғ д а й ы м е н ,  ұ л т т ы қ 

қ ұ н д ы л ы қ т а р м е н  с ә й к е с п е у і . 

Екіншісі, мектептің материалдық-

техникалық базасының заманға 

бейімделмеуі. Бізде, �кінішке қарай, 

үш ауысымды мектеп саны әлі 150-

ден асады, апатты мектептер саны 

да ауырлап тұр. Үлкен қалаларда 

бір сыныптағы оқушы саны 40-қа 

жетті. Ал мектептің зертханалық, 

материалдық, интернет, компьютер 

базасы, жоғарыда атаған санаулы 

мектептер болмаса, басқасында 

мүлде жоқтың қасы. Үшінші, 

ж е м қ о р л ы қ  һ ә м  к а д р 

сапасыздығы. Бұл екеуі бізде 

егіз ұғым, жемқорлық ауыр 

болған соң, сапасыз кадр 

к�бейеді, сапасыз кадр 

к�бейген сайын �зінің 

жұмыс орнын сақтау 

ү ш і н  ж е м қ о р л ы қ 

ауырлайды. Sте ауыр 

дерттіміз. 

Ал артықшылығы, 

қазақ  баласының 

дарындылығы. Дәл 

ж о ғ а р ы д а ғ ы д а й 

д е р т т і  қ о ғ а м д а 

отырсақ та, қазақ 

балалары әлемдік 

білім додаларында 

топ жарып, маңдайы 

жарқырап жүр. Бұл тұтас білім 

жүйесінің емес, жекелеген мектеп 

ұжымдарының еңбегі. Қазақтың әр 

баласы дарынды, біз сол дарынды аша 

білуіміз керек. 

– Қазақ білімін қайтсек алға 
сүйрейміз?

– Қазақ білімін к�термекке 

кешенді жұмыс жоспары керек, ол 

бала бақшадан бастап, университетке 

дейінгі барысты толық қамтитын 

кешенді жоспар жасалып, сол жоспар 

жүйелі іске асуы керек. Бүгінде 

жай бір іс-шарамен білім сапасын 

к�теру мүмкін емес. Біздегі бүгінгі 

талпыныстар бір бағытта кетеді, ал 

проблемалар бір-бірімен шырма шату 

бітесіп қалған, оны сонау туындап 

жатқан басынан бастамаса, түзету 

мүмкін емес. 

– Мәселе тағы да педагогтің 
беделі мен жалақысын к$теруге келіп 
тірелетін секілді... Мектепке ең сапалы 
кадрларды жіберуүшін не істеген ж$н?

– Бедел қайдан қалыптасады? 

Бедел сапалы маманның әсерінен 

қалыптасады. Ал сапалы маман 

сапалы оқушыдан шығады. Сол үшін, 

ең алдымен, мұғалімдік мамандыққа 

ж о ғ а р ы  б а л л  а л ғ а н  т ү л е к е р д і 

тартудың механизмі жасалуы керек. 

Білім саласына сапалы кадр тартпай 

білім сапасы да, мұғалімнің беделі 

де артпайды. Ол үшін, біріншіден, 

мұғалімдік мамандықты таңдаған 

студенттерге  жоғары стипендия 

немесе тегін жатақхана қарастыру 

керек.  Себебі  біз  мысалы ауыл 

квотасымен оқыған баланы ауылға 

түсуге міндеттей аламыз ғой, себебі 

біз оған жеңілдік бердік. Дәл сол 

секілді, мұғалімдік мамандыққа 

түскендерге артық жағдай жасасақ, 

оларды да мұғалім болуға міндеттей 

аламыз.  �йтпесе,  мұғалімдікке 

барған ішінара сапалы түлектердің 

� з і  б і т і р г е н  с о ң  б а с қ а  с а л а ғ а 

кетіп қалады. Оның үстіне үстеме 

шәкіртақы біраз түлекті баурайды. 

Екіншісі, әрине, мұғалім жалақысын 

к�теру.  Мұғалім жалақысының 

жоғары, мұғалімдік саланың табысты 

болуы – бұл салаға оқушылардың 

қ ы з ы ғ у ш ы л ы ғ ы н  а р т т ы р а д ы . 

Табысты салаға әркімнің барғысы 

келеді. Үшінші, ақпараттық қолдау, 

біз спортпен �нердегі жетістікті �те 

к�п дәріптейміз де, білім-ғылымдағы 

жетістікті  елемейміз.  Бұл бізді 

ұлттық деңгейде шоумен етті. Шоу 

мен тойдан ары аспайтын деңгейге 

кетіп барамыз. �лемдік білім, ғылым 

додаларында топ жарған, пәндік 

олимпиадаларында медаль таққан 

шәкірттермен олардың ұстаздарын 

о л и м п и а д а  ж е ң і м п а з д а р ы  м е н 

шоуларда жүлде салған әншілердің 

деңгейінде к�тере алсақ, онда бұл 

саланың беделі артады. Беделді салаға 

әркім ұмтылады. Біз тек сүрінген 

мұғалімді желкесінен түйіп,  күллі 

ақпарат құралы сүйреп, күллі ақпарат 

кемшілігін айтады. Ал сын таразысы 

әділ болуы ләзім. �йтпесе, қадірі 

одан ары қаша береді. �мсе ол салаға 

ешкім жуымайтын «қотыр ешкіге» 

айналады. 

– Жалпы мектепте кадрларды 
қабылдау кезінде бармақ басты, к$з 
қыстылыққа жол беріледі деген пікірлер 
қаншалықты шындыққа жанасымды? 

– Бұл Қазақстанның жартысы 

үшін шындық. Ауылдық жерлер мен 

Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, 

Ж а м б ы л  о б л ы с ы ,  М а ң ғ ы с т а у 

облысында бұл ауру �те қатты. 

Себебі ауылдық жерлерде жалғыз 

жұмыс к�зі мектеп, ал мектепке 

жұмысқа кіру (еден жуатын адам 

болса да) жанбағыстың сенімді 

кепілі. Сондықтан жұрт бұл салаға 

кіруге аға к�кесі мен қалтасындағы 

барының бәрін салады. Ал бұның 

с о ң ы  к � п  ж е р л е р д е  қ а л ы п т ы 

құбылысқа айналып кетті. Sкінішке 

қарай, біз қазір мемлекеттік деңгейде 

бәріміз жемқор елге айналдық. Біреу 

қолындағы мүмкіндігіне қарай 500 

теңге жесе, біреу 500 миллион жеп 

отыра береді. Қызығы, бәрі бірін бірі 

жемқор деп сынайды. 

– Орта білім саласындағы эксперт 
ретінде үштілді білім беру процестерін 
саралап к$рдіңіздер ме? Оның алғашқы 
нәтижелері туралы не айтасыз? 

– Үш тілді  білім берудің әр 

баспалдағын саралап жүрміз, �кінішке 

қарай, біздің жүйе, біздің қоғам әлі сол 

«жүз қозыдан жүз жиырма қозы алу» 

секілді әсірешілдіктен арылмапты. 

Үштілді бағдарламаның орындалуы, 

білім саласының цифрлануы дәл 

сол жалған к�рсеткішпен жалған 

есептердің астында к�міліп жатыр. 

Қ а з а қ  а у р у ы н  ж а с ы р ғ а н м е н 

� л і м і  ә ш к е р е  д е й д і ,  б ү г і н  б і з 

қанша ауруымызды керемет деп 

к�рсеткенмен, ертең бәрі ашылады. 

Бірақ біздің жүйеде ешкім сапасыз 

реформасына, істеп кеткен тірлігіне 

жауап бермейді, қазіргілерде солай 

ойлайтын шығар, �здері кеткенше 

бәрі дұрыс болса болды, ертең не 

болса сол болсын!

Үш тілді білім берудің нәтижесі 

енді бір 10 жылда толық к�рінеді. Біз 

сол кезде бір тілде толық бір мақала 

жаза алмайтын шала жансар буынға 

тап боламыз, ол кезде �кіну тым кеш. 

Үш тілде білім берудің ең ауыр кезеңі, 

яғни кейбір пәндерді ағылшын тілінде 

оқыту алдағы жылдардың еншісінде. 

Бірақ ол іске мүлде аспайды. �рине, 

қағаз жүзінде бәрі қанттай болуы 

әбден мүмкін, бірақ сыныптағы сабақ 

не пән емес, не ағылшынша емес, 

не қазақша емес, к�збояушылық 

болады. Себебі бізде дәл сол пәндерді 

қазақ тілінде сапалы беретін мұғалім 

тапшы. Ал ағылшын тілінде бергізу 

түйенің мұрын жұдырықпен тесу.  

– Сіз орта білімді шетелде алдыңыз, 
ал Қазақстанда орта білім беретін 
мектептерде қызмет еттіңіз.  Екі 
елдің білім беру жүйесінде қандай 
ұқсастықтар мен айырмашылықтар 
бар? Қай жолды таңдаған дұрыс?

– Иә, әр елдің білім жүйесінің 

�зіндік ерекшелігі бар. Мен білім 

алған елдегі ең басты ерекшелік 

ол  ұлттық сипаты.  Шығыстың 

�зіндік білім жүйесі қалыптасқан, 

күн шығыс елдерінің білім саласы 

мен техника саласы бүгін әлемде 

алдыңғы орында. Тіпті таңғаларлық 

к�рсеткіштерге жетіп жатыр. Оның 

басты себебі де олардың жүйесіндегі 

ұлттық иістің қанықтығы. Ал біз 

бұрынғы қалыптасқан жүйемізді 

ұлттық негізде дамытудың орнына 

әркімге бір еліктеп, ірітіп, шірітіп 

алдық. Кезінде Алаш қайраткерлері 

неге білімге баса назар аударды, себебі 

білім саласы елдің тірегі, ұлттың 

қуатын қалыптастырушы күш екенін 

сезінді. Ал біздің қазіргі жүйедегі ең 

үлкен кемшілік ұлттық бояу азайып 

барады. Біз реформа жасағанда 

шетелдікін түп тамырын �згертпей, 

қазақ иісін сіңірмей тіке к�шіре 

салатын ауру таптық. К�шіргенде де 

толық к�шіруге, іске асыруға ниет 

жоқ, шала жансар к�шіреміз. 

Қазақ ертең бәсекеге қабілетті ұлт 

болып қалыптассын десек, бүгін біз 

ұлттық иісі аңқыған бәсекеге қабілетті 

білім саласын қалыптастыруымыз 

керек, сол бағытта еңбек етіп жүрміз, 

ете береміз де. Тек еткен еңбекті, 

айтқан с�зді ұғар жүйе болса болғаны. 

– %ңгімеңізге рақмет!

%ңгімелескен 
Есенгүл К%ПҚЫЗЫ

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 
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1-инфографика.

 Alexa-ның Вконтакте желісі туралы 

мәліметі бойынша Қазақстан әлеуметтік 

желіні пайдаланатын елдердің ішінде 

Ресей, Германия, Нидерланд, АҚШ-

тан кейінгі бесінші орында. Дегенмен, 

бұл жерде ескере кететін бір жайт бар. 

Украина саяси себептермен ресми 

түрде �з аумағында әлеуметтік желіні 

бұғаттағандығын және Украинадан трафик 

VPN к�мегімен шетелдік (Нидерланд, Гер-

мания, АҚШ және т.б.) IP мекенжайлар 

арқылы �тіп жатқанын ескерсек, де-факто 

қазақстандық пайдаланушылар Вконтакте 

желісін тұтынатын үшінші үлкен аудитория 

болып табылады. Сондай-ақ қазақстандық 

пайдаланушылар бұл әлеуметтік желіні 

тұтынушылардың жалпы санының 3,6 

пайызын құрайды. Вконтактенің юзер 

интерфейсі қазақ тіліне 2008-2009 жылы 

аударылған. Сайттың қазақша нұсқасын 

веб және мобильді (Android, IOS, WP) 

құрылғылардан қолдануға болады. 2018 

жылдың сәуір айындағы мониторинг 

негізінде Вконтакте желісіндегі пайда-

ланушылар саны жағынан ең үлкен 20 

бірлестіктің 

– 12-сі қазақтілді; 

– 7-і орыстілді;

– 1-і қазақша/орысша аралас болып 

шықты. Вконтакте әлеуметтік желісінде 

қазақтілді пайдаланушылар  туралы 

нақты мәлімет к�рсетілмегенімен, 

жоғарыда келтірілген жанама деректер 

арқылы қазақтілді аудиторияның үлесін 

шамалауға болады.

Фейсбук (Facebook) әлеуметтік 

желісі. Мәліметтер бойынша Фейсбукте 

Қазақстаннан 14 пен +65 жас аралығында 

жалпы 6 600 000 аккаунт тіркелген. 

Олардың ішінде 3 036 000 (46%) ер, 3 564 

000 (54%) әйел адам. Фейсбуктың жарна-

ма құралдарының мүмкіндіктері кең әрі 

жан-жақты болғандықтан, қазақтілді ау-

диторияны бақылауға мүмкіндік к�бірек. 

Қазақстандық 6 600 000 аккаунт ішінен 

әлеуметтік желіні барлығы 837 000 адам 

қазақ тілінде пайдаланады. Олардың 352 

000-ы (42%) ер адам болса, 485 000-ы 

(58%) әйел адам. Толық мәліметті 2-ин-

фографикадан к�ре аласыз. 2-инфогра-

фика.

 Қазақстанның фейсбук аудиториясы 

әлеуметтік желінің күнделікті жалпы 

аудиториясының 0,5 пайызын құрайды. 

Ал қазақтілді аудиторияның үлесі жал-

пы күнделікті желі аудиториясының 

0,49 пайызын немесе қазақстандық 

аккаунттардың 12,6 пайызы болып 

келеді. Фейсбуктың тек веб нұсқасы 

қазақ тіліне 4-5 жыл бұрын аудары-

БҮГІНГІНІҢ САУАЛЫ

(Басы 1-бетте)

Біздің болшақтағы зерттеуімізде осындай деректер мен бұған дейін жиналған деректерді, яғни 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты әзірлеген 30 млн с�зқолданыс к�леміндегі қазақ тілінің 
ұлттық корпусының цифрленген мәтіндік базасын неологизмдерді анықтаудың к�зі ретінде қолдану к�зделеді. 

Сол сияқты осы мақалаға арқау болып отырған зерттеу объектісі Қазақстандағы аудиториясы үлкен Вкон-
такте (vk.com) және Фейсбук (Facebook) әлеуметтік желісінің тілдік контенті де қарастырылмақ.

Сандық талдау. Аталған әлеуметтік желілердің қолданушыларының тілдік контентін қарастырмас бұрын, 
оны пайдаланушылардың санына, яғни статистикасына қарай Қазақстандағы интернет-коммуникациядағы 
орнын анықтап алу қажет. Мәселен, интернет сайттарға мониторинг жүргізетін Alexa сервисінің рейтингі 
бойын ша интернеттің .kz сегментінде Вконтакте әлеуметтік желісі трафик жағынан 3-сайт. Ал әлем бой-
ынша 17-орында.Сондай-ақ Alexa-ның деректері бойынша Вконтакте әлеуметтік желісінің 3,2% трафигі 
Қазақстаннан жүреді. Alexa бойынша Facebook әлем бойынша 3-ші және Қазнетте трафик жағынан 28-сайт.

Вконтакте (vk.com) әлеуметтік желісі. Мәліметтерге сүйенсек, Вконтактеде Қазақстаннан 14 пен +65 
жас аралығында 12 121 000 аккаунт тіркелген. Олардың ішінде 6 048 000 (50%) ер, 6 049 000 (50%) әйел адамға 
тиесілі. Толық мәліметті 1-инфографикадан к�ре аласыз.

ҚАЗАҚТІЛДІ 
ӘЛЕМЖЕЛІ:

Сандық және сапалық тілтанымдық талдау
1-инфографика. 2-инфографика.

адидас, Дукати, Еуровидение, мессен-

джер, Реутерс, Реал, уатсап, вк (Вкон-

танкте әлеужелісінің қысқарған атауы);

– жаңа ономастикалық атаулар: 

ратель (қазақстандық БАҚ атауы),Кар-

сити (автосайман базарының аты), 

ламифарен (танымал биологиялық 

белсенді қоспа атауы), Шымкент-шоу, 

Қазақпарат, Қазақтелеком, Самұрық-

қазына;

– жаңа ұғым, түсінік, құбылыс 

атауы болып табылатын с�здер – 

 неологизмдер: селфи, спам, айфон, 

голливудтықтар, ділдік, е-калькулятор, 

кофехана, таксиші, үштілділік,  аккаунт, 

англосаксонша, девальвациялану, 

ескінемісше, ескіскандинавша, флеш-

моб, әліпбисымақ, авторсымақ, кофта-

лы, бизнесмен, видеоинженер, гүленші 

(Фетхуллах Гүленді қолдаушылар), 

коммент, седан, смартфон, теледебат, 

грифон, хабарластық, бақыттылық, 

б�лушілік, ағымшылдық, алаштық, 

тойлағыш, к�ппәтерлі, қысқаметражды, 

мәжбүрлі, толықметражды, шаншарлық 

(Шаншар театрының әртісі), конвер-

терле, ақжолдық (Ақжол партиясының 

�кілі), әлеуметшілдік, бейнежауап, 

қаранарлық (ауыспалы мағынада), 

транскомпания, хакерлік, стильдеу, 

рысқұлбековтанушы, паркинг, виртуал, 

ойтолғақ, панель, портал, фотоанализ, 

бейнемәлімдеме, бейнеплатформа, 

жылжабар (жылды қорытындылайтын), 

кинотарих, қаншарап (қызыл түс ту-

ралы), спойлер, медиаорда, нарко-

барон, пиар, продюсер, слоган,  сте-

нографистика, супермаман, тальго, 

тараздық, фотоқұмарлық, фотосес-

сия, хаммам, чартер, инклюзивті, 

к р и п т о р х и з м , қ о р қ о р л а т ,   а к к а -

унт, афроамерикалық, видеосабақ, 

ирландық, сәләфизм, сириялық, скрин-

шот, цифрландыру, блог, блогер, блок-

чейн, браузер, домен, видеоблогер, 

видеоблог,  гаджет,   монстр, онлайн, 

опцион, оффлайн, пиар, пост, репост, 

социум, тренинг, фейк, фоллоуер, фо-

рум, шоумен, экожүйе, экотрагедия, 

посткеңестік, супер, мобильді, отшашар, 

универсиада.

– жаңа қысқарған с�здер: мемқызмет, 

м е м е м т и х а н ,  м е м т і л ,   ә л е у ж е л і 

(әлеуметтік желі), жолпол, ЖСДП,  соц-

партия, Қазмедиа;

– жаңа үстеме семантика алған 

с � з д е р :  а с т а н а л ы қ  ( е л о р д а л ы қ 

емес, Астана қаласының тұрғыны 

мағынасында), ашынғандар (наразы 

әлеуметтік топ мағынасында), контакт 

(виртуалды коммуникациядағы бай-

ланысушы тараптар мағынасында), 

бұрымсыз (қысқашашты), 

сорқұдық (поэтикалық об-

разды қолданыс), бірегейлік 

(қандай да бір әлеуметтік топ 

мүшесінің сол әлеуметпен 

�зін сәйкестендіруі деген 

қоғамдық-гуманитарлық 

сала термині мағынасында), 

елжандылық, шалақазақ (о 

бастағы ата-анасының бірі 

ұлты басқа болған екінші, 

үшінші ұрпақтағы қазақ де-

г е н  м а ғ ы н а д а  е м е с ,  а н а 

тілінен қол үзіп қалған қазақ), 

ұяттылық («ұят  болады» 

дегенді әсірежелеу етушілік де-

ген теріс мағынада), парақша 

(виртуалды коммуникацияға 

қатысты терминдік мағынада), 

сұраным (әлеужелде дос болуға ұсыныс 

жіберу), цифрлан,цифрландыр (сандық 

технологияларға қатысты), арабтан 

(арабтарға к�зсіз еліктеу мағынасында), 

зомби (интернетке тәуелді  деген 

жағымсыз мағынада), жанкешті (діни 

фанат деген жағымсыз мағынада), толе-

рантты (қазақ мәдениетіне тән �згелікке 

деген жаппай т�зімділік мағынасында);

– жаңа қос с�здер: байланыс-орталық, 

жиын-хабар, инвестициялық-�ндірістік, 

сауап-табыс, рухани-ағартушылық, 

қабілет-қарым, �мір-салт, �неге-дәстүр, 

ақын-журналист, әнші-сазгер, пікір-

ұстаным, саясаткер-кәсіпкер, әдеби-

мәдени, мәдени-әдеби, ашылып-ақтарыл, 

бауыр-бүйрек, дүкен-сүкен (с�йлеу стилі), 

бизнес-форум, ар-ождандық, жол-к�лік, 

колл-орталық, қияр-сәбіз, процессор-жа-

ды, реалити-шоу, секонд-хэнд, семинар-

тренинг, интернет-дүкен, мастер-класс, 

онлайн-күнделік, интернет-трафик, биз-

нес-коучер;

– тар қолданыстағы, шағын маман-

дар тобына таныс болған, бірақ заманауи 

үрдістерге байланысты кеңқолданыс 

алып, қалың бұқараға танымал болған 

арнайы (термин) с�здер: апостроф, 

алгоритм, диграф, иероглиф, латын, ки-

рил, дифтонг, орфография, орфоэпия, 

фонетика;

– қайта жаңғырған ескі кітаби діни 

лексика: милади (христиандық жыл 

санау), османлы, фәтуа, хижри, бей-

намаз, әлімсақтық, ғайбатшылдық, 

жамағатшылық, кәпіршілдік, қарилық, 

мисуәк, ақида.

ІІ. Бейәдеби қолданыстар

– варваризмдер: звонда, кузов 

(шанақ болу керек), запонкала, айтиш-

ник,  зарядка, розетка, подписчик, ин-

дивидуалист.

–  о р ф о г р а м м а с ы  а у ы з ш а  с � з 

әсерімен бұрыс �згертілген т�л с�здер: 

тЫмаурат (еріндік қысаң дауысты Ұ ды-

бысын к�ршілес езуліктердің әсерімен 

езулік қысаң Ы мен айтудың жазудағы 

к�рінісі), ассалоу, жәйлі, қағылез, 

әппағым;

- кейбір тұрмыстық заттардың 

бейәдеби қолданыстағы орысша атауы, 

орысша жаргондар: крузак, блатной, 

аварийка, понт, сотка, прикол;

– сленг/жаргон с�здер: зың, сындыр, 

легалда.

ІІІ. Аралық жаңа қолданыстар

– окказионал с�здер: мемастау 

(мемлекеттік астау – авторы Айдос Са-

рым), трампылда («Трамп», «Трамп» деп 

шулау – авторы Айдос Сарым – бұдан әрі 

А.С.), шал-ардагер (А.С.), антимагомаев 

(А.С.), Газдандырылғандықтарыңызбен! 

(газқұбырға қол жеткізулеріңізбен деген 

юморлық құттықтау одағайы – авторы 

А.С.), үтірица (апострофтар арқылы 

жасалған латыннегізді қазақ әліпбиі 

жобасының латиницаға ұқсатып қойған 

юморлық атауы – авторы А.С.), к�белек-

күн (образды поэтикалық қолданыс – 

авторы Жанат �скербекқызы, бұдан әрі 

– Ж.�.), б�рі-ана (Ж.�), жібек-меруерт 

(Ж.�.), қар-к�йлек (Ж.�.), сағым-қыр 

(Ж.�), аруана-жас (Ж.�), әз-арман 

(Ж.�.), бал-саумал (Ж.�.), ғұмыр-елік 

(Ж.�.), жан-қалып (Ж.�.), жүрек-әлем 

(Ж.�.), жүрек-жұрт (Ж.�.), қараша-күн 

(Ж.�.), қараша-�мір (Ж.�.), қызғаныш-

қылыш (Ж.�.), мұң-дала (Ж.�.), мұң-

�мір (Ж.�.), �мір-толқын (Ж.�.), сыр-

к�мбе (Ж.�.), тас-тәні (Ж.�.), тұман-

к�йлек (Ж.�.), тұман-теңіз (Ж.�.), 

уақыт-жел (Ж.�.), үр-дүния (Ж.�.), үр-

шағым (Ж.�.), шер-шеме (Ж.�.), ш�л-

дем (Ж.�.), шілде-жаз (Ж.�.), Жарлығаш 

(Қарлығашқа ұйқас ұл баланың аты – ав-

торы Sркен Кенжебек, әрі қарай – S.К.), 

желқыз (жағымсыз - S.К.), к�тталақ 

(д�рекі – S.К.)

– авторлық (окказионал) жаңа 

грамматикалық қолданыс және жаңа 

дұрыс орфограммалар:  субъектив 

(субъективті емес), электравтобус (элек-

троавтобус емес), электрк�лік, электрмо-

биль, Бейжің (Пекин емес), Шынжаң 

(Синьзян емес), процес (процесс емес), 

қарашаңырақ (ауыспалы мағынада б�лек 

емес, бірге тұлғаланғаны дұрыс);

– орфограммасы әлі тұрақтамаған 

жаңа ұғым атаулары: бренд/брэнд;

– ауызша игерілген с�йлеу стиліндегі 

шеттілдік с�здер: пішінәй (печенье), 

сәбет (совет), ыспокойны (спокойный), 

бәлшебек (большевик), диуан (диван), 

популис (популист), сиез (съезд), шорти 

(шорты),обшым (в общем), әбшение 

(общение), кірәсіпшік (красавчик), 

мәләдес (молодец), рекомендеймін 

(рекомендую), сериозный (серьезный), 

түрси (трусы), бақабит (уақабшы), 

алқоритім (алгоритм),  мин�т (минут), 

хайып (хайп), аутоматты (автоматты);

– орыс тілі арқылы игеріліп кетсе де, 

ағылшын тілінің айтылу үлгісі бойынша 

берілген орфограммалар: оппозишн 

(оппозиция), мотивейшн (мотивация), 

прожект (проект).

Қорыта айтқанда, қазақтілді әлеужелі 

желімендерінің тілдік қолданысынан 

әртүрлі үрдістер байқалады. Олардың 

ішінде, с�з жоқ, бүгінгі тіліміздің за-

м а н  т а л а б ы н а  л а й ы қ  ж а ң ғ ы р у ы 

үшін пайдалысы да бар, сол сияқты 

тіл мәдениетін т�мендететін, тілдік-

мәдени қауымдастықтың барлығына 

бірдей танымал бола бермейтін «қисық» 

қолданыстар да бар. Біздің ойымызша, 

осы жаңа коммуникация алаңында жа-

салып жатқан тіл бірліктеріне, туындап 

жатқан жаңа мағына, жүріп жатқан 

үдерістер үнемі тілтанушылардың 

назарынан шықпауы керек. Себебі 

жаһанияттық коммуникация виртуалды 

кеңістікте кеңейе түспесе кемімейтінін 

уақыт к�рсетіп отыр. Сондықтан да, 

бір жағынан, осы алаңдағы тіліміздің 

лексика-семантикалық қорын байы-

татын бірліктерді сұрыптап кодифика-

циялау, нормалау керек болса, екінші 

жағынан, бейәдеби қолданыстардың 

түрін түстеп отыру да тіл иелмені 

мәдениетін арттыру үшін пайдалы 

болмақ.

Анар ФАЗЫЛЖАНОВА,  
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты директорының 
орынбасары, 

филология ғылымының кандидаты

Қуат ДҮЙСЕН,  
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының ғылыми 
қызметкері, 

филология магистрі

ла бастағанын, қазіргі таңда 

юзер интерфейсінің қазақшаға 

аударылып жатқанын және 

қазақша мобильді нұсқасының 

әлі шықпағанын ескерсек, 800 

000 аса пайдаланушы жақсы 

к�рсеткіш болып санала-

ды. Socialbakers сервисінің 

2018 жылғы сәуір айындағы 

деректеріне сүйенетін болсақ, 

ә л е у м е т т і к  ж е л і н і ң  . k z 

сегментінде пайдаланушылар 

саны жағынан ең ірі 20 парақша 

контентіне мониторинг жүргізу 

б а р ы с ы н д а :  1 3  п а р а қ ш а 

жұмысын орыс тілінде; екеуі 

тек ағылшынша; екеуі орысша-

ағылшынша аралас; біреуі 

қазақша-орысша қатар; біреуі 

қазақша, орысша, ағылшынша аралас; 

біреуі тек қазақ тілінде жүргізіп жатқаны 

анықталды.

Қорыта айтқанда, Вконтакте мен 

Фейсбук сырт белгілері ұқсас әлеуметтік 

желі саналып, функционалды қызметі 

ұқсас болғанымен, ішкі құрылымы, 

жұмыс жүргізу, пайдаланушылардың 

жеке деректерін басқару саясаты 

және басқа аспектілер тұрғысынан 

екі түрлі құрылым екені байқалды. 

Бұл �з кезегінде екі әлеуметтік желі 

аудиториясының сандық және сапалық 

к�рсеткіштеріне, контент жасау саясаты 

мен талаптарына әсер етеді. Мәселен, 

Вконтактенің Қазақстандағы негізгі 

аудиториясы 18-34 жас аралығындағы 

студенттер мен жастар болса, Фейс-

букте 25-44 жас аралығындағы жастар 

мен орта буын �кілдері. Вконтактеде 

к�біне желі пайдаланушылары к�ңіл 

к�теру, сергіп алу бағытындағы (кино, 

музыка, онлайн ойындар, т.б.) контентті 

к�бірек тұтынса, фейсбук аудиториясы 

к�біне іскерлік, әлеуметтік, танымдық 

контентті тұтынады. Сондай-ақ фейс-

букта экономикалық тұрғыдан белсенді 

аудитория отыратындықтан, аталмыш 

желі компаниялар, коммерциялық 

ұйымдар мен банктер үшін  маркетинг 

тұрғысынан маңызды әрекет  ету 

алаңы, ақпараттық компанияларының 

�зегі саналады. Фейсбуктың юзер 

интерфейсі мен контентін әлемдік 

стандарттарға сәйкес түпнұсқа тілден 

қазақшаға  аудару әрі бейімдеу, сол 

сияқты фейсбук коммуникациядағы 

тілдік контентті  сүзу арқылы тіл 

иелмендеріміздің виртуалды кеңістікте 

жасап жатқан жаңа с�зқолданыстары 

мен тілдік жаңартпаларын  жинап 

алуға   болады.  Себебі  зияткерлік 

әлеуеті жағынан сапалы аудитория осы 

желіде отырғандықтан, мұндағы тілдік 

жаңалықтардың қатарында неологизм-

дер, соның ішінде жаңа терминдердің 

к�птеп кездесу ықтималдығы жоғары. 

Қазіргі кезде аталмыш әлеуметтік 

желі иелмендерінің ішінде креативтік 

тілдік тұлғалар �з шығармашылығымен 

тіліміздің лексикалық құрамының 

 байып, кемелденуіне зор үлес қосып 

жатыр деуге әбден болады.

Вконтакте және фейсбук әлеуметтік 

желісі қазақтілді инфосфераның �суіне 

де ықпал етіп отырған беделді алаңдар 

деуге болады. Бұл үрдіс аудиторияның 

жас ерекшелігіне, құндылықтарына, 

қызығушылықтарына, қоршаған ор-

тасына, к�зқарасына, біліміне және 

т.б. талаптары мен қажеттіліктеріне 

сәйкес үнемі �згеру үстінде. Аталған 

құбылыстардың тілдік санадағы к�рінісі, 

қоғамдағы сандық және сапалық 

тұрғыдан �згерістердің к�рсеткіші болып 

табылады. Sз кезегінде бұл к�рсеткіштер 

тіл дамуының маңызды маркерлерінің 

бірі. Себебі тұтынушысы бар ортада ғана 

тіл �седі, дамиды, түрленеді.

С а п а л ы қ  т а л д а у .  С о н ы м е н , 

кең таралған екі  әлеуметтік желі 

тұтынушыларының жас ерекшеліктік 

с и п а т ы н а  қ а р а й  т и н е й д ж е р л е р -

ге тән жаңа с�зқолданыс, жаргон, 

әсіресе Вконтакте желісінде к�бірек 

кездеседі де, жаңа лексиканың алаңы 

зияткерлік әлеуеті жоғары Фейсбук 

бола алады деген тұжырым қате бол-

мас. Сондықтан ұсынылған алғашқы 

зерттеуімізде екеуінің тұтынушыларының 

сандық сипатымен қоса, соңғысының, 

яғни Фейсбук желімендерінің тілдік 

жаңартпаларына сапалық талдау жа-

сап, олардың ішіндегі лексикалық және 

ішінара семантикалық неологизмдерді 

к�рсетпекпіз. Бұл үшін бірнеше Фейсбук 

пайдаланушыларының 2018 жылдың 

қаңтар-наурыз айлары аралығындағы 

посттарының мәтіндерінен тілдік 

жаңартпалар  жинақталды. Тілдік 

тұлғасы әрі желімендер (желі пайда-

ланушысы) арасындағы танымалдығы 

ж а ғ ы н а н  б е д е л д і  Ф е й с б у к -

коммуниканттардың посттары  алынды. 

Желі коммуникациясындағы әртүрлі дис-

курсты қамту үшін �з кәсіби құзіреттілігін 

қоғамдық �мірдің түрлі саласында жүзеге 

асырып жүрген қазіргі әлеуметтік желіде 

де, медиакеңістікте де танымал мынадай 

белсенді тұлғалар таңдалды: Айдос Сарым 

(саясаттанушы), Асылхан Мамашұлы 

(журналист), Жанат �скербекқызы 

(ақын), Мұхаметжан Тазабек (діни 

телеарна басшысы), Мұхиддин Иса 

(дінтанушы, исламтанушы), Қазыбек Иса 

(қоғам белсендісі), Sркен Кенжебек (бло-

гер-журналист), Нұрлан Жанай (ІT мама-

ны, блогер). Зерттеудің алғашқы кезеңі 

жүзеге асырылып жатқандықтан, аталған 

желі-коммуниканттарының тізімі әзірше 

шектеулі, алдағы уақытта олардың қатары 

да к�бейетінін, мәтіндерінің к�лемі де 

ұлғаятынын еске саламыз.

Мұнда бір ескеретін жайт, к�п 

с�здер жеке желімендер мәтінінен 

алынғанымен, қазіргі виртуалды кеңістік 

тіліндегі неологизмдер, «мода» с�здер, 

яғни жиі қолданыс алған с�здер бо-

лып табылады. Демек, олардың авторы 

белгісіз, ал авторы белгілі, яғни осы 

зерттеу нысанындағы мәтін авторына 

ғана тән с�здер окказионал деп жеке 

к�рсетілді.

Жаңартпа с�здер әдеби, бейәдеби 

және аралық тілдік қолданыстар болып 

үш арнада т�мендегідей жіктелді. �деби 

тілдік қолданыстарды нормативтік 

с�здіктерге енгізіп, стандартталған лек-

сика ретінде қатаң сақтауды талап етуге 

болады. Бейәдеби жаңа қолданыстарға 

сақ болу керек, себебі олар тілдік-мәдени 

қауымдастық �кілдерінің бәріне түсінікті 

бола бермейді, алайда олардың ішінде 

танымалдық алып, жиі қолданысқа 

ілігетіндері сирек болса да кездесіп 

қалуы мүмкін. Ал зерттеуде шартты түрде 

«аралық қолданыстағы» деп отырған 

жаңартпалар алдында айтылған екі 

арнаға да қатысты емес, мәртебесі әлі 

орнықпаған лексика, олардың не әдеби 

нормаға, не бейәдеби қолданысқа тән 

болуын сыртқы түрткі жайттар мен 

уақыт анықтай жатады.

І. �деби тілдік қолданыстар:

– «мода» с�здер: дресс-код (киім 

үлгісі), молдавуд (Молдавияның ки-

ноиндустриясы), тренд, фэйслифтинг 

(әжім болмас үшін бет терісін тарту), 

глоссарий  (с�здік), диджитал (бейне-

жарнама), диджиталдану/диджитали-

зация;

– әлемдік бренд атаулары: самсунг, 

фейсбук, инстаграм, бмв, вконтакте, 

нексия, ранджровер, твиттер, гугл, ютуб, 
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САЛҒЫРТТЫҚ 
ҺӘМ САУАТСЫЗ АУДАРМА

ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРГЕ 
ЖОЛ АШАДЫ

Қ а з а қ  т і л і н і ң  С ы р т қ ы  і с т е р 

министрлігінің ресми сайтындағы (mfa.kz) 

жағдайы анау айтқандай нашар болмаса 

да, мәз емес. Материалдарды оқып оты-

рып, олардың бірінші орыс тілінде жазы-

лып, кейін қазақшаға аударылғанына к�з 

жеткіздік. Қиынға соқпады. Бірінші «Виза-

лар және консулдық мәселелер» б�ліміндегі 

«Қазақстан Республикасының азаматтары 

үшін» деген мәтінге к�з жүгірттік. «Есеп-

ке тұру үшін �тінішті осы сілтеме (тоже 

гиперссылка на http://mfa.greengo.kz/ru/

registration/index) арқылы жібере аласыз» 

деген ең соңғы с�йлемі мәтіннің алды-

мен орысша дайындалғанын айдан анық 

Тәуелсіздік алғанымызға  ширек 

ғ а с ы р  у а қ ы т  � т к е н д е  Қ а з а қ  е л і 

жаңа әліпбиді қолға алды. �ріптері 

к�пшілікке таныстырылды. Жас та, 

кәрі де қолдап жатыр. Кейбірі меңгеріп 

те  үлгерді .  Рас,  келешекте тағы 

талқыланып, кейбір �згерістер орын 

алар, бірақ негізгі іргетасы қаланған 

тәрізді. 

�йтсе де, жаңалыққа сыни к�збен 

қарау лазым. Онсыз да қазақ тілінде 

кірме с�здер к�п. Солардың бірқатары 

�мірімізге сіңісіп те кетті. Бүгінде 

блогер, блогбастер, медиация, флеш-

моб, хакер тәрізді с�здерді айтып қана 

қоймай, мерзімдік баспас�зде жазып та 

жүрміз. Демек, оларды журналистер де 

жат санамайтын секілді. Енді олардан 

ТІЛ САҚШЫСЫ

Қазақ тілінің қолданыс 
аясын кеңейтуге оның 
ресми ісқағаздарда 
қолданылуы, ресми 
ведомсвтволардың 
сайттарындағы ахуалы да 
әсер етеді. Сол себепті 
«Тіл сақшысы» айдары 
министрліктердің сайтына 
шолу жасауды бастады. 

Қазақстан кириллицаға 
Ұлы Отан соғысының 
алдында ғана көшті. 
Бірақ оған бәрі үйреніп 
үлгермеді. Бұған майдан-
нан жолданған үш бұрышты 
хаттар куә. Солардың 
кейбірі бұрынғыша ла-
тын әріптерімен жазы-
лыпты. Әрине, ол кездегі 
әліпбимен қазіргіні 
салыстыруға еш келмейді. 

к�рсетіп тұр. Айтпақшы, бұл сілтеме дұрыс 

қойылмаған ба, бет табылмай тұрды. 

«Сыртқы саясат» б�ліміндегі  «Каспий 

теңізінің құқықтық мәртебесі» деген 

мәтіннің де мына бір с�йлеміне назар 

аударыңыз: «Аумақтық теңіздің сыртқы 

шекарасы оның шеңберінде жағалаудағы 

мемлекет барлық егеменді құқықтарды 

толығымен ие болатын мемлекеттік шека-

ра болып табылуы қажет». Неше қайталап 

оқысақ та, түсінбей, орысша бетіне �ттік. 

С�йтсек, бұл «Внешняя граница террито-

риального моря должна являться государ-

ственной границей, в пределах которой 

прибрежное государство будет обладать всей 

полнотой суверенных прав» деген с�йлемнің 

аудармасы екен.

Сайттың «Байланыстар» деген б�лімінде 

(«байланыстар» да – «контакты» с�зінің 

тікелей аудармасы) «Кезекші дипломат 

(09-00 – 18-30 дейін жұмыс күндері тәулік 

бойы, демалыс және мереке күндері)» деген 

жолға к�зіміз түсті. Алғашқыда түсінбей 

қалдық. Кезекші дипломат жұмыс күндері, 

демалыста, мереке күндері де таңғы 09.00-

ден кешкі 18.00-ге дейін қызмет к�рсете 

ме? �лде жұмыс күндері тәулік бойы ма? 

Қысқасы, мұны түсіну үшін де сайттың 

орысша бетіне �туге тура келді. «Дежурный 

дипломат: (в выходные и праздничные дни 

круглосуточно, в рабочие дни с 18-30 до 09-

00)». Түсінікті. Кезекші дипломат демалыс 

және мереке күндері тәулік бойы, жұмыс 

күндері кешкі 18.30-дан таңғы 09.00-ге дейін 

байланыста болады екен. Сауатсыз аударма.  

Министрліктің шетелге шығатындар үшін 

даярлаған ақпараттарын сүзіп �ттік. Пайдалы 

мәліметтер бар. Бармақ тістейтін тұстары 

да жоқ емес. «Қазақстан азаматтары үшін 

жапон визасын алу тәртібімен» танысқымыз 

келді. Аштық. Алғашында автоматты түрде 

орысша бетке �тіп кеттік пе деп ойлағанбыз. 

Олай емес екен. Қазақша б�лім. Тақырып та 

қазақша. Тек мәтін аударылмаған. Сайттың 

контент менеджерлері қазақ тіліндегі 

нұсқасын салуға салғырт қарады ма? �лде 

қазақ тілділер Жапонияға бара қоймас деп 

ойлады ма?..

Орыс т іл інде  оқығымыз келмей, 

Оңтүстік Кореяға виза алу ережелерін 

аштық. Қазақша бар екен. Мерейіміз �сіп 

қалды. Бұл мәтін сауатты аудармашының 

қолына түскен екен дедік.  « . . .Корея 

 Республикасында тұратын уақытша ме-

кенжайды және сіз бара жатқан тұлғаның/

ұйымның аты-ж�нін, атауын және бай-

ланыс ақпаратын анық к�рсетуді қадала 

сұраймыз». Тоқтаңыз. «Қадала сұраймыз?». 

Айтып ауыз жиып үлгермедік. «Настоя-

тельно рекомендуем» деген тіркесті «қадала 

сұраймыз» деп аударыпты. 

Бәрін с�збе-с�з аудару керек, әйтеуір. 

Лексика, синтаксистік құрылым ескерусіз 

қалған... «Қазақстанға жол шығатындар 

үшін», «ҚР азаматтарының Біріккен Араб 

�мірліктері аумағына», «Т�лқұжатқа 

еңгізілген адамдар», «Трансшекаралық 

� з е н д е р д і  п а й д а л а н у  ж ә н е  қ о р ғ а у 

саласындағы ынтымақтастық Қазақстан мен 

Қытай арасындағы жан-жақты стратегиялық 

әріптестіктің маңызды құрамдас болігі бо-

лып табылады» деген с�йлемдер – соның 

дәлелі. Сондай-ақ «болып табылады» де-

ген тіркестен к�з сүрінеді. Сайттағы қай 

материал ды ашсаңыз да сол «является»-нің 

тікелей аудармасын к�ресіз. 

«Жиі қойылатын сұрақтар» б�ліміне 

�ттік. Ешқандай ақпарат жоқ. Бірде-бір 

қазақ сұрақ қоймай ма, әлде ақпараттың 

бәрін орыс тілінде алып үйреніп қалдық па? 

Дәл осы б�лімнің орысша бетінде қойылған 

сұрақ пен алынған жауап к�п. 

Шетел азаматтарының елімізге қанша 

күндік виза алып келе алатынын білмекке  

«Қазақстанға келуге ниет білдірген шетелдік 

азаматтар үшін виза таңдау» б�ліміне кірдік. 

Қай елді таңдасақ та, шығарған жауап орыс 

тілінде болды. Бәлкім, ешбір шетелдік 

бұл б�лімді қазақ тілінде қарамайтын бо-

лар деген оймен, ағылшын тіліндегі бетке 

�ттік. «Баяғы жартас – сол жартас». Құдды 

Қазақстанға тек орыс тілділер ғана келетін 

сынды. 

«Шетелге шығатын ҚР азаматтары 

үшін жадынама» деген б�лімді аштық. 

«Мақала мынадай тілдерінде ғана қол 

жетімді: Памятка для граждан РК, выез-

жающих за границу» деп жазылған.  «Ше-

телге шығатын Қазақстан азаматтары үшін 

ескертулер» деген б�лімде де сол жағдай. 

Қазақ тілді қауымға бұл ақпарат қажет 

емес пе сонда? �лде олар бәрін біле ме? 

Кейін шекарада бір жағдай болса, «қазақ 

сауатсыз», «қазақ жаман» болып шығады. 

Оларға сауатты һәм қолжетімді ақпарат 

беріліп отырмағанымен ешкімнің шаруасы 

жоқ. 

Хош, сонымен, бұл министрліктің 
сайтындағы ақпарат түгелдей дерлік бірінші 

орыс тілінде жазылып, кейін қазақшаға 
аударылады екен. Ал аудармасының сиқы 

осындай...
Қазақ тілі – қарашығым!

Хат жазыңыздар! Ортақ іске бірге 
жұмылайық! 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ
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(8-сурет)

%сел САРҚЫТ,
« Ана тілі»

қол үзу жеңіл болар ма екен? 

Латынға к�шу – оңай шаруа емес. 

Оны ертеректе тұтына бастаған кейбір 

мемлекеттердің �здері әлі күнге дейін 

толықтырулар енгізіп жатыр. Олардың 

тәжірибесі жаңа әліпбиді күштеп 

қолдануға ұмтылу, қолданысқа тез 

енгізуге тырысу орасан олқылықтарға 

соқтыратынын к�рсетті. Сондықтан 

Елбасының мұны сатылап жүзеге асыру 

қажеттігін, бастапқыда кириллица да 

бірге жүретінін айтуы орынды. �йтпесе, 

талай жылдар бойы соңғы үлгімен 

қалам сілтеп келген жандарға бірден 

жазуын ауыстыру қиынға соғады. 

Дегенмен, жағымды жаңалықты 

жанымызға серік етуіміз керек. Оның 

үстіне, ертең бүкіл құжаттар жаңаша 

жазылмақ. Соның ішінде Ата Заңымыз, 

�зге де заңдылықтар латын тіліне 

к�шіріледі. Демек, оны мемлекеттік тіл 

тұрғысынан тануымыз керек. Міне, бұл 

мәселенің маңызы осында. 

S з і м  а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы 

саласының маманы болғандықтан, осы 

бағыттағы с�здерді баршаға ұғынықты 

етіп бекіткенін қалаймын. Мысалы, 

«адал» немесе «арам» ұғымдары арабтың 

«халал» мен «харам» с�здерімен жазы-

лып  жүр. Енді соларды шет санаймыз 

ба? Sз басым сақталғанын қалар едім. 

Осы тәрізді к�птеген с�здер бар. Латын 

әліпбиі елімізді �зге мемлекеттер-

мен теңестіре түседі, дегенмен �зіндік 

�згешелігіміз болуы шарт. Бір әріп бір 

дыбыс болуын да қостаймын. Қазір 

мамандар осы тұрғыда айтып жатыр. 

К�пшіліктің пікірі де солай. 

�сіреқызығушылық қанымызда 

бар. Бұған дейін де кейбір с�здерді 

қазақшалаймыз деп күлкіге қалғанбыз. 

Мұны Елбасымыз да орынды сынады. 

Мәселен, «балкон» с�зін «қылтима» 

деп аудару кімнің ойына келді екен? 

Сол сияқты термкомитет бекітіп 

жібергенімен, халық қабылдамаған 

аудармалар жеткілікті. Содан арыла 

алмай жатқанда латын әліпбиімен 

бірге жаңа с�здер енсе, қайсысын 

қолданарымызды білмей қалармыз. 

Ахмет Байтұрсынұлы сонау 1912 жылы 

кірме с�здердің бәрінен бас тартпай, 

олардың жұртшылыққа жағымдысын 

пайдалану қажеттігін айтқан-ды. Ұлы 

адамның ұлағаты қазір де күшін жойған 

жоқ. 

Бәзбіреулер латынға к�шу Ресей-

ден ірге ажыратуға соқтыратындығын 

да айтады. Тіпті де олай емес. Латын 

қаріптері бүгінде әлемнің к�птеген 

елдерінде пайдаланылады. Техникалық 

терминдердің дені сол тілде. Де-

мек, осы әліпбиге к�шу арқылы 

дүниежүзілік додаға еркін араласу, 

�ркениет �ріне ұмтылу мүмкіндігіне 

ие боламыз. К�пұлтты Ресейдің �зінде 

де латыншаның басымдығы ж�нінде 

с�з етушілер бар. Ендеше, к�ршіміздің 

к�ші де бері бұрылуы мүмкін.

�лемде т�л тілін, �з әліпбиін 

ж о ғ а л т қ а н  х а л ы қ т а р  б а р .  О л а р 

күнк�ріст ің  қамымен басқаның 

тілі  мен әрпін пайдаланып жүр. 

М ұ н д а й  к ү й к і  т і р л і к т е н  а у л а қ 

болайық. Тәуелсіздігіміздің ширек 

ғасырлық мерзімінде латыншаға 

ұмтылып, �ткенімізді жаңғыртсақ, 

бізге ешкім кінә артпас, сірә. Мем-

лекет басшысының қазақтың т�л 

әліпбиі болуы керектігін бастама етіп 

к�теруі �те орынды. Тек, жоғарыда 

айтқанымыздай, асығыстыққа салын-

бай, жеті рет �лшеп, бір рет кескен 

ж�н. Sйткені біз тек латын әліпбиіне 

к�шкелі жатқан жоқпыз, мемлекеттік 

тілімізді жаңғыртуға бет алдық. 
 

Қосыбек ЫРЗАҒАЛИЕВ
Атырау облысы
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Бала кезімде,  жаздың жылы бір 

түндерінде жатаған қоржын тамның үстінде 

к�к т�сіндегі мың сан жұлдыздарға қарап 

жатып таңғалатынмын. Жаратқанның 

құдіреті шығар, к�к т�сіндегі сол бір 

алуан сырлы, сан түрлі жұлдыздардың 

бірінің жарығы к�мескі, сәулесі күңгірт 

болса, енді, біреулері ерекше жап-жарық, 

сәулелі, жұп-жұмыр күйде к�з арбап, 

к�ңіл жаулайтын. Олардың ерекше бір 

қасиеті, қаншалықты биікте тұрғанына 

қарамай, қиял құсына ерік беріп, кеңістік 

пен биіктіктің қадір-қасиетін қаншалықты 

сездірсе, �зінің соншалықты үндестікпен 

жаратылғанын байқататын. Сонда,  аспан-

да да алалық бар-ау, «әйтпесе, ана жұлдыз 

неге жап-жарық, ап-анық, сәулелі?! Мына 

біреуі болса к�мескі де күңгірт, сәулесі 

де шамалы к�рінеді» деп ойлайтынмын. 

Келе-келе ол ұғым түсінгеніме қоса, сол 

жұлдыз екеш жұлдыздардың да �мірі 

қысқа болатыны тағы бар к�рінеді. Оны да 

мезгілінен ерте ағып түскен жұлдыздарды 

к�ріп пайымдадым. Мысалы, олар да 

біздің кешегі Бекзат Саттарханов, бүгінгі 

Денис Тен секілді екен. Міне, бұлар шын 

мағынасындағы жарық жұлдыздар еді. Ен-

деше, талантты жандарды жұлдызға теңеу 

ЖҰЛДЫЗДАР МЕН «ЖҰЛДЫЗДАР»

ҚОШКЕНІҢ 
ХАТТАРЫ

Егер де мен Ресей басылымдарының 
бірінен «Все знакомы с «фабрикой 
звезд», наша школа тоже готовит ма-
леньких звезд...» деген хабарландыру 
мен осыдан біраз жыл бұрын «Екі 
жұлдыз» – бұл жұлдыздар жұлдыздарға 
ән айтуды үйрететін жоба» атты 
ақпараттық мәлімдеме оқымасам, бұл 
мақала жазылар ма еді, жазылмас па 
еді, қайдам? Сонымен, біз, Алла жара-
тылысынан басқа, «жұлдыздар» да дай-
ындайды екенбіз. Ол мүмкін бе, мүмкін 
болса қалай? 

ешқандай да ерсі емес екен. Бұл – образ. 

Ал, енді, сол образ қарапайым, күнделікті 

пайдаланып жүрген терминге айналғанда 

кейбір «жердегі жұлдыздарға» еріксіз 

таңғаласың. Таңғалмай к�ріңізші, олардың 

кейбіріне берілген бағалар мен олар тура-

лы жазылған материал тақырыптарының 

�зінен адам шошып, ат үркеді. Мысалы, 

«Жұлдыздар жарқырайды», «Жұлдызды 

дода»,  «Жұлдызды шаңырақ»,  «Екі 

жұлдыз», «Жұлдыздар әлемі», «Кішкентай 

жұлдыздар», «Жұлдыздар фабрикасы» 

секілді айдарлар мен тақырыптарды 

к�ргенде �зіңді жерге түсіп кеткен к�к 

жұлдыздарының арасында жүргендей 

сезінеді екенсің.  

Шындығында да, бүгінде жай бол-

маса қарапайым әнші некен-саяқ. Бәрі 

бір-бір  жұлдыз. Сонда, бұл «жұлдыздар» 

қайдан және қалай пайда болады. Олар 

шын мағанасындағы, Алла жараты-

лысынан пайда болған жұлдыздардан 

айырмашылығы неде? 

Енді, соған үңіліп к�рсек, зерттеп-зер-

делесек, бүгінгі күндегі ауыздан-ауызға 

к�шіп, құлақтан-құлаққа шалынып жүрген 

«эстрада жұлдыздарымен», «Жұлдызды 

дода» атанып келе жатқан поп-ұжымдар 

табиғи қадір-қасиеттен ада, қолдан жасалы-

нып, синтезделген �німге келетін құндылық 

иелері екен. Sнерге жолдан қосылған диле-

танттар мен графамандардың жиынтығынан 

тұратын «Жұлдыздар шоғыры» к�рінеді. 

С�йтсек, дыбыс жазу және дыбыс шығару, 

сосын, дыбыс күшейткіш, одан да жақсысы 

компьютер арқылы кез келген дауысты 

реттеп, кез келген әншісымақты «эстрада 

жұлдызына» айналдыруға болады екен. Бұл 

– қазіргі тілмен айтқанда, компьютерден 

дауысты «сорып» алу. С�йтіп, �зіңді-�зің 

жұлдызды немесе жасанды жұлдыз әнші 

санатына қосу. Сосын, фонограммаға құлақ 

түріп, соның «жетегінде» жүре беру. Бірақ 

ол «жетектегі тазы аң алмайтынның» кері 

ғана болып қалатынын ешбір продюсер 

ескермейтін секілді. Қазіргі телерадио арна-

ларынан беріліп жүрген түрлі бағдарламалар 

арқылы насихатталып жүрген «жұлдыз 

әншілердің» сыры сонда к�рінеді. Шоу-

бизнестің мақсаты – қаржы табу. С�йтіп, 

олар киелі де қасиетті музыканы «�тімді 

мүлікке» айналдырады да, «Жұлдыздар 

шоғырын» жасанды жасайды. Сол жа-

санды жұлдыздар – әншілердің «инста-

грам» парақшасына кіріп оқысаңыздар, 

олардың �мірінің де «жұлдызды �мір» 

екенін к�ресің. Олар �здерінің әнші атанып 

жүргенінің бір қыры фонограммада екенін 

білмейтін секілді. Тіпті, оны айтасыз, сол 

«жұлдыздардың» бірі Сейфуллин Жолбарыс 

�зі орындайтын әннің музыкасын да �зі 

шығарып, с�зін �зі жазады. Не деген талант, 

не деген «жұлдыздық». 

Жалпы жердегі әнші «жұлдыздар» 

 туралы аңыз да, айтар әңгіме де к�п. Бірақ, 

соның бірде бірі шын мағынасындағы 

құйрықты жұлдыздай ағып түскен, кейбір 

�нер �ріндегі шын мағынасындағы, об-

разбен айтқанда жұлдыздарға жетпейді. Ал 

�мірде образ бар да, нақты факті бар. Міне, 

осы тұста жұлдыздар мен «жұлдыздардың» 

қандай екендіг ін аңғарасың.  Шын 

мағынасындағы жұлдызды �неріміз жұтаң 

тартпай, қолдан дайындалған «жұлдыздар» 

санынан сапаға к�шсе нұр үстіне нұр.

Аманхан %ЛІМҰЛЫ

Қаламгер Қошке Кемеңгерұлының ғылыми-

танымдық, әдеби-шығармашылық мұрасы 

еліміз тәуелсіздік алған кезеңде жинақталып 

шыға бастады. Бұл орайда Р.Рүстембекова, 

Д.Қамзабекұлы, О.Жұбаева сынды ғалымдардың 

еңбегі зор болғанын айтқымыз келеді.

Алаштанушы Д.Қамзабекұлы қайраткер 

мұрасын Алматы, Омбы, Орынбор, Мәскеу, 

Петербор кітапханалары мен мұрағаттарынан 

 тауып, оларды бүгінгі қаріпке түсіріп, жинақ 

ретінде 1996 жылдан бері бірнеше рет 

жарыққа шығуына ықпал етті. Игі іс осы күні 

Қ.Кемеңгерұлы шығармаларының насихатта-

лып, қаламгердің �зі Алаш тұлғалары қатарында 

елге танылды. Қ.Кемеңгерұлының негізгі 

еңбектері: «Алтын сақина» (драма). Орын-

бор, 1923; «Егін салу турасында» (зерттеу). 

Қызылжар, 1923; «Қазақ тарихынан» (зерттеу). 

Мәскеу, 1924; «Бұрынғы езілген ұлттар» (зерт-

теу). Мәскеу, 1925; «Қазақша-орысша тілмаш» 

(ред. басқарды). Мәскеу, 1925; «Грамматика 

казахского языка» (шәкірті Н.Архангельский 

құрастырған оқу құралы). Ташкент, 1927; «Рус-

ско-казахский словарь» (табылмады, Бекта-

совпен бірге). Ташкент, 1927; «Жабропалықтар 

үшін оқу құралы» (І кітап: Ташкент, 1928; ІІ 

кітап: Қызылорда, 1929; Алматы, 1929); «Химия» 

(аударма оқулық). Қызылорда, 1929; «Заманда-

стар» (1925-1937, жоғалып кеткен романы).

Осы күні қаламгердің үш томдығында 

екі хаты жарық к�рді. Олар – ағартушы 

А.Байтасұлына және замандасы Д.�ділұлына 

жазылған хаттары. Мұраны жариялаған 

Д.Қамзабекұлы құнды деректер жайында 

т�мендегідей түсінік береді: «Ғабдолла дос» – 

хат Ғабдолла (Абдолла) Байтасұлына арналған. 

Шамамен бұл кезде Ғабдолла Омбыға келіп 

кеткен сияқты. Ғ.Байтасұлы 1900 жылы Ақмолы 

облысы, К�кшетау уезі, Айыртау болысында 

туған, Омбының «учителская семинариясын» 

бітірген. 20-жылдары Ташкентте оқытушы, 

журналист болып қызмет жасаған.

«Дінше бауырым» – хат Дінше (Дінмұхамед) 

�ділұлына жазылған. Қошке онымен Омбыдағы 

«Бірлік» ұйымынан дос болған. Дінше жаз-

баларында 1899 жылы Батыс Сібірде тудым 

деп жазған. �скерде қызмет етіп Қытайда, За-

байкальеде, Түркістанда болған. 20-жылдары 

САГУ-де оқып, Казинпроста (Ташкент) қызмет 

жасаған».

Қ о ш к е  К е м е ң г е р ұ л ы н ы ң  т � м е н д е 

ұсынылған хаттары осы күнге дейін жария-

ланбады. Құнды мұраны архивтен тауып, 

бізге ұсынған Алаштың тілдік мұрасын терең 

зерттеуші филология ғылымының докторы, 

«Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы 

мен лингвистикалық тұжырымдамалары» 

Алаш кезеңіне қатысты 
шындықты қалпына келтіруде 
қайраткерлердің бір-
біріне жазған хаттарының 
бағасы жоғары. Ұлт-азаттық 
қозғалыстың тарихын жазу-
да, тұлғалардың бір-бірімен 
қызметтік, адами байланы-
сын анықтауда, маңызды 
оқиғалардың себебін 
ашуда, кейінгі салдарын 
нақтылауда, соның бәрін 
бүгінгі күн шындығымен 
сабақтастыруда хаттарды 
таптырмайтын мәлімет, аса 
ділгір дерек көзі ретінде 
қарастырамыз. 

тақырыбында ғылыми диссертация қорғаған 

ғалым Орынай Жұбаева. 

«Қадірлі агенті бастығына!

«Еңбекші қазақта» жазылуға лайықталған  

бірсыпыра кітаптардың тізімі к�рсетіліп еді. 

Соның ішінен «Ауыл шаруашылығы» деген 

кітапты жазуыма болады. Sзі де бұрыннан 

жазылып жүргендері бар. Алты баспа табақ 

болады. Осы туралы қандай шарттарыңыз 

болады? Қабарландыруларыңызды �тінемін. 

Жаңа екі пьесам бар. Оған шарт жасаспаймын. 

Сындарыңызға тура жіберемін. 

Қабарласуға адресім:

 г. Ташкент. Пушкинская № 12

Хошмухамеду Кеменгерову

М е н і ң  ш а р у а ш ы л ы қ  т у р а л ы 

жазғандарымның біразы «Қызыл Қазақстанда», 

«Бостандық туында», «Ақ жолда» басылған. 

Осыларды түзеп, қара шаруаға түсінікті тілмен 

бұрынғыдан да жеңілдетсем, бірсыпыра мате-

риал болады. Бұрын мен орта шаруа школын 

бітіргенім бар. Сондықтан менің жазғаным тура 

аудару болып шықпайды. 

Құрметпен Қошке 

16.ХІ.1925 ж».

Хаттардың мазмұнынан қаламгердің «Ауыл 

шаруашылығы» атты кітапты аударма жасау 

арқылы жазуға ниет білдіретінін түсінеміз. 

Аударма жұмысымен Қ.Кемеңгерұлы ерте 

айналысты. «Айқап» журналында 1915 жылы 

жарық к�ріп, есімін Алаш баласына алғаш 

таныстырған тұңғыш туындылары «Пайғамбар» 

(Пушкиннен), «Сәскелік к�лдің жағасында» 

(Никитиннен) – �леңмен жазылған аудармалары 

болатын. Қазақ автономиялы республикасының 

Халық ағарту комиссары А.Байтұрсынұлының 

1921 жылғы ұйғарымы бойынша зиялы қазақ 

азаматтары оқулық даярлауға шақырылғанда, 

тізімде Қ.Кемеңгерұлының есімі де к�рсетіледі. 

Қаламгер «Естествознание» оқулығын аударуға 

тартылады.  Кейін жеті жылдық мектептің 5-6 

сыныптарына арнап жазған к�лемді соңғы кітабы 

«Химия» оқулығы да – аударма еңбек болатын. 

«Sзі де бұрыннан жазылып жүргендері 

бар» дегені, 1923 жылы «Бостандық туы» 

газетінде басылған «Егін салу турасында» атты 

еңбегін айтқан болуы керек. Еңбек «Ескі жерді 

жұмыстау», «Құрғақ жерге егін салу реті», «Пар-

ды жұмыстау», «Елеуіштің пайдасы», «Қара 

күйенің бірден бірге жұғу мәнісі», «Мүлтіксіз 

жуатын машина», «Қара күйеге қарсы екінші 

амал», «Себу реті», «Тұқымды к�му м�лшері», 

«Жиі себіс», «Қатарлама шашықтар» атты 

тақырыптардан тұрады. 

Қошкенің аудармаға аламын деген 

кітабының к�лемі алты баспа табақ, яғни оның 

айтарлықтай үлкен еңбек екендігін түсінеміз. 

Алайда кітап әзірше табылмағаны мәлім. «Жаңа 

екі пьесам бар» дегенде, қай шығармаларын 

айтып отырғаны туралы тек жорамал жасаймыз. 

Біздіңше, олар – «Жаңа мектеп» журналында 

1926-1927 жылдары жарияланған «Парашыл-

дар», «Ескі оқу» туындылары болуы керек. 

Себебі сол уақытта журналдың шығарушысы 

хат жолданып отырған М.Жолдыбайұлы еді. 

Қаламгер �зге пьесалары жайында с�з қозғаса, 

алдағы уақытта олардың мәтіні табылып жатса 

қуанамыз. Бүгінгі таңда Қ.Кемеңгерұлының 

«Қасқырлар мен қойлар», «�улие тәуіп», 

«Бостандық жемісі», «Күнәсіз күйгендер» сын-

ды пьесалары жайында мәлімет қана бар. Бұл 

шығармалардың да мәтіні әлі табылмады. 

Қ у ғ ы н - с ү р г і н  қ ұ р б а н ы  Ғ а б б а с 

Дәулетбекұлын (1900-1937) алаштанушы ма-

мандар болмаса, к�пшілік тани бермейді. 

Ғ . Д ә у л е т б е к ұ л ы  –  А л а ш т ы ң  о қ ы ғ а н 

азаматының бірі, К�кшетаудың Айыртауын-

да, Саумалк�л ауылында туған. Қызылжарда, 

Ташкентте, Қызылордада оқу-ағарту сала-

сында қызмет істеген. Қ.Кемеңгерұлының 

редакциялығымен жарық к�рген «Қазақша-

орысша тілмашты» құрастырған азаматтың 

бірі. Ғаббас Дәулетбекұлының жары Хабиб-

жамал Мәмбетқызының естелігі бойынша, 

Қ.Кемеңгерұлы Ташкентте жоғарыдағы хатта 

к�рсетілгендей Пушкин к�шесінде тұрған. 

Қ.Кемеңгерұлының «орта шаруа школын 

бітіргенім бар» деп к�рсететіні – Орта дәрежелі 

Омбы ауылшаруашылық училищесі. Қазақ 

даласын отарлауға маман даярлау үшін 

 Омбыда 1910 жылы ашылған оқу орнында 

Қ.Кемеңгерұлы 1913-1917 жылдары білім ала-

ды. Қайраткермен бірге училищеде Сүлеймен 

Бижанұлы, Ахмет �бдрахымұлы, Мұхтар 

Саматұлы, Смағұл Қазбекұлы,  Рахымбек 

Толысбайұлы, Бірмұхамбет Айбасұлы, 

 Асфандияр Шорманұлы, Шайбай Айманұлы, 

Ташмұхамед Жәкенұлы,  Смағұл Сәдуақасұлы 

сынды қазақ шәкірттері қатар оқиды.  

Жазушының агенттікке жолдаған хатта-

рынан кейін баспаның орыс тілінде тапсырма 

мазмұнында т�мендегідей жазбасы бар:

1) Просить, чтобы Қошке прислал пьесы.

2) Послать кредит договора на составление 

«Ауылшаруашылық ғылымы». Гонорар опреде-

лить по 66 рублей. Срок 4 месяца со дня подпи-

сания договора. Указать литературу, откуда он 

должен исчерпать нужные материалы. 

По составлению договора объявить в газете 

или журнале. М Д.  

Жазбаға «М.Д» бүркеншік есіммен қол 

қойған адам – журналист, аудармашы, бас-

пагер, педагог, Алаш қозғалысының белді 

тұлғасы Молдағали Жолдыбайұлы (1887-1938). 

Осы күнгі Батыс Қазақстан облысының Каз-

таловка ауданы жерінде дүниеге келіп, Орын-

бор орыс-қазақ мұғалімдер мектебін бітірген 

(1910) М.Жолдыбайұлы заманында оқыған 

қазаққа «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінде 

жарияланған мақалалары арқылы танылды. 

Алаш азаматтарының 1917-1918 жылдардағы 

тарихи съездеріне қатысқан, Кеңес тұсында оқу-

білім, баспа орындарында жауапты қызметтер 

атқарған М.Жолдыбайұлының ағартушылық-

педагогикалық, танымдық мақалалары, 

 аудармалары, тіл және әдебиет саласы бойынша 

еңбектері жарияланған. Зерттеуші қауымға есімі 

еліміз тәуелсіздік алған кезеңде танылған Алаш 

ардағының �мірі мен шығармашылық мұрасы 

әлі де жиналып, қалың жұртшылыққа насихат-

талу керек деп білеміз.

«Молдағали ағай!

Елге келіп тынығып жатырмын. 

Уағдалы кітабымды ертерек бітіруге 

денсаулығым к�термеді. Доктірлердің айтуымен 

3 айдай түк жұмыс істемедім. 

Күнде аққа к�шіп жатырмын. Ең ары 

кетсе ағұстың 10-ына шейін қолыңызға та-

быс қыламын. Сроктен 10 күн асады. Оған 

ағайыншылық етерсіздер. 

Тілектес Қошке

12. VІІ. 26 г.

В договор с Кеменгеровым». 

Қ о ш к е н і ң  б ұ л  х а т ы  О м б ы д а н 

жазылғандығын айта аламыз. Қол қойған 

күніне назар аударсақ, хат шілде айын-

да жіберілген. Қаламгерді к�зін к�рген 

туыс тары Зәйніш Нұрмағамбетұлы (1913-

2007) мен Күлнарай Құлмағамбетқызының 

(1916-2003) естелігі бойынша, Қошке жаз 

айларын отбасымен бірге Омбыдағы туған 

Қаржас ауылында,  Жәмила анасының 

қасында, бауырларының ортасында �ткізген. 

Зәйніш ақсақал бізге берген сұхбатында 

Қошке елге бір келгенде ауыл балалары-

на қаладан доп әкеліп, оларға футбол ой-

науды к�рсеткен деп еске алды. Сондай-

ақ ағайынға егін егу мәдениетін, жерді 

игеру жолдарын да үйретіпті. Алаштың 

тілдік мұрасын архивтен аршып, бүгінгі 

оқырманға жеткізуші О.Жұбаеваның бізге 

ұсынған хаттары Қ.Кемеңгерұлының �мірі 

мен  шығармашылығын толықтыруға, 

ондағы ақтаңдақ дүниелерді ашуға, беймәлім 

сұрақтарды анықтауға к�мектеседі. Хаттарда 

берілген мәлімет пен жазушы туыстарының, 

балаларының естелігіндегі дерек бірін-

бірі толықтыра түседі. Қаламгердің Алаш 

қозғалысындағы белгілі есім, ағартушы, пе-

дагог М.Жолдыбайұлымен шығармашылық 

байланыста болғанын анықтайды. Сондай-ақ 

бізге алдағы күнде «Ауыл шаруашылығы» 

атты кітапты іздеу керектігін жеткізеді. 

Алаш дәуіріне қатысты жаңадан табылған 

қандай да бір архивтік құжаттың, ғылыми 

деректің, мәліметтің, естеліктің маңызы зор. 

Сонымен қатар эпистолярлық мұраның да 

тарихи-танымдық құны жоғары, ғибраттық 

сипаты қымбат дейміз.

Қайырбек КЕМЕҢГЕР,
Л.Гумилев атындағы ЕҰУ 

Қазақ әдебиеті кафедрасының доценті

Мамай АХЕТ:

– Бүгін бір сыйлайтын үлкен кісі үйіндегі барлық қазақша кітаптарын 

алып кетуімді сұрап телефон соқты. Немерелері, балалары осылай деп 

шешсе керек. Қоқысқа шығаруға жүрегі дауаламай, маған хабарласқан 

беті екен. Фарабидің «Музыканың Ұлы кітабынан» бастап, совхоз 

директорының естелік кітабына дейінгі аралықтағы дүниелер екен. 

Ішінде небір құнды дүниелер бар. «Жылқыдан күдер үзгендер, биесін 

сатып, ат қылар» дегендей, бір жағы осынша қымбат кітаптардың 

т�беден түскендей тегін келгеніне қуансам да, енді бір жағы ойланып 

қалдым. Бұл кітаптардың керексіз болуы – оны оқитын адамның ол үйде 

жоғалғандығын және болашақта да енді болмайтындығын білдірсе керек. 

Демек, кітапты түсінетін адам ол үйде мүлде жойылған.

Жаңалықтардағы қылмыстық хроника бояуының күн �ткен сайын 

қалыңдай түсуі осындай кітапты қажет ететін адамдар санының азаюымен 

тікелей байланысты секілді...

«Отбасы – шағын мемлекет»,  ал мемлекет – үлкен отбасы!

Ғалым БОҚАШ:

– «Қазақша фольклор �леңдерді ағылшынға тіке аударуға келмейді 

екен. Sйткені бір ағашта екі алма болмайды ғой»  дейді Файза маған �ткен 

аптада бір с�йлесіп отырғанда.

«Бір ағашта – екі алма,

Мен де алмайын, сен де алма!

Жақын жерде той болса,

Мен барғанда сен қалма!» деп келетін қара �леңді ыңылдап айтып 

жүреді. Жолма-жол ағылшынға аударып к�ргенде қисынсыз естілген ғой.

«Негізі ағылшынның фольклор �леңдерінде де мұндай жолдар 

жеткілікті» дедім қарсы уәж айтып.

Тілі ағылшынша шыққан қазақ балаларының с�зжасам тәсілдері 

де �зінше қызық болады екен. Бастауышта оқып жүрген кезінде сіңлісі 

бетін сілекейлеп сүйіп алған Файза: «Ханифа хэз сілликед ми» деп 

шағымданып бәрімізді күлдірген. Осылайша «ликиң» (тілмен жалау) деген 

ағылшын етістігіне «сілекей» деген қазақша с�з «сіл» префиксі ретінде 

алдынан қосылып, «сілликиң», яғни «сілекейлеп жалау» деген Файзаның 

с�зжасамындағы жаңа етістік пайда болды...

Зәуре ЗАҚАНҚЫЗЫ:

– Кешегі қоғамдық тыңдау кезінде «�зімізді қорғау үшін қару ұстауға 

рұқсат етіңдер» деген пікір айтылыпты. Оған жұрт жаппай ду қол 

шапалақтап жатыр дейді.

К�шеде к�лігіне жол бермей қойсаң к�зі ақиып біреу атып шығады. 

Жылдам жүре қоймасаң да асыққан ағашкі жаныңа қатарласып келіп, 

терезеден түкірігін шашып, шыңғырып �теді.

�р ДТП сайын атыс болып жатсын дей ме екен? Біздің қалтамызда ол 

травмат қара басымызға қауіп т�нгенде, онда да, әуеге бір атып, бір рет 

айқай салып ескертіп барып қолданатын қару болып жатпайды ғой. Он-

дай мәдениетке жеткен жоқпыз ғой? �рбір екінші бұрылыста екі жынды 

бір-бірінің шекесіне травмат тіреп тұрса таңғалмаймын. Сосын, рұқсат 

етті екен деп мен жүгіріп барып пистолет сатып алмаймын. Ал тонаушы, 

қарақшылардың құдайы берді деп есептей беріңіз. «До первого дела» біраз 

шаруа шайқап үлгереді.

Қойыңыздар! Асықпаңыздар!

Ертай НҮСІПЖАНОВ:

– Кейде осы қит етсе болды бәріміз жапа-тармағай саясатты қуа 

ж�нелеміз. Кез келген оқиғадан саяси астар іздейміз. Білсек те, білмесек 

те бірдеңеге үймелеген шыбындай жамырап, әйтеуір жұрттан қалмай 

с�йлеп қалуға құмарланып алдық. Біреуді жамандау, �сектеу... Бүйтіп 

кімді тәрбиелейміз?! Саясат не теңің?! Оның �з айтушысы, жазарманы 

бар! Кемел келешекті қаласақ, ұлт болашағын, ұрпақ тәрбиесін ойлайық! 

Бүгін! Себебі бәрі де �теді, кетеді... Артыңнан қалатыны сол ұрпағың – 

болашағың! Заманнан, басқадан іздеу бекершілік. Сол жауыз да, қанішер 

де, ынсапсыз да, білімсіз де біздің қолдан тәрбиеленіп жатыр... Ел ертеңі 

мен отбасы бақыты биліктің емес, біздің қолда, құрметті әке, құрметті ана!

Қалмаханбет МҰҚАМЕТҚАЛИ:

– Желіде «Ауыл шаруашылығын қолдау» қоры деген қаржы ұйымының 

жазбалары жиі жария бола бастады, байқайсыз ба? Дұрыс. Тек, с�з ауа-

нынан «етті Қазақстан болу үшін шетелден етті мал сатып әкелуге», «сүтті 

Қазақстанға айналу үшін шетелден сүтті сиыр сатып алуға» мол несие 

беретіндерін ұқтық. Бұл да дұрыс болар. Бірақ осы қор ет пен сүт беретін 

мал �сіріп отырған ауылдағы шаруаны қолдамай ма? Мысалға, биыл к�п 

�ңірде құрғақшылық болды. Ш�п шықпай қалды. «Жер күйіп кетті. Ендігі 

�лкені екінші шабатын уақыт келді. Ал ш�п әлі шалғыға ілінбей тұр» дейді 

шұбартаулық шаруа. 100 бас сиыры бар екен, кемі жартысын сатпаса, 

қыстан шығару қиын болмақ. 

Сонда ше, шетелден мал сатып алуға б�лінген ақшаны қайта қарап, �з 

шаруамызға бұрса заңға томпақ бола ма?

Бауыржан ХАЛИОЛЛА

АҚСАҚАЛДАР – ДАЛА ДАНЫШПАНДАРЫ

– Медиация деген терминді қазақы түсінікпен қабылдасақ «Ақсақалдар 

алқасы, Билер кеңесі» деген ұғымға келеді. Осы орайда облыс әкімі 

А.К�лгінов пен облыстық соттың т�рағасы Б.�метовтің бастамасы ерек-

ше болып отыр. Олай дейтін себебім, ат сүрініп болғанша ақыл тапқан 

аталарымыз аса бір ауыр қылмыс жасамаса, оны ат құйрығына, түйенің 

қомына байлап жазалай қоймаған. Аталы с�збен тоқтатып, дау-дамай-

ды ауыл шекарасынан асырмаған. Қатал деген Құнанбайдың �зі де бұл 

тұрғыда к�п мәселені С�збен шешіп отырған. Ал, с�з дегеніміз аса қуатты 

қару екені белгілі.

Қазіргі алмағайып қоғамда біреу боқтап қойса да, оттап қойса 

да құлаш-құлаш арыз жазып, сотқа жүгініп жатады. Sздері басқа да 

қылмыспен милары ашып отырған сот сосын әлгі екі тентектің болар-

болмас шағымын қарауға мәжбүр. Бұл орайда, жоғарыда айтылып отырған 

«Ақсақалдар алқасы, билер кеңесі» әр аймақта құрылса қандай ғажап. 

Мәселенки екі сотқар керілдесіп қалды делік. Сол екеуін әлгі ақсақалдар 

алқасы шақырып алып «Сенің әкең пәленше еді, Елді аузына қаратқан. 

Атаң болса түгенше еді, Асыл тектен жаратқан. Мұндай жетесіздік жеті 

атаңда болмаған» деп тізеге басып отырып, тіпті болмаса айыбыңды шай 

деп қойын сойғызып, қымызын құйдырып отырып әлгі дау-шарды шешіп 

отырса, бұл дегеніңіз мемлекет шаруасына да к�л-к�сір пайдасын тигізіп, 

михнатын азайтар еді. «Адамды адам сүюді, Ұмытып қалған заманда» деп 

Есенқұл ағам айтпақшы, техника телміртіп, жаһандану жалмап, әлеуметті 

желі әбден шырқау шегіне жеткен заманда «Ақсақалдар алқасы, билер 

кеңесі» бізге керек-ақ.

Осы тұрғыда аймақ басшысы мен облыстық сот т�рағасының жасап 

отырған бастамасына барымызша үн қосып, қолдау білдірсек артық 

болмас.
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«СЕН МЕНІҢ ЖАЛҒЫЗЫМСЫҢ – 

ҚАЗАҚСТАН!»
к�рнекті ақын Ғалым Жайлыбайдың «Есіл ағады» жинағы хақында

Сарыбелдің сарнаған самалынан,

«Ерім-айлап» к�шірді дала бір ән.

Қан сорғалап тұратын балағынан,

Сонау күннің түнерген қабағынан,

Қаралы жұрт –

қара орман, қаралы маң.

Жалқын іздеп жарықтың 

   жамалынан,

Қара қобыз зар құсса сағағынан,

Тасы тисе тағдырдың тасадағы

Жас ағады жылдардың жанарынан.

Ата-бабамыздың тартқан қасірет-

қайғысы мен аянышты трагедиялық 

тағдыры таңбаланған.  Біреудің ғана 

емес, бүкіл адамның тауқыметті 

тағдыры бедерленген. Бұнда бір 

адамға ғана емес, күллі адамзатқа тән 

мұңлы сыр бар. Бұл – азалы тарихтың 

жоқтауы. Және туған тілімізде ғана 

емес, әлемнің 13-тен астам тілінде 

«с�йлеген» жыр! 

Осы тұңғиық та тұнық, мұңды да 

сырлы �лең жолдарының авторы, 

қазақтың к�рнекті ақыны – Ғалым 

Жайлыбай. Ақындық-суреткерлік 

мәдениеті  жоғары, Табиғат-ана 

сыйлаған дарыны �з қолтаңбасын 

қалыптастыруына серпін берген. Асы-

лында, ол – қара �леңнің озық үлгісін 

к�рсеткен, қазақтың қоңыр тірлігімен 

біте қайнасқан ақын. 

Ғалым Жайлыбайдың «Есіл ағады» 

(Астана, Фолиант, 2016) жинағына 

кешегі �ткен дауылды дәуірдің бүкіл 

т ы н ы с ы н  ж е т к і з г е н  т у ы н д ы л а -

ры («Қара орамал», «Тамак�шкен», 

«Ақсиса», «Киікқашқан», «Жалғыз 

қарағай» поэмалары)  мен соңғы жыл-

дары жазылған лирикалық нәзік жыр-

лары енген. 

Ғ а л ы м  Ж а й л ы б а й 

шығармашылығының негізгі к�к�зегі 

(лейтмотиві) – Отан, ұлы даланың жа-

зиралы белінен шалқар к�ліне дейінгі 

әр тасы, бір уыс топырағының ұқтырар 

тағылымына деген  сағыныш сазы. 

«Есіл ағады» – жүрекке ыстық іңкәр 

әуезі мен уілі, ұлттық құнары  мен бояуы 

к�ркем, поэтикалық ерекше тіл кестесі 

бар, иірім-сазы б�лек, шоқтығы биік 

шығармалар жинағы. Ақынның шалқар 

шабыты, к�ңіл-күйі, суреткерлік инту-

ициясы мен мәдениетін менмұндалап 

к�рсетіп тұратын туындылары – поэ-

малары десек қателеспеген болар едік. 

Эпикалық жанрдың табиғаты турасын-

да ой �рбітсек: 

« Қ а р а  о р а м а л »  п о э м а с ы н д а 

Қарағанды еңбекпен түзеу лагерінде 

құрбан болған жандардың азап-

ты тағдыры суреттеледі. Тарихқа к�з 

жүгіртсек, ХХ ғасырда адам баласын 

азапқа салып, к�птеген ұлттарды 

қырғынға ұшыратқан зұлымдықтың 

бірі – Сталиндік еңбекпен түзеу 

лагерлері еді. Бұл тақырыпқа автор 

батыл түрде қалам тербеген және ұлт 

тағдырындағы қаралы күндерді шы-

найы суреттеген. Поэманың «Қара 

орамал» деп аталуы үлкен символдық 

мәнге ие. Қара орамал – ананың к�з 

жасы, қасіреті, ауыр қайғысы, қаралы 

к�ңіл-күйінің белгісі. Ал ананың мұңы 

бұл бүкіл ұлттың тауқыметін аңғартады. 

Ш ы ғ а р м а  қ ұ р ы л ы м ы  б і р н е ш е 

тарауларға жіктелген. �р тарауда ав-

тор жеке оқиғаны баян етеді. Алайда 

әрқайсысы бір-бірін толықтырып, 

тұтас поэманың идеясын ашады. 

Алғашқы «Қарағанды лагері» 

б�лімінде автор қазақ халқына ғана 

емес, жалпы адамзатқа қасірет әкелген 

Карлагтағы қаралы күндерді тілге тиек 

етеді. Оқырманға ақынның �зі де осы 

зұлматты жылдардың куәсі болғандай 

боп к�рінеді. Себебі автор ұлты к�рген 

зобалаңды �з жүрегінен �ткізіп шы-

найы жазған. Мәселен, мына жолдар-

да автор Қарлагтың зұлматын кестелі 

с�збен шебер жеткізеді: 

Қасірет кешті адамзат, 

   мұң қаптады, 

К�здің жасын к�п күндер 

     құрғатпады.

Бұлдыр-бұлдыр дүние к�з ұшында,

Құйрығындай түлкінің бұлғақтады.

Жұмыр басты пендені жұтып 

               жатты,

Шындық �лген кезеңнің 

                шым-батпағы.

...Қарағанды лагері – 

           «Қарлаг» емес –

Қара ниет қоғамның 

           ЗҰЛМАТЛАГЫ.

«Қарлаг қақпасы» деген екінші 

б � л і м д е  а в т о р  Қ о ң ы р т � б е  м е н 

Шерубай-Нұраны азалы жылдардың 

куәгеріндей жырлайды. Бұдан қазақ 

даласын қанға боятқан қилы заманның 

халық жүрегінде мәңгі сақталады деген 

ой түйеміз:

– Ғасыр дағы...

«Қарабастың» қабағы ашылмады, 

Түске кіріп сан ұлттың асылдары.

Қоңырт�бе қоңыр бір күйге түссе, 

Шерубай-Нұра шер шертер 

      қасыңдағы. 

П о э м а н ы ң  « А х м е т ж а н 

С а р м а н т а й ұ л ы н ы ң  « 5 8 - с т а т ь я » 

күйі», «Қызжылаған» деп берілген 

үшінші,  т�ртінші б�лімінде тар 

қапастың тауқыметін тартқан бейкүнә 

жандардың жанс�зі айтылған.  Арқа 

жерінде �мір сүрген қайран Ахмет-

жандай күйшінің  «58-статья» күйі» 

– лагерьдегі тұтқынның ішкі-сезімін, 

толғанысын сипаттайды. Жыр жол-

дары заман зарын суреттеуден баста-

лады. Бұл жолдардан жырауларға тән 

терең философиялық пайымды к�ре 

аламыз. Сонымен қатар асқақ рухтың, 

келешекке деген үміті бар оптимист 

жанның тебіренісі де сезіліп тұрса, 

т�ртінші б�лімінде лагерде азап тартқан 

қазақтың аяулы қыздарының қасіреті 

бейнеленеді. Қуғын-сүргінге ұшыраған 

Алаш арыстарының әйелдері мен ба-

лалары Ақмоладағы Алжир лагеріне 

қамалғаны тарихтан белгілі. Автордың 

«Қызжылаған» деген тақырыпты 

таңдауы асыл аналардың к�з жасы 

к�лдей т�гілген жерді суреттеуді мақсат 

етуімен байланысты болса керек. Автор 

ұлт қасіретін әйелдің қасіретімен қатар 

ала отырып, әдебиеттегі ана, әйел об-

разын жаңа қырынан к�рсетті. Sйткені 

түрмеде азап шеккен әйелдердің образы 

оқырманды бейжай қалдырмай, оның 

нәзік болмысын тануға �згеше қадам 

болғаны анық: 

«Ғазауатқа кезігіп ғасыл қайық,

Қырдан асып кеткелі ғасыр ғайып.

Аза бойды қаза ғып Ана біткен – 

Аңырайды «Алжирде» 

             шашын жайып. 

Адамзаттың аймаңдай ары осында,

Рахиль Плисецкая... нанасың ба?!

Бейімбеттің қой бақса Күлжамалы – 

Рысқұлов Тұрардың жары осында. 

Айдыны жоқ аққудай расында, 

Жазбай жатып үзілген жыр осында.

Сұлулық пен нәзіктік атаулының

Тілім-тілім еріні... жүр осында».

« Қ а р а  о р а м а л »  –  қ а з а қ т ы ң 

т а р и х ы н д а ғ ы  қ а р а л ы  ғ а с ы р д ы ң 

ш ы н д ы ғ ы н  с у р е т т е г е н   п о э м а . 

Ш ы ғ а р м а н ы ң  т і л і  а й ш ы қ т ы , 

ұғынықты, к�ркем. Автор с�з соңында 

Қарлагтың қазақ халқына әкелген 

қайғы-қасіреті тұтас ғасырдың зұлматы 

деп қорытынды жасайды:

Ақтаңдақ к�рген асылы,

Еменнің біз бір бұтағы.

Қазақтың қара ғасыры – 

 «Қарлагтың» қара кітабы.

Зұлматты да, шерулі жылдардың 

ш е р л і  ш е ж і р е с і н д е й  б о л ғ а н 

«Тамак�шкен» поэмасының негізгі 

арқауы – қазақ тарихының қаралы 

беті  болып саналатын 1932-1933 

жылдардағы нәубеттің зардабы мен 

қасіреті. Автор Совет Одағының оз-

быр саясатының құрбаны болған 

ұлтымыздың қайғысын жырлау-

ды мұрат етеді. «Қара орамал» поэ-

масы қуғын-сүргінге ұшыраған ұлт 

перзенттерінің аянышты тағдырын 

суреттесе, «Тамак�шкен» поэмасында 

қызыл империяның тағы бір қанды 

қырғыны ашаршылықтың тауқыметін 

әшкерелейді. Жыр жолдары қазақ 

халқының дарқан даласының тынысын 

сипаттаудан басталады: 

«Аян ғой бұл фәнидің мәңгі емесі,

Жүзсе де айдынында ар кемесі.

Қуырар табаға сап рухыңды 

Жиырмасыншы ғасырдың 

      қанды елесі. 

Ол жайлы Сарыарқаның белі айта-

ды, желі айтады, жаныңды жеп айтады.

Бүгінге аман жеткен ері айтады –

Жазира Жаңаарқаның елі айтады.

Түскенде талапайға тағдырлары,

Ағалар арман айтқан алдымдағы.

...Жусанның жанарынан 

                жас к�ргенмін,

Қараған тамырында қанның дағы».

Автор отызыншы жылдардағы 

қазақ даласында жайылған аштық пен 

жұттың қасіретін оқырманға дәлелді 

түрде жеткізу үшін Тама к�шін су-

реттеген. Арқадан ауа к�шкен тама 

к�ші Қаратауға тартады. Яғни бұл 

к�ш керілген кең далада еркін к�шіп-

қонған жұрттың к�ші емес, босқан 

елдің, байлығы мен берекесі кет-

кен елдің к�ші еді. Зұлмат империя 

халықтың құтын қашырып, мал-мүлкін 

тартып алып  қана қоймай, рухын да 

әлсіреткені, езгені белгілі. Тама к�шін 

суретеу арқылы автор тұтас қазақтың 

мұң-шерін елестеді: 

«Таппадым к�ш жолынан 

         к�ңіл емін,

Не деген түкке тұрмас �мір едің?..

...Бетпақтың бедеу белі бедірейсе,

Елсізде екіндіде еңіредім.

Алланың добы екен ғой, басың, 

Адам,

К�зіңнің кеппей қалса жасы – 

                жаман.

Тағдырың талапайға түскен сонда,

Тәспихтың тасындай боп 

      шашыраған.

Тұлпарын үлгерместен таң асырып,

Ақ таңда алабұртып, аласұрып.

Бетке алып Қаратауды тартқан 

               дейді –

Арқадан ауа к�шкен, нағашы жұрт.

Ерлері асып талай туды Алаштан,

Тағдырдың тайғақ жолы қуған, 

                  асқан.

Арқадан ауа к�шкен қалың Тама,

Бетке алып Қаратауды Шудан 

                  асқан.

Қазаққа т�нген нәубет жылдары 

халықтың ардақты азаматтары Тұрар 

Рысқұлов, Ораз Жандосов пен Сәкен 

Сейфуллин елді қауіп-қатерден қорғап 

қалудың амалдарын іздеп, қажырлы 

еңбек еткені тарихтан аян. Автор 

 поэма желісінде де  қайраткерлердің  

қызметін үлгі ете жырлайды: 

«Ақиқаттан жаралғанда әлемі,

Бозторғайдың бебеу қағар әуені.

...Қыран болып қалқу үшін к�гімде –

Тұрар болып туу керек әуелі.

Шыр-пыр болып шырылдаса 

        шығанда ел,

Мұнартады, мұңаядымұнар бел.

...Ботаң үшін бозқасқаңды 

      айтарсың –

Отан үшін Ораз бол да, Тұрар бол!

Жазирада жолығама жаз алдан,

Мынау халық қайтпаса екен 

          базардан.

От ішінде Ораз, Сәкен, Тұрар жүр –

Алаш жұртын арашалап ажалдан.

Арыстардың кеудесінде арай бар,

Сол дауылда ғайып болды талайлар.

...От ішінде Бәйсейітің оққа ұшты,

Опат болды оғыланың Жанайдар».

Поэмада қазақтың тарихында қара 

ғасыр болып сақталатын ХХ ғасырдың 

зобалаңы кестелі  с�збен шебер 

жазылған. «Тамак�шкенде» ұрпағына 

батасын берген қарияның, баласы 

үшін қан жұтқан ананың да жан с�зі 

оқырманды тебірентпей қоймайды. 

Автор поэма түйінін Қазақ еліне деген 

жылы лебізін білдірумен тамамдайды: 

«...Ұрпақ бар аққу құстай таза, әдемі,

Қанатын к�кке самғап жазады елі.

Дауылын дәрия �мір жолықтырмай –

Бауырың бүтін болсын, 

      ҚАЗАҚ ЕЛІ!

Қайғыңның қайрағына 

      қайралайын,

Түніңде жұлдыз санап, 

Ай қарайын.

Сен менің тағдырымсың – 

             ҚАЗАҚСТАН –

Сен менің жан-нұрымсың, 

       айналайын!

Аман бол, арда туған халқым, елім,

Жолымен мәңгіліктің тартып едің.

Сен менің жалғызымсың – 

              ҚАЗАҚСТАН –

Жаратқан жар бола г�р, бар тілегім!»

« Ж а л ғ ы з  қ а р а ғ а й »  п о э м а с ы 

қазақтың біртуар �нерпазы, әнші �сет 

Найманбаевтың ғұмыры мен �негелі �нерін 

танытуға арналған. Автор арманда кеткен 

талант иесінің биік �нерін оқырманға 

әсерлі жеткізіп қана қоймай, тағдырының 

тауқыметін де сұлу с�збен жырлаған:

«�н салса ағындаған, арындаған,

Бұлбұлдай даусы к�кте дамылдаған.

Толған Ай толықсытып топқа 

                 салып,

Жорғадай майда қоңыр мамырлаған.

Майыспай дара к�рген айбынды 

                 ер кім,

Қайыстай қара �леңмен қайғыңды 

    �рдім.

К � м е й д е н  м е р у е р т ,  м а р ж а н 

сауылдатқан,

Еркесі есен ба екен, айдын к�лдің?!»

�сеттің �з дәуірінде даңқы кең 

далаға жайылған, �неріне тамсанбаған 

кісі болмаған. Автор оның Ырысжан 

мен Кемпірбаймен айтыстарын тілге 

тиек етеді. Поэманың негізгі идеясы 

�нерпаз тұлғаның трагедиялы ғұмырын 

баяндауды мақсат еткен. �сеттің дары-

ны мен �нерін к�ре алмағандар оның 

�мірін зұлымдықпен қияды:

«Тұлданса тұл тағдырдың тұлдыр іші,

Пісілмей қалды солай жыр күбісі.

...Зорлықпен Жәмішті алған Маса 

                молда,

Қызыл ит қызғаныштың бұл бір ісі.

Арнасын аялаған ағысты �лең,

�сет – ән, бал шағына бақ үстеген.

Ақынды адамзаттан артық к�рген,

Қызы еді Күзембайдың Жәміш 

    деген.

Алтайдың асқарында аты қалған.

«Құдайдан тура келсе арманы не, 

Ажалды бес теңгеге сатып алған».

Осылайша әнші-ақын сүйегі 

туған жерге бұйырмай, жат 

жерде қаза табады. Бұл күллі 

қазақ елінің қайғысы еді. 

«Ақ сиса» поэмасы – 

қазақтың қабылан аза-

маты Жаяу Мұсаның 

тағдырына қойылған 

жыр-ескерткіш. Жаяу 

Мұсаның «Ақ сиса-

сы»  – қазақ ән �нерінің 

т а р и х ы н д а ғ ы  с ү б е л і 

шығарма болса,  Ғалым 

Жайлыбайдың «Ақсисасы» – 

Мұсадай шерменденің аянышты 

да аяулы тағдырының �зі. «Sмірді 

�леңмен ғана емес, �зінің �мірімен 

суреттей білу ірі жанды адамның ғана 

қолынан келмек» деген Мағжанның 

осы бір с�зі «Ақ сиса» поэмасын 

оқығанымда, ойыма еріксіз орала 

берді. Жаяу Мұса мен Шорманның 

Мұстафасын бір-біріне қарсы қойған 

кер заман-ай! �йтпесе, екеуінде туған 

бір дала, бір заман, бір ата емес пе 

еді... Шайырдың бұл туындысының 

сүрлеуі б�лек, заты басқа. Кешегі жы-

раулардай т�гіп-т�гіп с�йлей отырып, 

теперіш к�рген есіл ердің тауқыметін 

отты с�здерімен к�з алдыңа елестетеді 

ғой, шіркін. Және ерекше атап �тер 

жайт – ақынның поэмаға халық 

қазынасындағы «Бай Ана» аңызын 

мысал қылып, үлкеннің с�зіне тоқтап, 

иланған ағайынның �мірінен сыр 

шертуі. 

Қазіргі уақытта мұқым қазақ елі «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

�ткенін танып, болашағын бағамдап, т�л 

тарихына зер салды. Міне, мемлекеттік 

идеология тұрғысынан алғанда, Ғалым 

Жайлыбайдың тарихи жырлары та-

рихи сананы бекітуге, ұлттық сананы 

ұлттық мүддеге ұйыстыруға, елдігімізді 

мақтаныш етуге, ерлігімізді паш етуге 

�з үлесін қосатыны с�зсіз. Ақынның 

«Қызыл іңір. Қызылжар», «Жасы-

бай к�лі», «Қаратау, саған жеттім», 

«Астанада. Ақпанда», «Есіл ағады» 

жырлары «Қазақстанның қасиетті гео-

графиясы» деген қастерлі ұғымның 

мағынасын кеңінен ашатын �леңдер 

емес пе?! Сонымен қатар азамат 

ақынның рухты алдаспан �леңдері 

есте жоқ ескі заманда Ақ ордасын 

к�терген, арғымақтың үстінде жүріп, 

киізтуырлықты елдің еңсесін тіктеген 

даңқты бабаларымыздың ерлігін; кешегі 

атам заманда шаңырағы құлап, елдігі 

күйреп, �згеге күні түскендегі бейшара 

кезімізді еске салатын, тар  заманда 

табанына ш�ңге емес, тас кірген, 

Алаштың елдік мұраты  жолында шейіт 

кеткен арыстардың қанын, ж�рг�гінен 

тұншықтырылған сәбилердің нақақ 

к�з жасын ұлықтаған; Азаттықтың ақ 

таңы – арайлы Тәуелсіздігіміздің к�к 

туын тіктесуге, керегесін мығым, уығын 

бекем қылуға мәңгілік қызмет етеді.

Жинақтап айтқанда, «Есіл ағады» 

жыр жинағы – тұтас бір дәуірдің 

 полотносын к�рсеткен, қазақтың 

мойнына құлдықтың қамыты түскен, 

басына дойыл қамшы тиген қиян-

кескі кезеңдегі жұртымыздың басы 

ауған жаққа үдере к�шіп, кір жуып, 

кіндік кескен сары дала – атажұртын 

 тастап, босып кеткені, ел құшағындағы 

ерке салдың заманының �тіп бара 

жатқаны...  К�зден жас емес, қан аққан 

ХХ ғасырдың басындағы қаймана 

қазақтың жаншылған рухы, табан 

астында тапталған �р-намысы,  бәрі-

бәрі к�ркем �рнектей кестеленген ерек 

жырлар! 

Жыр пырағын тізгіндеген дүлдүл 

ш а й ы р д ы ң  б ұ л  к і т а б ы н  а л а м а н 

бәйгенің мәресінен к�рсек деген 

ниеттеміз. 

Елдос ТОҚТАРБАЙ

Ғалым Жайлыбай 
шығармашылығының негізгі 

к�к�зегі (лейтмотиві) – Отан, ұлы 
даланың жазиралы белінен шалқар к�ліне 

дейінгі әр тасы, бір уыс топырағының ұқтырар 
тағылымына деген  сағыныш сазы. «Есіл ағады» – 

жүрекке ыстық іңкәр әуезі мен уілі, ұлттық құнары  
мен бояуы к�ркем, поэтикалық ерекше тіл кестесі 
бар, иірім-сазы б�лек, шоқтығы биік шығармалар 
жинағы. Ақынның шалқар шабыты, к�ңіл-күйі, 

суреткерлік интуициясы мен мәдениетін 
менмұндалап к�рсетіп тұратын 
 туындылары – поэмалары десек 

қателеспеген болар едік.

«Ақ сиса» поэмасы – қазақтың қабылан азаматы 
Жаяу Мұсаның тағдырына қойылған жыр-ескерткіш. Жаяу 
Мұсаның «Ақ сисасы»  – қазақ ән �нерінің тарихындағы сүбелі 
шығарма болса, Ғалым Жайлыбайдың «Ақсисасы» – Мұсадай 
шерменденің аянышты да аяулы тағдырының �зі. «Iмірді 
�леңмен ғана емес, �зінің �мірімен суреттей білу ірі жанды 
адамның ғана қолынан келмек» деген Мағжанның осы бір с�зі 
«Ақ сиса» поэмасын оқығанымда, ойыма еріксіз орала берді. 
Жаяу Мұса мен Шорманның Мұстафасын бір-біріне қарсы 
қойған кер заман-ай! Kйтпесе, екеуінде туған бір дала, бір 
заман, бір ата емес пе еді... Шайырдың бұл туындысының 
сүрлеуі б�лек, заты басқа. Кешегі жыраулардай т�гіп-т�гіп 
с�йлей отырып, теперіш к�рген есіл ердің тауқыметін отты 
с�здерімен к�з алдыңа елестетеді ғой, шіркін. Және ерекше 
атап �тер жайт – ақынның поэмаға халық қазынасындағы 
«Бай Ана» аңызын мысал қылып, үлкеннің с�зіне тоқтап, 
иланған ағайынның �мірінен сыр шертуі. 
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ӘЛЕУМЕТ

С у  т а с қ ы н ы н а н  к е й і н 

ы с т ы қ т а н  з а р д а п  ш е к -

кен күншығыс елі ерекше 

технологиялық к�рме �ткізді. 

К�рмеге  аптап ыстықтан 

қорғайтын сан алуан заттар 

қойылды. Мәселен,  ауаны 

с ы р т қ а  ү р л е п ,  а д а м н ы ң 

денесін салқындатып тұратын 

желдеткіші бар киім кисеңіз 

далаға алаңдамай шыға бересіз. 

Тағы бірі – жолдың бетін салқындататын арнайы 

жамылғы материал. Оның ерекшелігі, ультра-күлгін 

сәуле мен жылуды дарытпай, жолдың бетіндегі тем-

ператураны 10-15 градусқа дейін т�мендете алады. 

Жамылғы материалды ұсынған компания �кілдерінің 

айтуынша, оны 2020 жылы Токиода �тетін олимпиада 

кезінде қолдануға болады.

Жапонияда соңғы аптада аптап ыстықтан 65 

адам қаза тауып, 21 мың тұрғын дәрігердің к�мегіне 

жүгінген. 

 %зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Колумбия астанасы Богота қаласында ерекше к$рме 
ұйымдастырылып, келушілердің назарына 500-ден 
астам жыртқыш $сімдік түрі ұсынылды.  

Ұйымдастырушылардың айтуынша, к�рмеге 

келушілер «жыртқыш �сімдіктер зиянды» деп есеп-

теп, жақындауға қорқатын к�рінеді. «Жыртқыш 

�сімдіктер к�п күтімді қажет етпейді» деген маман 

пікіріне сүйенсек, олар жәндіктермен қоректеніп, 

құнарсыз топырақта �мір сүреді. 

Биолог Соня Амескита «Бұл �сімдіктер адам жейді 

деп ойлап, жанына жақындауға қорқатындар бар. 

Кейін адамға зияны тимейтініне к�з жеткізіп жатады» 

деп пікір білдірді.

К�рмеге қойылған жыртқыш �сімдіктің ең 

танымалы – шыбынұстағыш енеринаны нұсқау-

шылар шыбын-шіркеймен тамақтандырып, 

қызықтаушыларды таңғалдырды.  

Қырым түбегіндегі үңгірден   ежелгі дәуірлерде $мір 
сүрген пілге ұқсас зіл мен мастодонттың, бұғы мен 
мүйізтұмсықтың, қой тұқымдас жануардың және ши 
б$рілердің сүйектері табылған. 

Симферополь қаласына жақын жерден табылған 

үңгірді ғалымдар «Нағыз хайуанаттар бағы» деп атап 

отыр. Олардың болжауынша аңдарды үңгірге қорқау 

қасқырлар әкелген. �зірге үңгірдің бір шақырымдай 

тұсын ғана зерттеген ғалымдар, оның ашылмаған 

құпиясы әлі к�п екенін жеткізді. Үңгірдің салда-

рынан аймақта жүзеге асырылып жатқан ірі жол 

жобасы тоқтатылып, оны айналып �ту жолдары 

қарастырылуда. Себебі ғалымдар үңгірдің ішінде 

мұражай ашылуы тиіс деп есептейді. 

Симферополь зоологиялық мұражайының 

қызметкері Дмитрий Старцевтің айтуынша, мұндай 

үңгір бұрын кездеспеген.  «Үңгірдің к�лемі �те үлкен. 

Қырымда бұған дейін мұндай үңгір кездеспеген. 

Оның ені шамамен – 4-5, ал биіктігі – 7-8 метр. Оны 

жер астындағы к�пқабатты үймен салыстыруға бола-

ды. Аңдардың да сүйегі к�п» дейді Д.Старцев.

Германия с$релеріндегі тауарда бағдаршам пайда 
болуы мүмкін. Егер $німде қызыл түс болса, құрамында 
қант к$п болғаны. Сары түс – орташа, ал жасыл мүлдем 
қантсыз $нім дегенді білдіреді. 

Балалар дәрігерлері, диабетолог және университет 

профессорлары Ангела Меркельге ашық хат жолдап, 

қантты қолдануға заңмен шектеу қою керек деген 

мәселені т�тесінен қойған. Демек, ел билігін зиянды 

азық-түлік мәселесі толғандыруда. Себебі жергілікті 

халық құрамында қанты бар сусынды шамадан тыс 

к�п тұтынады. Адам басына шаққанда, жылына 84 

литрден айналады. Тәттіні шектен тыс қолдану қант 

диабеті, семіздік немесе жүрек қан тамырлары ауруы-

на әкеліп соғуы мүмкін екенін айтып, дәрігерлер 

дабыл қағып жатыр. Мамандардың айтуынша, мұның 

алдын алу үшін қантқа салық салу керек. 

 «Foodwatch» ұйымының �кілі Луизе Моллинг 

тәтті сусындардың құрамында калория к�п болаты-

нын, олардың ш�лді қандырмайтынын атап �тіп,  осы 

мәселе бойынша заң жүзінде шешім қабылдау қажет 

екеніне назар аударды. 

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ҚЫРЫМ

ОРТАЛЫҚ ЕУРОПА

Жыртқыш өсімдіктер көрмесі 

Үңгірден мұражай ашылуы мүмкін

Тауардағы бағдаршам

Қыратты жерлерде жүруге 
арналған ұшатын электро-
м о б и л ь  с о ң ғ ы  с ы н а қ т а н 
$тті. Бұл құрылғыны жасап 

шығаруға тоғыз жыл уақыт 

кетіпті. Ішінде бір жолаушыға 

арналған ыңғайлы орындығы 

бар құрылғы жүйесі түсінуге 

�те жеңіл. Сондықтан ма-

мандар бұл электрок�лікті 

тізгіндейтін ұшқышқа арнайы лицензияның керегі 

жоқ деп есептейді. Машина вертикалды бағытта әуеге 

к�теріліп, сағатына 115 шақырым жылдамдықпен 64 

шақырымды еңсере алады.

Ұшатын электромобильдің негізін қалаушылар 

бұл тек бастамасы екенін алға тартып, алдағы уақытта 

оны үлкен қалаларда тасымалдау жүйесі ретінде енгізу 

жоспарда бар екенін тілге тиек етті.

КҮНШЫҒЫС ЕЛІ

АҚШ 

Желдеткіші бар киім

Ұшатын электромобиль

2011 жылы «Мәдени мұра»  мем ле  кеттік 
бағдарламасы аясында Түркістан 
қаласында «Тарихи-мә дени 
этнографиялық орталық» ашылған бола-
тын. Аталмыш ор талық бүгінде  
халқымыздың мұ расы мен рухани 
қазынасын жинақ тауға мән беріп келеді. 

Орталықтың іші не қаламыздың т�л та-
рихына ар нал  ған музейлік экспозиция 
жасақ талған. Осындай күрделі де жа уап ты 
жұ мысты қолға алған оң түстік �ңірінің 
құрметті азаматы Аманжол Найманбай. Ал 
оның тақырыптық-экспозициялық жоспары 
мен ғы лыми тұжырымдамасын жасаған 
түркістандық ғалымдар мен музей маманда-
ры, кеңесшілері елімізге белгілі ғалым ака-
демиктер М.Мырзахметов, К.Байпақов, 
З.Қинаят ұлы. Музей экспозициясында тұң-
ғыш рет қазақ тарихындағы тың де ректер 
мен ғылыми  тұжырым дамалар айтылып, 
к�рсетілді. Атап айтқанда, Түркістанның 
түркі  тарихындағы орнын оның қазақ  
халқының рухани  тұтастығының кепілі 
болғанын ешкім тарихтан сызып тастай  
алмайтындығын, ал қа зақ халқының жеке 
халық ретінде қа лыптасуында Түркістанның 
– Ясауи ілімінің р�лі шексіз екендігі нақты 
ғылыми деректермен берілген. 

Орталықтың кіре берісінде қазақ 
халқының ежелден келе жатқан мұрасы –  
«Киіз үй»  орнатылған. Ол – «Киіз туырлықты, 
ағаш уықты қазақпыз» деп, аталы с�з айтып 
қалдырған қазақ ата-бабаларының негізгі 
баспанасы, мәдениеті, мақтанышы, табысы 
әрі тарихи ескерткіші. Киіз үйде қазақ ата-
бабасының түсінігі мен түйсігі, ұғымы, та-
нымы, талғамы, �нер тәжірибесінің тұтас 
үлгісі, к�рінісі жатқандықтан, ол ұлттың бас 
мұрасы ретінде орталықтың бірінші 
қабатына орналастырылған. Бір ғана киіз 
үйден сәулет, құрылыс, сурет, қол�нер, 
мәдениет сияқты бірнеше �нердің басын 
құрайтын ғажайып туындыны к�руге бола-
ды. Киіз үй құрылысы атауларынан қазақ 
тілінің бай қазынасын танып білуге болады. 
Орда – салтанатты, жоғары мәртебелі адам-
дар бас қосатын, елдік мәселе шешетін 

 немесе аса құрметті хан, би, сұлтандар оты-
ратын үй. 

«Ерте дәуірдегі Түркістан» атты экспози-
циясы ежелгі Түркістан шаһарының барлық 
бет-бейнесінен, тарихынан мағлұмат береді.

Сондай-ақ бұл орталықта Алаш үкіметіне 
қатысты да экспозиция дайындалған. Алаш 
үкіметін құрушылар туралы деректер мен 
портреттері келтірілген.

Екінші қабаттағы орталықтың басты 
экспонаттарының бірінде қазақ халқының хан 
сайлау рәсімі к�рсетілген. Ол к�не моңғолдық 
дәстүрден аса к�п �згермеген күйінде ХІХ 
ғасырға дейін сақ талған.  А.И.Левшиннің 
 сипаттауы бойынша, «Хан сайланатын орын 
мен уақыт белгіленетін, онда халықтың к�птеп 
жиналуы және әр ру-тайпа басшыларының 
қатысуы мен кішігірім мәжіліс �ткізілетін. Тақ 
мұрагері анықталған соң, әйгілі билер мен 
сұлтандар оны ақ киізге отырғызып «Хан, Хан, 
Хан» деп үш рет к�теретін. Хан к� терілген ақ 
киіз, сайлауға қатыс қандарға «хан талапай» 
деп аталатын тәбәрік ретінде таратылған».

Хан тағы – қазақ хандары отыратын 
орын. Орталықтағы экспо наттардың бірі. 
«Батыр туса – ел ырысы» тақырыбы аясында 
әзірленген орталықтағы экспонаттар арқылы 
қазақ жауынгерлігі туралы ақпарат алуға 
болады. Қазақ этносының дәстүрлі 
мәдениетінің бір б�лігі болатын дәстүрлі 
жауынгерлік қару-жарағының даму тарихы 
бірнеше мыңжылдықты қамтиды.

Қазақтың дәстүрлі жауынгерлік қару-
жарағы қазақ халқын құраған ру тайпалардың 
әрқайсысына тән қару-жарақ үлгілерінің 
негізінде дамып, Қазақ хандығының құры-
луымен т�лтума бітімге ие болды. К�шпелі 
халықтарға тән жауын герлік қарулар мен 
қорғаныс жарақтарының к�пшілігі қазақ тарда 
ХVІІ-ХVІІІ ғасырларға дейін, ал жекелеген 
түрлері ХІХ ғасырларға дейін қолданылып 
келді. Осы экспонатта қазақ еліне тән қару-
жарақтар қойыл ған. «Ел іші – �нер кеніші» 
деген тақырыпта біріктірілген орталық экспо-
наттары қазақ халқының �нерінен сыр 
шертеді. Қазақтың аса бай тарихи, мәдени 

мұрасы, ұлттық аспаптары, ұлттық ою-
�рнектері, ісмер лігі, қолтумасының қайта-
ланбас сипаты, киім-кешегі ұлттық мақ таныш 
сезімін тудырады. Халық шеберлерінің 
қолынан шыққан бұйымдардың ою-�рнекпен 
безен дірілмегені �те аз. Ою-�рнектер ежел гі 
замандарда қалыптасып, халқы мыздың тари-
хымен, тұрмыс тағы әдет-ғұрып, салт-дәстүріне 
сай дамып, түрленіп жетілдіріліп отыр ған.

«Қожа Ахмет Йасауи ілімі мен мұрасы» 
б�лімінде Ясауи салған сопылық жол 
 жайын да мағлұматтар, суреттер, тағы басқа 
дүниелер қамтылған. Х-ХII ғасырда Түркіс-
танда жаңа ұлттық мирасты жаң ғыртқан 
ислами жол дүниеге келді. Ол Ахмет Ясауидің 
түркілік сопы лық ілімі, «Ясауи» дәстүрі, 
«Ясауи» тарихаты еді. Қ.А. Ясауи �з туынды-
ларын қыпшақ, оғыз ұлыстарының ана 
тілінде, к�не түрік тілінде жаз ған. Ясауи ілімі 
сопылық әдебиеттің негізін қалап қана 
қоймай, түркі халықтарының мемлекет, ұлт 
болып қалыптасуына әсер етті.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы аясын дағы жұмыстарды 
жандандыру мақсатында орталыққа 
Түркістанда �мір сүріп жатқан түрлі ұлт 
�кілдерінің ұлттық киімдері тігіліп, орталық 
экспозиция жаңартылды. Орталық, сонымен 
қатар оқушыларға тәрбие беруде де маңызды 
р�л атқарады. Республиканың барлық 
аумағында «Тарихи-мәдени этногра фиялық 
орталықпен» таныстыру мақсатында 
ұйымдастырылған оқу шылар экскурсиясы 
құрылып, Түркістан қаласына ағылуда. Орта-
лыққа қарасты Түркістан қаласында Н.
Оңдасынов атындағы тарихи-мемориалдық 
музейі  атты филиал жұмыс жасайды.

Қазіргі таңда ОҚО тарихи-мә дени-
этнографиялық орталығында ақпараттық 
инно вация лық әдіс терді толық игерудеміз. 
Ең алдымен орталықтың арнайы http://www.
tmeomuseum.kz/ сайтын, онан соң Facebook 
әлеуметтік желісінде орталықтың арнайы 
парақшасын аштық. Онда орталық туралы 
мәлімет берілген. 

Тұрар АКИМОВ,
Тарихи-мәдени этнографиялық орталық 

директорының орынбасары

ДӘСТҮР ЗАҢНАН ДА БИІК

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

Біз жетпіс жыл үстемдік құрған 
тоталитарлық жүйенің тұсында тілімізді, салт-
дәстүрімізді, ұлттығымызды жоғалтуға аз-ақ 
қалдық. Тілінен айырылса ұлттың да құритыны 
белгілі. Империялық жүйе күйреп, Тәуелсіздіктің 
таңы атқанда ана сүтімен бойымызға сіңген 
қазақылығымыз, ана тіліміз ортамызға орал-
ды. Бабаларымыз аңсаған арман орындалып, 
$з алдымызға дербес ел  болып, қазақ тілі – 
мемлекеттік тіл статусын алды. Бүгінгідей 
жаһандану үдерісі белең алған  заманда ұлт 
ретінде сақталып қалғымыз келсе, ана тілімізге 
үлкен мән беруіміз қажет. «Қазақ қазақпен 
қазақша с$йлессін» деген Елбасымыз Нұрсұлтан 
 Назарбаев «Қазақстан-2030» даму стратегиясын-
да: «Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің 
басты факторларының бірі – еліміздің 
мемлекеттік тілін, барлық қазақтардың ана тілін 
одан әрі дамытуға күш-жігерімізді жұмсауымыз 
керек» дейді.

2011 жылғы 29 маусымда Елбасының Жарлығымен 

бекітілген «Қазақстан Республикасында тілдерді да-

мыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы» бекітілді. Оны жүзеге 

асыру ж�ніндегі Атырау облысының 2017-2019 

жылдарға арналған іс-шаралар жоспары да жасалды. 

Соның негізінде Құрманғазы ауданы әкімдігінің 

2017 жылғы 12 мамырдағы №200 қаулысымен 

тілдерді дамыту мен қолданудың 2017-2019 жылдарға 

арналған аудандық іс-шаралар жоспары қабылданып, 

жүзеге асырылып отыр. Бағдарламаның мақсаты – 

мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру, әлеуметтік-

коммуникативтік функцияларын кеңейту, оны 

оқытудың инфрақұрылымын нығайту, ауданның 

ономастикалық кеңістігіндегі үрдістерді реттеуге 

ықпал ету, тіліміздің дамуына ақпараттық, мәдени 

қолдау к�рсету.

Аудан к�леміндегі шаруашылық субъектілерінде 

«Тіл туралы» Заңның орындалуына бақылау 

жасалып, ауылдық округ әкімдеріне, қоғамдық 

ұйымдарға, мекемелерге, жеке кәсіпкерлерге  

әдістемелік к�мек к�рсетіліп, заң бұзушылық 

фактілерін туындатпау мақсатында  жұмыстар 

атқарылып, нақты тапсырмалар беріліп, ұсыныстар 

жасалады. Мемлекеттік органдар �з қызметінде 

мемлекеттік тілді қолдануда. Барлық ісқағаздары, 

кіріс-шығыс құжаттары ана тілімізде жүргізілуде. 

Құрманғазы аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту б�лімі мекемелердің тіл саласындағы 

жұмысын, к�рнекі ақпаратының рәсімделуін 

зерттеп, мемлекеттік тілді дамыту бағытында 

әдістемелік к�мек жасап отыр. Ресми шаралар тек 

мемлекеттік тілде �теді. 

Тілдік ортаның кең қанат жаяр жері – білім 

беру жүйесі, мәдениет саласы, мектептер мен 

балабақшалар. Ауданымызда қазақ тілінде білім 

алып, тәрбиеленушілер саны жылдан-жылға �се 

түсуде. Оқыту тіліне қарамастан «Қазақ тілі» пәні 

барлық мектептерде жүреді. Оқушылар мектеп 

бітіргенде мемлекеттік тілді түгел игеріп шығады. 

Себебі  бізде бүлдіршіндердің тілді  балабақшадан 

бастап үйренуіне үлкен к�ңіл б�лінеді. Мәдени, 

спорттық, бұқаралық шаралар қазақ тілінде 

ұйымдастырылады. Нәтижесінде �зге ұлт �кілдерінің 

мемлекеттік тілді білуге деген құлшынысы артуда. 

Мемлекеттік бағдарламадағы басты басым 

бағыттың бірі – «Қазтест» жүйесін қолданысқа 

енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті 

бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

қызметшілер осы жүйе бойынша диагностикалық 

тестімен түгел дерлік қамтылған. Sткен жылы 

аталған тесттен аудан аумағында – 1200, ағымдағы 

жылдың бірінші жартысында 410 адам �тті.

Тіл саясатының жетекші бағыты –  ономас тика 

саласы. Мұндағы басты міндет – Тәуелсіз еліміздегі 

қайта жаңғырған ұлттық сана, тарихи мұра, қоғамдық 

к�зқарасқа жауап беретіндей ономастикалық 

жұмысты жүйелендіру, дамыту, қазіргі егемен 

еліміздің болмысына бейімдеу. Біз халқымыздың 

ұлттық мақтанышына айналған ұлы тұлғаларын, 

т�л тарихымыздың айшықты кезеңдерін есте 

қалдыруға басымдық беруді мақсат тұтып отырмыз. 

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласында: «Туған жердің 

әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен �зені тарихтан 

сыр шертеді. �рбір �лкенің халқына суықта пана, 

ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған 

біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ 

біліп �суі тиіс» деген болатын. Біз халқымыздың 

ұлттық мақтанышына айналған ұлы тұлғаларын, т�л 

тарихымыздың айшықты кезеңдерін есте қалдыруға 

басымдық беруді мақсат тұтып отырмыз.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 

жылғы 28 ақпандағы №17-388-5 тапсырмасы-

на сәйкес еліміздегі ономастикалық атауларды 

ретке келтіру және тарихи атауларды жаңғырту 

мақсатында олардың идеологиялық тұрғыдан 

ескіргендері мен қайталанатындарын  тарихи жер-

су атауларына алмастыру, сондай-ақ нысандарға, 

әкімшілік-аумақтық бірліктерге және олардың 

құрамдас б�ліктеріне (к�ше,т.б) кісі есімдерін 

беру  түбегейлі шектелді. Ономастика жұмысының 

критерийлерін басшылыққа алсақ, нысандарға аса 

к�рнекті мемлекеттік және қоғам, ғылым, мәдениет 

қайраткерлерінің және Қазақстан Республикасы 

мен әлемдік қоғамдастық алдында сіңірген еңбегі 

бағаланған басқа да жеке адамдардың есімдерін 

беруге  қайтыс болғанына  бес жыл �ткен соң рұқсат 

етіледі. Аудан әкімдігі жанында ономастикалық 

нысандардың тарихи және дәстүрлі атауларын 

қалпына келтіру бойынша ұсыныстарды зер-

делеу және пысықтау ж�ніндегі жұмыс тобы 

қызмет жасайды. Ауылдық округтерден әкімшілік-

аумақтық бірліктер, олардың құрамдас б�ліктеріне 

ат қою, қайта атау, олардың транскрипциясын 

�згерту бағытында түскен құжаттар зерделеніп, 

облыстық ономастика комиссиясына жолданды. 

Нәтижесінде Ганюшкин ауылына және Ганюшкин 

ауылдық округіне – Құрманғазы есімін, Дәшін 

ауылына жерлесіміз, Халық қаһарманы Хиуаз 

Доспанова атын беру, Киров ауылдық округін 

Жаңаталап деп �згерту оң шешімін тапты. Десек  

те,   Ганюшкин атауын �згерту оңайға түскен жоқ. 

Біраз жүгіруімізге тура келді. Патшалы Ресейдің 

отарлаушы к�песі, қазақ жерінің балық байлығын 

Астраханға, Петерборға асырып, қара басының 

баюынан басқаны мақсат тұтпаған, жергілікті 

халықты жалшы ретінде пайдаланған қанаушы  

Ганюшкиннің атын тарихи атау деп, �згертуге 

қарсы шыққандар да табылды. Екінші жағынан, 

бұл атау «Қанішкен» деп те бұрмаланып, жағымсыз 

естіледі. Тұрғындармен �ткен жиналыстардың 

қорытындысында бірауыздан ауылға Құрманғазы 

атауы лайық деп табылды.

Бұған дейін, 2014 жылы Ганюшкин мектеп-

интернатына жерлесіміз, КСРО Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, әдеби сыншы Зейнолла 

Серікқалиевтің есімін беру мақсатында тиісті 

құжаттар облыстық ономастикалық комиссияға 

ұсынылып, республикалық ономастикалық 

комиссияға жолданып, оң шешімін тапқан болатын. 

Ойлап қарасаңыз мұның бәрі – Тәуелсіздіктің жемісі. 

Елімізге танымал адамдар болса да осы  уақытқа  

дейін қазақтың қанатты қызы атанған әскери ұшқыш  

Хиуаз апамыз бен  қазақ әдебиетінде �зіндік орыны 

бар Зейнолла ағамыздың есімі туған жерлеріндегі 

бірде-бір  мектепке немесе ауылға берілмепті. Ендігі 

арманымыз  –  әлемнің әдебиет сүйер қауымы 

шығармаларын сүйсіне оқитын, кітаптары бірнеше 

елде басылып шыққан, Құрманғазы ауданының 

түлегі Рахымжан Отарбаевтың да есімін ұрпақ 

жадында қалдыру. Бұл енді алдағы жылдардың 

еншісінде болғанымен, орындалады деген үміттеміз.

Аудан бойынша 334 к�ше атаулары бар. 

К�шелерге  ұлы тұлғалардың, ауданға танымал Ұлы 

Отан соғысының батырлары мен майдангерлердің, 

еңбек ардагерлерінің аттары берілген. Айшықты 

атаулар берілгендері де жеткілікті (Тәуелсіздік, 

Ынтымақ, т.б). Олар аудан әкімі жанындағы 

ономастикалық нысандардың тарихи және дәстүрлі 

атауларын қалпына келтіру ж�ніндегі жұмыс 

тобының ұйғарымымен расталып, мемлекеттік 

дерекқор «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық 

жүйесіне 100 пайыз енгізілді. 

К�рнекі ақпарат саласын реттеу жұмысы да 

жолға қойылған. Оның саны аудан бойынша 246 

дананы құрайды. К�рнекіліктер Елбасымыздың 

даму стратегияларын, тұрғын үй бағдарламасын, 

қоршаған ортаны қорғауды, салауатты �мір сал-

тын, Астана қаласының 20 жылдығын және т.б. 

насихаттайды. �леуметтік, саяси, коммерциялық 

бағыттағы жарнамалар бақылауға алынып, 

ауылдық округ әкімдері мен мекеме басшылары-

на тиісті ұсыныстар, «Тіл туралы» заңдылықтарға 

сәйкестендіру үшін әдістемелік к�мектер беріліп, 

жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. Тіл және ономас-

тика ж�нінде с�з қозғағанда осы жұмыстардың 

басы-қасында жүріп, тиісті дәрежеде атқарылуына 

үлкен жауапкершілікпен қарап, �з үлесін қосып 

отырған Құрманғазы аудандық мәдениет және 

тілдерді  дамыту б�лімінің басшысы Зияда 

Жоламанованың еңбегі барын да атап �ткен ж�н.

Аудан орталығында, елді мекендерде тіл сая-

сатын насихаттау, халыққа жеткізу үшін к�птеген 

әртүрлі конкурстар, байқаулар мен сайыстар, 

д�ңгелек үстелдер, конференциялар, әдеби оқулар, 

мәдени-к�пшілік шаралар, әдет-ғұрыптар мен 

салт-дәстүрді құрметтеуге арналған кештер жиі 

�ткізіледі. Атап айтсақ, олардың қатарында «Текті 

с�здің термесі» аудандық, облыстық байқауы, «Абай 

оқулары» облыстық байқауы, О.Б�кей атындағы 

к�ркемс�з оқу шеберлерінің байқауы, «Қазақ тілі 

мен әдебиеті тәуелсіздік кезеңінде» атты тіл маман-

дарымен кездесу кеші, «Қазақ тілін к�п деңгейлік 

оқыту» сұхбаты,  «Мемлекеттік тіл – болашақ пен 

�ркениеттің тілі» атты д�ңгелек үстел, «Қазақ тілі – 

болашағым, ертеңім» әдеби-сазды кеші, «Үш тілді 

меңгеру – заман талабы»  тақырыбындағы кон-

ференция, «Мемлекеттік тіл – ұлттық құндылық» 

фестивалі, «Мемлекеттік тіл – менің тілім» атты 

�зге ұлт �кілдері арасындағы к�ркемс�з байқауы, 

«Тіл тұғыры – ұлт ғұмыры» интеллектуалдық ойын 

және т.б. бар. Сонымен қатар осындай шаралар 

аудандық әділет басқармасымен, жастар ресурстық 

орталығы, мұражай, білім б�лімі, денсаулық 

сақтау мекемесі, аудандық орталықтандырылған 

кітапхана, оқушылар үйі, халыққа қызмет к�рсету 

орталығы, аудан к�леміндегі мектептермен де 

бірлескен түрде ұйымдастырылады.

Елді ерітіп, ортаға ой тастайтын, ана тілімізді 

халық арасында насихаттаудың пәрменді құралы 

– Құрманғазы аудандық «Серпер» қоғамдық-

саяси газетінің бүгінгі таңдағы орны ерекше. 

Газет бетінде аудан к�лемінде тіл саласы бойын-

ша атқарылып жатқан жұмыстар, әкімшілік-

аумақтық бірліктерді �згерту мақсатында �ткен 

қоғамдық жиналыстардың хабарландырула-

ры мен нәтижелері, мәдени-к�пшілік шара-

ларды  насихаттау бағытындағы материалдар 

жария ланады. �рине, бір  мақалада  ана тілімізді 

қолдау бағытында атқарылған шараларды түгел 

тізбелеп шығу мүмкін емес. Осыған қоса аудан 

к�лемінде орыс тілінің жалпы мәдени функци-

яларын сақтауға, халықтың ағылшын тілін білу 

деңгейін арттыруға мүмкіндік жасалған. Алдағы  

уақытта  да мемлекеттік тілдің қолданылу ая-

сын кеңейту, тілдің үш тұғырлығы қағидасын 

жүзеге асыру, ұлттық ономастикалық кеңістікті 

қалыптастыру мақсатындағы жұмыстар аудан 

к�лемінде жалғасын таба береді. Халыққа қазақ 

тілінің мемлекеттік тіл ретінде келешекте мәдени 

және рухани дамуымыздың к�зі екенін танытып, 

жастарымызға ұлттық тәлім-тәрбие беру басты 

мақсатымыз болып қала бермек.

Бибоз ШАЯХМЕТОВ,
Атырау облысы Құрманғазы ауданының әкімі

ТАРИХИ САНА 
ТІЛ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСАДЫ

АТАМЕКЕН
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ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...

Жыл өткен сайын қазақ тілінде жүргізілетін телебағдарламалар көбейіп 
келеді. Бұл – құптарлық жай. Мемлекеттік тілді баршаға меңгерту үшін тілдік 
ортаны кеңейту аса қажетті шарттардың бірі. Қазақ тілінің мәтіндері қоғам 
өмірінің барлық салаларын қамтуы тиіс.
Қазіргі қазақ тілінің алдында тұрған ең өзекті мәселе – орыстілді азаматтарға 
мемлекеттік тілді үйрету. Олай болса, бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы қазақ тіліндегі берілімдердің кез келгенін жай ақпарат қана 
емес, қазақ тілін үйрету құралы деп түсіну керек. Солардың ішінде спорт 
бағдарламаларын қазақ тілінде жатық және ресми тілмен жүргізудің маңызы 
ерекше. Өйткені спорт бағдарламалары – баршаға тән ермек. Оларды 
көруге бүкіл бұқара, миллиондаған адам, көбінесе, жастар құштар. 
Демек, әр спорт комментаторы өзін тек алаңда болып жатқан оқиғаларды 
сипаттаушы ғана емес, қазақша білмейтіндерге тіл үйретушінің ұлы міндетін 
атқарушы екенін ұмытпауы керек. Ана тілінде дұрыс сөйлей білуімен, тілдің 
қадірін кетірмей, тіл үйрететін оқытушылық миссиясын атқарып отырғанын 
терең сезіне білуі керек.
Өкінішке қарай, спорт комментарийлерінің арасынан бастауышы мен 
баяндауышы бар, тұрлаулы-тұрлаусыз мүшелері толық, соңынан нүкте 
қойылған, дұрыс сөйлем табу қиын. Ұғымдардың тонын айналдырып 
қолдану, қарадүрсін аударма жасап алу, мақалдарды бұрмалап қолдану, 
ешқандай мағыналық рөл атқармайтын паразит сөздерді тізу, ғылыми теріс 
мағлұмат беру құбылыстары қазақ тілінде ақпарат таратып жүргендердің 
бәріне тән. Мысалдар келтірейік.

ФУТБОЛДАҒЫ

-

АЙНА

«ФУТБОЛДАН %ЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ»

Бұл жерде мәселе «әлем» мен «дүниежүзі» 

терминдері туралы болып отыр. Узустық 

мағыналары бойынша «әлем» тұтас материяны 

– ғарышты (орысша – вселенная), «дүниежүзі» 

– жер шары (орысша – мир) ұғымын білдіреді. 

Спорт журналистері мундиаль галактика-

лардан келген командалар арасында �тіп 

жатқандай сипаттады. Олар орта мектепте 

«дүниежүзі тарихы» («әлем тарихы» емес) 

немесе «дүниежүзілік соғыс» (бүкіләлемдік 

соғыс» емес) деген қолданыстарды естіп 

к�рмеген сияқты. Журналистік факультетте де 

ұғымдарды шатастырып с�йлеуге болмайты-

нын меңгеріп шықпаған. Керегінде ауыздары-

на бірінші түскен с�зді немесе тіркесті былш 

еткізіп соға салуға әдеттенген.

«�НЕР К�РСЕТТІ»

Спорт комментаторлары осы тіркеске жа-

бысып алып, ауыздарынан тастамайды. Тіркес 

«выступал» деген қазақ тілінде тура баламасы 

жоқ ұғымның орнына қолданылады. Бұл тіркес 

�нер адамдарына, мысалы әншіге қатысты 

айтылғанда біршама жатықтау естілгенімен, 

спортшыларға қатысты айтылғанда адамның 

құлақ етін жейтін факторға айналады. О баста 

ауыздарына кездейсоқ түскен тіркесті жат-

тап алған спорт комментаторларының осы 

мағынаны беретін �зге нұсқаларды іздеуге 

жетесі жетпегені к�рінеді. Мысалы, футболшы 

бұрын пәлен клубтың сапында ойнап еді деген 

формада берілсе, с�йлем әлдеқайда жатық 

естілер еді, оған ешкім кінә таға алмас еді.

«К�Ш БАСТАП ТҰР»
«Англия құрамасы к�ш бастап тұр» дейді 

журналистер. Енді осы тіркесті орыстілді 

азаматтың қалай қабылдайтынына назар 

аударайық. Ол мектепте қазақ тілі пәнінен «ли-

дер – жетекші» болып аударылатынын үйреніп 

шыққан. Ал келтірілген с�йлем оның санасына 

«английская команда стоит во главе каравана» 

деген формада түседі. Орыс тілінің талғамына, 

қатаң стиліне үйренген ол мұндай форманы 

қабылдай алмайды, қолданбайды да. Демек, ол 

қазақ тілін үйрене де алмайды деген с�з.

Мұның атын қала адамына ауыл лингве-

масымен ақпарат жеткізу деп атауға болады. 

Спорт комментаторлары ұғымдарды шатас-

тырып беріп немесе қала тұрғыны қабылдай 

алмайтын, ауыл лингвемасымен с�йлеп, 

оларды қазақ тілінен үркітумен келеді. Қала 

адамына, әсіресе балалар мен жастарға жүк 

артқан түйелердің тізбегін сипаттайтын, аграр-

лы қоғам лингвемасымен берілген ақпаратты 

тықпалауға болмайды. Индустриялы қоғам 

адамы оны қабылдай алмайды. «К�ш бастау» 

тіркесінің қолданылуы осы құбылыстың бір 

мысалына жатады.

Қала баласы тіл қолдану практикасында 

«к�ш» деген с�збен күнде ұшыраспайды. 

Сондықтан ақпараттың «возглавил караван» 

деген формада барып түсуі оның құлағына 

жат. «Команда заняла лидирующее по-

ложение» деген ұғымды қала баласының 

санасына «команда жетекші орынға шықты» 

д е п  б е р у г е  б о л а д ы .  С о н д а  е к і  т і л д е г і 

ақпараттардың берілуіндегі семантикалық 

с ә й к е с т і к  о р н ы ғ а д ы .  С е м а н т и к а л ы қ 

сәйкестік болған жерде (лидер – жетекші) 

тіл оңай  меңгеріледі. Ал тіл үйренушінің 

алған ақпараты мен тіл үйретушінің бер-

ген ақпаратында семантикалық сәйкестік 

болмаса  (лидер – караванбашы) т ілді 

меңгеру қиынға соғады. Бұған қоса, тағы 

бір ескерілер жай, «к�ш бастау» қазіргі қазақ 

тілі практикасында тек астарлы мағынада 

қолданылады. Астарлы мағынадағы с�здер 

әдеби нормаға енбейді. 

«ФУТБОЛ ТОЙЫ»

Т і л  а н а р х и я с ы  ж а ғ д а й ы н д а  о р ы н 

а л ғ а н  о қ ш а у  қ ұ б ы л ы с .  К е л т і р і л г е н 

десемантизациялық әмәлият қажеттіктен 

туып отырған жоқ, журналистің ойына келген 

бір с�здің орнына екіншісін жауапсыз қолдана 

салуынан бастау алып, таралып кеткен, сти-

хиялы қолданыс. Мундиаль – той емес. Той – 

бірге тұрмыс құруға ниеттенген ер мен әйелдің 

үйлену сәтін атап �туге арналған к�ңілді шара. 

«Тойлау» с�зі тек отбасын құру үдерісіне 

қатысты ғана қолданылады. 

Қазақ тіліндегі с�з қолданыста «Жам-

был атамыздың 150 жылдық мерейтой-

ын тойладық», «досымның туған күнін 

тойладық», «8 наурыз – әйелдер күнін 

тойладық» тектес тіркестер жиі ұшырасады. 

«Той» с�зі туған күн, мерейлі дата, мерекелік 

шаралардың бәрінің орнына қолданылатын 

болды. Енді, міне, «футбол тойы» дегенді де 

естіп отырмыз. Sте зиянды полисемантиза-

ция. Оның абсурдтілігі, біріншіден, қазақ-

орыс билингвизмі жағдайында семантикалық 

сәйкестікті бұзып, ұғымдарды ауыстырып 

қолданумен тіл үйренуді қиындатуға апарып 

соқтыруында. Екіншіден, тойлау с�зін туған 

күн, мерейлі дата, мерекелерге қатысты 

қолдану қазақ тілін қорлау, тілді с�здік қоры 

жетпейтіндей, лексикасында «мерекеледік», 

«атап �ттік», «қарсы алдық», «�ткіздік» де-

ген сияқты с�з жоқтай, жалаңаштап к�рсету 

болып шығады. Бәрін «тойладық» дей сала-

мыз деп, тіл үйренуші �зге жұрт �кілдеріне 

осылай түсіндіріп жатудың �зі ұятты, тілдің 

беделін түсіретін фактор болып табыла-

ды. «Свадьба футбола», «свадьба науры-

за» тектес қолданыстарды �зге жұрттықтар 

қабылдамайды. Той (свадьба) с�зін мере-

кеге, чемпионатқа теліп қолдану олардың 

санасындағы стильдік схемамен үйлеспейді. 

«Чемпионат» пен «свадьба» бірі бірінен 

�те алыс семантикалық �рістерде жатқан 

с�здер. Осындайдан олардың қазақ тілін 

меңгеруге құштарлығы кемиді. Жалпы қазақ 

тілі тез меңгерілсін десек, оны осындай оғаш 

қолданыстардан арылту керек. Бұл жерде 

«тойлау» с�зін екі адамның үйлену  шарасынан 

басқа мағыналада қолдануға тыйым салу 

керек. 

«КІП-КІШКЕНТАЙ, ШАҒЫН АРАЛ»

Н и г е р и я - И с л а н д и я  к о м а н д а л а р ы 

арасындағы ойынға комментарий жасаған 

журналист Ермұхамед Мәулен тавтологиядан 

аяқ алып жүре алмайтын қазақ журналистеріне 

тән дағдысымен Исландияға осылай теріс 

сипаттама берді. Шынайылығында, Ислан-

дия – к�лемі жағынан Еуропада екінші орын 

алатын, үлкен арал. Оңтүстігі мен солтүстігі 306 

шақырым, батысы мен шығысы 480 шақырым, 

аумағы 103 000 шаршы шақырым. Бұл Армения 

мен Грузия сияқты екі мемлекеттің аумағын 

қосып алғаннан асып түседі. 

«САРЫ ҚАҒАЗДЫҢ 
АВТОРЫ БОЛЫП ОТЫР»

 Англия-Панама (23. 06. 2018) арасындағы 

кездесуде журналист осы формада сипаттама 

берді. Сары қағаз – ойын тәртібін бұзғаны үшін 

жасалатын ескертудің белгісі. «Карточканың» 

қазақша баламасын комментаторлар �здерінше 

«сары қағаз» атап алған. Сонысымен, бір кездер-

де паравозды «қара айғыр» дегендей, қазақша 

с�йлегеннің ж�ні осы екен деп, қарадүрсін 

тіркес жасап отыр. Орыстілділердің құлағына ол 

«стал автором желтой бумаги» болып құйылады. 

Мұндай вульгаризмді олар қабылдай алмайды. 

Егер осы ақпарат «ойын тәртібін бұзғаны үшін 

футболшыға ескерту жасалды» деп берілсе, 

орыстілділердің санасына «за нарушение правил 

игры футболист получил предупреждение» болып 

жетер еді. Бұл түсінікті форма болып шығар еді. 

«АУЫСЫМ ЖАСАЛДЫ»

А у ы с ы м  –  к ә с і п о р ы н д а р д а ,  о қ у 

орындарында ғимараттың тарлығынан 

ж ұ м ы с ш ы л а р д ы ң ,  қ ы з м е т к е р л е р д і ң , 

оқушылардың, студенттердің �ндіріс неме-

се оқу үдерісін тәулік сағаттары шеңберіне 

сыйдырып, кезекпен ұйымдастыруы (орыс-

ша – смена). Контингенттің м�лшері мен 

ғимараттың кеңдігіне байланысты мекеме 

тәулігіне екі кейде үш ауысыммен жұмыс 

істеуі мүмкін. Ал ойында бір футболшыны 

екіншісімен алмастыруды ауысым деуге бол-

майды. �деби норманың талабы бойынша 

қалыптасқан бір терминді екінші мағынада 

қолдануға болмайды. Бұл жерде ойыншы алма-

стыру (орысша - замена) тіркесі қолданылғаны 

ж�н.

«ЖАҚЫН АЙМАҚТАН ТЕПКЕН ДОП»

«Аймақтың» узустық мағынасы аста-

надан (орталықтан) шалғайда жатқан �лке 

дегенді білдіреді. Тегі латыннан ауысқан, 

делдал тілде (орыс тілінде) қолданылып 

жүрген «провинцияның» эквиваленті. Қазақ 

журналистері с�здік қорының кемшіндігінен, 

бұл с�зді «регион», «зона», «массив» с�здерінің, 

тіпті огородының кез келген бір бұрышының 

да аудармасы ретінде ала береді. Соның сал-

дарынан, қазақ тілінде осы �рістегі ұғымдарды 

білдіретін «алап», «атырап», «алқап», «маңай» 

деген с�здер қолданыстан тыс қалып отырады. 

Осылай, біртіндеп ұмытылып қолданыстан 

шығып қалып отыратын с�здер аз емес. Бұл 

жерде аталған с�з футбол алаңындағы бір 

нүктені білдіруге қолданылып отыр. Осы 

с�йлемді комментатор «айып алаңына жақын 

маңайдан» деп сипаттауы керек еді. 

ПАРАЗИТ С�ЗДЕРДІ ЖИІ ҚОЛДАНУ

Уругвай-Франция арасында �ткен матчқа 

комментарий жасаған журналист бір минутқа 

жетпейтін кіріспе с�зінде «ендеше» дегенді 9 

рет қайталады. Паразит с�здерді жиі қолдану 

– барлық қазақ тележурналистерінің ортақ 

 ауруы. Қай бағдарлама болса да, кімді тыңдасаң 

да, «ей», «әлгі», «жаңағы», «нені», «нетіп»... деп 

тұтығып тұрғаны. Бұл – жалпы ақпараттың 

бұқаралылығын, с�здің бүкіл ел тұрғындарына 

арналып отырғанын, соның ішінде жастар 

мен балалар, қазақ тілін үйренушілер тыңдап 

отырғанын ескермейтін, ана тілі алдындағы, 

ел алдындағы жауапкершілігін түсінбейтін, 

аузына келгенді айта беретіндердің үйреншікті 

әдетіне айналған.

Мәтінде «дәл», «�те», «керемет» сияқты 

а с ы р а  с і л т е г е н  с � з д е р д і  ж и і  қ о л д а н у 

қажеттіктен емес, журналистің эмоциясының 

к�рінісі ретінде туындап жатты. «Мүмкіндігі 

мол» деген тіркес те тыңдаушының құлағын 

сарсытып болды. Бірде комментатор осы 

тіркесті ірі есеппен жеңіліп жатқан командаға 

қатысты ойынның аяқталуына 20 секунд 

қалғанда қолданды.

«ҚОС КОМАНДА», «ҚОС МАТЧ», 
«ҚОС ФУТБОЛШЫ»

Соңғы жылдары мағынасын ауыстырып, 

орынсыз айналысқа еніп алған с�здердің бірі 

«қос» с�зі. Комментаторлар «қос команда», 

«қос матч», «қос футболшы» деп соға беретін 

болған. Қазақша «қос» деген с�з орысшаға 

«пара» деп аударылады. Узустық мағынасы 

жағынан қазақ с�зі де орыс с�зінікіндей, бірі 

бірінен ажырамайтын, бірінсіз екіншісі �мір 

сүрмейтін, үнемі бірге болатын екеуді білдіреді. 

Мысалы, қос қанат, қос аяқ, қос балақ, қос 

ат (арба бір дәртелі болғанда). Қостан қосақ 

деген с�з шығады – отбасын құрайтын ері 

мен зайыбы дегенді білдіреді. Қазір қазақтар 

«қостың» коннотациялық реңкін сұйылтып, 

«екінің» синонимына айналдырып алды. Sте 

сауатсыз, зиянды қолданыс, тілбұзарлықтың 

�рескел түрі. 

«�ГІЗ ТАНАҒА АЙНАЛҒАНДА...»

Оңтүст ік  Корея-Германия матчын 

(27.06.2018) сипаттаған журналист «Тананың 

басына түскен күй �гіздің басына да түсер» 

деп соқты. Бұл быламықты талдауды алды-

мен «тананың» мағынасын анықтап алу-

дан бастайық. «Тана – телка по второму 

году» (Қазақша-орысша с�здік. А., Дайк-

Пресс, 2008). Мінеки, бұл с�здің кең таралған 

мағынасы осы – екі  жастағы сиырдың 

ұрғашысы. Ал комментаторлардың сипат-

тауынша �гіз танаға айналғанда алдыңғысы 

кейінгісінің күйін кешеді екен... Осы жерде 

әлімсақтан айқын трюизмді қайта түсіндіруге 

тура келеді. «Sгіздің басына түскен күн 

бұзаудың да басына түседі». Халық мақалы 

осылай. Мағынасы �здеріңізге мәлім, ал 

біздің комментаторлар �гізді танаға айналды-

рып, біріншіден эволюцияны кері жүргізіп, 

екіншіден, жыныстық операция жасап 

(малдың еркегін ұрғашысына айналдырып), 

айды аспанға бірақ шығарып отыр.

Қорыта келе айтарымыз, қазақ тілінде с�з саптау практикасындағы аномалиялық 
қолданыстардың орын алуы тек спорт журналистеріне ғана емес, бүкіл қазақ тілінде дат 

айтушылардың бәріне тән. Бұл құбылыс орыстілді азаматтардың мемлекеттік тілді меңгере 
алмай жүруінің басты себептерінің біріне айналып отыр. Ресми тілдік орта мейілінше таза, 
ұғымдары нақты, аяқталған ойды білдіретін с�йлемдерден тұруы керек. Бұл – мемлекеттік тілді 
үйрену және үйрету үдерісіндегі маңызды әдістемелік бағыттардың бірі.

Ахмет Д%РИЯ

Ақпарат құралдарының ішіндегі ең 
танымалы да, беделдісі де қазіргі 
заманда – телеарналар. �йткені 
жасамыс қарт та, жас $ркен 
балдырған да, студенттер де теледи-
дер жаңалығы мен түрлі хабарларды 
қалауынша к$ре алады. �кініштісі 
сол, к$пшілік телеарналар қазір бас-
тарын ауыртып, балтырларын сыз-
датпау үшін т$рт қабырғаның ішінде 
отырып, студиялық хабарлармен 
түрлі тақырыптағы «шоулармен» 
ғана шектелуді әдетке айналдырып 
алды. Шалғай ауылдардың тыныс-
тіршілігі, ондағы жастардың тағдыры, 
ауылдардағы ауыз су мен жолдардың 
жайы, жергілікті жерде мал $німдерін 
$ңдейтін шағын болса да цехтар ашып, 
елді жұмыспен қамту жайы, ауыл 
спорты, мәдени ошақтар жұмысы, 
ұлттық салт-дәстүр, құсбегілік пен 
атбегілік жайы мүлде ұмыт қалып ба-
рады. Кейде осы тақырыпқа қатысты 
бірен-саран хабарлар беріліп қалады. 
Осы жағын қазіргі телеарна басшы-
лары болашақта дұрыстап ескерсе 
дейміз.

Оны айтасыз, мән мен мазмұнды, 

білім мен парасатты кейінге ысырып, 

түр мен сымбатқа, опа мен далапқа 

орын берген арна басшылары Ң мен 

Н-ды ажырата алмайтындарды ең іргелі 

арналардың эфирінде тайраңдатып 

қойғанын қайтерсің?!. Кейбір теле-

хабар жүргізушілері біздіҢ дегенді 

біздіН, облыстыҢ дегенді облыстыН, 

ЕлбасыныҢ дегенді елбасынын, әкімніҢ 

дегенді  әкімніН деп қысылмай ха-

бар таратқанда ана тіліміздің қадірінің 

қашқанына �кінесің. 

Ол аздай таңның атысынан кештің 

батысына дейін берілетін дүниелердің 

дені той-томалақтан аспайтын асаба-

әртістердің «әләулә-ай-ы» мен қытықтап 

күлдіре алмайтын арзан, арсыз, �сек пен 

т�сектен ұзай алмайтын әзіл-оспақ, 

аясы тар мәнсіз тақырып пен әлсіз 

қойылымдар болып барады. Бұл жайлы 

мерзімді басылым беттерінде бұрын да 

жазылған. «Баяғы жартас – сол жар-

тас...» Қаламды қолға қайта алдық.

Және бір ерекше айтатын  мәселе – 

к�к сандықты қосып қалсаң,  күлегеш 

әртістердің мәні жоқ қылжақтаған ойын-

сауығы... Тағы бір арнаны к�рсең, атақты 

бір әртістің туфлиін к�рсетіп жатқаны... 

Енді бір телеарна әйелі босанған әншінің 

шашылып т�гілген тойын... Келесі  арна   

ақсарайдай үй салып, бағасын естісең 

есің ауатын қымбат к�лік мінген жердегі 

«жұлдыз-әртіс» қыздың мәз болып 

тұрған сәтін к�рсетеді. Тіпті елге енді 

ғана танылып келе жатқан, бірақ �зін 

«жұлдыз» санайтың әнші-бишілердің 

қайда демалатыны, тойлардан қанша 

ақша табатыны, Астана мен Алматыда 

қанша үйі, неше авток�лігі барына дейін  

бүкіл республикалық эфирде қайта-

қайта к�рсетеді. Бұл не үшін керек? 

Кімге қажет? Жоқ әлде нәпақасын зорға 

 тауып жүрген ой мен қырдағы әлеуметтің 

жүйкесіне тиіп, қоғам наразылығын арт-

тыру үшін бе?

Б а р м а қ т а й  к е з і м і з д е н  т е л е -

арна қызметкері болғандықтан бұл 

салаға мемлекет тарапынан қаншама 

қаржының б�лінетінінен аздап бол-

са да хабарымыз бар. Қоғамдық са-

наны, ұлттық намысты оятып, адал 

�мір сүрудің жолдарын к�рсететін, 

ұлтымыздың тілі мен дінін, ділін, салты 

мен дәстүрін сақтауға бүгінгі жастар-

ды баулитын негізгі ықпалды ақпарат 

құралы – осы телеарналар. Ал  біз 

жоғары да айтқандай, ондағы жоспарлар 

мен жобалар т�рт қабырғаның ішіндегі 

студиялық хабарлармен, әртістердің  

қасы-к�зін, киім-кешегін, к�лігі мен үй 

жайын ғана  насихаттаса ондай  хабарлар 

ұлтымыздың болашағы үшін не береді? 

Тым құрыса әлгі әзілкеш әртістер �нерін 

пайдаланып, қоғамдағы кемшіліктерді 

к�рсетпей ме? Ел арқасында байыған 

дүниеқор шенеуніктердің, бар байлығын 

арқалап шетел асқандардың, елдің емес, 

қара басының  ғана қамы үшін барын 

салып жүрген тойымсыз басшылардың 

қылықтарын сахналық қойылымдар 

арқылы неге әжуаламасқа? «Ақпарат 

құралы күшті елдің болашағы зор» дегенді 

айтып кеткен кешегі кемеңгерлерді бір 

сәт еске алып қойсақ қайтер еді!?.

Жоғарыда айттық. Телеарналардың 

кез келген тақырыпты қамтуға мүмкіндігі 

бар. Бірақ біз армандаған сол талап 

қашан орындалар? Тележурналистер 

шынымен ізденіп, уақыт талабын тани 

білсе тәрбиелік мәні зор, сан  салалы 

тақырыптар республикада да, облыс-

тар мен аудан, ауылдарда жетерлік. 

Бірақ  соны к�ре алмай-ақ келеміз. 

Оның басты себебі – телеарналардағы 

әріптестеріміздің ізденбейтіндігінде. 

Бір ғана мысал: Алматы қаласының 

�зінде үлкен музейлер мен �білхан 

Қастеев, Дінмұхамед Қонаев, Мұхтар 

� у е з о в ,  С а ғ а д а т  Н ұ р м а ғ а м б е т о в 

секілді даңқты тұлғалардың мұражай 

үйлері бар. Ұлттың сақталып қалуына 

�лшеусіз үлес қосқан сондай к�рнекті 

тұлғаларды ұрпақ есінде қалатындай 

ғажайып бағдарламалар жасауға бола-

ды ғой... Бар билік қолында тұрса да, 

қарапайым ел секілді к�п қабатты үйдің  

үш б�лмесінде ғана ғұмыр кешкен  әйгілі 

қайраткерлердің тектілігі мен қызметтегі 

адалдығын �здері тұрған мұражай үйін 

к�рсету арқылы қаншама тәрбие, �мірге 

азық боларлық  тәлім беруге болар 

еді. Жоғарыда айтқанымыздай, �зін 

«жұлдыз»  санайтын әртіс бала мен  әнші 

қыздың туфлиін к�рсеткенше �мірімізге 

�неге боларлық әлгі мұражай жайлы 

танымдық телехабар ұйымдастырылғаны 

ж�н емес пе? 

Бұл мәселені білгішсініп емес, �зегіміз 

�ртенгендіктен қозғап отырмыз. �йтпесе 

әлгі жердегі «жұлдыздар» біздің ата жа-

уымыз емес. Олардың �скенін, �нерде 

жолдары болғанын қалаймыз. Бірақ теле-

арналар бүгінгі қоғамның тамырын басып, 

заманның бет-пердесін ашып, жұрттың  

к�ңілінен шығатындай мәселелерді 

қозғаса дейміз. Пайдасы тиер сын болса,  

білетіндердің аузымен әр салаға қатысты 

орынды кеңестер айтылса, басқару тізгінін 

ұстап отырғандардың ұмытқанын есіне са-

лып, елдің с�зін с�йлесе, ұлттың намысын 

жыртса оның несі айып? Біздің түйіндеп 

айтар ойымыз осы. К�п білем дегендіктен 

емес, бүгінгі кейбір телеарналардың  

тақырып аясының  тарлығын, ел қамы үшін 

батылдыққа бара алмайтынын айтпауға 

болмай тұр. Ұлты мен ұрпағының �ткенін 

жоқтап, болашағына қатысты ойларын 

айтып, қыруар істер атқарып кеткен, 

әлі де арамызда қомақты істер атқарып 

жүрген қаншама белгілі қаламгерлер 

бар. Солардың да ел алдындағы еңбегін, 

болашақ шығармашылық  жоспарын 

к�рермендермен  б�лісудің мүмкіндіктерін 

жасауға неге болмайды?.. Қазақтың атын 

әлемге танытқан атақты әншіміз Ермек 

Серкебаев сынды ірі тұлғалардың �мірінің 

соңғы сәттерін білгісі келетіндер де аз 

емес. Sкініштісі, сондай қайраткерлердің 

жоқтаушылары аздау секілді. 

Кезінде Сағат �шімбаев жүргізген 

« Қ а р ы з  б е н  п а р ы з » ,  « Ж ү р е к т е н 

қозғайық», Сұлтан Оразалиновтың 

әйгілі  қаламгерлермен сырласуы, 

Ақселеу мен Жәнібек Кәрменовтің 

ән тарихы, ұлттық �нер мен салт-

дәстүр жайлы хабарлары қандай еді, 

шіркін?!. Қарап отырсақ, олардың оқып-

тоқығаны да, тіл мәдениеті мен с�здік 

қоры да, ана тіліміздің уызына жарыған 

кемелдігі де б�лекше болатын. Қазір  

тележүргізушілерді таңдағанда тіліне 

емес,түріне к�бірек  мән беріліп, білім 

деңгейлері ұмыт қалатындай...

 Сонда да алдағы күндерден үмітімізді 

үзбейміз. Мүмкін, к�кейде жүрген к�п 

түйткілдің бірі – телебағдарламаларға 

қатысты  ойымыз тиісті орындар мен 

басшылардың құлағына жетер. Іс оңға 

басар деген сенім басым.

Айтақын %БДІҚАЛ,
ақын, М.Мақатаев атындағы 

сыйлықтың лауреаты,
«Құрмет» орденінің иегері
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– Сәуле!.. – Оқыс тіл қатты.

Қаннен қаперсіз бүкшең қағып 

келе жатқан әйел шошына селк ете 

түсті. Бойын тіктеп, «Сен кімсің?» 

дегендей, бажырая қарады. 

– Сәуле, мен ғой! Мен...

– Қалихан... – Таңырқай қараған 

әйелдің дауысы жарықшақтанып 

шықты. – Құдай-ау, қайдан жүрсің? 

– Сарыала қаздай сарыла іздеп 

әрең таптым ғой!

– Алматыға к�шіп келді деп естіп 

едім... 

– Иә, бұл күнге де жеттім-ау!.. – 

Қалиханның к�ңілі бұзылып, жана-

рына жас іркілді. �йелдің к�зіне к�зін 

тура қадады, ішіп-жеп барады. Ол 

именшіктеп к�зін тайдырып әкетті. 

 Ы м ы р т  ү й і р і л і п ,  т � ң і р е к т і 

қ а р а ң ғ ы л ы қ  т ұ м ш а л а п  к е л е д і . 

Қалихан қал та сынан темекі алып 

тұтатты. Рақаттана сорып, түтінін 

будақтата сыртқа шығарды. 

– Қашан келдің? – �йелдің еті 

енді үйрене бастағандай, еркінси 

с�йледі. 

– Ертең тұп-тура алты ай болады.

– Алты ай?

– Иә, алты ай!.. – «Осы уақытқа 

дейін хабарласпай қайда жүрсің?» 

деп �кпе артып тұрма деген оймен, 

– Келе салып хабарласқым келген. 

Бірақ... отбасың бар екенін білем ғой! 

Тартынғаным да сол. Ақыры шыдай 

алмадым... Осы маңды торуылдап 

жүргеніме үш-т�рт күн болды. Кеше 

бір ақсақалды қолтықтап бара жатыр 

едің... – деді Қалихан сабырмен с�з 

сабақтап.

– Шалым ғой... – Жүзін мұң тор-

лады, – Жақсылықты білесің ғой! 

Есіңде ме, Шәуешекте екі-үш жыл 

бірге оқып едік. Алматыға қоныс 

аударып еді ғой, кеше жүрегі соғуын 

тоқтатыпты. К�ңіл айтып шықтық.

– Естідім!.. Жақсы азамат еді, 

иманды болсын!

– Иә, жалған дүние!.. Жалған... 

Бүгін бармыз, ертең... бір Құдай 

біледі!.. Бәрі �ткінші... Жақсылықты 

айтсаңшы... кеше ғана арамызда жүр 

еді... ал бүгін... жоқ...

– Сәл ертерек кетті демесең, 

Жақсылықта арман жоқ қой! Арман 

жоқ... Сүйгенімен бірге тұрды, қол 

ұстасып бірге жүрді!.. Бірге жасасты... 

Балалары да бауырында болды. Та-

рымда жүрген жылдары болмаса, от-

басынан бір елі ажыраған жоқ. Біз ғой 

мына тақа сорлаған! Екеуміз екі жақта 

қырық жыл б�лек тұрдық. Қырық 

жыл... Тұтас бір ғұмыр ғой!..

– Иә, қырық жыл. Зымырап �те 

шығыпты ғой!.. Уақыт білінбей �те 

береді екен ғой!..

– Жоқ, мен қырық жыл білінбей 

�те шықты деп айта алмаймын! 

Қырық жыл жан азабын тарттым! 

Бақандай қырық жыл! Қырық жыл 

Думан РАМАЗАН

армандадым! Қырық жыл күттім!

– Нені?

– Сені бір к�руді... Туғандарын 

к�ріп, қызықтарын қызықтай алмаған 

балаларымның маңдайларынан бір 

иіскеуді... қырық жыл аңсадым!..

Кеудесін кере ауыр күрсінді. 

Темекі тұтатып жатып, әйелге к�з 

қиығын қадады. Самайын ақ қырау 

шалып, сұлу жүзін әжім торлаған. 

Бірақ қараған сайын бірте-бірте жаса-

рып, к�з алдына қыз күніндегі к�рікті 

келбеті елестей берді... 

– Сен әлі сол қыз күніңдейсің!..

– Қойшы!.. – �йел езу тартты, – 

Шайтан емеспіз ғой! Қайран, жастық 

�тті де кетті...

– Иә, қайран, жастық, албырт шағым, 

ғұмыр бойғы �кініш сыйлады. Қырық 

жылғы �мірім сағынышпен, аңсаумен 

бар күшін жия батылданып:

– Осы с�зің рас болса, қалған 

�мірі мізді бірге �ткізейік, Сәулеш! 

– деп ойындағысын айтып сал-

ды.  – Сен де  менің мәңгілік 

махаббатымсың! 

Қапелімде не айтарын білмей 

і р к і л і п  қ а л ғ а н  ә й е л  а з - к е м 

үнсіздіктен соң: 

– Адамның қолында к�п ештеңе 

жоқ. Sмірдің бұлжымас �з заңы, 

әр пенденің �з жолы бар. Одан ат-

тап ешқайда кете алмайсың. – деп 

күрсіне с�зін жалғастырды, – Және 

мен ар мен иманды шырақ етіп 

ұстап келе жатқан қазақ әйелімін. 

Енді қалған �мірімде сүттей ұйып 

отырған шаңырағымның шырқын 

бұзғым келмейді. Онсыз да �мір 

мені аяған жоқ!.. Сынаудай-ақ сы-

нады. – Қыстығып, жанарынан 

жас сорғалады. – �лі күнге дейін 

к�зімнің жасы тиылмай келеді. 

Жанымның жарасы әлі жазылған 

жоқ. Жазылмайтын да шығар. Бізді 

қойшы, балалардың к�ңіліне сызат 

түспесінші!

– Түсіндім!.. – Қалихан ернін 

тістелей берді. – Мен сені жылатуға 

келгем жоқ! 

– Жұбата да алмайсың!

– Сәулеш!.. – Қалиханның дауы-

сы құмыға шықты.

– Ау!

– Арманым мен Сағынышымды 

бір к�рсем деп едім!

– Қандай шешім қабылдасаң да, 

�з еркің! Бірақ мені араластырма. 

Шалым да білмей-ақ қойсын!

– Шалың білсе не болыпты, �з 

балаларым емес пе?! Ал екеуміз 

бәлкім, бақи дүниеде табысармыз.

– Sлгеннен кейін �мір жоқ қой!.. 

Ондай �тірік ертегіге сенбеймін! 

Е н д і  м е н і  ж і б е р .  М ә ң г і г е . . . 

Амандығыңды тілеймін!

– Бүйткен амандығы құрысын!.. 

– Қалиханның дауысы қатқылдау 

шықты.

– Ренжімеші!.. – �йел Қалиханды 

құшақтап, басын кеудесіне тақап, 

қолымен арқасынан сипалады. – 

Сен ренжісең, маған екі есе қиын! 

– Ренжімеймін! – Ғашығының 

к�ңілі үшін амалсыз �тірік айтты.

�йел оған мұң тұнған жана-

рымен м�лтеңдей бір қарады да, 

үн-түнсіз бұрылып жүре берді. 

Қыстығып, жылап бара жатқанын 

байқады. Қалихан оған жәутеңдей 

қарап, с�лмірейіп тұрып қалды. 

Кеудесін қара мысықтар тырналап 

жатқандай, қыжылдатып әкетіп 

барады. Жүрегі қан жылап тұр. Бар 

асылынан айырылып қалғанын 

жанымен сезініп, еңк-еңк етіп егіле 

жылады. Қимайтын, айырылғысы 

келмейтін сияқты. �йел артына 

қайырылып қарамастан, аяғын 

асыға басып үйіне кіріп кетті. 

Қалиханның үміті де сонымен бірге 

кеткендей болды: «Ең жаманы, 

үміттің �лгені екен ғой! – деді іштей 

күбірлеп, – Үмітпен �мір сүріп келіп 

едім!..»

Ғ а ш ы ғ ы  қ а й т а  а й н а л ы п 

келетіндей, үй жаққа жалтақтай 

қарайды. Бірақ к�зіне тірі жан к�рінер 

емес. Басы айналып, к�зі қарауыта 

бастады. Үміті үзіліп, амалсыздан 

қайтуға бет алып, бұрыла бергені сол 

еді, талдардың арасынан тағы бір-екі 

қара мысық атып-атып шығып, жо-

лын кес-кестеп �тті. Шошына селк 

ете түсті, жон арқасы шымырлап қоя 

берді: «Жол... жол сенікі... бақыт... 

бақыт па... бақыт... мее... жо... жоқ... 

сее... жо... жоқ... бәрі де сенікі...» 

Не айтып, не қойғанын �зі де 

білмей, мәңгіріп тұрып қалды. 

Жүрегі қатты қысып, шаншып-

шаншып �тті. Қол-аяғы дірілдеп, 

�з денесіне ие бола алмай, ет-

петтей құлап түст і .  �лі  кет іп 

бара жатқан әлсіз қолдарымен 

қара топырақты ақырын сипалай 

берді: «Туған жердің топырағы-

ай!  – К�зінен бір  тамшы жас 

үзіліп түсті, – Іздеген бақытым 

осы шығар, бәлкім?!»

Осы с�зді айтты да, бойынан 

жан шығып кеткендей, қимыл-

қозғалыссыз сұлық қалды. 

Қараңғылық қоюлана түскен. 

Т�ңі рек ті тұман тұмшалап келеді. 

Қара аспан да қыстығып тұрса 

 керек, селдетіп қоя берді.

 Жаңбыр құйып тұр. 

– Менің... менің басқа отбасым 

бар ғой. 

– Мен де сенің заңды күйеуің 

емеспін бе?!. 

– Сен... сен... Оған к�п уақыт �тіп 

кетті ғой!.. 

– Уақытпен ештеңе �лшенбейді 

ғ о й ,  С ә у л е ш !  С а ғ а н  д е г е н 

махаббатымның мәңгі суымайты-

нын айту үшін, соны сезіндіру үшін 

сенімен бір кездесуді қырық жыл 

армандадым. Бұл кездесу маған осы 

үшін де қымбат. 

– Қалихан-ау, менен артық сені 

кім білсін?!. Жаныңның жылылығы 

емес пе, ес-түссіз ғашық еткен.

Қалихан тағы темекі тұтатты. 

– Не деген к�п тартасың? – �йел 

мүсіркей қарады.

Қалихан ештеңе естімегендей, 

еріндерін тістелей берді. Осы кез-

де талдардың арасынан үш-т�рт 

қара мысық атып-атып шығып, бір-

бірімен жарыса алдарынан жүгіріп 

�тті. Екеуі де тіксініп, бір-біріне 

үрпиісе қарады.

– Қайдан қаптап кеткен? – деді 

Қалихан оны жаман ырымға балап.

– Ана бір жерде қоқыс т�гетін 

жәшіктер бар. Соны жағалайды... 

Түн түңлігін қымтай жауып, қою-

ланып келеді. Жаңбыр себезгілей 

бастады. Сумаңдаған суық жел 

Қалиханның қойны-қонышын 

тіміскілеп, бойын тоңазыта баста-

ды. Бір сәт жанында қырық жыл 

к�рмеген ғашығы келе жатқанын 

ұмытып кеткендей, �зімен-�зі ой 

қармап, үнсіз қалды. Кенет, есіне 

әлдене түскендей бойын тез жиып 

алып: 

– Сәуле, – деді мойнын бұрып. – 

айтшы!..

– Не?.. – �йел үрпие қарады. – 

Нені? 

Қалихан бекер сұрадым ба екен 

дегендей, аз-кем кідіріп қалды да:

– Арманым мен Сағынышым 

кімнің атында? – деді сұраулы жүзбен.

�йел ләм-мим деп т іл  қата 

қоймады. Sзінен-�зі қысылып, 

қипақтай берді. Қалихан қыстаған 

жоқ, айтқызбай-ақ түсінді. Кеудесін 

кере ауыр күрсінді.

– Оларды сондай к�ргім келеді. 

Мен туралы айтып па едің, �зі?

�йел к�зіндегі жасты қол ора-

малымен жайлап сүртті де, үнсіз 

– Қуансаң да бірге қуандым ғой!..

– Жоқ!..

– Неге? – �йелдің түсі бұзылып 

кетті.

– Мен қуанған емеспін! Қуана 

алмадым. Шын қуанған кезім болған 

жоқ! 

– Неге?

–  С ү й і п  қ о с ы л ғ а н  с ү й і к т і 

жарыңнан, бір тамшы қаныңнан 

жаралған сүйкімді балаларыңнан 

тірідей айырылсаң, қуаныштың не 

екенін ұмытып қалады екенсің!.. Сен 

оны білмеген... сезбеген... сезінбеген 

шығарсың!.. Sйткені менің орнымды 

жоқтатпаған... жоғымды білдірмеген 

Арманым мен Сағынышым болды ғой 

қасыңда. 

– Алданышым да, жұбанышым да 

солар болғаны рас.

– Ал мені алдандыратын да, 

жұбататын да ешкім болған жоқ!.. 

Sз імді-�з ім  ғана  алдандырып, 

жұбатып келемін!.. Сені бір к�ретініме, 

әйтеуір бір кездестіретініме сен-

гем. Сені бір к�рудің �зі зор бақыт 

екенін білсең ғой!.. Мен саған әлі 

ғашықпын!.. – Дауысы дірілдеп, – 

Сезімім еш суыған емес. Қайта уақыт 

�ткен сайын жалындап жана берді. 

Сенімен �ткізген бес жыл менің ең бір 

бақытты сәттерім екен! Бірақ сол бес 

жылдың қадірін де кейін білдім ғой! 

Сол бес жыл ғана маған қуат беріп, 

түнге айналған �міріме шуақ шашып 

келеді. Сол сәулелі бес жыл... 

қалудың ретін таппай:

– Олар... біледі ғой енді... – деді 

иегі кемсеңдеп, – Қазір екеуі де бала-

шағалы. Бәрі мені апа десе, оны... – 

күмілжіңкіреп, – оны ата дейді...

Қалихан т�бесінен біреу суық су 

құйып жібергендей, сілейіп тұрып 

қалды. Одан әрі қазбалап ештеңе 

сұрамады, сұрағысы да келмеді. 

Тағы да темекі тұтатты. Сәлден соң 

тұнжыраған қалпы:

– Қырық жыл сарыала күздей 

сар ғайып, бір к�руді аңсап келгенде 

естиін дегенім осы ма еді, Құдай-ау... 

– деді дауысы бұзылып, – Мені осы 

күнге жетелеп келген үкілі үмітім еді. 

– Ауыр күрсінді. 

– Сенің алдыңда �зімді мой-

ныма қан жүктеген қылмыскердей 

сезінемін!.. – �йел жүрек тұсын 

ұстап, еңкейе берді, – Ой, жаным... 

жаным-ай!

– Не?.. Не боп қалды? – Қалихан 

шошына тіл қатты.

– Жүрек қой, бәрін сезіп-біліп 

жатқан!.. 

– Иә, жүрек құрғыр сезгіш қой! 

Менікі де қысып жатыр... – Қалихан 

да алақанымен жүрек тұсын уқалай 

берді.

– �не... анау менің үйім, – деді 

әйел алдыңғы жақта жарық жанып 

тұрған қараша үйді нұсқап. – Алаңдап 

отырған шығар! �лі қызғанады... Сәл 

кешіксем, с�йлейді...

Sз ойымен әлек болып тұрған 

Қалихан оның с�зіне онша мән бере 

қоймады.

– Сәуле... – К�зіне к�зін тура 

қадады.

– Ау...

– Біз кездесіп тұра аламыз ба?

– Кездесудің еш керегі жоқ деп 

ойлаймын!..

– Неге?

– Біз енді бір-бірімізге жатпыз 

ғой.

– Құдай-ау, сендерден жақын 

кімім бар?

�йелдің иегі кемсең қақты.

– Жақынсың әрі  жатсың! – 

Күрсініп, – Менің қазіргі жағдайым 

мүлде б�лек қой, Қалихан-ау! Сені 

түсінемін, сен де мені түсінші!.. Сен 

менің мәңгілік махаббатымсың! 

Қ ұ д а й  к у ә ,  м ы н а  � м і р д е  с е н і 

сүйгендей ешкімді сүйгенім жоқ! – 

Жанары м�лтілдеп жасқа толды.

Тебіреніп кеткен Қалихан бойына 

�тті!.. Қырық жылғы уақытым ойлаумен, 

ойланумен �тті!.. Иә, ол кезде біз жас едік! 

Екеуміздің алғаш танысқанымыз есіңде 

ме?

– Есімде, бәрі есімде!.. Оны қалай 

ұмытайын?!. Ол біздің қайта оралмас 

бақытты шағымыз ғой!..

– К�ктем еді ғой құлпырған!.. 

Жасыл жайлау... Sзеннің жағасы, 

су сылдырап ағып жатқан... Алғаш 

к�ргенім... Сен сондай сұлу едің! 

Қылықты едің! Бір к�ргеннен ғашық 

болып едім-ау!.. 

– Мен де сені бір к�ргеннен 

ұнатып ем. Жан-тәніммен сүйіп едім. 

Амал қанша, тірідей айырыламыз 

деп ойлаппын ба?!. Ағайын-туыс, 

әке-шешемнің алқауында екі ба-

ламен Шәуешектен бері �ттік... – 

Ауыр күрсінді. – Сен Үрімжіде қала 

бердің!.. – Үнінен �кпе-реніштің лебі 

еседі.

–  И ә . . .  о қ у ы м д ы  б і т і р і п , 

 дипломымды алып, арттарыңнан 

іле-шала жетемін ғой деп ойлап едім! 

Шекараның бір-ақ күнде тарс жабы-

лып қалатынын қайдан білейін! 

– Оны кім біліпті?!. Білсек, асығыс-

үсігіс кетпес пе едік. – Күрсініп, – Ай-

налып келгенде тағдыр ғой!

– Бұлай боларын білсем, �лсем 

қалам ба?! Айтсам, сенбейтін де 

шығарсың!.. Атажұртқа �туге талай 

талпыныс жасадым!.. Еш сәті түспеді. 

Оқуға да келмекші болдым. Бірақ арғы 

ойымды сезіп қойды ма, білмеймін, 

әйтеуір, жібермеді. Қытайдың шы-

бын да �те алмайтын шекарасынан 

қашып та �тпекші болдым, бірақ 

қапыда қолға түсіп, абақтының дәмін 

татудай-ақ таттым. �йтеуір, жолым 

болмады!

– Мен де сені к�п күттім. Содан... 

– �йел арғы жағын айта алмай аз-маз 

кідірістеп қалды да, с�зінің соңын 

екіұштылау етіп, – қос құлыным үшін 

амалсыздан... – деді күмілжіп.

– Білем! Бәрін де білем! Ар-

маным мен Сағынышымның... – 

Қалиханның к�зіне жас іркіліп, иегі 

кемсеңдеді, – қал-жағдайлары қалай?

– Жаман емес, ел қатарлы тіршілік 

етіп жатыр!.. Қазіргі жолдасымнан бір 

ұлым бар!..

– Білем, білем!..

– Sзің неге қайыра шаңырақ 

к�термедің?

– Еш... еш қажеті болмады. Sзің 

де естіп жатқан шығарсың, талай 

жылым қытай абақтысында �тті... 

Жазықсыздан жазықсыз жазалану да 

жанға қатты батады екен. Оның бәрін 

айта беріп қайтейін!.. Біле білсең, мен 

тек сендер деп �мір сүрдім. Сендерді 

ғана ойладым... Ал сен менің әрқашан 

жанымда болдың. Қайғырсам, бірге 

қайғырдың, жыласам, бірге жыладың, 

мұңдансам, бірге мұңдандың. Сен 

соны білесің бе?..

Yміт
– Менің де саған деген к�ңілім сол 

баяғыдай!.. Сенбейтін де, кінәлайтын 

да шығарсың!.. – �йел к�зіне жас 

алып, қыстығып с�йлей алмады. 

– Кінәлап тұрғаным жоқ! Кінәла-

маймын да. – Қалихан тағы темекі 

т ұ т а т т ы .  Т ү т і н і н  і ш і н е  ж ұ т ы п 

жатқандай, құшырлана сорады.

– Оны да жаман адам деп айта ал-

маймын. Арманың мен Сағынышыңа 

қамқор болды, қолынан келген 

жақсылығын аяған жоқ. Ең басты-

сы, �гейсімедік, �гейсітпеді... Бізге 

керегі де сол еді. �йтпесе, мен оған 

сүйіп-күйгендігімнен қосылған 

жоқпын!.. Бірақ сенсең, мен де сені 

бір к�руді ғұмыр бойы армандадым. 

Оның жанында жатсам да, жүрегім 

сені іздейтін. Ғұмыр бойы саған 

деген сағынышым басылған емес. 

– Дауысы дірілдеп, к�зі жасаура-

ды, – Менде де жүрек бар, менде де 

сезім бар!.. Сені сағынып сарғайған 

сәттерімде Арманымды құшақтап 

мауқымды басатынмын. Аузыңнан 

түскендей, �зіңнен аумай қалған 

ғой, аумай қалған. Жүрген жүрісі, 

тұрысы,  к�зқарасы,  шашының 

бұйралығына дейін �зіңнің жігіт 

кезіңді к�з алдыма әкеледі. Арма-

нымды к�рем де, сені к�ргендей 

боламын!..  Сондықтан да менің 

жаным соның үстінде жүретін!.. Ол 

әрдайым сені... жастық шағымды 

еске салады... Сен де сондай едің!.. 

Мінезіне дейін ұқсайды. Сен сияқты 

�кпелегіш!..

– Мен әлі �кпелегішпін!..

– Не �кпелеп қалдың ба?

– Жоға... қайта қуанып тұрмын. 

Sксумен, �кінішпен �ткен �мірімді 

сәулелендіре түсетін де осы кездесу. 

Менде осындай алданыштардан басқа 

ештеңе қалған жоқ.

– Мен сені баяғыда-ақ үйленіп 

алған шығар деп ойлап едім. Саған 

ғашық қыздар к�п еді ғой. Есіңде ме, 

айналсоқтап қасыңнан шықпаушы 

еді,  мен сені солардан �лердей 

қызғанушы едім... 

– Жоқ, Сәулежан!.. Мен махаб-

батыма ешқашан да к�леңке түсірген 

емеспін! Жаным жаралы болса, жара-

лы шығар, бірақ кірлеген емес!.. Сол 

таза жүрегімді �зіңе қайыра ұсынғым 

келеді!..



11№30 (1444) 26 шілде – 1 тамыз 2018 жыл
АЙДЫҢ АРҒЫ БЕТІ

А
л 19 шілде күні жұлдыздың 

аққанын тағы к�рдім. Бұл 

жолы түнде емес, күндіз 

аққан жұлдыз к�рдім. Ол Денис Тен 

еді... Дір ететін жүрек дүрсілдеп кетті. 

Сенгісі келмеді. Бір ғажайып болып, 

Денис спортқа оралмаса да, ортаға 

оралатындай күй кеше бердік. Бірақ 

ол оралмады. Дәрігерлер оның жа-

нын сақтап қала алмады, �йткені 

ол бізге қарағанда Құдайға керек 

болған сияқты. Біз жоқтап жүрген, біз 

сағынып жүрген Денис кім еді, қандай 

еді...

Денистің бойынан қарапайым-

дылық пен тектілік  к�рініп-ақ 

тұратын. Ақсүйек әулеттің ұрпағы 

адамгершілікті ту етіп, отаншылдық 

сезімді жоғары бағалайтын. Ақсүйек 

әулеті дегеніміздің тарихы тереңде 

жатыр. 

Сонау 1897-1910 жылдары Корей 

империясы �мір сүргені белгілі. ХХ 

ғасырдың басында жапон елі Кореяға 

соғыс ашады. Екі ел арасындағы 

тәуелсіздік үшін талас үлкен соғыс 

алаңына айналады. Қан т�гісіп, жан 

алысқан сол соғыста корей елінің 

азаттығы үшін генерал Мин Гын Хо 

ерлік к�рсетіп, Отаны үшін жанын 

қияды. Бұл батыр біздің Денистің 

арғы бабасы еді. 

Осылайша кескілескен соғыс сал-

дарынан корей халқының бір б�лігі 

Ресейге қоныс аударса, Кеңес үкіметі 

оларды Қазақстанға жер аударады. 

Тарихи деректерге к�з жүгіртсек, 

тағдырдың айдауымен қазақ жеріне 

қоныс аударған корейлер қатарында 

баяғы генерал Миннің ұрпағы да бар 

деседі. Сол Кореяның тарихи тұлғасы 

Мин Гын Хоның ш�пшегі Денис 

Ж�ЛДЫЗ...
Тен 1993 жылы 13 маусымда Алматы 

қаласында туған. 

Бойына тектілікті сіңіріп �скен 

Денистің балалық шағы Алматы-

да �тті.  Бірақ ол бала болып доп 

қ у ы п ,  а с ы р  с а л ы п  о й н а м а д ы . 

У а қ ы т ы н ы ң  б а с ы м  б � л і г і н  м ұ з 

айдынында �ткізді .  Денисті  ата-

анасы ешқашан беттен қақпаған, 

еркін �сірген. Сондықтан болар, 

Денис жаны қалаған нәрсемен ай-

налысты. Шешімді  �зі  қабылдап 

үйренді. Ол жастайынан мәнерлеп 

сырғанаудан басқа, теннис, акро-

батика,  таеквондо,  каратэ  және 

жүзумен айналысқан. Тіпті би мен 

к�ркемсурет мектептеріне де барған. 

М у з ы к а  м е к т е б і н і ң  5  с ы н ы б ы н 

аяқтап, фортепианода ойнап, хор 

қатарында да ән салды. 2002 жылы 

9  жастағы Денис Кореяда �ткен 

хордан халықаралық олимпиадада 

күміс медаль жеңіп алады. Алайда 

ол жаны қалаған нәрсенің бәрімен 

айналысып к�ріп, ақыр соңында 

жүрегі қалаған мәнерлеп сырғанауға 

біржола бет бұрып, спорттық манса-

бын таңдады. 2003 жылы 10 жастағы 

фигуристің талабы мен мүмкіндігін 

б а й қ а ғ а н  ж а т т ы қ т ы р у ш ы  Е л е н а 

Б у л я н о в а  о н ы  М ә с к е у д е  � т е т і н 

«Хрустальный конек» турниріне 

шақырды.  Осылайша спорттағы 

мансабы басталған Денис мұз айды-

нында �з үйінде жүргендей еркін, 

құлыншақтай ерке болды. 

Арада жеті жыл �ткенде 17 жастағы 

спортшының жолы үлкен арнаға 

ауысты.  Денис Тен америкалық 

жаттықтырушы Фрэнк Кэроллмен 

жұмыс істей бастады. Калифорнияға 

қоныс аударып, Лос-Анджелесте 

жаттықты. 

Денис оқуға да, жаттығуға да  барын 

салып, екі жақта үлгеруге тырысты. Және 

бұл оның қолынан келді.  Осылайша 

спортшы 2014 жылы Алматыдағы 

Спорт және туризм  академиясын қызыл 

дипломмен тамамдады. Ол мұнай-газ 

саласының 

м а г и с т р 

дәрежесін алу-

ды армандайтын.

Денис Тен 12 

жасында ересектер 

арасындағы Қазақстан 

чемпионатында жеңіске 

жетті. Алайда халықаралық 

жарыстарда оның жасына бай-

ланысты шектеулер болды, рұқсат 

берілмеді. Арада бір жыл �ткеннен 

кейін Тенге мұз айдынына шығып, 

жаңа баспалдақтардан �тіп, шыңдарды 

бағындыруға мүмкіндік берілді. Осы-

лайша Нидерландыға жолдама алып, ол 

10-орынды иеленді. 

Жеңіске жету оңай болған жоқ. 

Денис Тен екі маусымда да асқан 

шеберліг ін к�рсеткенімен,  оған 

жүлделі орын бұйырмады. Есесіне 

2008 жылы Минскіде Гран-При, 

 Францияда 4-орын иеленіп, финалға 

�туге мүмкіндік алды. 

2008 жылы Тен Ресейге барып, 

ел кубогын жеңіп алды. Сол кезде 

спортшы ресейлік әріптесі Владимир 

Успенскийді басып озып, IV кезеңде 

�нер к�рсетті. 

2008-2009 жылдардағы маусым 

 Денис Тен үшін жеңіс пен марапатқа 

толы болды. Құрлықтық чемпионатта 

9-орын, жас�спірімдер арасындағы 

әлемдік чемпионатта 4-орыннан 

к�рінді. Лос-Анджелестегі «Стэйплс-

орталығында» қазақстандық спорт-

шы мен америкалық әріптесі Эван 

Лайсачектің ойынын 18 мың к�рермен 

аяққа тік тұрып тамашалаған еді. 

Сонда 15 жастағы Денис Тен әлем 

біріншілігінің ең жас қатысушысы 

болды.

2009 жылы Лос-Анджелесте �лем 

кубогының қорытындысы бойын-

ша Денис Тен үздік ондыққа кіріп, 

Канаданың Ванкувердегі XXI қысқы 

Олимпиада ойындарына арналған 

е к і  ж о л д а м а н ы  ұ т ы п  а л д ы .  Б ұ л 

Қазақстан тарихында алғаш рет болған 

жетістік еді. Осыдан кейін Денис пен 

Қазақстанның аты әлемге таныла бас-

тады. Қазаққа, қазақстандықтарға 

мәнерлеп сырғанау спортын танытқан 

Денистің жанкүйерлері күн санап арта 

берді. 

2 0 1 0  ж ы л ғ ы   О л и м п и а д а д а 

 е р л е р  а р а с ы н д а ғ ы  ч е м п и о н а т т а 

мәнерлеп сырғанаушы 11-орынды 

иеленіп, конькидегі олимпиадалық 

жарыстардың финалына шыққан 

тұңғыш қазақстандық болды. 

2011 жылғы қыста Денис Тен �зінің 

туған жеріне келді. VII қысқы Азия 

ойындарына қатысып, алтын медальді 

жеңіп алды. Сол жылы Хорватиядағы 

44-«Алтын коньки» халықаралық 

турнирінде мәнерлеп сырғанаушы 

күміс, ал Ыстамбұлдағы ойындарда 

алтын алды.

2 0 1 3  ж ы л ы  К а н а д а н ы ң  � л е м 

 кубогында ондық ұпайлар рекорд ор-

натып, ерікті бағдарламада 2 орын 

алды.  Бұл  ойында  спортшының 

канадалық әріптесі Патрик Чан жеңіске 

жеткенімен, Евгений Плющенко мен 

танымал американдық әріптестері 

Джонни Вейр және Тодд Элдридж, 

сондай-ақ жанкүйерлер бас жүлдеге 

қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы 

Тен лайық деп бағалаған болатын.

Теннің еңбекқорлығы,  дары-

ны мен шеберлігін шыңдауға деген 

ұмтылысына КСРО-ның еңбек сіңірген 

бапкері Татьяна Тарасова да тәнті бола-

тын. Осы қасиетінің арқасында Денис 

2013 жылы Сочидегі Олимпиадада 

қола жүлде иеленді. Сол кезде 

20 жасар Тенге Қазақстан 

Республикасының еңбек 

с і ң і р г е н  с п о р т  ш е б е р і 

атағы берілген. Осы жылы 

мәнерлеп сырғанауда айды 

аспанға бір-ақ шығарып, 

Канаданың Лондон қаласында 

�ткен әлем біріншілігінде күміс 

жүлдеге қол жеткізген жас дарыны-

мыз Денис Тен елге деген махабба-

тын ерекше к�рсетті. Ол �зіне Ре-

сей мен шет  мем-

лекеттерден болған 

түрлі  ұсыныстарды 

айта келе, Қазақстанды 

ешқандай елге айырба-

стамайтынын ашық айтып, 

талай мықты ұсыныстардан 

бас тартқан. 

«Жағдайыңды жасаймыз, 

бізге кел» деп шақырғандары 

рас. Бірақ біріне де ішім жылымады. 

Sйткені менің Отаным – Қазақстан! 

Мен осы елдің нағыз патриотымын! Ат 

басындай алтын берсе де, Қазақстаннан 

ешқайда кетпеймін» деген еді біздің 

ұлан. 

«Бұрын әлемдік аренаға енді шығып 

жүрген кезімде Қазақстанды ешкім 

білмейтін. «Қазақстаннан келдім» де-

сем, бәрі «ол қай жақта, к�рсетші. Кар-

тада бар ма?» дейтін. Картаны �зіммен 

үнемі ұстап жүретінмін. Сұраған 

адамға картаны ашып, дарқан дала-

мызды к�рсетіп, мұндағы байлықтарды 

мақтанышпен айтып беретінмін. Сол 

кезде бұл әлем болашақта Қазақстанды 

сұрамай-ақ білетін болса ғой деп 

 армандайтынмын». Бұл қаршадай ғана 

Денистің қазаққа деген махаббаты еді. 

Ол �з арманына қол созды және оған 

жете білді. Осы арманға жету жолында 

қазақтың ұлттық оюы бейнеленген 

спорттық киімдерді арнайы киді. Мұз 

айдынындағы бағдарламасын қазақтың 

әніне де, күйіне де арнап дайындады. 

Осылайша жұдырықтай жүрегіндегі 

алапат сезім мен м�лдір  махаббат 

арқасында �зін де, Қазақстанды да 

әлемге танытты. 

Тағы бір сұхбатында Денис бұл 

жолдың оңай болмағанын айтып еді. 

Ол Қазақстан туралы айтылған теріс 

пікірлерге �нерімен «мат» қоя білген 

шебер ойыншы. Бұл туралы �зі бы-

лай деген екен: «Жас�спірімдер ара-

сында бірінші рет гран-при додасын 

ұтып алған кезім. Бір кезде марапат-

тау рәсімінде мәнерлеп сырғанаудан 

әлемге белгілі тұлғалардың бірі с�з 

с�йледі де, «Дүбірлі доданы ешкімге 

белгісіз елдің ұланы жеңіп алды» деп 

қойып қалды. Жылағым келді. Тістеніп 

тұрып, �з-�зіме кейін Қазақстан туралы 

ешкім бұлай айтпайтындай дәрежеге 

жеткіземін деп с�з бердім. Міне, Ка-

надада �ткен дүниежүзілік доданың 

жеңіс тұғырында соның барлығын еске 

түсіріп, к�зіме жас алдым». Бұл 2013 

жылы Лондон қаласында �ткен әлем 

біріншілігі күміс жүлдегерінің жан 

тебірентерлік с�здері. Бұл спортшының 

жүрегінен шыққан жан сыры. Ол елін 

шексіз сүйді, туған жеріне �лгенше бас 

иіп �тті. 

21 жастағы спортшы 2014 жылдың 

ақпанында триумфқа шығып, Сочидегі 

қысқы Олимпиадада үшінші орынға 

к�терілді. Бұл қазақстандық спортшы 

жеңіске жеткен спорттың алғашқы 

олимпиадасы.

С о л  ж ы л д ы ң  ж е л т о қ с а н ы н д а 

 Д е н и с  З а г р е б т е г і  т у р н и р д е  б а с 

жүлдеге ие болды.  2015 жылдың 

б а с ы н д а  о л  т ә л і м г е р л е р  м е н 

ж а н к ү й е р л е р д і  қ у а н т т ы :  о н ы 

 С е у л д е  ф у р о р  к ү т і п  т ұ р ғ а н  е д і . 

К о н т и н е н т а л ь д ы қ  ч е м п и о н а т -

та спортшы қысқа бағдарламада 

жеңіске жетіп, бұрынғы жетістіктерін 

ерікті түрде жақсартты.

Қытайдағы �лем кубогында Денис 

Тен чемпиондармен кездесті, ол 

ерікті бағдарламада үздік 

болды. Финалда фи-

гурист қоланы 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ,
«Ана тілі»

қанағат тұтты.  Оның 

Шанхайдағы �нерін жүз 

мыңдаған к�рермен к�рді. 

2 0 1 5  ж ы л д ы ң  к ү з і н д е 

М и л у о к и д е г і  Г р а н - п р и д і ң 

алғашқы кезеңіндегі денсаулығына 

байланысты спортшы Канададағы 

ойындарға қатыспады. 2016 жылдың 

б а с ы н д а  ж а р а қ а т ы н а  б а й л а н ы -

сты Континентальдық чемпионатқа 

қатысудан бас тартты. Маусымның 

соңына қарай мәнерлеп сырғанаушы 

американдық жаттықтырушыны 

ресейлік Николай Морозовтың орны-

на ауыстырды.

Денис Тенге дейінгі Олимпиаданың 

маусымы 2016 жылдың қараша  айында 

басталды. Спортшы Парижде бұрынғы 

даңққа қайта оралды: Гран-при 

кезеңінде �нер к�рсетіп, күміс медаль-

мен марапатталды.

2017 жылдың басында ол �зінің 

жоғары мәртебесін растады және 

қайтадан жоғары болды: Алматыдағы 

қыстық Универсиадада қазақстандық 

жұлдыз үздік болды. 3 апта �ткеннен 

кейін  ол  Азиада  ойындарының 

ондығына кірді.

2017 жылдың к�ктемі Денис Тен-

ге тамаша сыйлық әкелді: мәнерлеп 

сырғанаушы Финляндияда �ткен 

әлем кубогының екінші ондығына 

кіріп, біліктілігін жоғарылатты және 

оңтүстіккореялық Пхенхонг қаласында 

�тетін Олимпиада ойындарына қатысу 

құқығын алды.

2018 жылы мәнерлеп сырғанаушы 

Пхенчхан қаласына аттанды. Қысқа 

бағдарламадан кейін Денис 27-орынға 

ие болды.

Оңтүстік Кореядағы олимпиадалық 

жарыстар спортшыға қиын болды. Ол 

жарақаттардың себебінен олимпиа-

да алдындағы маусымның бірнеше 

кезеңін �ткізіп алды. Денис Тен Ко-

рея клиникасында қалпына келіп, 

денсаулығын түзеді.

Денис Тен спорт жұлдызы ғана 

емес, сонымен қатар �те  тартымды 

ж і г і т  б о л д ы .  Ж а п о н д ы қ  « Н а в е р 

 Матом» журналының жазуынша, ол ең 

әдемі фигуристтердің тізіміне кіріп, 

9-орынға ие болған.

Жұлдыздың жеке �мірі сырт к�зден 

қорғалып, үнемі құпия сақталды. Алай-

да, ол Ванкуверде �ткен Олимпиадада 

жеңімпаз атанған Оңтүстік Кореяның 

спортшысы Ю На Киммен кездеседі 

деген қауесет тарап үлгерген еді. Олар 

Сочиде спортшылар демонстрациялық 

 ойындарда бірге жүрген. Осыған 

 байланысты «Instagram» желісінде 

 Денис пен бойжеткеннің арасындағы 

романтикалық байланыс туралы 

қауесеттер тудыратын ортақ фото 

 пайда болды. Және ол к�пшіліктің 

қызу талқысына түскен болатын. 

Денис Тен жанкүйерлер мен журна-

лис тердің сұрақтарына жауап берді. Ол 

Ю На Киммен к�п жылдан бері таныс 

екенін, ол аңызға айналған спорт-

шы және мәнерлеп сырғанаудағы ең 

сүйікті спортшысы екенін айтып, бірақ 

оларды достық қана байланыстыраты-

нын айтқан болатын.

Денис бос уақытында сурет-

ке түсірумен әуестенді. Оның 

шығарма шылық жұмыстары 

ә л е у м е т т і к  ж е л і н і ң  ж е к е 

парағында қойылған. Денистің 

фотосессиясының модельдері 

арасында Қазақстанның актрисала-

ры мен спортшылары да бар. 

Елімізд ің  к�г інде  құйрықты 

ж ұ л д ы з  д а й  ж а р қ  е т і п  � т е 

ш ы қ қ а н  О л и м п и а -

да ойындарының қола 

жүлдегерінің арманы к�п 

еді. 

«Биыл Астана жиырма жылдығын 

тойлап жатыр, біз құрдаспыз, мен де 

биыл мұз айдынындағы 20 жылды-

ғымды атап �темін» деген еді Денис. 

Бұл арманын Астанада 9 маусымда 

«Барыс Арена» мұз айдынында �ткен 

«Денис және достары» атты кешінде 

айтқан болатын.

Д е н и с  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  б а -

стауы мен қабілетінің арқасында 

Қазақстанға әлемге әйгілі спорт-

ш ы л а р д ы  ш а қ ы р ы п ,  ж о ғ а р ы 

деңгейде мәнерлеп сырғанау шоуын 

ұйымдастыра білді. Денистің Алматы 

мен Астанада �ткен әр кешінде ине 

шаншар орын болмайтын.

« Ш а ғ ы н  ш о у - б а ғ д а р л а м а 

әзірлеп, Қазақстанның бүкіл 

тұрғындарына к�рсетуді арман-

даймын. Барша қазақстандық 

мәнерлеп сырғанаудың к�ркемдігін 

тамашаласа деймін» деген еді.

Астананың жиырма жылдығына 

арналған «Денис және достары» атты 

соңғы шоуында Тен мұз айдынының 

басты жұлдызы ғана емес, қоюшы 

р е ж и с с е р і ,  м у з ы к а л ы қ  к о м п о -

зицияның авторы әрі видеографы 

болды.

Ол небәрі 25 жас 36 күн ғұмыр 

кешті. Қапыда қаза болды...

«Sмірді шын сүйем. Ата-анамды 

жақсы к�ремін. Адамдарды жақсы 

к�ремін. Сүйгенді жақсы к�ремін. 

Сонымен б�ліскім келеді .  Яғни 

�зім емес,  сомдаған кейіпкерім 

арқылы б�ліссем деймін. Жиырма 

бес жаста әлемге басқаша қарайды 

екенсің» деп жазды ол соңғы туған 

күнінде.

Sмірді осынша сүйген адамның 

тағдыры к�ліктің бір айнасы үшін 

ерте үзілгені қандай �кінішті... 

Қош... Кеш... Денис...
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ANA TILI

ХХІ ғасырда жиырма бірінші рет 
есік қағып отырған дүниежүзілік 
доп додасы (оған алдын ала 
іріктеу кезеңінен өтіп, 32 елдің 
үздік таңдаулы командаларының 
қатысуы) жан беріп, жан алысқан 
бір ай сынаптай сырғып өте шықты. 
Халықаралық қауымдастық (ФИФА) 
бұл шараға әсіре жомарттық таны-
тып, бас-аяғы 791  миллион доллар  
ақша бөлсе, оның  38 миллионы 
топ жарған ұжымға тиесілі болған. 
Аз мерзімде бәрі ұмытылғандай 
екен: жер жердегі түрлі қатерлі 
апат, мысықтабандап келе жатқан 
әлемдік қаржы дағдарысы,  күллі  
бәле-жәле. Соған қарап адамзат 
өзгеше таңдау мен талғау  алдын-
да тұрғандай. Тілбезерлер (ко-
ментаторлар) қаншама жанығып 
бұлталақтағанымен бүкіл жекпе-
жектердің барысын жеткізіп бере 
алған жоқ. 

Биыл арда табиғат біртүрлі тосын мінез 

танытқандай. �ншейінде жаймашуақ к�рінетін 

Алматының �зінде бірде  жауын, бірде дау-

ыл, шақырайған шілдеде  к�ктемдегідей  күн 

күркіреп, к�кті жиі-жиі бұлт торлап дүркіреді.

Мен басынан Франция футболшыларының 

жанкүйері  едім. Олар барлық кезде де  тамаша 

ойын �рнегін к�рсетіп, ақырына дейін  ауыр  

сынға т�теп беріп, аламанда алқымы іспес 

арғымақтай арындап, талайды шаң қаптырып 

алқынбай мәреге жетті, бақпен қатар бақ ша-

батынын дәлелдеді.

«Адам басы –  Алланың  добы» десек те, 

олар жанкештілікпен жасындай жарқылдап 

нағыз ерге тән жігерлік танытты. 

Егер коррида Испанияға тән болса, ит пен 

әтеш таластыру  шығысқа, ал бәйге, аламан, 

қыз қуу, аударыспақ пен к�кпар жылқы жайын 

жақсы білетін к�шпелі қазақтардың еншісіне 

тиеді. Ал қазір тұманды Альбионда тұсауы 

кесілгенімен теңбіл доп д�ңгелеп жұмыр жерді 

шарлап кетті. Оңтүстік Кореяның Алманияны 

жеңгені, Жапония мен  Сенегалдың тегеуіріні 

біраз беласар б�геттерді бұзып-жарып �ткені 

таңдандырды.

Сенімді серік етіп,  үміт отын  �шірмеген 

команданың қай-қайсысы да бірінші орыннан 

дәмелі болатын. Аяқдоптың майын езіп, әбден 

дәнігіп алған Испания мен Португалия аттан ау-

дарылып, мойынға кеткен ер-тоқымын арқалап 

Отанына оралды. Сындарлы сәтте сүрінген 

неміс машинасы да моторына от бере алмай орта 

жолда сыр берді. Мұхит асып келген Аргентина 

мен Бразилия жанкүйерлері де мұңайып жер 

шұқыды. Ресейдің он бір қаласында (Мәскеу, 

Санкт-Петербург, Қазан, Екатеринбург, 

Т�менгі Новгород, Волгоград, Дондағы Ро-

стов, Самара, Саран, Сочи, Калининград) 

футбол жарылқап, жұртшылық ырғап-жырғап 

қалғандай. Оларға д�ңгеленген дүниенің �зі 

мейманға келгендей к�рермен к�ңілі марқайып, 

езуге күлкі үйірілді. Жан-жақтан түрлі-түрлі 

шектеулер мен қыспаққа ұшыраған ресейліктер 

бір серпіліп, делебесі қозды.

Алайда спорттың аты – спорт. Алғашқы 

20 чемпионатта тым д�рекі ойнағандарға 165 

қызыл қағаз к�рсетіліп, алаңнан шеттетіліпті. 

Бұл әлемдік додада т�решілер тарапынан әділ 

ескерту әрекеттері аз болған жоқ. Мәселен, 

2002 жылы �ткен чемпионатта мексикалық 

т�реші Рамос Рисс 4 футболшыны қатал 

жазаласа, ағылшын Грэм Пол (Англия) 2006 

жылғы біріншілікте, сол сайыста Ресейлік 

Валентин Иванов та сондай қағаз суырып, әлгі 

әріптесінен қалыспады.

Айта берсе, футбол айналасының қызығы 

мен шыжығы к�п. Ол кәсіп емес, �нер. 

Жанкүйер оны сол үшін сүйеді. ФИФА-ның 

ұйғарымымен 1938 жылдан бері Ұлыбритания 

�кілдері мұндай дүниежүзілік доп  додасына 

қазылық жасауға қосылмайды. Соны ескерді 

ме, әйтеуір ағылшынның 47 жастағы  т�решісі 

Мартин  Аткинсон 2 700  шақырым жолды 

шайтан арбамен (велосипед) басып �тіп, 

тұманды Альбионның бір пұшпағындағы 

Брисболдан  шығып, Балтық жағалауындағы 

Калининградтағы жарысқа қатысуға  тәуекел 

етті.

�не бір жылы жастық жігері, қайрат-

қажыры, бағы мен бабы қайта бастаған, 

үлкен ақша қуып, «Қайратқа» келген  Андрей 

Аршавиннің тәйтік әйелі тәлпіштік к�рсетіп, 

ұшақта шу шығарғаны ешкімді бейжай 

қалдырмады. Бразилияның сайыпқыраны 

«Алтын доп» иесі Роналдиньо екі бірдей бой-

жеткен – Присцилла Коэльо мен  Беатрис 

Соузаға некелесіп,  бір шаңырақ астында 

тұрып жатыр.

Ресей думасының бір депутаты орыс 

қыз-келіншектерінің шетел азаматтарының 

алдында босбелбеулік к�рсететінін айтып 

дабыл да қақты. Бұл сыбағадан самбреро мен 

күнқағар астындағы желіккен топ құр қалғысы 

келмейтін шығар, бәлкім. Кім  біледі?

Қазіргі доп тебу мәдениеті биік.  Жауапты 

кездесулерге біраз елдің басшыларының 

қатысуында да мемлекеттік мүдде жатқанын 

к�рсетеді. Ұлт намысы оқыстан оянбайды. Бұл 

қасиет халықтың тамырында біте қайнасып 

жатады.

«Құрметті қонақтар ортасында отырсам 

�з елімнің құрамасына жанкүйер бола ала 

ма?» деп алақандай Хорватияның (жер к�лемі 

56594 мың шақырып, 4 миллион тұрғыны бар) 

Президенті Колинда  Грабар-Китаровичтің 

желіккен фанаттар қатарына қосылып, 

азаматтық ұстанымына ризаг�йлер к�п. Бұл 

аз ба? Ол 2015 жылы Елбасы болып сайланы-

сымен хорваттардың тұрмысы жақсаруы үшін 

үкімет мүшелері мінетін 35 мерседес ұшақты 

сатқызып, министрлер мен елшілердің 

айлығын недәуір қысқарттырып, қарапайым 

еңбеккерлердің жалақысын 400 доллардан 540 

долларға дейін �сірді. Соның және басқа да 

ұйымдастыру шараларының арқасында ЖІS-і 

22,47 пайызға к�терілді. Тәлім бе, тәлім. Sнеге 

ме, �неге! 

Шақпақ жейделілер елі туралы ойлағанда 

әуелі Югославия федеративтік республика-

сын ұзақ жылдар басқарған маршал Иосип 

Броз Тито И.Сталиннің «коммунист емессің 

бе?» дегеніне: «Мен, алдымен, хорватпын, 

содан кейін коммуниспін», «Қазақтардың 

қандай халық екенін білемін. Қазақ – нағыз 

ержүрек, нағыз батыл да батыр халық. 

Колчактың кезінде мен үш жыл бойы қазақ 

арасында жасырынып жүрдім. Сол кезде бұл 

халықтың әрбір ер-азаматының ер болаты-

нын, �р болатынын �з к�зіммен к�рдім...», 

«Қазақ халқының әдеп-ғұрпын, салт-дәстүрін 

зерттедім, тілін үйрендім» деп фашизмге 

қарсы қозғалыс қосындарына сардар етіп шені 

т�мен қарапайым қазақ жігітін тартқаны еске 

түседі. Ол – Омбы облысының Шарбақк�л 

ауданындағы ауыл диірменінде  механик болып 

істеген еді.  Бұл оқиғалар қай мәселе болса да 

инабат пен тәртіп керектігіне дау туғызбайды.

Жарысты мерзімінен бұрын аяқтаған 

Месси, Роналду, Неймар мен  Кованидің 

жұлдыздары жанбады...

Осындайда к�ш соңында салпақтап келе 

жатқан қазақ футболына қарның аша ма, 

ашпай ма?

Сонымен, дүниежүзілік кезекті к�п б�лімді 

доп драмасы бітіп, шымылдығын жапты. Мун-

диаль мәреге жетіп, жалауын түсірді. Ол жақсы 

ұйымдастырылып, жасыл алаңдағы ырду-дыр-

ду аяқталды. Жарыс жұмыр жердің жұмырына 

жұтылып,  тарих қойнауына кетті. Мамандар 

сараптама бағасын бере жатар әлі.  

Бұл аламан француз бапкері Дидье  

Дешамның бағын тағы асырды. Ол бұған дейін 

ойыншы ретінде әлем чемпионы атанып еді, 

ондайлар некен-саяқ...

Алда – ыстық демді Катар. Ол адамзатқа не 

сыйлайды? Уақыт к�рсетеді...

Аян-Сейітхан  НЫСАНАЛИН

Қазіргі жастардың жасағаны 
«хайп», жинағаны лайк. Арзан атаққа 
тура апарар жол деп, «хайп» жасауға 
құмар-ақ. Жұрт сынай қалса, «қара 
пиар да пиар» дегенді алға тартады. 
Осылайша, тез танылу үшін «хайп» 
жасаушылар әлеуметтік  желіге 
әдепке сәйкес келмейтін суреттерін 
жүктеп қана қоймай, түрлі образдар 
ойлап тауып, желіні шулатып жатады. 
Интернет пен әлеуметтік желілердің 
дамуы қоғамда «фейк», «хайп» 
секілді көптеген жаңа ұғымдардың 
қалыптасуына алып келді. Соның 
ішінде «хайп» деп отырғанымыз 
жалған атақ қуып, пиар немесе 
өзін-өзі жарнамалауда алдына жан 
салмайтын жандарға арналған жаңа 
неологизм. 

Жалпы «хайп» дегеніміз не? Біздің қоғам 

оны дұрыс қолданып жүр ме? 

« Х а й п »  с � з і  а ғ ы л ш ы н ш а  « H i g h 

Yield Investment Program» деген бірнеше 

с�здің қысқарған түрі, «табысты, пайдалы 

инвестициялық жоба» деген мағына береді. 

«Хайптың» тарихы ХХ ғасырда АҚШ-тан 

бастау алған. Американдық медиамаман 

Дуглас Рашкоффтың жазуынша, мұның 

түпкі мағынасы тері астындағы ине дегенді 

білдіреді. Яғни 1920 жылдары бұл с�з есірткіге 

тәуелділерге қатысты қолданылған. Яғни 

бүгінгі тілмен айтқанда тәуелділік дегенге 

келеді. Бұл рас. �лемде «хайпқа» тәуелділердің 

саны артты. Мұның соңы арзан атаққа 

құмарлар «хайпты» басқаша �рбітті. Осылай-

ша, әлемді шарлаған «хайп» біздің елде соңғы 

бірнеше жылдан бері ғана танымалдылық 

пен сұранысқа ие болды. Бүгінде «хайп» жа-

сау заман трендіндегі сәннен қалмау ретінде 

қолданылып жүр. Яғни бұл с�зді к�пшілік 

түпкі т�ркінінен г�рі шу шығару, таңғалдыру, 

алдап арбау арқылы �зіне жарнама жасау деп 

түсініп алған. Және солай қолданып жүр.

�леуметтік желілерді ашсаңыз да, теле-

дидарды қоссаңыз да «хайп» жасап жатқан 

бір «жұлдыз». Қазір �нер адамдары ғана емес, 

қарапайым жастар да «хайпқұмар» болып 

алды. Бірде қоғамдық к�лікте бозбала мен 

бойжеткеннің «хайпқа» құрған жоспарларын 

құлағымыз шалып еді. «Осы туралы видео 

түсірейік, к�ресің «хайп» болады. Мыңдаған 

лайк жинаймыз, «подписчиктеріміз» де арта-

ды» деген әңгімелерін автобус ішінде сыбыр-

сыз, жария етіп-ақ талқылап отыр екен. 

Біздің қоғамда хайыпсыз танылу мүмкін 

емес деген түсінік қалыптасып үлгеріпті. 

�ншілер де,  вайнерлер де,  жастар да, 

қарапайым желі қолданушылар да «хайп» 

жасауға қарсы емес. 

Психолог Майра Алпысқызы мұның 

алдын алмаса, ертең айықпас ауруға ай-

налуы мүмкін дейді .  Себебі  жастарға 

ғана емес, бүкіл қоғамға қауіп т�ндіріп 

тұрғаны рас. «Адам �зін-�зі к�рсетуі үшін, 

�зін жоғары бағалап, жұрттың назарына 

ілігуді қалауы әдетке айналады. Яғни оны 

қайталамаса, жұрт назары жетіспегеннен 

�з ін  �згеден кем санай бастайды.  Ал 

о с ы н д а й  д ә р е ж е г е  ж е т п е с  ү ш і н  о л а р 

әркез «хайп» жасауға, ел назарын �зіне 

аударуға тырысумен жүреді. Бұл кәдімгі 

ауру.  Мұның жалғыз емі интернет пен 

ел  назарынан тыс та �мір барын сезіну» 

дейді Майра Алпысқызы. Оның  айтуынша, 

арзан атақ арқылы тез танылғанымен, 

желіге желімделген жастардың «хайпынан» 

қайыр жоқ. Себебі ұлттың ұлылығын емес, 

желінің жеңіл дүниелерін насихаттайтын 

мұндай әрекеттер �скелең ұрпақтың да 

санасын улайды. 

«Хайп» жасайтындар жұрттың наза-

рын �зіне аударуға құштар. Алайда келер 

ұрпақтың алдында, ар-намыстың жолында 

бұл әрекеттерің жауабын беру оңайға соқпасы 

анық. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

КӨНЕКӨЗ ЖАНКҮЙЕР 
КҮНДЕЛІГІНЕН

«ХАЙП» НЕМЕСЕ АРЗАН АТАҚ КІМГЕ КЕРЕК?  

КӨҢІЛАШАР

К � п  ж ы л д а р д а н  б е р і 

ғылыми-фантастикалық 

әдебиеттерде жақын жылдар 

ішінде біздің азық жүйемізде 

– концентраттарға, дәрумен-

дерге, синтетикалық тағамдар 

мен тағы басқа да ауқаттарға 

к�шу бағытында түбегейлі 

�згерістер болады деген бол-

жамдар жазылып жүр. 

Қазіргі уақытта дүниежүзіндегі елеулі мәселе– жаңа азық 

түрлерін іздестіру проблемасы алға қойылып отыр. Оның себебі 

индустриализация мен урбанизациялаудың ұлғая бастағанына бай-

ланысты егістік жерлер к�лемінің кеміп келе жатуында ғана емес, 

адамды қоршаған табиғи ортаның �ндіріс қалдықтарымен ула-

нуда болып отыр. Сонымен бірге әңгіме ең әуелі жер шарындағы 

миллиондаған аш құрсақ адамдарды азық-түліктермен қамтамасыз 

етуге де келіп тіреледі. Осы бір к�кейкесті мәселені шешу жолын-

да әлемде не істеліп жатыр, бұл жағдайдан шығудың болашағы 

қандай? Ғалымдар бұл мәселелерді шешуге зор қажыр-қайрат 

жұмсауда. 

Жұлдыздардың жымыңдауы ауа 

райының белгісі бола ала ма деген 

орынды сұрақ туындайтыны ақиқат. 

С�зсіз бола алады. Бұл, әсіресе бірнеше 

күннен бері  тұрған ашық немесе 

бұлтсыз ауа райының белгісі.  Бұл 

құбылыстың болжамдық мәні онша 

айқын емес. �йтеуір жұлдыз жымыңдап 

тұрғанда ауа райы әлі де жақсы болады 

деп сеніммен айтуға болады, ал бұл 

құбылыстың тоқтауы ауа райының кешікпей �згеретінін, яғни 

нашарлайтынын к�рсетеді. 

Аспанды бұлт шалысымен, тіпті әуелгі кезде жердегі 

бақылаушыға да білінбейтін �те биікте жұқа бұлт пайда 

болысымен-ақ жұлдыздың жымыңдауы тоқтайды. Енді 

біреулердің топшылауы бойынша, жұлдыздардың мейлінше 

күшті жымыңдауы биік к�ктегі желдің күшейгенін білдіреді, 

сондықтан ол ауа райы нашарлайтындығының хабаршысы болса 

керек. Шынтуайтына келгенде, жұлдыздардың жымыңдауы 

атмосфера ауасының тұрақсыздығына байланысты: онда 

турбулентті микроқұйындар – тығыздығы әртүрлі жылжымалы 

ұсақ ұялар пайда болады. Осынау бір �зіндік ауа линзалары 

жарық сәулелерін, соның ішінде жұлдыздар жарығының 

сәулелерін де шағылтып, бұзып, таратып, әлсіретіп, күшейтіп 

отырады. Жұлдыздардың сәулесі интенсивтілігі ж�нінен 

айнымалы сипат алғандай, ал жұлдыздардың �здері жер 

бетінен қараған адамға жымыңдағандай болып к�рінеді. 

Жұлдыз сәулесі �тетін атмосфера неғұрлым қалың болса, 

жымыңдау да күштірек болады. 

Sндірісте – 

Sндірте істер

Ол – бір іскер. 

Матауы жоқ,

Таппайсың байлауын да.

Желдің ғана 

Жүреді айдауында.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

Азық-түлік құрамы өзгере ме? 

Жұлдыздардың жымыңдауы

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ТАБИҒАТ СЫРЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 %зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Ұзақ жылдар бойы адамдар мысықтың 

сезу мүшелері жүйесінің қалай құрылып, 

қалай жұмыс істейтінін тіпті топшылай 

алмай келді. Бүгінде мысықтың к�з 

шарасы ұлғайып кете алатынына ешкім 

күмәнданбайды. 

Мысық адамға қарағанда 6 есе жақсы 

к�реді. Иесінің бейнесін жануар 100 

метрден артық қашықтықтан таниды. 

Мысық күнге қаймықпастан қарай 

алады. Sйткені оның к�з қарашығы 

к�з шарасына жететін жарықтың м�лшерін жақсы реттейді. 

К�з қарашығының барынша кеңеюі �те қараңғыны к�руіне 

мүмкіндік береді. 

Мысық к�зінің таңғажайып қабілеттілігі ж�ніндегі аңыз 

оның мүлдем қараңғыда да к�ре алатынын дәлелдеп отыр. 

Бұл пікір негізсіз емес. Морель жасаған тәжірибелер мұның 

ішкі сырын ашып берді. Тастай қараңғыда мысық, әрине, түк 

к�рмейді. Бірақ ол дыбысты �те жақсы еститіндігінен, сол 

нәрсені нақ к�ргеннен кем сезінбейді. 

Басқа да ғалымдардың зерттеулері бойынша, мысықтың 

есту қабілеті итке қарағанда әлдеқайда сезімтал екендігі 

дәлелденді. Мәселен, мысықтардың �здері қатты ұйықтап 

жатқан үйден бірнеше метр алыс тас қабырғаларының 

сыртында жүрген тышқандардың сыбдырын естіп, оянып 

кеткен кездері жиі байқалған. 

Сезімтал мысықтың құпиясы 

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

О НЕСІ?


