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30 тамыз – Конституция күні. 
Қолданыстағы қазіргі Конституция 
жалпыхалықтық референдум 
негізінде 1995 жылдың 30 
тамызында қабылданып, сол 
жылдың 5 қыркүйегінде күшіне 
енді. Ол 9 тарау және 98 баптан 
тұрады. Конституцияның 3-бабы 
1-тармағында «мемлекеттік 
биліктің бірден-бір бастауы 
– халық» делінген. Бүгінгі біз 
тілдескен мамандар халықтың 
құқықтық мәдениетін дамытудың 
жай-жапсарын айтады.

Қазақ халқының ғасырлар бойғы тіршілік еткен қоғам үлгісі Ресей отаршылдығы 
тұсындағы өмір сүру тәсілінен де, Совет заманындағы социализм үлгісінен де ерекше 
еді. Батыстың, оның ішінде совет ғалымдарының рулық-патриархализм деп таға салған 
айдары шындықтан шеттеу жатқан тұжырым екенін білгендер кезінде айта алмай кетті.
Адамзаттың сүттей ұйып тұрған тірлігін Америка үндістерінен көрген Морганның 
зерттеу жазбалары адам ұрпағының болашағы туралы тәтті арман туғызып, марксизм 
ілімін дүниеге әкелген екен.

Сағат досымның алдындағы бір қарызымды қайтармасам – қайраткер, 
азамат Әшімбаевқа қарыздар боп қала беретінімді түсініп, оның 
1986 жылы 25-дәптерге түсірген жан арпалысын арнайы айтуды жөн 
көрдім. Мұның себебі – Жиырма бесінші дәптер –  кенен қаламгер кемел 
қайраткер Сағат Әшімбаев өнері мен өміріндегі үшінші бетбұрыстық, 
иесін Елдің Еріне айналдырған, шығармашылығындағы жаңа биік 
қорытынды кезеңді бастап берген оқиғалар мен ойларды алға 
тартып кейіпкеріміз сойындағы қызыл кеңестік құрықты үзген рухты 
бедерлеп көрсетуімен құнды. Бұл тұстағы Сағат – батыр Сағат, дауылды 
1986 жылғы желтоқсанның 17-і – 18-інде Алматыда болған қазақ 
жастарының Мәскеуден теңдік сұраған, елдік жолында ақ қар, көк 
мұзға қан-қан болып құлаған көтерілісін қорғаған Сағат Әшімбаев.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
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БҮГІНГІ САНДА:
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ҚАРА СӨЗДЕРДІ 
ҚАЙТА ОҚЫҒАНДА

ОЙТОЛҒАМ

ҚР КОНСТИТУЦИЯСЫНА 25 ЖЫЛ

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘДЕНИЕТ САБАҚТАРЫ

ТАҒЗЫМ

натты қылып, баламыздың алдында 

ұстаздың беделін түсіргенде ұтарымыз 

не? Сол мұғалімге �з баламыз, сол 

дәрігерге, билікке, полицияға �зіміз 

бармаймыз ба? Мысалы, мемлекет 

басқару оңай емес. Билікті жаман-

дап жүргендер бір ұйымды басқарып 

к�рсінші. Директоры болып, 30 адамды 

басқарып к�рсін. Мүмкін сонда түсінер. 

Адамдар жамандайтын билікте біздің 

�з туысқанымыз, құда-жекжатымыз, 

әйтеуір бір танысымыз қызмет етіп жүр. 

'ркім �зінің мәдениеті мен білімінің 

деңгейінде жұмыс істеп жатыр» дейді 

адвокат Нұрлан Жылқайдарұлы. 

Құқықтық мәдениетті қалыптас-

тырудың негізі – құқықтық білім 

беру мен құқықтық насихат жасау 

арқылы зияткерлік әлеуетті  арттыру. 

Бұл �з кезегінде БАҚ, ресми уеб-

сайт сияқты ақпараттық ресурстар-

да және к�пшілікпен �ткізілетін 

 семинар, конференцияларда к�рініс 

табуы қажет. 2йткені қоғам құқық 

пен заңды білмейінше, құқықтық 

мәдениет қалыптаспайды. Құқықтық 

Міне, осыған үндес қоғам, қазақы қоғам, 

ғасырлар бойы қазақ даласын мекен еткен 

к�шпенділердің �мір сүру тәсілі болғаны 

анық. Мыңғырған мал айдаған к�шпенділер 

ру деп (колхоз, совхоз да дедік қой) аталған 

коллектив боп �мір сүрген. Рудың негізі – 

туысқандық, бірлестік болса, сол ру коллек-

тивте туысы басқаның, тіпті б�тен жұрттың 

�кілдерінің �мір сүруіне шек қойылмаған.

'р осындай ру коллективтің �зіндік 

басқару жүйесі болған. Мұнда жеке адаммен 

коллективтің ара-қатынасы әрі жіктелген, 

әрі жымдасқан. Бұл еркін �мір сүрген қазақы 

қоғамдағы халықтық демократияның 

нағыз к�рінісі еді. Бұл қоғам әділеттілікке 

негізделген. Қоғамның қай мүшесі болса да 

сол әділетсіздікті сезсе �з еркімен туыстас 

екінші ру коллективке кетіп қалған. Мұның 

�зі коллективті басқарушы бай, не би, не 

ақсақалдың турашыл болуына мәжбүр ететін 

жағдай еді. Туыстасы кетіп қалған ондай 

бас шының мал-мүлкі дұшпанның табан 

асты нан талауына түсіп, жемі болатыны 

анық.

18 мың жылқы біткен Арқаның атақты 

байы Адамбай – Тұрсынның ауылдастары-

на «Уа, Кернейдің баласы, Қызыр жанап 

мына мал �сті. Мұны енді бір опат болмаса 

білімі бар және оны күнделікті қолдана 

алатын құқықтық мәдениеті жоғары 

азамат заңдылықтың бұзылуына жол 

бермейді. Профессор Нұрлан Апаха-

ев құқықтық мәдениетті қалыптас-

тыру ақпараттандырумен тікелей 

 бай ла нысты екенін алға тартты.

«Қоғамдағы құқықтық мәдениетті 

дамытудың бірден-бір жолы мемле кет-

тің құқықтық идеологиясын қалып-

тастыру керек. Жоғары сот Т�рағасы 

Жақып Асанов «адамдар қайта-қайта 

соттаса бермеуі  керек» деп жақсы идео-

логия қойған. Біз соны қолдауымыз ке-

рек. Соттасу құны қымбат болуы керек. 

Бізде 4000 теңге т�леп соттаса бересің. 

Қымбат нәрсенің қадірі болады ғой» 

дейді Н.Жылқайдарұлы.  

Мамандардың айтуынша, құқықтық 

мәдениет дегеніміз жеке және жал-

пы жағдаятты сипаттайтын әлеумет-

тік құбылыс. 2йткені біз құқықтық 

мәдениет арқылы қоғамның жағдайын 

к�реміз. 

(Жалғасы 4-бетте)

даланың б�рісі мен ауылдың ұрысы тауыса 

алмайды. Бұл орталарына келген сендердің 

ырыстарың. Қолыңнан қақпаймын ағайын. 

Жұмса, же. Бірақ жалпы қарамына ие бол» 

дегені осының к�рінісі.

Ру – коллективтегі мал жеке де, әрі 

коллек тивтік меншік еді. 'р отбасының 

малы бола тұрса да онысын сол ауылдың 

бас қа рушысы бай, не би, не ақсақалдың 

малмен қосып баққан, тіпті с�йтіп жүріп 

�зі байып, жеке ауыл боп кеткендері де 

жеткілікті. Маясар ақынның әкесі Жапаққа 

жалға жүрген Шетбай біраз жылда бес жүзге 

тарта мал жинап алған. Шетбай ұрпақтары 

кейінде кәмпескеге ұшырады.

Қазақы қоғамда руласының ішіп-жемі 

ауыл иесінің мойнында болған. Ағайынға 

сенген мал иесі тіпті малшы ағайынның 

к�ңі ліне қарап малын санамаған да екен. 

Оған ертеректе 40 мың қой біткен Ботбай-

дың немесе саяси лагерьде 33 жыл отырған 

Құнанбай Бейсенұлының с�зі дәлел. Осы 

жолдардың авторына 2 жарым мың жылқы 

біткен Құнанбай ақсақал «малымды санап 

к�рмедім, тек атақты айғыр мен билердің 

амандығын ғана тапсырушы едім» деген еді.

Қазақы қоғамда мүшелерін шетінен 

жалқау етіп к�рсету – қате. Ондай қоғам 

�рістей алмас еді, �нбей жатып �шер еді. 

2ртке, апатқа, жауға қарсы қас қаққанша 

бар ер азамат атанатын болған. Одан қашу 

– қатты жазаланған. Ру ішіндегі ағайынның 

еңбекке қабілеті де әртүрлі. Азаматына 

жылқы бақтырса, кейбіріне қозы-лақ тиген. 

Қайсыбірі бие сауса, қолынан келері үйшілік 

еткен, отын тасыған, әйтеуір ешбірі жатып 

ішер бола қоймаған.

2зінің ішкі тәртібі, басқару механизмі 

бар, береке дарып, сүттей ұйыған осы қо  ғам-

ның күні �ткенін ұлы Абай жақсы түсінген. 

Қазақы қоғамның �рісін тарылтып шұ райлы 

даласына бекіністер салып, линиялар мен 

қоршап, отаршыл орыс империясы шын-

жырмен буып тастады да, іштей ірітуге 

к�шті.

Шұрайлы жерінен айырылып, берекесі 

қашқан елдің  енді  бұрынғы қазақы 

қоғамдағыдай мал-жанын ортақтастыра 

�мір сүруінің дәурені �ткенін, қазаққа «ақыл 

бірлігі», яғни саяси-ой бірлігі, әрі-беріден 

соң �з тәуелсіздігі қажет екенін меңзегендей 

Абай қазақы қоғамға жат қылық «біріне-бірі 

пәле іздеу» қоғамның негізі шайқалғанының 

к�рінісі екенін жақсы түсінеді.

Бұл туралы Абай Алтыншы с�зінде 

«Бірлік қандай елде болады... Қазақ ойлай-

ды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, 

дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда 

байлықтан не пайда, кедейліктен не зиян? 

...Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік – ақылға, 

малға бірлік емес... Бірлік малға сатылса 

антұрғандықтың басы осы... 'уелі біріне-

бірі пәле іздейді» дейді.

2ктемімен қоғамның іргесін шайқаған 

отаршылдық оның мүшелері қазақты да 

дел-сал күйге түсіріп, �р мінезді, жомарт 

сері к�ңілді қазақтың берекесін қашырып, 

бейшара тірлікке қарай сүйреді. Қазақтың 

осы халіне Абай қатты қорланды. Ол Екінші 

с�зінде «ең тәуір халық біз екенбіз» деп 

қазақ боп туғанына бұрын қуанса, енді басқа 

жұрттың артында қалған елінің халіне �кініп, 

«ноғайға қарасам солдатқа..., кедейлікке 

шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге 

шыдайды. Біздің ең байымызды сенің лас 

аяғыңа қойған еден жоқ, шық, сасық қазақ» 

деп, үйінен қуып шығады. Оның бәрі... 

шаруа қуып, �нер тауып, мал тауып зор 

болғандық әсері. Орысқа айтар с�з жоқ, біз 

құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы... 

мақтан қайда?» деп жұртының зарын тар-

тады.

Қазақы қоғамның іргетасын қопарып, 

оның орнына Ресей империясы құрған елді 

басқару жүйесі, қазақтың ғасырлар бойы 

қалыптасқан �з ж�німен дамуына жол 

бермейтін, �рге емес, �шіруге бағытталған 

үрдіс еді. ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

орыстың бұл саясатын әшкерелеп, қазақтың 

басты идеологына айналған Шортанбай 

жырау: 

Аяқты қия бастырмас,

Орыстың салған жолы бар.

Ендігі туған жігіттің,

Маңдайының соры бар, – деген.

(Жалғасы 5-бетте)8-бет

АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ 
МАҢЫЗЫ

Қазақстан Республикасының Конс-

титуциясында айтылған құқықтық 

мемлекет құрудың к�рінісі еліміздегі 

құқықтық мәдениеттің қалыптасу 

деңгейімен айқындалады. Құқықтық 

мәдениеттің мүмкіндіктері арқылы 

құқық бұзудың алдын алып, қоғамдық 

тәртіпті күшейтіп, қылмысқа қарсы 

күрестің тиімділігін арттыра аламыз. 

Қазір құқықтық сауаттылық та мықты 

болуы керек. Құқықтық мәдениет жоқ 

жерде құқықтық жүйе де қауқарсыз. 

Расында,  адамның құқықтық 

белсенділігі құқықтық мәдениеттің 

жоғары деңгейін к�рсетеді. Қоғамда 

к�п айтылып, к�п сынға ұшырайтыны 

к�бінде білім, денсаулық, ішкі істер, 

жергілікті атқарушы билік қызмет-

керлері. Бұлармен барлығымыз тығыз 

байланысамыз. Осы саланың маман-

дарын халық арасында жекк�рінішті 

қылып к�рсету қаншалықты тиімді? 

Бұл туралы заң ғылымының кандидаты, 

профессор Нұрлан Апахаев түсіндіріп 

берді. 

«Білесіз бе, біз бұлармен барлығы-

мыз байланысамыз. Білімді, меди-

цинаны, полицияны, әкімдіктерді 

жамандағанда басқа баратын жеріміз 

қайсы? Мысалы, білім саласын жама-

Жолан жолы...

САҒАТПЕН 
сырласу
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ЖОЛДАУ: КЕШЕ ЖӘНЕ БҮГІН

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

�ткен жылғы Жолдауында с�з болған әлеуметтік 

жобалардың барлығы бірдей жүзеге асты. Шағын 

және орта бизнесті дамыту арқылы халықты 

жұмыспен қамтамасыз етуге қаржыны к�бірек 

жұмсадық. Естеріңізде болса, Президентіміз 

Т�тенше жағдай бастала сала елдің әлеуметтік 

жағдайын түзеуге 5,9 трлн қаржы б�лді. Бұл 

бюджеттік шығынды 20-30 пайызға к�бейтті. 

 Ендеше, ол қаржыны қайдан алдық? Бюд-

жетке �ткен жылы 8 трлн табыс түссе, к�п 

кәсіпорындардың жұмысын тоқтатқаны сал-

дарынан биылғы бюджет алты жарым трлн 

ғана  болайын деп тұр. Біз бюджеттегі жетпеген 

қаржыны Ұлттық қор трансфертінің к�лемін 

к�бейту арқылы алдық. 

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

�ткен жылғы Жолдауында �те үлкен инвести-

циялық  жобаларды іске асыру мәселелері де с�з 

болған еді. 2кінішке қарай, биылғы әлемдік 

пандемияның кесірінен, к�п саланың жұмысы 

тоқтап қалуынан әрі  мұнай бағасы түсіп 

кеткендіктен, бюджет т�мендеп кетті. Жалпы ішкі 

�нім жоспарлы 4-5 пайыз �сімнің орнына биыл 

2-3 пайызға т�мендейді деген болжам бар. Бірінші 

жартыжылдықта �ткен жылғымен салыстырғанда 

ЖІ2 2-3 пайызға т�мен деді. Демек жобалаған 

�сім болмай қалды. Сондық тан, �кінішке қарай 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың был-

тырғы Жолдауында к�птеген �зекті мәселе 

к�терілді. 

Жолдауда алға қойған міндеттер әлемдік пан-

демия жағдайында онлайн-шараларға ауысты. 

Яғни онлайн түрде де бірқатар жұмыс атқарылды. 

Панде мия кезінде туындаған мәселенің к�пшілігі 

қалып тасып келе жатқан ақпараттық қоғамның 

�зекті тұстарын айқындап берді. Бұл технологи-

ялар мен ақпараттарға қолжетімділік мәселесі. 

Қаламен салыстырғанда ауыл – ақпараттық-

технологиялық, әлеуметтік жағдайы тұрғысынан 

проблемалы территорияға жатады ғой. Пандемияда, 

негізінен, ауыл, шалғай �ңірлер кедергілерге к�п 

кезікті. С�йте тұра Жолдауда айтылған әлеуметтік 

к�мек к�рсету мәселесін ұмыт қалдырған жоқпыз. 

Оны да ұмытпайық. Жағдайы т�мен отбасыларға 

әлеуметтік к�мек беру сол Жолдауда айтылған 

әлеуметтік қолдаудың бір жолы деп есептеймін. 

Қоғамда жағдайы т�мен отбасылардың, әлеуметтік 

топтардың к�бейіп кетуі әлеуметтік кауіпсіз ортаның 

қалыптасуына кедергі келтіруі мүмкін. 'леуметтік 

қауіпсіздікке қатысты жайттарды қатаң ескеру ке-

рек. Жақсы �мір сүруі, жақсы орта қалыптасуы үшін 

адамдар �зін әлеуметтік қауіпсіз сезінуі қажет. Ал 

әлеуметтік жағдайдың т�мендеуі түрлі қылмыстарға 

ұрындырып, әлеуметтік қауіпсіздік тепе-теңдігі 

бұзылады. Бұл �те маңызды мәселе. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

Қазақстан халқына арнап жариялаған  алғашқы  Жолдауына 

да бір жыл толып отыр. Жолдауда алдағы дамуымызға 

қатысты саяси, экономикалық, әлеуметтік, аймақтардың 

дамуы сияқты басымдықтар анықталған болатын, 

биылғы әлемді жайлаған қиындықтарға қарамастан, 

сол бастамалар мен тапсырмалар жүйелі түрде іс жүзіне 

асып жатқанын байқап, сезініп отырмыз. Президент 

осы кезеңде сабақтастықты сақтай отырып, халық 

үніне құлақ асатын мемлекет қалыптастырып жатыр. 

Мемлекеттік органдар жаңа форматта жұмыс істеп, 

халықтың к�ңілінен шығу үшін аянбай қызмет етіп 

жүр. Елде тұрақты  дамуды қамтамасыз ету үшін саяси, 

экономикалық және әлеуметтік реформаларды қатар 

алып жүруіміз керек деген бастамасы іс жүзіне асып, 

Ұлттық кеңес осы бағытта нәтижелі қызмет атқарды. 

Былтырғы Жолдауда партиялық құрылыс үдерісін 

жалғастыру мәселесі к�теріліп, бүгінде отандық саяси 

партиялар жұмыстарын жүйелеп, «Нұр Отан» партиясы 

�з дамуында жаңа сатыға к�теріліп, партияішілік сайлау, 

праймериз �ткізеді. Бұл �з кезегінде басқа партияларға 

үлгі әрі түрткі болады деп сенемін. Қоғам ішінде еркін 

бәсекелестікті қалыптастырып, азаматтық қоғамның 

сапалық тұрғыда жаңа деңгейге �суіне әсер ететіні белгілі. 

Жолдауда к�терілген минингілер, сайлау, саяси партиялар 

ж�ніндегі заңдар қоғам ішінде кеңінен талқыланып, қоғам 

�кілдерінің ұсыныстары мен толықтырулары таразыла-

нып, парламентте қаралып, қабылданды. Азаматтардың 

құқықтары мен қауіпсіздіктерін қамтамасыз етуге байла-

нысты Жолдауда к�терілген жайттар бүгінде шетінен іске 

асырылып, құқық қорғау саласына қатысты мәселелер 

Ұлттық кеңестің арнайы жұмыс тобы мен қоғамның 

талқылауынан �тті. 'лемді жайлаған індеттің салдары-

нан жарияланған пандемияның салдары бізге де кесірін 

тигізді, соған қарамастан Жолдауда айтылған қаржы-

экономикалық бағыттағы бастамалар жүйелі түрде 

іске асып келеді. Ең басты айтатынымыз – әлеуметтік 

салаға бағытталған бастамалардың барлығы тұтастай 

іске асып, халық бүгінгі қүрделі кезеңде мемлекеттің 

қамқорлығын сезініп отыр. 'лемнің �зге мемлекеттерімен 

салыстырғанда білім беру, денсаулық сақтау саласы 

халыққа тегін қызмет к�рсетіп отырғаны белгілі. Жол-

дауда айтылған ұстаздардың, дәрігерлердің, мәдениет 

пен әлеуметтік сала қызметкерлерінің еңбекақылары 

�сіп, биыл да жалақы к�терілмек. Иә, бәрімізге белгілі, 

ұстаздар мәртебесіне қатысты арнайы заң қабылданды, 

еңбекақылары едәуір �сті. Денсаулық сақтау саласында 

да оң �згерістер болды. К�п балалы және әлеуметтік 

тұрғыда аз қамтылған отбасыларды қолдау да оң нәтижесін 

берді. Былтыр атаулы әлеуметтік к�мекті 485 мың отбасы 

алды. Мемлекет басшысының «Қазақстан  Республикасы 

азаматтарының борыш жүктемесін азайту туралы» 

Жарлығына сәйкес 500 мыңнан аса отандасымыздың 

300 мыңға дейінгі қарыздарын жауып, 1,2 млн азаматтың 

айыптары мен оның �сімдері кешірілген, бұған мемлекет 

тарапынан 149 млрд теңге б�лінді. Жалпы �ткен жылдың 

сынақтары мен қиындықтарына қарамастан, Мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына арналған алғашқы Жол-

дауы мазмұны мен ауқымы жағынан елдік мәселелерді 

тұтас қамтып, жыл ішінде нәтижелі іске асып, алдағы 

дамуымызға қарқын берді деп нық сеніммен айтуға бо-

лады.

Енді телеарнадан отандық �нім 

к�бірек к�рсетілетін болады. Елдің 

әлеуметтік-экономикалық �мірін, 

мемлекеттік органдардың қызметін, 

 сонымен қатар мемлекеттік бағдарла-

малар мен бастамалардың іске асырылуы 

к�рсетілетін бағдарламалар к�беймек. 

Министр бұған дейін айтылып жүрген 

мемлекеттік телеар налардың жұмысына 

қатысты к�птеген ұсыныс пен сын-

пікірлердің ескерілгенін атап �тті. 

«Азаматтардан арналарда ойын-

сауық пен сериалдардың к�п к�р-

сетілетіні жайлы к�птеген шағым түсті. 

Осыған байланысты жаңа мау сымнан 

бастап шетелдік ойын-сауық мазмұнды 

бағдарламалар мен сериалдарды  сатып 

алуды 30%-ға қысқартамыз деген шешім 

қа былданды. Алайда түрік сериалда-

рын түгелдей алып тастауға болмай-

ды. Бір аудиторияның қамын ойлап, 

екінші аудиторияны елеусіз қалдыра 

алмаймыз.  Бір аудитория оны қалап, 

күтіп отырады. Апаларымыз әр сериал 

кейіпкерінің тілеуін тілеп отырады. 

 Солармен бірге қуанып, бірге мұңаяды. 

Ол аудиторияның мүддесін таптай 

 алмаймыз» деді Аида Балаева.

Дегенмен, осыдан кейін мемле-

кеттік телеарналарда  жаңа  маусымда 

түрік сериалдары әдеттегіден аз 

к�рсетіліп, отандық �нім к�бірек 

к�рсетілетін  болады. Елдің әлеуметтік-

экономикалық �мірін, мемлекеттік 

органдардың қызметін, сонымен 

қатар мемлекеттік бағдарламалар 

мен бастамалардың іске асырылуы 

к�рсетілетін бағдарламалар к�бейеді 

деп күтіліп отыр. Отандық  сериалдар 

мен деректі  фильмдерді  экранға 

шығару мақсатында «Қазақфильмнің» 

негізгі серіктесі болу да министрліктің 

жоспарында бар. 

«Қазір мемлекеттік бағдарлама ларды 

кеңірек жария етуге, талдау материалда-

рын к�бірек жасауға бағытталған нақты 

пікірлер бар. Бұл мемлекет саясатын 

кеңінен таныстыруға мүмкіндік береді. 

Белгілі бір бағдарламаларға немесе 

бастамаларға қатысты сараптамалық 

Жақында анам Facebook желісін 

қарап отырып: «Қызым, қарашы, 

б ізде  керемет  жаңа  іс  басталып 

 жатыр екен» деді. 'лгі жаңалықты 

оқып әрі қуандым, әрі таңғалдым, 

әрі сүйсіндім. Қуанғаным, кезінде 

бізде болмаған мүмкіндік қазіргі 

мектеп оқушыларының маңдайына 

бұйырыпты. Таңғалғаным, осы бір 

үлкен, сауапты істің басы-қасында 

жаңашыл ұстаз Амандық Есқали жүр 

екен. Қасына к�мекші жинап, демеуші 

тауып бір �зі іс бастапты. Сүйсінгенім, 

бұл біздің елде бұрын-соңды болмаған 

жоба. Сонымен, жақында Атырауда 

ат спорты және садақпен ату мектебі 

ашылмақ. Бұл жобаның ерекшелігі – 

Атыраудың елу мектебінің әлеуметтік 

жағдайы т�мен 100 оқушысына атқа 

міну мен садақ атуды тегін үйретеді 

екен. Бұл оңай жұмыс емес. Себебі қазір 

қолында тек жер телімі бар Амандық 

Бағытұлы демеушілер к�мегімен он 

Қ о ғ а м д ы қ  б і р л е с т і к  ұ й ы м -

дастырған мүшәйраның мақсаты – 

Ұлық Ұлыс мекені болған ұлы дала 

мен Ұлытаудың тарихи маңызын 

 насихаттау,  ел ішіндегі  бірлік, 

татулық, тұтастық мәселелерін 

шешудегі «Т�рт босаға» жүйесінің 

(бағаналы жұртында қалыптасқан) 

тарихи мәнін ашу және Кәдір, Шегір 

би, Бабыр Б�кеншіұлы, Сандыбай 

Т�лекұлы, Ерден Сандыбайұлы 

т ұ л ғ а л а р ы н  � л е ң м е н  � р н е к т е у 

 болатын. «Ұлытауым – Ұлы Дала 

киесі» мүшәйрасы �тетіні туралы 

хабар бұқаралық ақпарат құралдары, 

әлеуметтік желілер арқылы қалың 

жұртшылыққа құлағдар етілді.  Маусым 

айында жарияланған жыр жарысы 

1 тамызда аяқталуға тиіс болатын. 

Бірақ еліміздегі қазіргі қалыптасып 

к�п инвестивциялық жобалар, оның ішінде жол 

салу, кейбір �ндірістерді құру мәсе лелері тоқтап 

тұр. Иә, бастап қойған жобалар баяу болса да 

жалғасып жатыр. Ал аса ауқымды, үлкен жобалар-

ды тоқтатуға мәжбүр болдық. Мәсе лен, Жамбылда 

үлкен металлургиялық зауыт бар еді, соны әзірге 

тоқтатып қойдық. 'рбір �ңірден, облыстан осын-

дай мысалдар келтіруге болады. 

Екінші мәселе, Самұрық-Қазына, Бәйтерек 

секілді үлкен квазимемлекеттік кәсіпорындардың 

қаржыландыруымен жүретін кейбір жобалар да 

кідіріп тұр. Ол да пандемияның кесірінен бюджетті 

үнемдеу мәселесінен туындаған іс-шаралар дер 

едім. Олардың біреуін мысалға алайын. Оны 

біреулер қате жоба деп те айтып жүр, жеке  басым 

қате жоба дей алмас едім – к�пшілік ЛРТ деп 

атап кеткен астанадағы жеңіл транспорттық 

жүйе. Оның құрылысына бюджеттен де қаржы 

б�лінетін. Транспорттық жобалар қазірше тиімді 

емес екеніне к�пшіліктің к�зі жетіп отыр. Бұл 

кәсіпкерлік жоба болғанымен, субсидиясы бар 

жоба. Болашақта құрылысын жалғастырармыз, 

әзірге тоқтатуға мәжбүрміз. 

Қорыта айтқанда,  Жолдауда айтылған 

әлеуметтік саланың барлығы орындалып жатыр, 

пандемияның экономикалық кедергілеріне бола 

үлкен кәсіпорындар мен инвестициялық жобалар-

ды үнемдеуге к�ңіл б�ліп отырмыз. 

2020 жыл «Еріктілер жылы» деп белгіленгенінде 

де үлкен бір жанашырлық жатқандай. 2020 жыл 

шынымен еріктілерге мұқтаж болған жылға ай-

налды. Жастар ғана емес, күллі қоғамның барлық 

жастағы мүшесі жұмылып еңбек еттік. Азаматтық 

қоғам концепцияларына қатысты проблема-

ларды айтуы да Президентіміздің бүгінгі күннің 

тамыр бүлкілін д�п басуы дер едім. Қоғамдық 

сананың к�теріліп келе жатқанына, халықтың 

белсенділігінің артқанына куә болып отырмыз. 

Жолдауда к�терілген басым бағыттардың 

ішінде дәл �зіме, әлеуметтанушы ретінде маған 

ерекше ұнағаны – инклюзивті қоғам құру мәселесі. 

'л-Фараби атындағы ҚазҰУ-да инклюзивті қоғам 

құруға байланысты к�птеген іс-шаралар �ткіздік, 

�зіміз де конференциялар ұйымдастырып, 

қатыстық. Мысалы, «әл-Фараби әлемі» атты 

жыл сайын �тетін  конференция аясында 

инклюзивті қоғамға байланысты арнайы іс-шара 

ұйымдастырдық. Студенттер белсене қатысты. 

Инклюзивті қоғамға байланысты к�п мәселелер 

к�теріліп, әлі де айтыла түсуі керек деп ойлаймын. 

Пандемия жағдайындағы қашықтан оқытуды 

алайық. К�п адам қатты қиналды. Ал мүмкіндігі 

шектеулі, �зіндік ерекшелігі бар адамдарды оқыту 

мәселесіне кім алаңдады? Қашықтан оқуға байла-

нысты олармен қалай жұмыс жүргізілді? Осы про-

блемаларды да ұмытпайық. 

пікір әрқашан маңызды. Келесі жылдан 

бастап жаңа форматта жұмыс істейміз» 

деді Балаева.

Сонымен қатар министр «әл-Фараби» 

телеарнасының ашылмау себебі мен 

бірнеше телеарнаның �згерістері туралы 

да баяндады. Айтуынша, пандемияның 

экономикалық жағдайға әсер етуіне 

байланысты, «әл-Фараби» телеарнасын 

іске қосудан бас тарту туралы шешім 

қабылданған. Естеріңізге сала кетейік, 

бұған дейін екі жаңа арнаның іске қо-

сылатыны хабарланған болатын. Аида 

Балаева қазір қолданыстағы арналардың 

мазмұнын жақсарту туралы шешім 

қабылданғанын жеткізді. Нақты айтқанда, 

«Еларна» мәдени-білім арнасы ретінде 

жұмыс істесе, Kazakh TV арнасына ребрен-

динг жасалады.

Қазіргі таңда Ақпарат және қоғам-

дық даму министрінің тапсырмасымен 

қарастырылып жатқан бас тамалар бар. 

Мәселен – еліміздің кабельдік оператор-

лары арқылы тарайтын шетелдік теле-

арналарды қазақ тіліне аудару. 'рине, 

кез келген елдің ертеңі – бала тілінде. 

Сондықтан бұл жұмысты шетелдік таны-

мал  мультфильм арналарынан бастау  керек 

деген ұсыныс бар. Нәтижесінде «Балапан» 

телеарнасының �німдері кеңейтіледі. 

«Біз Nickelodeon, TiJi, Disney сияқты 

танымал анимациялық контентті қазақ 

тіліне аудару туралы шешім қабылдадық. 

Бұл біздің балаларымызға мемлекеттік тіл-

де с�йлеуге мүмкіндік береді. Бұл жұ мыс-

ты күзде бастаймыз» деді Аида Балаева.

Бұл бастамалар қоғамдық талқы-

лаудан �тіп, тиісті мамандардың, сарап-

шылардың,  зиялы қауымның, ата-

аналардың қолдауымен жүзеге асырылып 

жатқан дүниелер. Ақпарат және қоғамдық 

даму министрлігі үшін ең бірінші міндет 

– «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

тиімділігі. Бұл бағытта министрліктің 

б а р л ы қ  м ү м к і н д і г і  б а р .  О с ы н д а й 

жұмыстардың нәтижесінде ғана «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске асыруда 

жаңа серпін байқалмақ.

Ақбота ҚУАТОВА

екі жылқыға арналған қора-жай салу, 

азық-ш�п дайындау, қалалық білім 

б�лімінен оқушылар құжаттарын 

әзірлеу жұмысында жүр. Бұл оның 

негізгі ұстаздық қызметінен б�лек, 

қоғамдық жұмысы екенін ұмытпаған 

ләзім. Қол соғып қуанатын-ақ шаруа. 

Атбегілік, мергендік – қазақтың 

қанына біткен қасиет. Бұл іске Амандық 

Бағытұлы кездейсоқ келмепті. Бұған 

дейін  елімізде тағы да тұңғыш рет мек-

теп оқушыларынан құралған  «Бабалар 

із імен» атты аттылы экспедиция 

ұйымдастырған. Оқушыларын жылқы 

малын баптауға, құрметтеуге, туған �лке 

тарихын терең түсінуге үйреткен ұстаз 

ісі к�пге �неге. Бұл орайда азаматқа тек 

қана сәттілік тілейміз... 

Айжамал ОТАРБАЕВА,
Х.Досмұхамедов атындағы

Атырау мемлекеттік университетінің
І курс студенті

ТЕЛЕАРНАЛАР 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ ДЕН ҚОЙМАҚ

ЕЛДІК МӘСЕЛЕЛЕР 
КЕҢІНЕН 

ҚАМТЫЛҒАН

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР 
ІСКЕ АСЫРЫЛДЫ

ИНКЛЮЗИВТІ ҚОҒАМНЫҢ 
БОЛАШАҒЫ ЗОР

БАБАЛАР 
ІЗІН ЖАЛҒАҒАН

Ұлытауым – Ұлы дала киесі

Жуырда ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму 
министрі Аида Балаева 
Қазақстан Президентінің 
телерадиокешеніне берген 
сұхбатында жаңа маусымда 
телеарналарда қандай 
өзгеріс болатынын айтты. 
Министрдің айтуынша, 
мемлекеттік телеарналарда 
сериалдар мен ойын-
сауық мазмұнындағы 
бағдарламалар азайып, 
олардың орнына 
қазақстандықтарға 
мемлекеттік 
бағдарламалардың жүзеге 
асырылуы көрсетілмек. 

Нұрлан СЕЙДІН, 
саясаттанушы, «Ғылым 
ордасы» РМК Бас 
директорының ғылым және 
халықаралық байланыс 
жөніндегі орынбасары, тарих 
ғылымының кандидаты

Сапарбай ЖОБАЕВ, 
экономика ғылымының кандидаты

Гүлнафис ӘБДІКЕРОВА, 
әлеуметтанушы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
профессоры, әлеуметтану ғылымының докторы

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы Жолдауында мемлекетіміздің алдағы мерзімдегі бағыт-бағдары айқындалып, ішкі, 
сыртқы саясат пен экономикадағы басымдықтары белгіленетіні белгілі. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен гүлденуінің негізі» атты алғашқы Жолдауындағы басты басымдықтардан нені байқадық? Иә, қоғамдық диалог тақырыбы Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың алғашқы Жолдауының өзегі деуге болады. Елдегі саяси жүйені кезең-кезеңімен жаңғырту мәселесін айтқан Президент: «...Елдің қоғамдық-
саяси өмірін жаңғыртпайынша, табысты экономикалық реформаларға қол жеткізу мүмкін емес» деп атап көрсетті. Жолдауда одан өзге көппартиялықты одан 
әрі дамыту, қоғамдық келісімді сақтау, халықпен тиімді байланыс орнату, митингілер, БАҚ, сайлау туралы заңнаманы жетілдіру сияқты мәселелер де көтерілді. 
Тұңғыш Жолдауында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі қоғамдық келісімді нығайтудың негізгі кілті – тіл мәселесіне де ерекше тоқталды. Ендеше, сол 
Жолдауда көтерілген негізгі мәселелер бүгінде қалай жүзеге асты? Саяси-экономикалық, әлеуметтік тұрғыдан ол мәселелердің механизмдері қалай талданып, 
жіктелді? Бұл туралы сарапшы-мамандар жан-жақты айтып береді...

Мен – жылқышының немересімін. Атам Қасымғали жылқы баққан, ат баптаған, 
ұжымшардың әртүрлі жарыстарына ат қосқан мықты жылқышы болған екен. 
Әкем Рахымжан да аттың құлағында ойнайтын. Өзі үнемі «Әкем қауіптенгендіктен 
мені шабандоз етпеді» деп отыратын. Бірақ жылқыны өте жақсы көрді. Үйімізде 
де жылқы мүсіні көп. Жазғы демалыста әпкем Жансая екеумізді Астанадағы 
ипподромға апарып, атқа өзі отырғызып үйретіп еді.

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС қолдауымен Жезқазған қаласындағы 
«Қазақтың Кетбұқасы» қоғамдық бірлестігі «Ұлытауым – Ұлы Дала киесі» деген 
тақырыпта жазба ақындардың республикалық мүшәйрасын жариялаған еді. 

отырған карантин жағдайына бай-

ланысты ақындарға мүмкіндік беру 

мақсатымен мүшәйраның аяқталу 

мерзімі 1  тамыздан 10 тамызға дейін 

ұзартылды.

 Республикалық жыр жарысының 

дүбірі еліміздің түкпір-түкпіріне ғана 

жетіп қойған жоқ, Қазақстанның 

 аясынан тыс жерлерге де жетті. 

Алыстағы Моңғолияда тұратын 

қ а н д а с  б а у ы р ы м ы з  д а  а т а л ғ а н 

м ү ш ә й р а ғ а  қ а т ы с у ғ а  � т і н і ш 

білдіріп, ұйымдастыру комитетіне 

�леңдерін жолдады. Ұйымдастыру 

комитетінің ұйғарымымен моң-

ғо лиялық азаматтың �леңдері де 

м ү ш ә й р а ғ а  қ а т ы с т ы р ы л а т ы н 

 болып шешілді. Сонымен, маусым 

айынан 10 тамызға дейінгі уақыт 

аралығында ұйымдастыру тарапына 

69 автордың �леңдері келіп түсті. 

Бұл �леңдердің ішінде мүшәйра 

ережесінде к�рсетілген талаптарға 

с а й  к е л м е й т і н  ш ы ғ а р м а л а р  д а 

кездесті, кейбіреулерінің к�ркемдік 

дәрежесі сын к�термеді. Қазылар 

алқасы 69 автордан түскен �леңдердің 

әрқайсысын мұқият сараптай келіп, 

жыр жарысының женімпаздарын 

анықтады. Бас бәйгені Кенжебай 

Ахметов (Жезқазған қаласы) иеленді. 

Бірінші орынды Ғазиз Ештанаев 

(Жезқазған қаласы) қанжығасына 

байлады. Екінші орынға Дәулеткерей 

Кәпұлы (Нұр-Сұлтан қаласы) ие 

болды. Үшінші орынды Болат Асанов 

(Жаңаарқа ауданы) еншіледі.

Арнайы жүлделер де �з иесін 

тапты. Сандыбай батыр атындағы 

жүлдені Қуанбай 'скерхан иеленді. 

Кәдір би атындағы жүлдеге Салта-

нат Смағұлтегі (Қарағанды қаласы) 

ие болды. Шегір би атындағы жүлде 

Біржан Ахмерге (Нұр-Сұлтан қаласы) 

бұйырды. Бабыр би атындағы жүлде 

Айзада Рахымжановаға (Қараған-

ды қаласы) табысталды. Ерден 

сұлтан атындағы жүлде Иманғазы 

Нұрахметұлына (Нұр-Сұлтан қаласы) 

берілді. Ынталандыру сыйлықтарына 

Нұрмұханбет Дияров (Ақт�бе қаласы), 

Мирас Асан (Нұр-Сұлтан қаласы), 

Олжас Қасымов (Семей қаласы) ие 

болды. «Қазақмыс» корпорациясы 

кәсіподағының арнайы сыйлығы 

Сұраған Рахметұлына (Моңғолия) 

тағайындалды. «Қазақмыс» кор-

п о р а ц и я с ы  « Ж а с т а р  б о л а ш а қ » 

қоғамдық бірлестігі тағайындаған ар-

найы сыйлықты Мұқағали Сейтқазы 

(Жезқазған қаласы), Абай Ораз 

(Сәтбаев қаласы), Жәнібек 'лиманов 

(Қарағанды қаласы) иеленді. 

Сара Смағұл,
«Ұлытау және Ұлт» журналының 

бас редакторы, қазылар 
алқасының мүшесі
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ІЗДЕП ЖҮРМІН

«Ана тілінің» сұхбаты айдарының бүгінгі кейіпкері – ҚР Парламенті  
Мәжілісі бірінші шақырылымының депутаты, қазақ тілінде тұңғыш 
жазылған «Халықтың көші-қоны туралы» заңының авторы, мемлекет 
және  қоғам қайраткері Әкім Ысқақ. Көпшілік хабардар болар, дәл осы 
көші-қон туралы заңның арқасында алыс және жақын шетелдер-
ден 300 мыңға жуық отбасы, яғни 1 миллионнан аса қандасымыз 
атамекенге оралды. Мемлекеттік қызметтен бөлек, шығармашылық 
саладағы еңбегі де ұшан-теңіз. Жеті өнер түйіскен оның қаламынан 
туған «Жүректегі жазулар», «Адам іздеп жүрмін», «Көңіл қымбат», 
«Алтыным» атты кітаптары  өз оқырманы бар шығармалар 
қатарында. Сонымен, бүгінгі сөз ұстаздар әулетіндегі отбасы 
өнегесінен басталып, қоғамдық келелі тақырыптарға ауысты.  

– С5з басын әке 5негесі, ана мейірімі, 
отбасы тәрбиесінен бастасақ дейміз. Олар 
сізге не үйретті? Қандай ортада 5стіңіз, нені 
армандап, кімді үлгі тұттыңыз?

– Шынында да, мен бақытты  ортада �мір 
сүрген адаммын. 2з ұяма, қара шаңырағыма 
ризамын, қарыздармын. Атам жарықтық 
елге сыйлы, белгілі ұстаз, Қазақстанның 
еңбек сіңірген мұғалімі атанған азамат еді. 
Күллі республика таныды. 'кем атамның 
жолын жалғады. Мен де солардың жолынан 
алысқа ұзап кете қоймаған секілдімін. 

'кеміз бен анамыз үйленгеннен кейін 
алты жылдан соң дүние есігін ашыппын. 
'ке мен шешеге бала қайда, оның үстіне 
әкем – атамның жалғыз ұлы, қазақтың 
дәстүрімен ата-әженің бауырында �стім. 
Үлкендерге құрметі болар, әрі �з заманының 
тәрбиесі солай ғой, анам ешқашан атымды 
атаған емес, «Үлкен бала» дейтін. 

К�зі тірісінде атам жарықтық үнемі 
әлдене жазып отыратын. Қайтыс болған 
с о ң ,  ж ұ м ы с  ү с т е л і н і ң   т а р т п а с ы н д а 
сақталған қалың жазбасын таптық. 
Ұрпағына арнаған �сиеті екен. Кейін 
тоқсан жылдығына сол �сиеттерін кітап 
етіп  бастырдым. «Айналайын дарым менің, 
«атам бізге арнап жазған екен» деп мән 
беріп, зер  салып оқысаңыздар ең ізгі бір 
арманымның орындалғаны деп білемін» 
деп  басталыпты... Атамның сол �сиеті менің 
кейінгі ғұмырымда жаныма жалау болды. 
«Ойсыз к�збен қарасаң, �мір сүреңсіз, 
ойлы к�збен қарасаң, әрбір сәттің аста-
рында мағына бар, �неге бар», «Наданның 
к�з імен қарасаң,  �мір  т іпт і  қызық 
емес, ал �мірге іңкәр адамның к�зімен 
қарасаң, іздегеніңді табарың хақ», «Қара-
ғым, асыл арманды, мағыналы мақсатты 
к�здегенде ғана мұратыңа жетесің», «2мірді 
адамдықтың  жолына арнағанда ғана 
мәртебең биіктейді»... Ата с�зі дана лыққа 
үйретті. Кішкентай кезімде Қасым деген 
інім екеумізге: «Ана қарлығаш не істеп 
жүр: Балапандарына жем тасып жүр. Анау 
құмырсқа не істеп жүр: Қыстың қамын 
ойлап жүр. Мынау бал арасы не істеп жүр: 
Балын жинап жүр. Адам да қарап отыр мауы 
керек, еңбек еткені ж�н» деп отыратын. Ата 
�негесі мен үшін үлкен �мір мектебі еді.

Балалық шаққа оралсам, сол бір 
мұңсыз, бақытты қара шаңырақ к�зге 
елестейді. Атамның берген тәлім-тәрбиесі 
ерекше еді. Т�рт-бес жастағы кезім. Атам 
мектеп жақтан с�мкесін, географиялық 
картасын қолына ұстап келе жатады. «Ата-
а-а» деп, алдынан қуана жүгіре шығамын. 
Қолындағы с�мкесі мен картасын алып, 
үйге алып кіремін де б�лмесіне апарып 
қоямын. Қайта шаттана шығып атамның 
қолына су құямын. «'п-бәрекелде! 'кімтай 
үлкен жігіт болды, міне, атасының қолына 
су құюға жарады, бағың ашылсын» деп 
батасын береді. Былай қарасаң, жай ғана 
к�рініс, бірақ атамның сол батасында үлкен 
тәрбие бар екен ғой. 

Атамның �леңдері де бар. Мына �леңін 
әлі күнге жатқа айтамын: 

Дарын болып қала білші, ағайын.
Жалын болып жана білші, ағайын.
Күнім болып күлімдеші, ағайын.
Пенделігің білінбесін, ағайын.
К�ңілімнің қошы болшы, ағайын.
2мірімнің досы болшы, ағайын
Жақсылығың к�з ілмесін, ағайын,
Жамандығың сезілмесін ағайын.
Атам нағыз ұстаз еді. 'лі күнге дейін 

менімен бірге жүрегімде �мір сүріп 
келеді. Атам Т�ле би ауданы «Қазақстан», 
 « Д и  қ а н к � л »  м е к т е п т е р і н  а д а м д а р -
ды жұмыл дырып жүріп �зі салдыртқан. 
Солардың алғашқы директоры болды. 
1940 жылы Б�ржар ауылында мектеп сал-
дыртып, кімнің атын береміз дегенде, 
мектеп  директоры ретінде Абайдың есімін 
атапты. Ол кезде «Абай жолы» жарық 
к�рмеген. Абай �леңдерін, Абай атын к�п 
ешкім біле бермейді, азын-аулақ адамға 
ғана  таныс. Содан к�п адам қарсы болады, 
 аудан бекітпепті. Атам облысқа барып, Абай 
�леңдерін жатқа оқып, Абай есімін мектеп-
ке бергізген екен. Республикадағы Абай 
атын иеленген тұңғыш мектеп – сол мектеп. 

Сегізінші сыныпта оқып жүргенде атам 
қайтыс болды. Жүрегім қан жылап, �зімше 
�лең жаздым. 

Мектеп жақтан күлімдеп келе жататын,
Үйге жете дауыстап тіл қататын,
«Ата» деумен жүгіретін немере,
Осы к�рініс мол қуаныш табатын...
'жем мен мектепке бармай  тұрып-ақ 

ертегі-жырды оқып, құлағыма құйып 
тастаған еді. Ол кісінің балаға деген 
мейірімі �те ерекше болатын. Ауырып 
қалсақ, айналып-толғанып шыға келеді. 
Ыстық қылып кеспе к�же жасап, айран 
қосып ішкізетін. Одан кейін к�рпеге орап 
жатқызып қояды. Терлеп ұйықтап қаламыз. 
Сәлден соң к�зімізді ашсақ, қасымызда 
тағы да үйіріліп-т�гіліп отырады: «Алты-
ным, тіфай-тіфай, жақсы болып қалдың 
ба?» деп мейірімін т�ккенде, тіпті ауырып 
жата беруге ұялып кететін едік. 

Кейін есейдік, студент атандық. 'жем 
сонда да мен деп алаңдауын қойған емес. 
Ибрагим деген досым бар-тын. Сенбі 
күндері  әртүрлі  сылтаумен,  ерекше 
�тінішпен т�рт-бес шақырым жердегі 
«Ықылас-Темір» ауылына алып кететін. 
Оның сүйген қызы бар дегендей, жастық 
дәурен ғой. Мен серік болып бірге жүремін. 
Сонда таңға жуық үйге келіп, сыртқы 
дарбазаны абайлап ашып жатсам, есіктің 
алдындағы орындықта әжем күтіп оты-
ратын. «Балам, келдің бе? Енді сен де 
ұйықта, мен де ұйықтайын» дейтін. «Неге 

ұйықтамағансыз?» десем, «Айналайыным-
ау, т�сегің бос тұр, қалай к�з ілемін» 
дейтін. 'жемнің 1963 жылы атымды  жазып 
тоқытқан кілемі бар. Кілемді к�рген  сайын 
�ткеннің �негесін, �мірін к�ргендей бола-
мын. 2ткеннің маған артқан үміті, маған 
сыйлаған махаббаты еске түседі. Т�рт 
сыныптық білімі болса да әжем к�кірегі 
ояу, к�зі ашық жан еді. Түрлі мерекелерде 
ашықхатқа тілек жазып, құттықтайтын. 
Бірде архивімді ақтарып әжемнің �з 
қолымен жазған бір бума құттықтауын 
 тауып алдым. «Айналайын, 'кімтай! 
Мерекең құтты болсын, қатарыңның алды 
бол, денсаулығыңды күт. 2мірің білім мен 
шуаққа толсын, армандарың орындалу 
 жолында аянбай еңбек ет, балам. Құдай 
сенің қызығыңды к�руді жазсын. Апаң, 
23-ақпан, 1981 жыл» депті. Иә, мұны мен 
де балаларыма, немерелеріме деп сақтап 
отырмын. 

'кем �те қарапайым, бірақ білікті ұстаз, 
кәсіби маман. Атам ауыл мектебін жиырма 
жыл басқарса, әкем де сол  мектепте отыз жыл 
директор болды. 'кем  мектепте ғана емес, 
үйде де нағыз ұстаз еді. Біреуімізге  дауыс 
к�терген емес, бәрін ақылмен шешетін. 

10  сыныпта жүргенде Алматыға, 
ҚазГУ-ға барамын дей бастадым. 'кем 
жайлап қана: «'кімтай, Алматы деген 
үлкен қала. Ол жерден адасып кетуге де 
болады. Оның үстіне ол жақта ешкімді 
танымаймын. Жақындау жерге барсаңшы» 
деді. Атаның баласы болып �скен мен 
�з айтқанымда табандап тұрып алдым. 
С�йтіп жүргенде мектебімізге Жұмабек 
Еділбаев деген  жазушы келіп, үлкен кездесу 
�тті. Жазушы болсам, журналист болсам 
деген арманым бар ғой. Қатты қуандым. 
'кем де Жұмабек ағайды үйге шақырып, 
қонақ етіп күтті. Біраз әңгімелесіп отырған 
соң, «'кімтай, жазушы ағаңа �зің шай 
құйып берші, мектепте шұғыл шаруам 
бар еді» деп шығып кетті. 'кем менің 
қуанышымды сезіп, жазушы ағасымен 
оңаша қалсын, ақтарыла с�йлессін деп 
шешкені екен ғой. 'ңгімелесіп, арманым-
ды айтып, қуанышым қойныма сыймай 
мен отырмын. «Кім болғың келеді?» деп 
сұрады жазушы ағам. Журналист болғым 
келетінін айттым. Жазған-сызғандарымды 
жинап жүретінмін. «Жазғандарың бар ма, 
қане, оқып к�рейін» дегенде орнымнан 
ұшып тұрып, сыртына Абайдың суретін �зім 
салған (сурет салуды �те жақсы к�ретінмін) 
папканы қолына ұстаттым. «Қабілетің бар 
екен, ниетіңе жетуге тілектеспін» деді. 
Содан әңгімеден әңгіме шығып, ҚазГУ-
дің журналистика мамандығына оқуға 
барғым келетінін айттым. Жұмабек ағам 
сәл ойланып отырып: «Менің мамандығым 
заңгер. Бойыңда талантың болса, журна-
листикадан бәрібір кетпейсің. Ал басқа 
мамандыққа барсаң, әрі қосымша білімің 
де болады, сол саланың да мәселесін індете 
жазар едің» деді. Міне, содан ауылымызға 
жақын Шымкент пединститутына құжат 
тапсырдым. Түске дейін сабақтамын, түстен 
кейін облыстық газеттің редакциясына 
құстай ұшамын. 'дебиет, мәдениет, �нер 
б�лімінің меңгерушісі – Мархабат Байғұт 
ағамыз. Күндіз институттың білімін алсам, 
түс ауа сол ұстазымның �нер мектебінде 
ш ы ң д а л а м ы н .  И н с т и т у т  б і т і р г е н д е 
облыстық газетте жұмыс істеуіме ұсыныс та 
болды. Бірақ ата жолы – ұстаздық жолдан 
бас тарта алмадым. Себебі 1975 жылы т�сек 
тартып жатып қалған атам қасына шақырып 
алып: «Кім боласың?» деп сұрағанда жур-
налист боламын деген арманымды жасы-
рып қалып: «Сіз сияқты мұғалім боламын, 
ата!» деп едім. «Ой, бәрекелде!» деп риза 
болған атам, батасын беріп, маңдайымнан 
сүйген болатын. Осылайша, біз үйде үш 

буын ұстаз жолын жалғадық. Атам геогра-
фия, әкем химия, мен физика-астрономия 
мен еңбек пәнінің мұғалімі болдым. Он 
жыл ұстаздық қызмет еттім. Бұл менің ата 
 жолын, әке жолын жалғаудағы азаматтық 
 борышым деп білдім. Иә, мұғалім бола 
жүріп шығармашылығымды тастаған 
емеспін. 

– 8кеңіз елге белгілі ұстаз болған екен. 
Сіз де бастапқыда сол жолмен жүріп, мұғалім 
атанғаныңызды білеміз. Бала оқыту, балаға 
тәрбие беру нені үйретті? 

– Ұстаз болу, балаға тәрбие беру 
жауапкершілікті үйретті. Баладай ойлауды 
үйретті. Баладай аңқау, адал болуды үйретті. 
Баланың жанын жараламауды үйретті. 
Балаға қамқор болуды үйретті. Ұстаз болу 
�нерге, шығармашалыққа іңкәрлігімді тіпті 
тереңдете түсті. 

– Журналистикадағы жолыңыз «Жас 
Алаштан» басталды ма, әлде одан ілгері 
уақытта аудандық, облыстық газеттердің 
жұмысына араласып к5рдіңіз бе? Жастар 
басылымының мектебі сізді қалай қайрады, 
қаламыңызды қалай ұштады? 

– Аудандық, облыстық, республикалық 
басылымдарда оқушы, студент күнімде �лең-
мақалаларым шығып тұрғанымен, жұмыс 
істемеген едім. Мектептің мұғалімдігіне 
кірісіп кеткенде, қанша қарбалас болса да, 
түрлі тақырыптарда мақала жазып тұрдым, 
сатиралық �леңімді тастамадым. Бос уақыт 
деген менде мүлде болмайтын. Қоғамдық 
жұмыстарға, жастар ісіне кірісіп кететінмін. 
Мұғалім болып жүріп, «Коммунизм таңы» 
(қазіргі «Ордабасы оттары») атты аудандық 
газеттің жанындағы Қосжан Мүсірепов 
атындағы әдебиет және �нер бірлестігінің 
бетін шығаратынмын, мақалалар дайын-
дайтынмын. Басылымның қызметкеріндей 
болғаныммен, бірақ газетте істеген емеспін. 

Шынында, республикада белсенді 
жастардың б ір і  болдым.  Қазақстан 
комсомолының съезіне делегат болып 
қатысып, қазақша с�з с�йледім. Тіл 
мәселесін, жер-су аттарын қазақшалау 
мәселесін к�тердім. Содан жақсы к�зге 
түстім ғой деймін, Қазақстан жастары 
орталық комитетінің бюро мүшесі болып 
сайландым. Ол – үлкен қоғамдық жұмыс. 
Ауылда тұратын жай ғана қарапайым 
мұғалімге деген құрмет. Сол қоғамдық 
жұмыстың бел ортасында жүрген кезде 
«Лениншіл жастың» сол кездегі бас редак-
торы Уәлихан Қалижан ағамыз телефон 
шалып, оңтүстік �ңірлердегі тілші болу-
ымды сұрады. Бас тарттым. Бірде ком-
сомол жастарының орталық комитетінің 
жиналысы �тетін болды. Комсомолдың 
бірінші хатшысы Иманғали Тасмағамбетов. 
Уәлихан Қалижан да  бюро мүшесі . 
Бюро жұмысы аяқталған кезде «Кімде 
қандай сұрақ, ұсыныс бар» деп Имекең 
сұрап еді, Уәлихан Қалижан қол к�терді: 
«Еліміздегі ең үлкен �ңір оңтүстік облыстар 
– Шымкент,  Жамбыл, Қызылордадағы 
«Лениншіл жастың» меншікті тілшісінің 
орны бос тұрғанына жарты жылдан асты. 
Лайықты адам да  табылып тұр. Бірақ 
�зі қарсы» деді. Имекең «Ол кім?» деп 
сұрады. «Қазақстан комсомол жастарының 
Орталық Комитетінің бюро мүшесі 'кім 
Ысқақтың қолынан келетін іс» деді Уәкең. 
«Пионер» журналының сол кездегі бас 
редакторы Фариза Оңғарсынова «'кімнің 
қолынан жазу келеді, әрі керемет балалар 
ақыны. «Пионер» журналына бірнеше 
бет �леңдерін бердік» деді. Мұхтар Шаха-
нов «Ер адамдарды ақын болуға қабілеті 
барлар деп, қабілеті жоқтар деп екіге 
б�лемін. 'кімнің қабілеті бар. «Жігер» 
фестивалінде �зін дәлелдеді. Лайықты 
кандидат» деді. «Арай – Заря» журналының 
бас редакторы 'шірбек К�пішев қолдады. 

 Әкім ЫСҚАҚ:

қаза тапқаны бала жанын жаралаған кен-
же ұл 'діл армияға барудан бас тартады. 
Оны дизертир деп соттатып жіберген. 
Осы жайтты қаузап «Темір табыт» деген 
мақала жаздым. «К�з алдымнан Сатылхан 
мен Қадірханның қажетті құжаттарын 
ала алмай, 'ділі енді аман келе ме, жоқ 
па, оны мерзімінен бұрын босата ма, бо-
сатпай ма деп күн сайын біресе аудандық 
комиссариатқа, біресе атқару комитетіне, 
енді бірде аудан прокурорына жаутаңдай 
қарап, бүгежектеп жүрген Перне қарияның 
бейнесі кетпей қойды. Алыс ауылдағы 
малдың соңында жүрген, орысша ж�нді 
білмейтін бұл кісіге кім қол ұшын бермек?» 
деп аяқтадым мақаламды. Осы мақалаға 
орай жүздеген хат келіп, балалары әскерде 
жүрген аналар редакцияға ағылды. Олардың 
�тінішімен мақала орыс тіліне аударылды. 
Қазақ теледидарының әскери-патриоттық 
бағдарламасы (жүргізуші – Қынабай Арал-
баев) үн қосып, бірнеше материал шықты. 
Осы жағдайдан соң, сол кездегі Қазақ 
КСР 'скери Комиссариатының басшы-
сы Леонид Бакаев сонау Қазығұрттағы 
Тілемісовтердің отбасына арнайы барып, 
екі боздақтың �лімі үшін кешірім сұрады. 
Кезекті пленарлық мәжілісінде Жоғары 
Кеңес депутаттары осы мақаланы әңгіме 
�зегіне айналдырып, К�кшетауда түрмеде 
жатқан 'ділдің бостандыққа шығуына 
мұрындық болды. Сонда Перне ақсақалдың 
к�зінен жас парлап, еңіреп тұрып жылағаны 
есімде. «Саған да, газетіңе де мың рақмет» 
деді. Ол рақмет ақсақалдың ғана емес, күллі 
елдің алғысы сияқты болып естілген еді.

Қайраткер Асанбай Асқаровтың әйгілі 
«Желтоқсан оқиғасынан» кейін жазықсыз 
жапа шегіп, түрмеде жатқан уақытында 
оның �зін ғана емес, қызметтестерін де 
қудалау науқаны басталды. Соның бірі 
бұрынғы Шымкент облыстық комсомол 
комитетінің бірінші хатшысы, іскер басшы 
Нұрдәулет Сәрсенов еді. Оның негізсіз 
қудалауға ұшырағаны туралы бір беттік 
мақала жазып, атын «Асқаровтың кадры» 
деп қойдық. Бұл жүректерде қатқан мұздың 
еруіне себеп болды-ау деп ойлаймын. 
2йт кені азамат басы сергелдеңге түскен 
Н.Сәрсенов ақталып, қайтадан қызметке 
кірісіп, кейін Парламент Мәжілісінің 
бірнеше шақырылымының депутаты болып 
сайланды... 

Арнайы журналистік зерттеу жүргізіп, 
� з г е  ұ л т қ а  т е л і н і п  к е т к е н  Е к і н ш і 
дүниежүзілік соғыстың батыры, Орталық 
Азиядан шыққан тұңғыш генерал Сабыр 
Рақымов туралы сериялы очерктер жаз-
дым. Нәтижесінде батырдың туған жері 
К�кібелдегі мектепке, ондағы «Комму-
низм» кеңшарына генерал есімі берілді. 

Бірде кабинетімде отырсам қысқа 
етек к�йлек киген бір қыз кірді. Рұқсат 
сұрамастан темекі тұтатып, шеге бастады. 
«Сенің жазғаның маған ұнайды» деді ай 
жоқ, шай жоқ. К�ңілі орнында емес екенін 
сездім. Үнсіз тыңдадым. «Жазғандарыңды 
оқып жүрмін, жақсы. Бірақ мен �мірден 
тойдым, �лгім келеді» деді. Ақтарыла 
с�йледі. Ақтарылып, жеңілдеп қалды ма: 
«жарайды саған келер жолы күнделігімді 
алып келейін» деді. Рұқсат берген тұстарын 
негізге ала отырып «Ерте есейген қыз» 
деген мақала жаздым. Ол да үлкен шу 
болды. Комсомол, жастар ұйымдары қызу 
талқылады. Кейін әлгі қызды бер-екі рет 
жолықтырдым. «Жазғаның дұрыс болды, 
�зіме сырт к�з есебінде қарадым, рақмет, 
�мірге деген к�зқарасым �згерді» деді. Ол 
қыздың �мірінің шет-жағасын білемін. Ана, 
үлкен жүректі адам, �мірге құштар жан... 

Бірде Шардараға іссапармен бардым. 
Кешкі биде «қара бауыр қасқалда-а-ақ» деп 
ел иығын жұлып жеп билеп жүретін уақыт. 

авторы екеніңізді «Ана тілінің» к5зі қарақты 
оқырманы біледі. Осы отыз жылда қазақ 
тілінде жазылып, қабылданған заңның 
 екеу-ақ болуы к5ңілге қаяу түсірмей ме? 

– Осы орайда жылға жуық талқыланған 
сол заң жобамды қолдай білген бүкіл қазақ 
баспас�зіне, соның ішінде «Ана тілі» 
апталық газетіне ризашылығым ерекше. 
Журналист Сәкен Сыбанбайдың «'кім 
Ысқақ… баяндамасыз с�йлеген тұңғыш 
«баяндамашы» болды...» деп басталатын 
мақаласын шеттен келген ағайындар жатқа 
айтып жүрді. 

'рине, қазақ тіліндегі заңның  екеу-ақ 
болуы к�ңілге тиеді. Қазақ тілінде заң 
жазуға ештеңе де кедергі емес. Бұл туралы 
талай рет айттық, бастама да к�тердік. 
Үкімет «Енді заңды тек қана қазақ тілінде 
жазамыз» деп уәдені үйіп-т�кті. Бірақ бәрі 
де «жабулы қазан» күйінде қалды. Қазақ 
тілінде жазатын заңгер, Құдайға шүкір, 
к�п. Тек қазақ тілінде жазылған заңды 
талқылағанда оны орыс тіліне аударып 
беретін маман аз.  Мысалы, сол «Халықтың 
к�ші-қоны туралы»  заңды орысшаға 
 аударуда қатты қиналдық. Біздің аудар-
машылар заң тілін орысшадан қазақшаға 
аударуға машықтанғанымен, қазақшадан 
орысшаға аударатын маман тапшы екен. 
Аппарат мәжілісінің кезекті отырысын-
да осыны мәселе етіп к�теріп едім, сол 
кездегі аппарат басшысы Мағзұм Қасымов 
 «Маманды �зіңіз табыңыз, қалған к�мектің 
барлығын ұйымдастырып береміз» деді. 
'ділет министрлігінде қызмет ететін 
заңгер Күмісай деген қыз бар еді.  Арнайы 
келісімшартпен алып заңды Күмісай орыс 
тіліне аударды. Бұл Коржавамен шайқасып 
жатқан кез-тұғын. Талқылау басталғанда 
«орыс тіліндегі аударма дұрыс емес» деп шу 
шығарды. Не десек те, осы заң қазақтілді 
зиялы қауымның басын б ір ікт ірд і . 
 Газетке заңның толық нұсқасын басып, 
к�пшілік талқысына ұсынған  «Егемен 
Қазақстанның» сол кездегі бас редакторы 
Уәлихан Қалижанға рақмет. «Қазақ елі» 
газетінің сол кездегі бас редакторы Бақыт 
Сарбалаевқа да алғысым шексіз. 

– Алыс және жақын шетелдерден 
Қазақстанға оралған қандастарымыздың 
азаматтық, пәтер, білім алуына, жұмысқа 
орналасуына және т.б. жұмыстарына тікелей 
қамқор болдыңыз ғой. Осы саланың кем-
кетігін айтып беріңізші...

– Шеттен келген ағайындардың бір 
ерекшелігі – патриоттық сезімі басымдау, 
�те еңбекқор. Оларды солтүстік облыстарға 
к�птеп орналастыру, жағдай басап, баспа-
насын беріп, алдына мал-мүкамалын ұсыну 
керек деп есептеймін. Қызылжар, Керекуге 
бара қалсаңыз, қазақ тілінде с�йлейтін, 
қазақша жазып жүрген адамдардың к�пші-
лігі шеттен келген ағайындар екенін бай-
қайсыз. Демек, олар біздің еліміздің ұлттық 
дәстүрін, шығармашылық қуатын, тілін 
кеңінен сақтап, насихаттаушылар. Біз олар-
дың осы бір ерекшелігін ұмытпасақ екен. 

– Бүгінгі мемлекеттік қызметкердің 
келбеті қандай болуға тиіс деп ойлайсыз? 

– Мемлекеттік қызметкер жауапкерші-
лігін ұмытпауы, мемлекеттік қызмет 
ісінің этикасына сай болуы керек. Бүгінгі 
мемлекеттік қызметкерлердің к�пшілігінің 
м е м л е к е т т і к  т і л г е  ш о р қ а қ  е к е н і н е 
 жаным ауырады. Олар біз үміт күткен, 
қазақстандық жүйені толық қазақшалайды 
деп сенген жас буын емес пе еді? Бірде 
Павлодардың Баянауыл ауданына бардым. 
Қабылдау б�лмесінде орыс қыз отыр екен. 
Аты – Настя. Үйреніп қалған әдетпен 
орысша амандассам, «Сәлеметсіз бе, 'кім 
аға» дейді. Жерге кіріп кете жаздадым. 
«Қазақ тілін қалай үйрендің?» деп сұрасам, 
«Қазақстанда тұрып қазақ тілін білмесек, 

Сол әннің авторымен кездесіп қалдым. 
Шардара ауданында біреу  таныса, біреу 
 танымайтын сазгер жігіт екен. Сұхбатқа 
тарттым. «Қара бауыр қасқалдақ әнін жазған 
кім?» атты к�лемді материал жарияладым. 
Нәтижесінде �з әні �зіне қайтарылған 
Лесбек Амановты республика білді, әннің 
Желтоқсан оқиғасына арналғаны белгілі 
болды. Лесбек Амановқа Шардара аудандық 
партия комитеті арнайы үлкен үй бергені 
есімде. Ол «Лениншіл жасқа» жауап ретінде 
жарияланды да. 

1985 жылы республикалық «Жігер» 
фестиваліне барған кезімде жас талант-
тармен «Лениншіл жас» газеті ұжымымен 
кездестік. Кезек маған келгенде сол кездегі 
бас редактор Сейдахмен Бердіқұловпен 
емін-еркін с�йлестім де «Рингте папасы мен 
мамасы» деген сықақ �леңімді оқып бердім. 
Сейдағаң ерекше ықыласпен тыңдап, мәз 
болып күліп, «Мынау деген керемет қой, 
біздің «Сүзеген с�з» деген қосымшамызға 
таптырмас автор екен» деп, сол заматта 
К�пен 'мірбекпен таныстырған еді. 

Осылайша, үлкен �мірге, шығармашы-
лығыма сәт сапар тілеген Сейдахмет Берді-
құлов болса, осыдан журналист шығады деп 
журналистикаға жетелеп әкелген Уәлихан 
Қалижан еді. «Лениншіл жаста» жұмыс 
істеп жүрген кезімде қаламы жүйрік Ерғали 
Сағаттың да орны б�лек болды. К�пен ағам 
сатирадағы қаламымды ұштады. 

– Тұңғыш рет қазақ тілінде жазылған 
«Халықтың к5ші-қоны туралы» заңының 

 «Ленинская смена» газетінің бас  редакторы 
Олег  Никанов та қарсы болмады. Сол 
уақытта Имекең: «Бюроның қолдауымен 
'кім Ысқақ «Лениншіл жастың» оңтүстік 
облыстардағы меншікті тілшісі болып 
бекітілсін» деді. Жиналыс біткен соң Уекең 
жанына ертіп алды да, ұжыммен танысты-
рып, қолыма қызыл куәлікті табыс етті. 
«Батыр ойларыңды бере беруіңе болады» 
деді сенім артып. 

Б і р д е н  і с к е  к і р і с т і м .  Ж а м б ы л 
 облысына барғанда Қарақал пақстаннан, 
Тәжікстаннан к�шіп келіп жатқан қандас-
тарымызды байқадым. «Атамекен, елім 
бармысың?» атты журналистік зерттеу 
жаздым. Жамбыл облысына к�шіп кел-
ген қандастарымызға немқұрайлы қарап, 
намысына тиетіні, ал 2збекстаннан кел-

ген түрік-месхетин босқындарына бар 
жағдайды жасағаны туралы салыстыра 

зерттеу жүргіздім. Үлкен сын материал 
жарияланған соң оларға жағдай жа-

салды. Мәселе шешімін тапты. 
«Темір табыт» деген мақаламда 

Қазығұрт ауданында тұратын 
аға шопан  Перне Тілемісовтің 

о т б а с ы н д а ғ ы  ж а ғ д а й д ы 
к�тердім. Ақсақалдың үш 

ұ л ы н ы ң  е к е у і :  С а т ы л х а н 
мен Қадірхан Кеңес армия-

сы қатарына алынып, құпия 
жағдайда �лім құшып, бірінен 

соң бірі елге темір табытпен кел-
ген екен. Екі ағасының қапияда 

ЖАҚСЫЛЫҚ

�зімізге ұят, арымызға сын емес пе» деді. 
Мемлекеттік тілді білмеу ұят, арыма сын 
дейтін жастардың к�бейгенін қалаймын. 
«Қазақ үні» газетінің бас редакторы, ақын 
Қазыбек Иса деген досым бар, сол к�теріп 
жүрген мәселелер �те орынды. Мемлекеттік 
тілдің жанашыры болмай, мемлекеттік 
қызметкер бола алмайсың. 

– Шығармашылық туралы да сұрақ 
қойғымыз келеді. Сазгерсіз, қаламгерсіз. 
Шығармашылыққа уақытты қайдан табасыз?

– Кейде жұмыста түннің жарымы-
на дейін отырып қаласың. Үйге келген-
де шығармашылыққа деген құштарлық 
бәрібір жазу үстеліне жетелейді. Кейде 
екі-ақ сағат ұйықтаймын. Бірақ оның 
денсаулыққа кері әсері бар екен. Сондықтан 
сенбі, жексенбіні пайдалануға тырысамын. 
Кейбір қонаққа барудан бас тартуға тура 
келеді. Шығармашылығыммен айналысқан 
сағаттар – менің бақытты сәттерім.

– Тырнақалды кітабыңыз жарық к5рген 
сәт есте болар? Қандай сезім  билеп еді, 
заман дастарыңыздың, аға буын қаламгер-
лердің пікірі қандай болды?

– Оқушы кезімде алғашқы мақалам 
шыққанда қатты қуанғанымды айтсаңызшы! 
Аудандық газетке бір хабарым шығыпты. 
Ерекше қуанышқа б�ленгенім бар. 2лең-
дерім алғаш рет топтама жинаққа енді. 
1987 жыл еді. Сабақ беріп тұрғанмын. Біреу 
есікті қағып, сыртқа шақырды. Мектепте 
кітап ханашы болып істейтін қарындасым 
екен. «Ұжымдық жинаққа �леңдерің еніпті» 
дейді. «Қарлығаш» деген жас ақындар топ-
тамасы к�зіме сондай ыстық к�рінді. Мұны 
облыстық газетке ақын 'білда Аймақ 
жа һанға жар салып, «сүйіншілеп» жария-
лады. Мұның алдында 1985 жылы «Жігер» 
фестивалінде 'білдә Тәжібаев батасын 
беріп еді.

1993 жылы тұңғыш «Бір физиктің 
 махаббаты» атты жеке кітабым жарық 
к�рді. Ол да шалқар шабыт сыйлады. 
«Абзалдық әліппесі» шыққанда сыншы 
Зейнолла Серікқалиев, жазушы  Мархабат 
Байғұт, ғалымдар Зейнехан Күзекова, 
'ділхан Алдамұраттардың жылы пікірі 
жүрегімді жылытты. Бәрінен де үнемі 
ыстық ықыласын, әсіресе балаларға жазған 
�леңдеріме, тіпті республикалық газетке 
эссем, мақалам шықса да жақсы пікірін 
Фариза апай айтатын. Балаларға арнаған бір 
топ �леңімді арнайы алдыртып, «Пионер» 
журналының айқара бетіне жариялады. 
«Абзалдық әліппесі» (кейіннен «Жүректегі 
жазулар») кітабымның қолжазбасын 
оқығанда ыстық лебізін «Жас Алашқа» 
берді. 

Одан беріде біраз кітаптарым жа-
рық к�ріп жатыр. Пандемия кезінде 
үйде отырған халықтың к�ңіліне демеу 
 бо лайын деп «Алтыным» жинағымдағы 
шығарманы �з дауысыммен оқып,  аудио 
нұсқасын әлеуметтік желіге салдым. 
Онда �з оқырмандарым құрған «'кім аға 
және тілеулестері» атты топ бар. 'сіресе, 
балаларға арнаған «Күн ұлымын», «Біздің 
Бапақ» атты �леңдер жинағы,  «Алтыным» 
кітабы бойынша бейнероликтер жасап, 
 онлайн сабақ �ткізген еліміздің бүкіл 
ұстаздар қауымына, бастамашы болған 
С.Мұқанов мектебіне директоры Табылды 
Нәзира Қаратайқызына, сондай-ақ сол кез-
ден мектеп оқушыларының маған жазған 
хаттарын кітап етіп шығарған «Алматы-
Болашақ» баспасының президенті Ырым 
Кенебайға, құрастырушысы Дәулетхан 
Бекболатұлына, мерейтойыма қатысты 
шығармашылығымнан республикалық 
онлайн-байқау жариялап жатқан Ордабасы 
ауданы әкімі Нұрбол Тұрашбековке, баста-
машы Жастар Орталығының басшысы 'сел 
Баймахановаға айтар алғысым шексіз.

– «Жүректегі жазулар», «Адам іздеп 
жүрмін», «Алтыным» атты кітаптарыңыз 
жас5с  пірімдер мен жастардың сүйікті кіта-
бына айналды, тіпті «=зін 5зі тану» пәнінің 
қо сымша оқулығы есебінде оқытылып жатыр 
екен. «Жүректегі жазулар» кітабыңызда 
 «Қа шанда адамдық бейнеңді к5рсетер үш 
серігің бар. Ол: сана-сәулеңе, парасат-пайы-
мыңа, ақыл-таразыңа байланысты...» дейсіз. 
Осы күні адамдық бейнені іздеуден қалып 
бара жатырмыз-ау деп қауіптенбейсіз бе?

– Иә, адамдық бейнені іздеуден қалып 
бара жатырмыз-ау деп алаңдаймын. Мына 
індет адамзатқа екі нәрсені еске салды ғой 
деп ойлаймын. Біреуі – �мірдің, екіншісі 
– адамның қымбат екенін ұқтық. Жақсы 
с�з адамға қай уақытта да демеу болады. 
'леуметтік желіде он жыл бұрын «Алты-
ным» деп басталатын жақсы с�з жазуды 
бастадым. Кейін іссапарда болып, бір ап-
тадай қол тимей кетті. Сонда оқырманның 
іздегенін қатты байқадым. «Жақсы с�з 
жарым ырыс» деп қазақ бекерге айтпаған. 
Құдайға шүкір, жақсы с�з айтатын жақын-
жуығым к�п. Оған қоса шәкірттерім, рухани 
балаларым да жеткілікті. Абай Сейфол-
ла, Бекзат Ахмет, Ерқасым Зұлпыхаров, 
Берік Бейсенов, 'ліби Манаш, Арайлым 
Мұратәлиева, Мейіржан Нұраддинов, 
Дәулетхан Бекболатұлы, Сүндет Сейітов, 
Арнагүл Жанат, Айбек Молдасапаров, 
Рахат Арғынбай, Арман Құдайберген, 
Жанель Садықова деген дарынды шәкірт-
балаларым бар. Алпысқа келдіңіз ғой деп 
«2мірдегі ең бай әке» деп маған арнап 
кітап жазыпты. Ал Мафтуна Нәжиева деген 
шәкіртім «Алтынымды» �збек тіліне ауда-
рып, міне, Ташкенттен «Олтиним» деген 
атпен кітап боп басылып шықты.Бұл да 
жақсылық іздеп жүрген адамның жанына 
медет, к�ңіліне демеу ғой деп ойлаймын.

– Демек, 5мірден жақсылық іздейсіз ғой?
– 'рине,  мен адамдарды жақсы 

к�ремін. Жақсы к�рмеуге қақым жоқ. 
Мен білетін Адам деген атта адамға тән 
жақсы қасиеттердің бәрі бар. Адамға керегі 
– мейірім, жетпейтіні де – мейірім. Адам 
деген құрметті атты ұстап тұрған да осы 
мейірімнің арқасы. Сондықтан да ұдайы 
жан-жағымнан жақсылық іздеп жүремін. 
Айналама тек жылы с�з, жақсы с�з айтсам 
деймін. Мына �мірдің �зегі де, қуаты да – 
жақсы Адамдар деп білемін.

– 8ңгімеңізге рақмет. 

8ңгімелескен 
Қараг5з СІМ8ДІЛ

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »

гінгі кейіпкері – ҚР Парламенті  
епутаты, қазақ тілінде тұңғыш

ралы» заңының авторы, мемлекет 
Көпшілік хабардар болар, дәл осы
алыс және жақын шетелдер-

миллионнан аса қандасымыз 
зметтен бөлек, шығармашылық
өнер түйіскен оның қаламынан
деп жүрмін», «Көңіл қымбат», 

маны бар шығармалар
здар әулетіндегі отбасы
лі тақырыптарға ауысты. 
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МЕКТЕПТЕР ОНЛАЙН 
ОҚУҒА ДАЙЫН БА?!

1 ҚЫРКҮЙЕК – БІЛІМ КҮНІ

(Басы 1-бетте)

Құқықтық мәдениетке мынадай 

нәр селер кіреді: құқықтық сана-сезім, 

 құ қықтық психология, құқықтық идео-

логия, құқықтық білім, құқықтық эмоция 

және құқықтық нигилизм мен зандық 

идеолизм. Құқықтық мәдениет �те үлкен 

нәрсені қамтиды. Құқықтық мәдениеті 

жоғары адамдар, негізінен, �те білікті, 

�мірлік тәжірибесі мол, құқықтық сана-

сезімі, құқықтық білімі жоғары. Он-

дай адамдар айғайға айғаймен жауап 

бермейді, ережемен, тәртіппен жауап 

қатады. Елімізде құқықтық мәдениетке 

аса мән беріліп жатқан жоқ. Бұл туралы 

адвокат былай дейді:

«Бір ғана мысал, кешегі Қарағандыдағы 

педофилизмге қатысты істе қазақстан-

дықтар бәрін қиратып тастады. Заң-

ережеге бағынған жоқ, керісінше бәрін 

қирату арқылы мемлекетімізге үлкен 

шығын әкелді. Менің бұл пікіріме орай 

педофилизмді жақтап отыр деп айып-

тайтын шығар. Бірақ, кешіріңіз, олар 

мемлекетке әкелген шығын сіз бен біздің 

есебіміздегі ақша. Біз т�леген салықтан 

жасалған мемлекеттің дүниесін қираттық. 

Ал оны бей-берекет қирату дұрыс емес. 

Бұл жерде мен құқықтық мәдениет туралы 

айтып отырмын. Кешегі Белоруссия-

ны қараңызшы, ештеңені қиратпай, 

ешкімнің бетін тырнамай, ешкімге пышақ 

тықпай-ақ құқықтарын талап етіп жүр. 

Біздің құқықтық мәдениетіміз ғана емес, 

құқықтық психологиямыз да �те нашар 

болып тұр. Неге? 2йткені  біз құқыққа 

сенбейміз. Кімнің ақшасы бар, сол күшті 

деп ұғынып алғанбыз. 2зімізбен к�п жұмыс 

істеуіміз керек. Құқықтық мәдениетімізді, 

білімімізді, тарихымызды терең зерттеуіміз 

қажет. 'лихан Б�кейхан «адамдар заңға 

қызмет етпеуі керек, заң адамға қызмет 

етуі керек» дейді. Бізде қандай да бір заң 

шығарса, ол адамның жағдайын жақсартуы 

керек. Шенеуніктер жұмыс істемей жатыр, 

заңды шенеуніктер жазып жатыр дейміз. 

Ал оларға заңды жаздыратын кім? Халық!» 

дейді Нұрлан Апахаев. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
М8ДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ

Қоғамдағы мәдени қарым-қаты-

настардың басым к�пшілігі заң арқылы 

реттеліп, басқарылып жатады. Заң – 

мәдениетінің негізгі мақсат-мүддесін 

анықтап, оның орындалу бағыттарын 

реттеп отырады. Заңның дұрыс жұмыс 

істеуін қамтамасыз ететін – заңға 

тәуелді нормативтік актілер. Сондықтан 

құқықтық мәдениетті дамыту үшін мем-

лекет барлық басқарушы аппараттың 

жұмысын жақсартып, нормалар мен 

құжаттардың дұрыс екеніне к�з жеткізеді, 

қоғамдағы мәдени процесті реттейді. 

Құқықтық мәдениетті дамыту жолдарын 

құқық саласында қызмет етіп жүрген 

заңгерлер Ләззат Ахатова мен Таир 

 Назханов түсіндіріп берді.

« М ә д е н и е т  ж ү й е с і н  қ ұ қ ы қ т ы қ 

реттеудің, басқарудың негізгі бағыттары:

– қоғамның құқықтық сана-сезімін 

дамыту;

– құқықтық шығармашылықты 

жақсарту;

– нормативтік актілердің дұрыс орын-

далуын қамтамасыз ету;

– мемлекеттің құқықтық жұмысының 

нәтижесінде халықтың рухани және 

материалдық мүдделерінің орындалуын 

жақсарту.

Осы к�рсетілген т�рт бағыттағы 

құқықтық жұмысты қоғамдық болсын, 

жеке адамдар тұрғысынан болсын ғылыми 

шығармашылық процесс деп білу керек. 

Сонда ғана мәдениет дұрыс, прогрестік 

жолмен дамып, адам қоғамының рухани 

және материалдық жетістіктерін біріктіріп 

мемлекет дамуына мүмкіндік жасайды» 

дейді Ләззат Ахатова.

Оның айтуынша, құқықтық мәдениет-

тің ең жоғары деңгейдегі түрі – кәсіби 

заңгерлер. Бұл топқа жататындар: заңды 

қорғайтын мемлекеттік органдарда қызмет 

атқаратын азаматтар мен заңгерлердің 

кәсіби-ғылыми ұйымдарында жұмыс 

істейтін мамандар. Олардың к�пшілігінің 

құқықтық сана-сезімі, білімі, тәжірибесі 

�те жоғары. Сондықтан олар нормативтік 

актілерді қабылдауға, қорғауға, орындауға 

зор үлес қосады, қателікке, кемшілікке 

жол бермейді. Бұл бағытта, әсіресе маман 

заңгерлердің р�лі �те жоғары. Олар құқық 

теориясын ғылыми тұрғыдан жан-жақты 

зерттеп, дамытып отырады, нормативтік 

актілердің сапалы болып шығуына, орын-

далуына к�п үлес қосады.

Ал Таир Назханов құқықтық сана-

сезімді қалыптастыруда жоғары мәде-

ниеттің жетіспеуінің себептерін талдап 

берді. 

«Біздің Ата Заңымыз – Конституция. 

Мынадай салыстырмалы мысал келтіруге 

болады. Мәселен, ағаштың тамыры бар, 

діңі бар. Оның жапырағы, жемісі бар. 

Сол сияқты Конституция тамырымыз, 

діңіміз. Ал қалған жапырақтары – басқа 

заңдар. Бірақ оның бәрі тамырдан – 

Конститу циядан нәр алады. Кейбір мем-

лекеттерде жазбаша заң жоқ. Мысалы,  

Ұлыбританияда жазба түріндегі Консти-

туция жоқ. Бірақ ежелгі заңдары бар. 

Оны Конституция деп санайды. 2йткені 

бәрібір негізге қараймыз ғой. Біз қазақ 

жерінде Тәуелсіз мемлекетті құрып оты-

рып, Конституциямызды жарияладық. 

'р адам заң к�мегін алуға құқығы бар. 

Қазақстан демократиялық жолды таңдаған 

ел. 'р адам, әр ұлттың құқықтары мен 

міндеттері бірдей, тең. 

2кінішке қарай,  кеңестік-тота-

литарлық кезеңнен �ттік. Сондықтан 

сана-сезім бір күн ішінде �згере ал майды. 

Демек, құқықтық сана-сезімді әлі де толық 

қалыптастырып болмадық. Сондықтан 

құқықтық жоғары мәдениет кемшіндеу. 

Құқықтық мәдениетті дамыту үшін 

әркім �зінен бастау керек. «Сен кінәлісің, 

мемлекет кінәлі, үкімет кінәлі» дегеннен 

не ұтамыз? 2зімізге үңіліп к�рейікші. 

 Мысалы, жемқорлық дейміз. Бірақ сені 

МАИ қызметкері ұстаса, оған ақша 

бермей-ақ қой, кінәлі болсаң айыппұл 

т�ле, екінші рет ереже бұзба. 2йткені әрбір 

сұрақты заң негізінде шешу керек. Заңсыз 

жолмен ештеңені шешуге болмайды. 

Батыста �р кениет дамыды дейміз. Неге? 

2йткені олар заңға бағынады» дейді Таир 

Назханов. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МЕМЛЕКЕТ ҚҰРУ

Қазақстан Республикасының Бас 

заңында «Қазақстан Республикасы �зін 

демократиялық, зайырлы, құқықтық 

және әлеуметтік мемлекет ретінде ор-

нықтырады, оның ең қымбат қазынасы 

– адам және адамның �мірі, құқықтары 

мен бостандықтары» деп жазылған. Ал 

Қазақстан тәуелсіздік алған 29 жылда 

құқықтық мемлекеттің негізі қаланды ма? 

Толық құқықтық мемлекет қандай болады 

деген сауалға жауап іздеп к�рдік. Ал ма-

мандар мықты құқықтық мемлекет құру 

үшін ғасырлар кетеді дейді.

«Тәуелсіздігімізді алғаннан бергі 

уақытты санасақ 29-30 жастағы азамат-

пыз. Мемлекет құру оңай емес. Мықты 

құқықтық мемлекет құру үшін ғасырлар 

кетеді. Т�ле, 'йтеке, Қазбек сияқты үш 

бидің кезінен сансақ 300 жыл... 2йткені біз 

аштық, езгі, сатқындықты к�рдік. Тамы-

рымыздан үзіліп қалған терек сияқтымыз. 

Тамырымызды қайта жалғап жатырмыз. 

Біз жақсы, мықты мемлекет құру үшін әлі 

де жұмыс істеуіміз керек. Балам немесе не-

мерем құқықтық мемлекетте �мір сүретін 

шығар. Қазақстанда халықтың шамамен 

35-41 пайызы бір-бірімен соттасып жүр. 

Жоғарғы сотқа қанша арыз түсті деп іздеп 

қарасаңыз, күніне 6 мың арыз түсіп оты-

ратынын байқайсыз. К�п соттасамыз, ол 

құқықтық мәдениетіміздің жоғары екенін 

дәлелдемейді. Біз бір-бірімізбен айтысып 

жүретін, бір-бірімізге әлденені дәлелдегісі 

келетін қоғамға айналып барамыз» дейді 

Н.Жылқайдарұлы. 

Ал Таир Назханов кеңестік-тоталитар-

лық кезеңнің әсерін былай атап �тті:

«Мысалы, Ұлыбританияның сот-

құқық жүйесі 800 жыл бұрын басталған. 

Ал біздің Тәуелсіз Қазақстанымызға 29 

жыл. Иә, революцияға дейін қазақ құқығы 

болды. Билер соты ежелден келе жатқан 

сот жүйесі. Бірақ 70 жылдың ішінде Кеңес 

�кіметі оны жойып тастады. Алдымен 

билерді, сосын саяси жетекшілеріміздің 

к�зін құтты. Сондықтан осы жыл-

дар ішінде тарихи тамырымыз үзілді. 

Қазір, менің ойымша, ең жақсы үлгіні 

алу керек. Мысалы, Батыс Еуропаның, 

Ұлыбританияның мысалын қарайық. 

Оған қоса ежелден бар қазақ құқығын 

ұмытпайық». 

Заңды, тәртіпті, басқаның құқығын 

сыйлау – тамыры тереңге жайылған 

дәстүріміз. Қазақ халқының ғасырларға 

жалғасқан шежірелі тарихы, ұлы ұстаным-

дары, адамгершілік пен иманға толы 

ұлттық құқықтық мәдениеті бар.

ҚҰҚЫҚ ПЕН ДІН

Дін – мемлекеттік саясат пен қоғамның 

рухани �мірінде маңызды орын алатын 

фактор. Қазақстан Республикасының аза-

маттары экономикалық, саяси, әлеуметтiк 

және мәдени �мiрдiң барлық салала-

рында �зара тең. Азаматтардың дiнге 

к�зқарасына қарай олардың құқықтарын 

тiкелей немесе жанамалап шектеу, қандай 

да бiр артықшылықтар беру, �шпендiлiк 

пен жекк�ру сезімін туғызу, азаматтардың 

сезiмiне селкеу түсіру, сондай-ақ қайсыбiр 

дiндi ұстанушылар қадiр тұтатын заттар-

ды, құрылыстар мен орындарды қорлауға 

болмайды, ондай жағдайда Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  з а ң д а р ы н а  с а й 

жауапкершiлiкке тартады.

Ал құқықтық мәдениеттің әртүрлі 

ұлттық деңгейінің Қазақстандағы шешімі, 

реттейтін нормасы әртүрлі деп айта алмай-

мыз. 2йткені заңның алдында бәрі тең. 

Олай болмаса мәселе ушығады. 

«Мысалы, Қылмыстық кодексте 

ұлтаралық наразылықты тудыру деген бап 

бар. Ұлтаралық наразылықты тудырған 

адам қылмыстық жауапкершілікке тарты-

лады. Бұрын, бала кезімізде шешенмен, 

кәріспен т�белессек, әңгіме сол жерде 

қалатын. Қазір олай емес. Жақында ғана 

бір жағдай болды. Екі к�ршінің баласы 

т�белесіп қалған. Біріншісі хабарласып 

«сотқа беремін, ол басқа ұлт» деп баяндап 

жатыр. Оны сабырға шақырдым. Бала-

лалар т�белессе, оны ұлттық жағдайға 

к�терме. 2йткені Конституцияның 14-16 

бабында «Заң алдында бәрі тең» деп нақты 

– Фатима Мәметқалиқызы, 5ткен оқу жылының 
соңында онлайн-оқуға к5штіңіздер және бұл шараға 
дайындықсыз кірістіңіздер. Қандай кедергілер болды? 

– Иә, жер-жаһанды жайлаған індет адам 

 баласын әбігерге салды. Оқу жылын онлайн оқып 

аяқтадық. 2зіңіз айтқандай, дайындықсыз, аяқ 

астынан қашықтан оқуға кірістік. Қиындық к�п 

қой. К�ктемгі демалыс уақытында оқушылар 

еліміздің шалғай аудандарына кетіп қалған. Ол 

жақта ғаламтор желісі болмағандықтан, олар-

мен сынып жетекшілері байланысқа шыға ал-

май, шыққан күнде де телефон арқылы ғана 

с�йлесті. Оқушылардың «Балапан» арнасынан 

видеосабақтарды к�ріп, тақырыптарды меңгеруіне 

ықпал жасады. Одан кейінгі қиындық туғызған 

мәселе – Алматы қаласында біраз үйде интернет 

желісінің болмауы. Zoom платформасы арқылы 

сабақ �ту үшін немесе сынып жетекшілері ап-

тасына бір рет сыныптың жағдайын қадағалау 

үшін мобильді тариф �те тиімсіз болды. К�бінесе 

WhatsApp желісі арқылы оқыдық. Оқушы мен 

мұғалім бетпе-бет отырып сабақ оқымағаннан 

кейін, жасыратыны жоқ, кей оқушы сабаққа 

уақытында қосылмай қалып жатты. Бұл енді ата-ана 

тарапынан кеткен қателік. 

– Т5ртінші тоқсанда оқушылардың жалпы 
үлгерімі т5мендеп кеткен жоқ па? Ерекше аттестатқа 
бітіруге үміткер оқушылар ҰБТ-да 5з деңгейлерін 
қорғай алды ма?

– Т�ртінші тоқсанда оқушылардың жал-

пы үлгерімі де, мектебіміздің білім сапасы да 

жоғары болды. Еліміздегі жағдайға байланысты  

оқушыларға сабақ жеңілдетілген түрде берілді. 

Биылғы оқу жылында 9 оқушы «Алтын белгі», 12 

оқушы «Үздік аттестат» алды. Бұл оқушылардың 

барлығы ҰБТ-да 103-тен 128-ге дейінгі балл жинап, 

мемлекеттік грант иегерлері атанды. ҰБТ-ның �зі 

ерекше жағдайда �ткенін білесіз. ҰБТ тапсыру 

үшін қосымшаға барып, оқып жүрген бала үшін 

�те қиын болды. 2з бетімен дайындалған қандай, 

мұғаліммен дайындалған қандай? Айырмашылық 

бар, әрине. Дегенмен, Zoom платформасы арқылы 

дайындықтарын жалғастырған оқушылар да болды. 

– Сіз басқарып отырған мектептен жыл  сайын 
10-20 түлек ерекше аттестат алады екен. Қала 
 бойынша алдыңғы үштіктесіздер. Бұл сіздерге үлкен 
жауапкершілік жүктемей ме?

– «Ұстаздан шәкірт озар»  дейді ғой халқымыз. 

Мектеп-гимназиямыз ашылғалы бері мектепті ерек-

ше аттестатпен 27 оқушы, Алтын белгімен 63 оқушы 

бітірді. Жыл сайынғы �тетін олимпиада, ғылыми 

жобалар сайысында да республика к�лемінде әркез 

жүлделі орындар алып жүрміз. Таратып айтсақ: 2008 

жылы ашылғаннан бері ғылыми жоба бойынша 

қалалық кезеңнен 105 оқушымыз, республикалық 

кезеңнен 13 оқушымыз, халықаралық кезеңнен 

36 оқушымыз жүлделі орын иеленді. Олимпи-

ададан 10 жыл ішінде 81 оқушымыз қалалық 

кезеңнен орын алды. Республикалық кезеңнен 10 

оқушымыз жүлдеге ие болып, халықаралық кезеңде 

2 оқушымыздың мерейі үстем шықты. 

жазылған. Міне, к�рдіңіз бе, мемлекеттің 

құқықтық идеологиясын жасауымыз 

қажет. 'рбір азаматқа адамның құқығын, 

санасын, арын таптамауымыз керек деген 

идеологияны сіңірейік. Пандемия кезінде 

«маска тағып жүріңіздер» деп жазып, 

барлық жерге іліп қойды ғой. Сол сияқты 

«адамның хақы Алланың хақы», «ертең 

ұлы күнде Құдай мүйізі бар қой мен мүйізі 

жоқ қойдың ақысын алып береді» деген 

с�зді айту керек. Мүйізі бар қой мен мүйізі 

жоқ қойдың сүзіскендегі ақысын алып 

беріп жатқанда сіз бен біз кім болып-

пыз?.. Бізді сол үшін жаратты ғой» дейді 

Нұрлан Апахаев.  Сондай-ақ заңгер қазір 

адамдардың арзан дүниеге қызығатынына 

қынжылаты нын жасырмады. Айтуынша, 

мешітке баратын адамнан мейрамханаға 

баратын адам к�п: 

«Қазақстанда 2000 мешіт бар екен. 

Мешіттің имамынан сұрағанымда, 

бес уақыт намазға 30, жұмаға 500 адам 

келетінін білдім. Енді 2000 мешітті 500 

адамға к�бейтсек, шамамен 1 млн ғана. 

Ал 30 мың мейрамхана болса, оны 15 

облысқа б�леміз, әр облыста 2000 тойхана-

мейрамхана бар екен. 30 мың тойханаға 

қанша адам барады? 200, 300, 500 адам. 

Сонда 9 млн адам тойшыл екен. Қалған 

тойламайтындар – балалар мен қарттар, 

науқастар, абақтыдағылар. Сол тойда 

«прокурор келді», «судья досым келді», 

«ана кісі Президент аппаратында істейді» 

деп мақтанамыз. 

Мен әңгімені не үшін мешітпен, 

ақыретпен келтірдім? 2йткені біздің 

деңгейіміз осы. Сыртымыз, әшекейіміз, 

үйіміз, киіміміз �згеріп жатыр, бірақ �зіміз, 

ішіміз �згеріп жатқан жоқ. Ал құқықтық 

мәдениет адамның ішкі дүниесімен, сана-

сезімімен байланысты» дейді ол. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘДЕНИЕТ САБАҚТАРЫ

Оқушыларымыз ғана емес, ұстаздарымыз да 

түрлі сайыстарға қатысып, шығармашыл ұстаз 

екенін дәлелдеп жүр. Назигүл Мергенбаева 

Республикалық «Үздік педагог» конкурсының 

жеңімпазы атанып, халықаралық деңгейде 

ұйымдастырылған «'лемің үздік педагогі» кон-

курсына еліміздің атынан қатысуға жолдама алды. 

Алматы қаласы мектептерінің арасында �з абы-

ройымыз, беделіміз бар. Оның дәлелі ретінде 2016 

жылы Алматы қаласы мектептерінің арасында 

«Үздік ұжым», 2017 жылы «Алматы қаласының орта 

білім беретін үздік ұйымы» грантын жеңіп, «Үздік 

мектеп» атанып, қала әкімінің 19 567 000 теңге 

грантын жеңіп алдық.

– Жаңа оқу жылын да онлайн оқитындарыңыз қай 
кезде белгілі болды? Оған дайындық қалай?

– Жаңа оқу жылын онлайн оқитынымыз 

шілде айынан белгілі болды. Т�ртінші тоқсанда 

жіберген кемшіліктер мен қателіктерді сараладық. 

Мектебіміздегі информатика пәнінің мұғалімдері 

ең тиімді платформаны таңдап, таңдалған плат-

формамен қалай жұмыс істейтінімізді, қалай сабақ 

�тетінімізді мұғалімдерге түсіндірді. 'р бірлестік 

сабақ тақырыптарына слайд жасап, видео дайын-

дау үстінде. Барлық оқушының тиісті құрылғымен 

қамтамасыз етілгені туралы да бар мәліметті жинап, 

к�п балалы, аз қамтылған отбасыларға қолдан кел-

генше к�мек к�рсетіп жатырмыз.

– Мұғалімдер мен оқушыларды планшет, ноутбок-
пен қамтуға бюджеттен қанша қаржы б5лінді? Мектеп 
қажетті құралдармен қанша пайыз қамтылды?

– 2з мектебіміздің жаңа оқу жылына дайындығы 

туралы ғана айтайын. Мектеп қазіргі таңда к�п 

балалы, аз қамтылған отбасылардың 162 баласы-

на қашықтан оқуға жағдай жасау қарастырылып 

жатыр. Мектеп бюджетінен 85 ноутбук алу 

жоспарланған және мектеп балансынан 45 ноутбук 

қайтарымды негізде беріледі. 281 балаға жергілікті 

бюджет есебінен ноутбуктар қайтарымды негізде 

алып беруге жұмыс істеп жатырмыз. Қашықтан 

оқыту кезінде мұғалімдеріміздің пайдалануына 

мектептен 77 компьютер берілмекші. Демек, мек-

– Осы мектептен түлеп ұшқан, бүгінде жетістікке 
жеткен мемлекеттік қызметкер немесе кәсіпкер, 
 коорпорация басшысы секілді шәкірттеріңіз мектеп-
ке к5мектесе ме?

– Жыл сайын түлектердің 95% ЖОО-на түседі. 

Оның 60-70% грант иегерлері.  Мектеп-гимна-

зиямыздан түлеп ұшқан шәкірттеріміздің алды 

енді ғана жоғары оқу орындарын бітіріп, үлкен 

�мірге жаңа араласып жатыр. Себебі, біздің 

ашылғанымызға небәрі 11 жыл. Сол себепті сіздің 

сауалыңызға алдағы уақытта жауап бере алармыз. 

– Ата-аналарымен байланысыңыз қандай 
деңгейде?

– «Мектеп – оқушы – ата-ана» деген үштік 

бағытта жұмыс істейміз. Яғни әр оқушының 

ата-анасымен тығыз байланыстамыз. 'р сынып 

жетекшінің �ткізетін ата-аналар жиналысынан 

б�лек, білім ошағының басшысы ретінде жалпы 

ата-аналар жиналысын �ткізіп тұру – айнымас 

үрдіс. 'р ата-анамен бетпе-бет жүздесіп, ұсыныс, 

сұрақтарын тыңдап, шешім табуға тырысамыз. 

– К5п балалы немесе әлеуметтік жағдайы т5мен 
отбасының балаларына мектеп тарапынан қандай 
к5мек к5рсетіледі?

– К�п балалы немесе әлеуметтік жағдайы 

т�мен отбасылардың балаларын жылда тегін 

мектеп формасымен,  оқу  құралдарымен  

қамтамасыз етеміз. Одан б�лек, ыстық тамақпен 

тегін қамтылады. Биылғы оқу жылында мектеп 

формасының орнына қашықтан оқуға мүмкіндігі 

болсын деп планшет алып беру жағын қарастырып 

жатырмыз. 

– Мектеп асханасындағы тағам бағасының 
қымбат екені ж5нінде оқушылардан естіп қаламыз. 
Мектеп асханасы кімге бағынады, олардың 
тағамдарының сапасын кім бақылайды?

– Мектеп асханасының мәзірін жергілікті Білім 

басқармасы мен санитарлық-эпидемиологиялық 

станция (СЭС) бекіткен. Күнделікті берілетін 

тағамдардың сапасы мен құрамын мектеп-

тен құрылған комиссия мен мектеп медбикесі 

тексереді. Ал бағаларына келсек, оны мектеп бас-

шысы шешпейді. Себебі мектептегі асхана –  жалға 

алушынікі. Демек бағаны қоятын – жалға алушы. 

'рине тамаққа қатысты �з пікірімізді білдіріп, 

оқушылар ұсынысын жеткізіп, бақылап отырамыз. 

– Мамандықты қайта таңдау мүмкіндігі болса, 
қайтадан мұғалім болар ма едіңіз? 

– 'лбетте! Мектеп табалдырығын 6  жасында 

аттап, қанаты қатайып түлеп ұшқанын к�ргенде 

«ұстаздық еткен жалықпас» деген с�здің 

мағынасына тереңдейсің ғой. 'р бала жанып тұрған 

шырақ. 'р оқушы – жеке тұлға. Біз, ұстаздар, тұлға 

тәрбиелейміз. Бұл – шынында да керемет сезім. 

Танымайтын адам менен «Сіз мұғалімсіз бе?» деп 

сұрайды. Мен зор мақтанышпен «Иә, мұғаліммін» 

деп жауап беремін.  

– 8ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

Алматы қаласы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың айтуынша, 2021 жылғы оқу жылына дейін 
МЖӘ аясында 12 900 орынды 8 мектеп салу жоспарланған. Ал 2020 жылдың өзінде оқу 
жылының басына қарай 1800 орынды 2 мектеп, қолданыстағы мектептерге 2017 орынды 
5 қосымша құрылыс салынған. Міне,  санаулы күндерден соң жаңа оқу жылы басталып, 
алғашқы қоңырау қағылады. Ал биыл мына төтенше жағдайда білім күні қалай аталып 
өтіледі? Онлайн оқуға білім ошақтары қаншалықты қамданып жатыр? Осы және басқа да 
сұрақтарға жауап іздеп, №148 мектеп-гимназия директоры Фатима Мәметқалиқызымен 
жолығып, сұхбаттасқан едік. 

теп-гимназия бойынша қажетті құралдармен 100%  

қамтуға мүмкіндігіміз бар. 

– Оқушылар оқулықпен толық қамтылды ма? 
– Иә, мектебіміздің бар оқушысы 100% 

оқулықпен қамтылды. Барлық сынып оқулықтарын 

түгел алды. 11-сынып жаңа оқыту жүйесіне к�шуіне 

байланысты жаңа мазмұнды оқулықтармен 

қамтылып жатыр. 

– Оқулық кітаптардың сапасына, мазмұнына, 
безендірілуіне, түптелуіне  к5ңіліңіз тола ма?

– Қолданыста жүрген бар оқулық тиісті сарапта-

мадан �ткен, министрлік бекіткен. Жалпы алғанда 

к�ңіл толады. Жаңартылған білім беру жүйесіне 

к�ше салған бетте оқулықтардың ішкі мазмұнына 

к�ңіл толмаған кез болған. «К�ш жүре түзеледі» 

демекші, оқулықтар біртіндеп қалпына келді. 

Мазмұны да, тақырыпқа сай берілген тапсырмала-

ры да, безендірілуі де к�ңілге қонымды.

– Мектеп оқулықтарына қатысты қандай ұсыныс, 
талап бар?

– Түптелуіне к�ңіл б�лсе екен деймін. Кей 

оқулықтардың мұқабасы жұқа, жылдан-жылға 

оқушы қолына ауысқанда бастапқы қалпы тез 

бұзылып жатыр. 

– Мектептегі мұғалімдер құрамы, санаттық 
деңгейіне тоқталсаңыз?

– Мектеп-гимназияға мұғалімдер конкурстық 

негізде қабылданады. Ұжымда жоғары білікті ма-

мандар �те к�п. Қазір 143 мұғалім қызмет етеді. 

Санаттық деңгейіне тоқталсам: 7 педагог-мастер, 

34 зерттеуші, 17 сарапшы, 9 модератор, 27 жоғары 

санатты мұғалім бар. 9 мұғалімде бірінші санат, 17 

мұғалімде екінші санат.  Сонымен қатар 25 магис-

трант бар. 

– Сіз басқарып отырған мектепте қанша ер 
мұғалім бар? Жалпы мектептерде ер мұғалімдердің 
аздығы туралы ойыңыз қандай?

– Мектеп-гимназиямызда 23 ер мұғалім қызмет 

етеді. 'рине, бұл �те аз к�рсеткіш. Қазіргі таңда 

мұғалімдердің жалақысы �сіп, үй алуға т.б. әлеу-

меттік жағдайлар жасалып жатыр. Сондықтан ер 

мұғалімдердің де саны артады деген үміт, сенім бар. 

– «Білім туралы» заңға арнайы баптар енгізілді. 
Сол жеткілікті ме, әлде қосымша ұсыныстарыңыз 
бар ма?

– Педагог мәртебесін айқындайтын Заң негізгі 

4 бағытты қамтыды. Осы 4 бағыт еліміздегі жарты 

милионнан аса ұстаздың құқығын қорғап, жеке 

дамуына, білім беру процесін одан әрі жетілдіруге 

мол мүмкіндіктер туғызып отыр. 

– Мектепте тәртібі қиын оқушы бар ма? Болса 
олармен қандай тәрбие шараларын жүргізесіздер?

– Мектебімізде тәртібі жағынан қиындық 

туғызатын оқушы жоқ. Мектеп 2 ауысыммен оқиды. 

'р ауысымға 2 тәрбие ісі  ж�ніндегі орынбасар 

жауапты. Таңғы ауысымды да, түскі ауысымды да 

әр сынып жетекші түгендеп, қабылдайды. Шектен 

шығып, тәртіп бұзған, кәмелетке толмағандардың 

ісі ж�ніндегі инспекторлардың есебінде тұрған 

оқушы жоқ.  Мектебімізде «2зін �зі басқару» 

ұйымы бар. Жыл сайын 10-сынып оқушыларынан 

құрылған ұйым  ДТІЖО-ларымен бірлесе оты-

рып оқушылар арасында түрлі білім сайыста-

рын, спорттық ойындар, футбол жарыстарын 

ұйымдастырады. Бұдан б�лек, мектеп-гимназиямыз 

ашылғалы бері түрлі үйірмелер, атап айтқанда: 

домбыра үйірмесі, ән, би, театр үйірмелері,  шах-

мат, тоғызқұмалақ үйірмелері, таэквондо, дзю-

до, баскетбол, бокс секілді спорттық үйірмелер 

бар. Оқушыларымыз білімін түрлі олимпиадалар 

мен білім сайыстарында дәлелдеп қана қоймай, 

спорт, �нер саласы бойынша да �здерін к�рсетіп, 

дәлелдеп жүр. Мысалы:  «Шолпан би жұлдыздары» 

атты би үйірмесінің бишілері халықаралық кон-

курстарда талай Бас жүлде алды. Таэквондодан 

«Райымбек спорт клубының» таэквондистері ҚР 

чемпионатында чемпион атанып, Араб елінің 

Фуйджера қаласында �ткен халықаралық тур-

нирде, Германияның Гамбург қаласында �ткен 

халықаралық додада жүлделі орынға ие болды. 

Күні кеше ғана онлайн ұйымдастырылған қалалық  

«Абай оқуында» ән үйірмесіне қатысушы қызымыз 

бен к�ркемс�з үйірмесіне қатысушы оқушымыз Бас 

жүлде алып, республикалық кезеңге �тті.  
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Бұл жағдайды жақсы түсінген Абай да 

орыс үкіметінің қолшоқпарына айналған 

билеушілерді сынай отырып, олар ұстанған 

жолдан түңілген. Ол сегізінші с�зінде 

«Осы ақылды кім үйренеді. Біреу – болыс, 

біреу – би. Олардың ақыл үйренейін, 

насихат тыңдайын деген ойы болса, ол 

орынға сайланып та жүрмес еді. Олар 

�здері де үздік кісіміз... деп сайланды... 

ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба... 

деген бейнетінің бәрі басында.

Байлар,.. бір күн болса да дәулет 

қонып, дүниенің жарымы басында тұр. 

К�ңілдері к�кте, к�здері аспанда. Оның 

діні, құдайы, халқы, білімі, ары, жақыны 

бәрі – мал. С�зді қайтып ұқсын.

Енді ұры-залым, сұм-сұрқия �здері 

де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді 

қоңыршалар күнін де к�ре алмай жүр. 

...Ғылым кедейге керегі жоқтай-ақ «бізді 

не қыласың» дейді» деп, сол заманның 

әлеуметтік халін, �зін-�зі билеуден қалған 

қазақ қоғамын, тығырыққа тірелген қазақ 

халқының жағдайын ашына жазады.

Ру – коллектив боп �мір сүруден 

қалып бара жатқан елінің жағдайын, 

ағайын арасындағы �ршіген қаск�йлікті 

жеке баюдың жолына түскендердің 

арам пиғылын ұлы Абай үшінші с�зінде 

 былайша к�рсетеді. «Осылар бір-біріне 

достық ойлай ма? Кедей к�п болса, ақысы 

кем болар еді, малдан айырылған дар 

к�бейсе, қыстауы босар еді деп,.. іші-

мізбен қас сағындық. 'рі-беріден соң 

сыртымызға шықты, жауластық, дау-

ластық, партияластық... болыстық билікке 

таластық».

Қазақы қоғам отаршылдардың тепкі-

сімен ыдырау үстінде еді. Ел ел болу-

дан қалып бара жатқанын Абай тағы 

сол үшінші с�зінде момынның баласы 

«2зі басын �зі осындай таласпен кісі 

к�бейтеміз деп партия жиғандардың бүгін 

біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да 

жүреді. Ұрылар тыйылмайды... Ел екі жар 

болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын 

жақтап сүйемін десе, соған жақ болып, 

бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асыра-

ды» деп, орыстың заңы мен ұлығына табы-

нып, әбден бүлінген елін «с�з танымайтын 

елге с�з айтқанша �зіңді танитын шошқа 

жақсы» (Он тоғызыншы с�з) деп түңіледі.

Жұртының қамын жеген іші толы «у 

мен дерт» Абай «...жер жүзіндегі жұрттың 

қоры болып, бірімізді біріміз аңдып �теміз 

бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, �тірік, 

�сек, қастық қалып,.. �рістерлік күн болар 

ма екен?» деп күйіне армандайды.

Ұлы Абай «�рістерлік күнді» арман-

дап қана қоймайды, осы тығырықтан 

шығар жолды да іздейді. Бұл үшін ол 

Ресей патшасы енгізіп отырған басқару 

жүйесін қазақ иігілігіне жаратқысы келеді. 

Абай тап сол тұста орыс отаршылдығын 

лақтырып тастау мүмкін емесін жақсы 

түсініп, отаршылдық билеу саясатын пай-

далана отырып, жақ-жақ боп дауға к�шіп 

берекесі кеткен елді біріктіру мақсатын 

к�здеген.

О л  ү ш і н  А б а й  ү ш і н ш і  с � з і н д е 

болыстыққа Еуропа білімінен хабардар 

адам болуын тілесе, ондай оқыған, к�кірегі 

сәулелі азамат табылмаса болыстың 

«губернатордың назначениесімен» 

қойылуын жақтайды. Абай бұл жерде 

орыстың билігі �ссін деп емес, елдің 

дау-шардан арылып, халықтың ес жиып, 

бірігуін к�здеп отыр.

Қазақты бір-бірімен араздастырып, 

«б�ліп ал да билей бер» деген отаршы-

лар принципімен жұмыс істеген тұста 

да есті адамдар бұған �з хал-қадірінше 

айтсаң түгел тыңдап тұра алмайды. Енді 

не қылдық, не болдық?» деп «мыңмен 

жалғыз алысқан» шарасыздығы да 

 жасырмайды.

Абай қазақ үшін Абылайдай қайсар да 

ақылды хан керек деп білген. Яғни биліктің 

бір бармағында отырған ханның билігінің 

пәрменді болуын қазақ елінің �рістеуінің, 

ілгері кеткен Еуропа жұртының табысын 

тезірек меңгеріп, қарыштап кетуінің кілті 

деп білген.

Ол қазақты ел қылам дегенге «'уелі 

– бек зор �кімет, жарлық қолында 

болу  керек. Үлкендерін қорқытып, жас 

 балаларын еріксіз... Медреселерге беріп,.. 

дүниедегі ғылымның есепсіз жолдары-

на» салып, тегеурінді саясат жүргізуді 

жақтайды (Қырық бірінші с�з).

Орыс билігі іштей тоздырған қазақ 

қоғамын сынаған Абай Отыз сегізінші 

с�зінде «...балаларды ата-аналары қиянат-

шылыққа салдырып алады да, соңынан 

моллаға берген болады. Бұл қиянатшылар 

жарым адам, жарым молла,  жарым 

мұсылман. Олардың адамшылығының 

кәмелет таппағы – қиынның қиыны» 

десе, Жиырма сегізінші с�зінде «әрбір 

ақылды кісіге иман парыз, иманы бар 

кісіге ғибадат парыз» дейді.

Алғаш сауатын медреседе ашқан, 

Камараддин секілді ғұламадан Шығыс 

шайырлары жарыса жазған «кемел адам» 

туралы түсінігі ерте қалыптасқан Абай �зі 

�мір сүріп отырған тұстағы тәрбие мен 

адамның кейпін ашына жазған.

Абай Отыз жетінің с�зінде «Сократқа 

у ішкізген... пайғамбарымызды түйенің 

жемтігіне к�мген кім? Ол к�п, ендеше 

к�пте ақыл жоқ. Ебін тап та, ж�нге сал» 

дейді. Би екеу болса, дау т�ртеу дегендей, 

білімді-білімсіз, бірі аңқау, бірі қаск�й 

жұртты жапа тармағай билік дауына 

 салып жібермей, Абай «ел басы, тап басы» 

кісілердің, әділ билердің ел тағдырын 

шешуін жақтайды. Мына біздің бүгінгі 

тәуелсіз елімізде парламентке атақ үшін, 

кейбірі қалтасы мен құлқынын толтыру 

үшін сайланып жүргендерден құылып, 

«ел басы, топ басы» деп елі таныған 

элита бара алса қазақ шаңырағы берік 

болар еді.

Абай бір жағы т�ніп келе жатқан 

орыстың шоқындыруынан, қазақты ұлт 

ретінде құртуды ойлаған орыс билігі 

құрған тығырықтан шығудың жолын 

іздеген. Сан түрлі идеялар, саяси ағымдар 

қақтығысқан ХІХ ғасырда Еуропада 

марксизм дүниеге келсе, Қазақ даласын-

да к�шпенділердің ерікті �мірінің ендігі 

бағытын Абай �зінше сілтеген. Абай с�зі 

– қазақтың к�ксегені. Абай с�зінің ар 

жағында қазақы қоғамның идеологтары 

Бұқар жырау, Шортанбай, Дулаттардың 

«елім» деген қайғысы мен мұңы, шексіз 

арманы жатыр.
ХХ ғасырдың басында қазақ туын 

к�терген Алаш Орда азаматтары Абай 

тағылымын негізгі бағыты етіп алған еді. 

Алаш Орда азаматтары Абай тағылымын 

негізгі бағыты етіп алған еді. Алаш азамат-

тары Абай жолын толық зерттеп, халық 

игілігіне айналдыра алмай, дегеніне жет-

пей кетті. Абай нұсқап кеткен жолдың, 

Абайизмнің барлығына дау туғызу 

жетесіздің ісі. Ол жолды танып білу, терең 

зерттеп ел игілігіне айналдыра білу бүгінгі 

ойлы азаматтың ісі болуға тиіс.

«2зің үшін еңбек қылсаң, �зі үшін 

оттаған хайуанның бірі боласың» (Отыз 

жетінші с�з) деген Абай. Бүгінгі жекеше-

лендіру дәуірінде к�зді жұмып жіберіп, 

байлыққа белшесінен батқан, �з құлқынын 

ғана ойлағандар да ХІХ ғасырда Абай 

с�зінен тыс қалмапты. «Сарсаңдықпен, 

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

дегендерің пиғылын «қазақ түгіл, к�ңіл 

жиіркенетін ісі» деп тұжырымдаған екен.

Абай Қырық екінші с�зінде «Қазақтың 

жаманшылыққа үйір бола беретұғынының 

бір себебі – жұмысының жоқтығы. Ол 

ауылдан ауылға... тамақ аңдып, болма-

са с�з аңдып, қулық, сұмдықпен адам 

аздырмақ үшін... пайдасыз, жұмыссыз 

қаңғырып жүруге құмар... малын �ңкей 

малшы, бала-шағаға тапсырып,... �зі пәле 

шығаруға, я сондайлардың с�зін естігенім 

деп елге жайып жүруге, айтып ырбаңдауға 

пысық �нерлілерге қосылғандай к�рінеді» 

дейді.

Шығыс �ркениетінің негізі болған 

имандылықты, ихсандық кемелдікті берік 

ұстаған Абай әр адамның ұстанымы бір 

Аллаға ұқсап бағуға тырысу керегін Отыз 

сегізінші с�зінде баса айтқан. «2зіңді оның 

құлы біліп... �з пиғылдарыңды соған �з 

хәліңше ұқсатуды шарт қыл. Белгілі жақсы 

адамдық үш сипатта  болар, шыншылдық, 

ізгілік, даналық та болар. Бұл үш сипаттың 

иелерінің алды Пайғамбарлар, онан соң 

әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры 

мұсылмандар».

Иман мен ихсанды �з шығармала-

рының басты ұстанымы деп білген Абай 

Отыз сегізінші с�зінде «Құдай тағаланың 

жолы деген жол шектеусіз болады. Бірақ 

сол жолға жүруді, �зіне шарт қылып кім 

қадам басса, ол таза мұсылман, толық адам 

делінеді» деп тұжырымдайды.

Мына колхоз сияқты қауымы жоқ, не 

баяғыша би, яки ақсақалы жоқ заманда 

бәрі онжылдықты бітірген «сауатсыз» 

білгіш, сол Абай айтқан жұмыссыздыққа, 

бойкүйездікке салынбас па деп к�ңіл 

күпті.

Қайтсек ел боламыз, қайтсек қазақты-

ғымызды сақтаймыз? Армансыз ел 

болмайды. Арман бастаушы идеоло-

гия. Бүгінгі идеологиялық тоқырауға 

ұшыраған заманда сол идеологияны 

жаттан іздеп те, қолдан жасап та керегі 

жоқ. Қазақтың к�ксегенін Абай айтқан. 

Қазақтың идеологиясы – Абай жолы, 

ол – Абайизм!

Кәмел ЖҮНІСТЕГІ

қарсы әрекет еткен. Жалпақ жатқан 

Қояншытағай елінің кешегі Кенесары 

ханмен бірге болған биі Дүйсенбай ақсақал 

болыс сайлауы кезінде елді болыстыққа 

таластырып, қырылыстырмай әр атаның 

баласын кезекке қойып, болыс сайлатып, 

ел бірлігін ұстаған екен.

Қазақта «бай құт  емес,  би құт» 

 деген мақал бар. Ел арасының дау- 

шарын бітістіруші, халықтың ғасырлар 

бойғы бірлігін сақтаушы, береке басы, 

ырыс-несібесін ұйытушы халық билері 

екен. Қазақта биді ешкім сайламаған. 

Қазақтың к�не заңдарының білгірі, әрі 

�те әділ де, шешен адамға ел жүгінген. 

Би деп танылған адам �мір бойы сол 

биліктен түспеген. Орыс заңының қазақ 

ғұмырына қайшы келгенін к�рген Шоқан 

Уәлихантегі де сол к�не билікті қалпына 

келтіру туралы жазған еді.

Елді береке, бірлікке шақырған 

к�не билік жолын отаршылар біржолата 

қиратып, әр ауыл старшынға би сайлап 

қояды екен. Мұның �зі «халыққа к�п 

залал болғандығы к�рініп, сыналып 

білінді» (Үшінші с�з). Елді к�рінгеннің 

жемі болудан сақтап, бірлігін к�ксеген 

Абай би болар кісінің «Қасым ханның 

қасқа жолын, Есім ханның ескі  жолын, 

Тәуке ханның...» «Жеті жарғысын» 

білмек керек» деп талап қоя отырып, 

«билікке жыл кесілмей сайланса, олар 

жаманшылығы әшкере білінгендіктен 

түссе, әйтпесе түспесе» (Үшінші с�з) 

деп, бүгінгі күнде үшінші билік саналып 

жүрген сот жүйесін ұсынады. Міне, бұл 

жағдайлардан ұлы Абайдың тек ақындық 

�нерінің шыңына жеткен адам емес, 

қазақ мемлекетінің жобасын жасап, 

болашағын к�здеген аса ірі тұлға екенін 

к�реміз.

Ғасырлар бойы қалыптасқан тіршілік 

ету жолынан айырылған ел ХІХ ғасырда 

күрт кедейлене бастады. Мал азайды. 

Кәсіпсіздік ұрлықтың �суіне әкеліп 

соқты. Ел қайыршылыққа ұшырай 

 бастады. Осы тұста Абай бұл тірелген 

тұйықтықтан шығудың жолы қол�нер 

деп білді. «Егер мал керек болса, қол�нер 

үйренбек керек». «Мал жұтайды, �нер 

жұтамайды» дейтін зауыт-фабрикасы 

ШАҒЫН-ОРТА БИЗНЕС 
ҚАЙТА ЖАНДАНУДА

ШОБ субъектілерінің жұмыстарын 

қайта жандандыру infokazakhstan.kz пор-

талында тіркелген соң, кезең-кезеңімен 

жүзеге асатын болады. Санитарлық-эпиде-

миологиялық ережелермен танысқан соң, 

кәсіпкерлер санитарлық нормаларға сай 

акт алатын болады. Актіге сай кәсіпкерлер 

нысанның толық жұмыс істеуі ж�ніндегі 

талапты орындаулары тиіс.

Жұмыстың қайта басталғаны туралы 

хабарландыруды барлық субъектілердің 

90%-ына берулері тиіс. Ашып айтар болсақ, 

сауда және ойын-сауық орталықтары,  сауда 

орталықтары (бутиктер), б�лшек сауда 

желілері және сыйымдылығы 30% және 

жалпы к�лемі 4 шаршы метрден аспайтын 

жабық базарлар, сұлулық салондары, шаш-

тараздар, СПА орталықтары, жалпы к�лемі 

4 шаршы метр болатын сұлулық салондары 

және тағы басқалары.

Ал вирустың таралу қаупі жоғары 

қалған субъектілер жұмыс комиссиясының 

тексеруінен �тетін болады. Олар – сауда 

және ойын-сауық орталықтары, сауда 

орталықтары, сауда үйлері, сауда алаңы 

2000 шаршы метрден астам азық-түлік емес 

дүкендер, сонымен қатар қызметкерлері 

арасында КВИ ауруының к�рсеткіші 

жоғары нысандар.

19 тамыздағы жағдай бойынша 17698 

�тініш түскен, олардың 14043 (79%) 

мақұлданды. Оның үстіне кәсіпкерлердің 

басым б�лігі (13807) жұмыстарын шақыру 

жоқ тұста Абай қол�нерді дамытып, 

қайыршылықтан, босудан сақтағысы 

келеді.  Ол қол�нердің ар жағында 

�ндірістің де тұрғанын, қазақты соған 

қарай бұру керек екенін жақсы түсінген.

Міне, осы тұста Абай жақ-жақ боп 

айтысып, араздасып-қарыздасып, 

берекесі кеткен еліне «Құдайтағала... 

адам баласын �сіп-�нсін деп жаратқан. 

Сол �сіп-�ну жолында адамның талап 

қылып ізденер қарыздар ісінің алды 

әуелі к�бейтпек. Кімге достығың болса, 

достық достыққа шақырады, ең аяғы 

ешкімге қас сағынбастық» деп үйретеді.

Ел болмасын деп қазақтың хандығын 

жойып, әділдік іздемесін деп к�не билікті 

біржола құртып, жауластыруға жеңіл 

болсын деп ақсақалдың аузын жапқан 

Ресей үкіметінің шараларын жақсы 

түсінген Абай осы тұйықтан жол іздеген.

'лемнің әдебиеті мен филосо фиялық-

саяси ойынан мол хабары бар Абай сол 

кездегі мемлекет құрылымы ж�нінде үздік 

пікір айтқан Руссоны да, Монтескьені де 

оқыған. Руссоның «халықтық сувери-

нитет» ж�ніндегі ойы. Үкіметтің пар-

ламентке тәуелділігі ж�ніндегі пікірі, 

Монтескьенің биліктің үш тармағы, 

олардың бір-біріне тәуелсіздігі ж�ніндегі 

ұстанымы оны ой жетегіне сүйрелей 

түскен. Абай �з халқына тән, оның 

ғасырлар бойғы дәстүріне лайық жол 

іздеген. Ол бұл жолды тағы да қазақтың 

к�не дәстүрінен тапқан да, соны халқына 

ұсынған, түсіндірген, насихаттаған.

Ол отыз тоғызыншы с�зінде қазақта 

«ол заманда ел басы, топ басы» деген 

кісілер болады екен. К�ш қонды болса, 

билік алады болады екен. 2зге қара жұрт 

жақсы-жаман �здерінің шаруасымен 

жүре береді екен. Ол ел басы, топ басы-

лары қалай қылса, қалай бітірсе, халық 

та оны сынамақ, бірден-бірге жүгірмек 

болмайды екен... «Бас басыңа би болсаң, 

манар тауға сыймассың, басалқыңыз 

бар болса, жанған отқа күймессің» деп, 

мал айтып тілеу тілеп, екі шылбыр, бір 

тізгінді бердік саған. Берген соң, қайтып 

бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін 

деп, жамандығын жасырып, жақсылығын 

асырамын деп тырысады екен. Оны зер 

на қатысып, негізгі атқарушы үкіметті 

белгілесе, әрі заңды қараушы, оны 

 т о  л ы қ  т ы р у ш ы  ж е т і  ж а р ғ ы н ы  ( з а ң 

шығарушы орган) кесімсіз мерзімге 

сайлаған.

С�йтіп, қазақ даласында бір-бірімен 

біте қайнасқан биліктің бұл үш түрі ерте-

ден қалыптасқан. Міне, Абай осы жолды 

халқына қайта ұсынып, қазақ халқының 

д е р б е с  д а м у  б а ғ ы т ы н  « ж а қ с ы л ы қ 

жамандықты айыра алмай» адасып қалған 

еліне насихаттаған.

Абай осы Отыз тоғызыншы с�зінде 

«басы бәрі де �з малы болған соң» 

бүкіл ру – коллективтің қамын жей-

тінін айта келіп, қоғамдасып �мір сүру 

қажеттігін, әр отбасын жеке-жеке 

 жі бергісі келген патша саясатының тек 

ағайын арасындағы мәңгі бітпес жау-

лыққа апаратының ашық айтып, елін 

сақтандырып отыр.

Сол кезде-ақ Абай с�зіне мойынұсын-

ғандар болған. Соның бірі – Қарқаралы 

ояздығының қазағы, байлығы, білгірлігі 

ешкімнен кем емес, Қоянды жәрмеңкесін 

уысында ұстаған Ақайдың Қасені орыстың 

қыспағына түскен, құнарлы жерінен 

айырылған қазақтың ендігі тірлігінің 

қатерлі екенін, жеке-жеке босып жүріп, 

босқа құритынын түсінген. Жеке басымен 

ұрпағына жетерлік байлығы бола тұрса 

да, қазағының қамын ойлаған Қасен 50-

60 отбасының басын біріктіріп, қауым 

құрған. Бұрынғы бойкүйездіктен арылып, 

қауымның әр мүшесі барынша еңбек 

еткендіктен, бірігіп тірлік еткен қауымның 

шаруашылығы �рістеп шыға келген. Бұл 

орыстың билігіне ұнамаса керек, «осы 

жерге зауыт саламыз» деген желеумен 

орыстар қауымның жерін тартып алған. 

Алған бетінен қайтпаған Ақбайдың Қасені 

басқа бір жерден тағы да қауым құрған 

екен, бұл шаруашылық та орыс билігінің 

қаһарына ұшырап, жерден айырылып, 

тараған.

Мойымаған Қасен үшінші рет Қу 

тауының күнгейіндегі, қазіргі Егіндібұлақ 

ауылының тұрған жерінде,  үшінші 

р е т  қ а у ы м д а с т ы қ  ұ й ы м д а с т ы р ғ а н . 

Шаруашылығы �ркендей бастағанда «бұл 

жерге орыстың Хлебородный деген посел-

ҚАРА СӨЗДЕРДІ 
ҚАЙТА ОҚЫҒАНДА

Алматының әлеуметтік жағдайы қандай?
ШАҺАР

«Алматы» ТА-ның тікелей эфирі кезінде қала әкімі Бақытжан Сағынтаев карантиндік 
шараларды жеңілдетудің барысы және ШОБ кәсіпорындары мен нысандарының 
жұмыстарын қайта жандандыру жөнінде әңгімеледі. Алматыдағы ШОБ 17,5 
мыңнан астам субъектілері жұмыстарын қайта бастады. Алматының шеткі 
ықшамаудандарындағы 177 көшеге жаңа жолдар салынады. Б.Сағынтаев Akimat 
LIVE-нің тікелей эфирінде алматылықтардың сұрақтарына жауап берді.

тәртібі бойынша бастады. Қалғандары 

(236) аудандық әкімдіктер жанындағы 

мониторингтік топтар тексеру жүргізген 

соң жұмыстарын бастайды. Егер белгілі 

бір себептер бойынша рұқсат етілмесе, 

онда кемшіліктерді түзетіп, жұмысты қайта 

бастауға  болады.

ШОБ СУБЬЕКТІЛЕРІНІҢ 
ҚАУІПСІЗДІГІ – 8РҚАШАН 

БАҚЫЛАУДА

Қала әкімі Б.Сағынтаев Akimat LIVE 

бағдарламасының тікелей эфирінде 

алматылықтардың сұрақтарына жауап 

бере келіп, қалалықтарды санитарлық-

эпидемиологиялық қауіпсіздік ережелері 

бұзылған жағдайда дереу хабарлауға 

шақырды.

Шектеу шаралары монитроингі ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігінің ағым-

дағы жылдың 5 шілдесіндегі «Сани-

тарлық-эпидемияға қарсы және сани-

тарлық-профилактикалық шаралар-

ды ұйымдастыру мен �ткізудің кейбір 

мәселелері туралы» бұйрығы негізінде ҚР 

'кімшілік-құқықтық кодексінің 802-бабы-

на сәйкес жүзеге асады. 'кімшілік шаралар 

ҚР 'кімшілік-құқықтық кодексінің 425 

бабының 1 тарауы бойынша қабылданады.

Мониторингтік топтар ағымдағы 

ж ы л д ы ң  5  ш і л д е с і н е н  б а с т а п  7 5 5 0 

 нысанды тексерді, олардың ішінде 2952 

обьектінің карантиндік және маскалық 

режимдерді бұзғаны анықталды. Рейдтер 

нәтижесі  бойынша мониторингтік топ-

тар мынадай шараларды жүзеге асырды: 

4496 субъектілерде түсіндіру жұмыстары 

жүргізілді, 696 нысан жұмыстарын �з 

еріктерімен тоқтатты. 'кімшілік-құқық 

бұзушылық негізінде 3150 хаттама тол-

тырылды, оның ішінде заңды тұлғаларға 

– 126, жеке тұлғаларға 3003 айыппұл 

 салынды. Маскалық режимді бұзғандары 

үшін 2952 адам 30 АЕК к�лемінде айыппұл 

т�лейтін болды.

Қалалықтар режим талаптарын бұз-

ғандар туралы infokazakhstan.kz  порталы 

арқылы хабарлай алады. Кез келген 

ғимарат ішінде режим талаптарының 

бұ зылғандығын суретке түсіруге және 

жіберуге болады. Осы арқылы кәсіпкер 

мониторингтік топ келгенше кем шілік-

терді түзей алады. Бұл да белгіленген 

нормалардың сақталуын ынталандыруға 

ықпал ететін болады.

Алматыда  19  тамыздағы жағдай 

 бойынша COVID-19-дің 13938 оқиғасы 

тіркелген. Олардың ішінде, 11 935 адам, бұл 

науқастардың 85% емделіп шықты. 100 мың 

адам тұрғынға шаққандағы к�рсеткіш – 

698,09. Вирусты симптомды жұқтырушылар 

– 8322 адам, симптомсыздар – 5616 адам. 

Тәулік ішінде 22 оқиға (симптомды – 

5, симптомсыз – 17) тіркелді, �кпенің 

анықталмаған қабынуы бойынша қосымша 

44 оқиға. Тәуліктік �сім – 0,2%.

Алматы әкімі вирустың таралу тізбегін 

жою мақсатында адамдар к�п шоғыр-

ланатын орындарға баруға уақытша тыйым 

салынғанын еске салды. Сонымен қатар 

демалыс күндері қоғамдық к�лік жұмысын 

тоқтатады.

177 К=ШЕГЕ ЖАҢА 
ЖОЛ САЛЫНЫП ЖАТЫР

Akimat LIVE бағдарламасының тікелей 

эфирінде алматылықтардың сұрақтарына 

жауап бере келіп, қала әкімі Бақытжан 

Сағынтаев жол инфрақұрылымын жақ-

сарту ж�нінде айтып берді.

Т ү р к с і б  а у д а н ы н д а ғ ы  « Қ а й р а т » 

ықшамауданының тұрғыны нашар жол-

дар туралы шағымданған еді. Ағымдағы 

жылы осы «Қайрат» ықшамауданындағы 

51 к�шеге сумен қамту және судан б�лу 

желілері тартылуда. 51 к�шенің 26-

сына асфальт бұрын т�селген. 25 к�ше 

топырақты. 26 к�шенің 7-еуіне асфальт 

т�селді, 19 к�ше бойынша жұмыстар 

жүруде. 25 топырақты к�шелердің 10-ына 

инертті материалдар т�селді, 15  бойынша 

жұмыстар жүруде, оның ішінде жаңа 

айтылған Сарыарқа к�шесі де бар. Аталған 

к�шелерге жаңа жол салу келер жылға 

жоспарланған.

Жалпы қала бойынша ағымдағы 

жылы ұзындығы 47,4 шақырым болатын 

177 к�шенің жолдары салынуда, оның 

ішінде ұзындығы 18,6 шақырым бола-

тын 112 к�шедегі жолдардың құрылысы 

аяқталды. Жыл соңына дейін ұзындығы 

2 8 , 8  ш а қ ы р ы м  б о л а т ы н  қ а л ғ а н  6 5 

к�шедегі жолдардың құрылысын аяқтау 

жоспарланған.

Жаңа жолдар «2жет», «Ұлжан-1», 

«Ұлжан-2», «Шаңырақ-2», «'йгерім-1», 

« ' й г е р і м - 2 » ,  « Д а р х а н - Б а й б е с і к » , 

«Трудовик» («Томирис»), «Алғабас-

АЗТМ», «Жасқанат», «Қарасу», «К�к-

қайнар», «Ақбұлақ», «Саялы-2» ықшам-

аудандарында пайда болады. Бұларда 122 

мыңнан астам тұрғын бар.

2020 жылға ұзындығы 200 шақы-

рым  болатын 283 к�шеге орташа ж�ндеу 

жұмыстарын жүргізу жоспар ланған. Қазіргі 

кезде ұзындығы 62,6 шақы рым болатын 91 

к�шеде ж�ндеу жұмыстары аяқ талды. 

Қаланың 300 мың шаршы метр к�ше-жол 

желілеріне асфальт т�сеу жоспар ланған. 

Бүгінгі күні 151 мың шаршы метр аумақтың 

жұмысы аяқталды. Жоспар ланған 30 шар-

шы тро туардың 19,2 шаршысы салынды.

К=П БАЛАЛЫ АНАЛАР 
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫ

Алмалы ауданы әкімінің аппараты 

 Алмалы ауданының «Бақытты  отбасы» 

орта лығымен бірлесіп әлеуметтік 

тігін  цехын ашуды жоспарлап отыр. 

'леуметтік тігін шеберханасын ашудың 

басты мақсаты – әлеуметтік кәсіпкерлікті 

дамыту, Алмалы ауданының к�п балалы 

және аз қамтылған отбасыларын жұмысқа 

орналастыру. Тігіншілерді оқытуды 

«QSP» ЖШС (QazaqSocialproject) �з 

жабдықтарымен �ткiзеді.

'леуметтік тігін цехы кәсіпкер-

лердің қолдауының арқасында жүзеге 

 асырылды. 

Атап айтқанда, «Жібек жолы» бизнес 

орталығы бизнестің әлеуметтік жауап-

кершілігі аясында цех жұмысын ұйым-

дастыру үшін орын беріп, ауданның 

кәсіп орындары мен ұйымдарының 

қол дауы мен цех жұмысына қажетті 

заттармен жабдықталды. Бұл цехқа 15 

к�п балалы ана жұмысқа орналасты-

рылды, онда тігін �ндірісі бойынша 

тәжірибелі маманның басшылығымен 

�здерінің практикалық дағдыларын 

дамытуға мүмкіндік бар.  Сонымен қатар 

цех қызметкерлері «Қолдау» кәсіпкерлік 

орталығының  «Табысты тігін бизнесін 

қалай іске қосу керек» онлайн оқуынан 

�те алады. Осылайша, тігін цехында оқу 

және жұмыс істеу кезінде к�п балалы ана-

лар тігін �ндірісі бойынша барлық кәсіби 

құпиялар мен ұсақ-түйектерді үйренеді 

және �з бетінше бизнесін  бастайды және 

жүргізе алады. 

Сондай-ақ цех қызметкерлері �нді-

рілген тауарды сату нарығында жылжыту 

негіздерін оқиды, маркетинг және интер-

нет сату негіздерін үйренеді.

Н.СҰЛТАНҒАЗИЕВ

тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары 

да азбайды екен. Бәрі �з бауыры, бәрі 

�з малы болған соң,.. солардың қамын 

 жемей қайтеді» дейді.

Халық әділ билерге ғана жүгінген. 

Бір рет әділетсіз шешім еткен биге жұрт 

жүгініске енді қайтып бармай қойған да, 

ол би ешкімнің қаулы-қарарынсыз-ақ 

мәңгілік биліктен айырылған. 'ділдікпен, 

шешендікпен, білгірлігімен атағы шыққан 

билер ел басылыққа к�терілген. Қазақ 

«бай құт емес, би құт» дегенде, бай да, 

қара да бидің беделіне (полициясы, әскері, 

жазалаушысы болмаса да) бағынғанын 

айтқан.

'діл би – ел басылар хан сайлауы-

косы орнайды» деп, тағы да қуғынға түсіп, 

жерді орыс билеген тартып алған.
Соңынан жандарымның жансызда-

ры мен сасық тыңшылар �ріп жүрген 

заманда Абай ашық түрде хан үкіметі 

керек деп жар сала алмады. Бірақ оның 

бүкіл жазғандары мен ой түрткілері хан 

үкіметін жақтағаны анық к�рініп тұр. Ол 

Қырық бірінші с�зінде отаршылдықтың 

әсерінен азып болған «қазақты я 

қорқытпай, я параламай» (жақсылық 

жолына кетер қаржыны �зің т�леп – 

К.Ж) ақылмен не жерлеп не сырлап 

айтқанмен ешнәрсе к�ндіру мүмкін 

де емес... 2здерінің ырбаңынан басқа 

қызықты нәрсе бар деп ойламайды, с�з 
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Мемлекеттік қызметке араласқан 

уақыты он-ақ жыл. 'у баста заңгер 

м а м а н   д ы ғ ы н  а л ы п ,  е ң б е к  ж о л ы н 

«КИРЗАВОД-1»ЖШС-нен бастады. 

Кейіннен Қазақ Ұлттық Аграрлық уни-

верситетінде кадастрлық жер б�лі мінде 

білімін жалғастырды. Жер жағдайын 

жетік меңгерген маманның жиған білімі 

Алматы облыстық жер басқармасын 

басқарғанда білте шамға айналды.  ҚР 

 Тұңғыш президенті Н.'.Назарбаев 

Тал ды қорғанға барған бір сапарында 

облыстағы жер ресурстарын пайда лану 

жайында Жолан Омаровтың бер ген 

есебіне, сымдай тартылған жас бас шының 

тиянақтылығына дән риза болған-ды.

Алматы облысының әкімі Амандық 

Баталовтың �кімімен Жолан Омаров 2017 

жылдың желтоқсан айында Райымбек 

ауданының әкімі болып тағайындалды. 

Ол кезде аудан орталығы Кеген бола-

тын. Алғашқы қадамын жұма намаздан 

бастаған Жоланның жорығы әрі қарай ел 

ішін аралауға ұласты. Қасына шабарман-

дарын ертпей, жалғыз жүріп, талай белес, 

қыр асты. Халықтың ішкі жағдайымен 

мемлекеттік қызметкерлердің �з ісіне 

деген жауаптылығына сол арқылы к�з 

жеткізді. «Күндіз күлмеген, түнде кірпік 

ілмеген» Күлтегін сынды Жоланның 

әрбір ісіне таңданған Кеген жұрты ғарыш 

әлемінің кейіпкерімен кездескендей күй 

кешті. Анығында жас жаңа әкімнің жұмыс 

тәсілі аңызбен емес, ақиқатпен үйлесті. 

Түн ортасы ауғанда қарапайым шаруаның 

кейпінде аудандық аурухананың есігін 

қақты. Алайда кезекшіліктегі (Гипократ 

антына адал жандар) «ауырып» кел-

ген науқасқа назар да салған жоқ еді. 

Содан-ақ ақ халаттылардың қызметінің 

салғырттығының себебі мен дерегіне 

қанықты. Іскер әкім, түн қата жүріп 

аудандық ішкі істер б�лімінің, жарықпен 

қамту орталығының, т.б мекемелердің 

ж ұ м ы с ы н ы ң  к е м ш і н  т ұ с ы н  д � п 

 басты. Ол – �мірде жайсаң, ерк�ңіл 

болғанмен, қызметте �те талапшыл, 

қатал, жауапкершілікті басшы болды, 

ал бұл тәртіпке к�нбегендер қызметімен 

қоштасты. Есесіне, талапшыл басшы 

халықпен достасты. Таулы �лкенің 

қақаған қаңтарында, ақтүтек боранында 

Жолан да қолына күрек алып жолшылар-

мен бірге кей жердің қарын да күрескенін 

біреу білсе, біреу білмейді. Жүрегі елім 

деп соққан тұлғаның саулығын таулықтар 

күні-түні тіледі. Тынымсыз тірлікпен 

күн �тті, түн �тті. Сол үш-ақ ай мерзімде 

шекаралы �ңірдің тыныс-тіршілігін 

құлпыртып, түлетті.

Ақпан айындағы әрбір окургтегі 

ауыл әкімдерінің есеп беру жиналы-

сына  бастан-аяқ тікелей �зі қатысты. 

Ауыз су, жер жағдайы, мектеп пен 

мәдениет үйлерінің күрделі ж�ндеуі мен 

жол құрылысы секілді мәселенің мән-

жайын елмен бірге талқылап, ортақ ой 

қорытты. К�птеген сұрақтарға жауабын 

анық та қанық етіп берді. 2з құзырынан 

келгенін сәтінде �зі шешті, келмегенін 

облыс басшысының алдына қойып, 

шешімін жедел табуға күш салды. Оның 

игілігін к�п уақыт �тпей-ақ халық к�рді. 

Айтпақшы, әрбір ауылдық жердегі есеп 

беру жиынындағы бұрынғыдай «ас ішіп, 

аяқ босататын» аста-т�к дастарқанға 

пышақ кесті тыйым салғанын округ 

басшыларының �зі  жырдан қызық 

етіп айтқанын естідік. Шалғайдағы әр 

 ауылды сенбі, жексенбіде аралап, тыныс-

тіршілігімен танысты. Кейбір ауыл 

тұрғындарының ж�н сұрап тұрған кісінің 

аудан әкімінің �зі екенін сезбей де қалған 

кездері болды. Бұл тәсіл жалпы жұрттың 

к�кейіне қонды.

Ұршық уақыт айналып, бар тіршілік 

иесі к�ктеммен қауышты. Сол аралықта 

Е лбасы Нұрсұлтан  На зар баев тың 

Жарлы ғымен Кеген ауданы қайта 

құрылып, Жолан Ыбырайақынұлы 

Райымбек ауданының әкімі болып 

Нарынқолға  ауысты. 2018 жылы, 18 

сәуірде Нарынқолда алқалы жиын 

�тті. Бұл басқосудың мәні де, ж�ні де 

б�лек еді. Жиырма бір жылдан кейін 

қайтадан аудан мәртебесін иеленген 

нарынқолдықтардың қуанышында шек 

жоқ. Алдымен с�з алған облыс  бас шы сы 

Амандық Ғаббасұлы жиылған жұрт қа 

ауданның жаңа әкімін таныстырды.

«Құрметті ағайын, бүгін ақ түйенің 

қ а р ы н ы  ж а р ы л ғ а н  к ү н !  Б ү г і н н е н 

 бастап Райымбек ауданының орталығы 

Нарынқол болғандығын сүйіншілеп 

келіп отырмыз. Алда атқарылар шаруа-

лар �те к�п. Мен жаңа барлық к�шені 

ЖОЛАН ЖОЛЫ...

Ол – өз ұлтын, мемлекетін, елін, жерін жан-тәнімен сүйді. Арын да, 
 жанын да сол жауапкершілік жолында құрбан етті. Әлемге уын 
шашқан  пандемия дейтін мылтықсыз майданның алғы шебінде 
көз жұмды. Турашылдық жолында туғанына да жақпаған, бірақ ел-
халыққа қызмет ету дағдысында жұрт сенімін ақтаған қайраткер 
азамат Жолан Ыбырайақынұлының дүниеден өткеніне де 40 
күн  толыпты. 41 жасында қыршынынан қиылған  қайсар ұлдың 
халықтық перзентке айналғанына қоштасу сәтінде анық көз 
жеткіздік. Ұлы Сүйінбай, Жамбыл бабаларымыздың бесігін тер-
беген киелі Суықтөбе баурайындағы Беріктас ауылында  жаназа 
 намазы оқылған сәтте оғыланды қимай, қабырғасы қайысқан Талғар 
ауданының тұрғындары ұлт-ұлыс демей әкімдік ғимараты алдында 
Жолан Омаровпен қоштасу жиынын өткізді. «Арысым...» деп аңыраған 
елдің қайғысына Талғар таулары да күрсініп, қабаржып тұрды. 
Қаралы хабарды естіген Азаматтың есіміне қанық алыс-жақындағы 
жұрттың көңіл пернесі екі күн бойы зәу көктен жаңбыр болып төгілді. 
Әйгілі Әнет баба Қазыбек биге «Әкім» деген сөзді жадыңда сақта»  деген 
екен. Сонда Қазыбек би: 
«Ә» дегені – әділ бол. «К» дегені – күншіл болма,  көпшіл бол. «І» дегені – 
ілтипатты бол. «М» дегені – менмен болма, мейірбан бол» деп сөз аста-
рын  жанындағы жолдастарына тәпсірлеп берген екен.  
Осы аманатты еске алсақ, Жолан шын мәнісіндегі әкім болды, 
халыққа жақын болды. 

аралап шықтым. Талай істі басынан қайта 

бастауға тура келеді. Сол үшін де қолынан 

іс келетін, Кегенді басқарған  аз-ақ 

уақыт ішінде �з деңгейін к�рсете білген 

қайратты да қажырлы Жолан Омаровты 

Ақорданың келісімімен осы ауданның 

әкімі қызметіне тағайындадым» деп 

үлкен сенім жүктеді. 

Кезінде Нарынқол ауданын басқарған 

к�рнекті мемлекет және қоғам қайраткері 

Бақыт Оспанов осы жиындағы �з с�зінде: 

«Құрметті бауырлар, араға жылдар салып 

сіздермен қайта қауышып отырмын! 

Нарынқол �ңірінде басшылық еткен 

жылдарым есіме түсіп тұр. Ал, қайта 

құрылған ауданның жаңа әкімі Жолан 

менің шәкіртім, қарамағымда қызмет 

етті. Ол – �з ісіне аса жауапкершілікпен 

қарайтын �те ұқыпты азамат. Сіздердің 

де, облыс әкімінің де, менің де үміт-

сенімімізді ақтайды, оған мен кепілдік 

беремін» деген еді. Бұл с�зді уақыт �зі 

растады.

«Мен сенемін жастарға» деп Мағжан 

к�рмедік. Осының барлығы Жоланның 

жылқыға деген шынайы құрметі, ат 

иесіне, шабандоз бен бапкерге деген 

жанашырлығы, қауіпсіздік шараларына 

деген жауапкершілігі болатын.

2ткен 2019 жылдың 14 шілдесінде 

сол ханжайлау Шәлк�де алабындағы 

алаңда тағы да «Жетісу жүйрігі» бәйгесін 

екінші рет �ткізіп, Жаркент, Ұйғыр, 

 Кеген, Райымбек аудандары арасында мал 

шаруашылығы к�рмесін ұйымдастырды. 

Мұндай малшылар қауымының еңбегін 

бағалайтын слеттің сол �лкеде дүбірлеп 

�тпегеніне ширек ғасыр уақыт болған 

еді.. .  Жеке шаруа қожалықтарымен 

м а л ш ы л а р д ы ң  е ң б е г і н е  а й р ы қ ш а 

тоқталып, �з атынан сыйлықтар тапсы-

рып, қуанышқа кенелтті. Соның барлығы 

да келер жылы аталып �тетін ақиық 

ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық 

тойының дайындық жұмыстары еді. Бір 

с�зінде «Сарыжаз, Қарасаз, Тұзк�лге, 

одан әрі Шәлк�де жайлауына дейін ас-

фальт жол т�сетемін, той �тер, жолдың 

зерттеп-біліп, оң шешім қабылдауға күш 
салатын. Облысқа шұғыл жиналысқа 
шақырғанда кейде түн ортасы жолға 
шығатынбыз. Бір-екі рет жолда қалғып 
кеткенім бар.  Сондай сәтте «сен дем ала 
бер» деп, сонау Талдықорғанға дейін к#лікті 
#зі жүргізе беретін. %ңі сұсты, талапшыл, 
қатал адам болып к#рінгенімен, жүрегі 
жұмсақ, #те қайырымды, мейірбан аза-
мат еді.  Жолан аға жоқ дегенге сене алар 
емеспін...

Қытай қақпасының дәл түбіндегі 

Нарынқол аудан орталығы болған соң, 

тамырына қайта қан жүгірді. Соның 

барлығын қалпына келтіру жолында 

Талдықорған мен Алматы, Нарынқол ара-

сында сан жүгірді. О.Жандосов атындағы 

орта мектептің іргесінен су жаңа үйлер 

 салынды. Қаңырап қалған ауылдың 

шетінде бой түзеген бұл үйлердің барлығы 

да мемлекеттік қызметкерлерге берілді. 

Жаңадан құрылған кәдімгі шағын аудан 

десе де болады. Алдағы уақытта «Жолан 

Омаров»атындағы м�лтек аудан деп атаса 

да ешкім қарсы бола қоймас. Ол уақыттың 

еншісіндегі дүние... 

Велосипедпен әр к�шені аралап, 

Байынқолдың �зенін жағалап, түнгі 

 ауамен тыныстап, табиғаттан қуат алып, 

сергіп қайтатын Жоланның бастамасымен 

500 түп тал егілді. Бұл да ағашы сиреген 

Байынқол тоғайының іргесін қымтады.

Гүлнәра РАУАНҚЫЗЫ, «Нұр-Отан» 
партиясы Райымбек аудан дық филиалы 
т5рағасы ның бірінші орынбасары:

– Жолан Ыбырайақынұлы ешқашан 
үлкеннің жолын кесіп #ткен емес. %те 
кішіпейіл  болатын.  Шоқ жұлдыздай 
жарқырап тұрған сәтінде ағып түскені орны 
толмас қайғы болды. Жүрегі #те жұмсақ еді. 
*леуметтік жағдайы т#мен отбасылардың 
балалары мен мүгедек балаларға, #зге де 
к#мекке мұқтаж жандарға арнап қаншама 
қайырымдылық шараларын #ткіздік. Сонда 
Ж.Ыбырайақынұлының к#ңілі толқып, әлгі 
балаларға қарап  жанарына жас алғанын 
к#рдім. Содан-ақ ол кісінің ішкі жан 
дүниесінің таза, жүрегінің кең, мемлекетшіл 
тұлға екенін байқауға болады. Жолан 
Ыбырайақынұлы жұмыс барысында қара 
қылды қақ жарып тек қана әділдігін айта-
тын. Адалдық пен тазалықтың,  парасат 
мектебінің  үлгіс ін  қалыптастырды. 
Жоланның осы #лкеге басшы болып келгені 
халық үшін #те пайдалы болды. Бір жарым 
жылда Райымбек ауданын республикаға та-
нытты. Ж#кең бұл ауданды ерекше жақсы 
к#рді. Осы жылғы шілде айында телефон 
арқылы с#йлескенімізде «Нарынқолды, 
Шәлк#дені сағынып жүрмін» деп еді. Енді 
міне, #зі де мәңгілік сағынышқа айналды. 

Кем-кетіктің орны толып, шекаралы 

ауданның әдеби-мәдени �мірінде де елеулі 

�згерістер болды. 2019 жылдың 11 тамы-

зында аудандағы орталық мәдениет үйіне 

үкіметтің шешімімен жазушы Баққожа 

Мұқайдың есімі берілді. Соған орай, 

ауданға барған Н.Оразалин, С.Елубай, 

А.'бдіқал, Ж.Аупбаев, Р.Сәрсенбайұлы, 

Д.Мағлұмов секілді қаламгерлер қауымын 

күтіп алған Жолан �з шаңырағынан 

қонақасы беріп, тікесінен тік тұрып 

қызмет етті. С�з арасында Рысбек ағамыз:

–  ' й ,  Ж о л а н ,  м ы н а  С а р ы ж а з 

аулындағы ескі мектепке бір кезде об-

лыс әкімі Серік Үмбетовтің пәрменімен 

Алтынбектің ескерткіш тақтасы орнаты-

лып еді. Қазір оқушылар жаңа мектеп-

те оқиды. Ана тақтаны жаңа мектепке 

орнатуға ешкім рұқсат етпеді. Сонда бұл 

қалай? – деді.

– Аға, мен бұл жайдан хабарсыз екен-

мін. Алтекең Елбасымыздың жанында 

жүріп, тәуелсіз еліміздің қалыптасуына 

аянбай еңбек сіңірген тұлға. Сондықтан 

сіз айтқан тақта таңертең сағат 9-да орна-

тылатын болады, тиісті орындарға жауа-

бын �зім беремін, – деп кесіп айтты. Уәде 

еткеніндей, ертесі жаңа мектептің кіре 

берісіне А.Сәрсенбайұлының ескерткіш 

тақтасы орнатылыпты. Қайтар жолда �з 

к�зімен к�рген қонақтар риза болып ат-

танды. Жоланның осындай батыл істері 

ұмытылмастай жадымызға жатталды. 

2019 жылы 13 қыркүйек, жұма күні 

 Жолан Омаров Талғар ауданы әкімі 

қыз метіне кірісті. Ұлттық құндылықты 

ұлықтап, дін мен дәстүрді ұмытпаған ұла-

ғатты ұлдың Талғардағы алғашқы жұмысы 

орталық мешітке барып,  ел-жердің 

бүтіндігі үшін бата тілеуден  басталды. Ал-

маты облысы әкімінің бірінші орынбасары 

Ләззат Тұрлашев �ткен  аптада Талғарға 

келген сапарында Жолан Омаровтың 

кезіндегі жетістіктерге тоқталды. 

Осы жылдың жеті айында Талғар 

ауданында әлеуметтік-экономикалық 

дамудың барлық бағыттары бойынша 

оң серпін сақталған. Барлық салада �сім 

бар. Ауылшаруашылығы �німінің жал-

пы к�лемі 15,4 млрд теңге, ал �неркәсіп 

�німінің к�лемі 27,3 млрд теңгені құраған.

Аудан бойынша құрылыс жұмыстарының 

к�лемі �ткен жылмен салыстырғанда 17,4 

пайызға артқан, сондай-ақ 36,9 млрд теңге 

инвестиция тартылып, �ткен жылдың 

осы кезеңімен салыстырғанда к�лемі 25,4 

пайызға артқан.

Осының бәрі Жолан Ыбырайақынұлы-
ның Талғар ауданын 9 ай басқарғандағы 
жұмысының нәтижесі. Осы арада Талғар 
ауданы әкімін ің  орынбасары Ахмет 
8шімақынұлының пікірін назарларыңызға 
ұсынуды ж5н к5рдік: 

– Жолан Ыбырайақынұлы Талғарға 
келген күннен #зінің нағыз іскер басшы 
екенін танытты. Сол түні Талғардың әр 
к#шесін аралап, ертесі күнгі жиналыста 
к#ше тазалығы, жарық пен жол мәселесінің 
барлығын күн тәртібіне қойды. Аудан 
 бойынша әрбір елді мекендерді бір апта ішінде 
аралап шығып, халықпен тікелей кездесіп, 
жол ж#ндеу жұмыстарының барлығын 
есептетіп, аз уақыт ішінде келер жылдың 
бюджетіне кіргізіп үлгерді. Оны қатаң 
бақылауда ұстады. Соның нәтижесінде 
бұрынғы жылдармен салыстырғанда 2019 
жылдағы бюджетіміз 10 млрд теңгеге 
жуық к#терілді. Сол қаражаттың барлығы 
қажетті салаларға жұмсалды. Биылғы 
жылдың басында да жұмыспен қамту 
бағдарламасына қатысты дайын тұрған 
жобалар үшін облыстан 46 жобаға 6,3 млрд 
теңгенің қаражаты б#лінді. Аудандағы 
екі үлкен мектептің күрделі жұмысы бар. 
Жолға қатысты 18 жоба. Талғар қаласы 
мен елді мекендердің 60-қа жуық к#шесіне 
70 шақырым ұзындыққа түрлі ж#ндеу 
жұмыстары жасалды. Бірінші кезекте 
Талғардың #р жағынан су тартылатын 
жоба енгізілді. Талғарда 340 пәтерлік 6 
тұрғын үй салынды. Осы жылдың 5 шілдесінде 
170 пәтерлік үш үй жалға беру жүйесімен 
пайдалануға берілді. Тұрғын үй мәселесіне 
баса к#ңіл б#лді. «Сол арқылы  кезекте 
тұрған жандардың мәселесін тезірек 
шешуіміз керек» дейтін. Талғарда «Жаңа 
ықшам аудан» деген жерде 72 пәтерлік 10 
үй салуды жобалап та қойған  болатын. 
Қазіргі уақытта Талғар қаласында 1200 
орындық мектеп салынып жатыр. Жолан 
Ыбырайақынұлы бүгін істелу керек шаруа-
ны ертеңге қалдырмайтын. Егер су құбыры 
жарылып кетсе, ол сол күні-ақ жасалып, 
қайтадан іске қосылатын. Ондай істің 
басы-қасында тікелей #зі жүретін. Ол кісі 
#те талапшыл басшы болды. Бірде аудан 
тұрғындарының мұң-мұқтажын тыңдау 
күнінде, арбаға таңылған бір мүгедек кісі 
қабылдауына келді. *р саланың жауапты 
басшылары сол жиында болатын. *лгі кісіні 
к#ре салып аудан әкімі орнынан қарғып 
тұрып, арбадағы кісіні к#теріп әкеліп, 
#з қасына т#рге отырғызды. Сол сәтте 
әлгі кісі: «Маған осы уақытқа дейін бірде-
бір әкім осылай құрмет к#рсеткен емес, 
ықыласыңызға мың алғыс! Айтарға с#зім 
жоқ, мен қайтайын» деді. Сонда басшы-
мыз: «Аға, қандай бұйымтаймен келдіңіз? 
Шаруаңызды айтыңыз» деді. С#йтсек, 
ол адамның пәтер кезегінде тұрғанына 
к#п жыл #ткен екен. Бірақ құжаттары 
компьютерлік базаға енгізілмей қалыпты. 
Жолан Ыбырайақынұлы: «Сіз бірден сотқа 

жүгініңіз, құжаттарыңызды апарыңыз, 
сот шешім шығарып береді. Сол шешім 
негізінде мен сізге үйдің кілтін беремін» 
деді. Ол мәселе заңды түрде шешілген соң, 
осы жылдың 5 шілдесінде Ж#кең әлгі кісінің 
қолына пәтер кілтін ұстатты. Сол күнгі 
қуанышты айтып жеткізу мүмкін емес. 
Талай жылғы арманына қолы жеткен пәтер 
иесі Жоланды құшақтап жылағанын #з 
к#зіммен к#рдім.

Осы орайда к�пшілік біле бермейтін 

жүрек тебірентер мына бір жағдайды айта 

кеткенді ж�н к�рдім. Жолан Талғар ауда-

нын басқарған кезінде, шағын  автобусты 

қоғамдық к�лік ретінде жалдап алып, 

бетпердесін, к�зілдірігін тағып, спорттық 

киіммен жүргізушінің жанында оты-

рып Алматы-Талғар арасында және 

Талғардың �з ішінде халыққа қызмет 

жасаған. Жол ақысынан бастап, елдің 

жағдайы, халықтың пікірі, әлеуметтік 

қажеттіліктерді, басқа да �зіне қажет 

ақпараттарды зерттеп, зердесіне түйіп, 

сол арқылы шешімдер қабылдағанын 

әкімдіктегі бірді-екілі қызметкерлер мен 

жеке жүргізушісі, к�мекшілерінен �зге 

бірі де білмейді. Ел басқарудағы мұндай 

қадамдарына қалай сүйсінбейсің!

Айналып болмас аядай ғана жасында 

аңыздай болған осындай әділетті де іскер 

адамның ғұмыры келте болғаны �те �кі-

нішті. 2зегімізге от тастап кетті. Арыс тай 

аза маттың қазасын естіген ел екі күн бойы 

аза тұтты. Қашанда халықты �зінен биік 

қой ған текті тұлғаның жаны жаннатта 

болсын!

Т�ле бидің бел баласы Жолан баһадүр-

дің екі ғасырдан кейін есімін жаңғыртып, 

1979 жылдың 7 шілдесінде дүниеге кел-

ген сәби Жоланның жүрегіне жүктелген 

жүктің таудан биік, теңізден терең екенін 

ешкім де болжаған жоқ. Қалмақтың ханы 

Қалдан Серенге жеті жылдық кепілге 

берілген Жолан �зге елде �зіне артылған 

аманатты қалай атқарғаны тарих-

тан белгілі. Ал Тәуелсіз Қазақстанның 

жағдайында қолында биілігі бар к�птеген 

шенеуніктердің мемлекет үшін, халық 

жолында ақ-адал қызмет етуі �те ауыр сын 

еді. Содан сүрінбей келе жатқандардың бел 

ортасында Жоланның есімі тұр. Аманат 

арқалаған осы ғасырдағы Жолан да қысқа 

ғұмырында халыққа қалтқысыз қызмет 

етті. Жампоз ұлдың қазасын естігенде:

«Жүрегі – аттың басындай,

Жанары – от пен жасындай,

Сәйгүлігі – сайдың тасындай,

2зі бір туған Асылдай,

Барады �ксік басылмай... 

Қайралып тұрған шағында, қайрақтай 

морт сынып, қайран қалдырып кеткен Ер 

Жолан» деп жоқтаған Жанарбек ақынның 

осы жолдары батыр тұлғалы азаматқа 

берілген лайықты баға еді.

2ткізді жұрт ақ тілеумен ақ тойды,

Дана молда к�кейдегі тапты ойды.

Таң алдында азан айтып, айғай сап,

Нәрестеге Нұрбапа деп ат қойды.

Ел-жұртының нұры болу аманат.

Тәлейіне дарымасын жаман ат.

Нәрестені тосын тағдыр күтуде,

Күтіп тұрды �згерістер ғаламат, – деп 

ақын Еркін Ібітанов қиын кезеңдерде 

кеңес тік Қазақ елін басқарған Нұрбапа 

2мір зақовтың күреске толы �мірінен сыр 

шер теді. Сол Нұрбапа мен Жоланның 

да тағдыр жолы, тар �ткелі бір-біріне 

ұқсайтындай...

Жолан жүрген жолдарда, асқар биік 

тауларда талай-талай із қалды. Тау-

сылмас аңыз қалды. Маусым айының 

соңында облыстық т�тенше жағдайлар 

басқармасының тікұшағымен Талғар 

тауларының т�бесінен ұшып, болуы 

мүмкін табиғи апаттарды �з к�зімен к�руі, 

мұздықтардың еруі де пандемиямен қатар 

тұрпаты б�лек тұлғаның жүрегіне салмақ 

түсірді ме, кім білсін? Бірақ сол сапардағы 

ТЖЖ басқарма �кілінің «Осы салада ұзақ 

жыл қызмет етіп келемін, бізбен бірге 

тікұшақпен к�теріліп, жағдайдың анық-

қанығына к�з жеткізген әкімді бірінші 

рет к�руім» деген таңданысының �зі 

Жоланның мойнындағы аманатқа деген 

адалдықтан айғақ беріп тұрғандай. 

2 т к е н  ж ы л ы  А л а ш  а р ы с т а р ы 

С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгірұлы-

ның туғанына 125 жыл толуы республика 

к�лемінде кеңінен аталып �тті. 2кіншіке 

қарай, Т.Рысқұловтың 125 жылдығы 

к�леңкеде қалды. Осыған жаны ауырған 

Жолан Омаров «жағаңды кірлетпе, балам!» 

деген тар қапаста айтқан әке �сиетіне 

адал болып кеткен Тұрар атамызға �зінің 

Талғарында арнайы жиын �ткізді. Сол 

арқылы ұлтқа қызмет еткен қайраткер 

тұлғаның жан-жақты қырын �скелең 

ұрпақтың санасына жеткізді. Алдағы 

жылдары Талғардың орталығына Тұрар 

мен әкесі Рысқұлға арнап үлкен ескерткіш 

орнатып, саябақ ашамын деген арманы да 

�зімен бірге үзіліп кетті.

Аспантау мен Атырау,  Сыр мен 

Алтайдың арасында �зің жортқан құба 

жон жолдар �зіңді жоқтап тұр. Тұлпарлар 

дүбірін күткен Шәлк�дедегі бәйге алаңы 

мен мұнараны да мұң басты, Жолан! 2зің 

тасын тазалап, шымын үйдірген т�беге 

малшылар қауымы «Жолан т�бе» деп ат 

қойыпты. Кіндігінен туған елдің қазығына 

байланған бауырым, қас-қағым сәтте сен 

де ғайыпқа айналдың...

«Басар жерім де, барар жерім де – 

қара жер. Қастерлей білсем, қадірімнің 

кетпесін білдім. Панаң да ел, данаң да 

ел. Соған арқа сүйедім, содан үйрендім» 

деген Дінмұхамед Қонаевтың даналығын 

жалғастырған ер Жолан, сенің жолың да 

әлі-ақ �неге мектебіне айналады...

Бақыт ЖАҒЫПАРҰЛЫ

ақын айтқандай, Жолан  аудан әкімінің 

бірінші орынбасарынан  бастап кілең 

жастарды қызметке тартты. Оларға 

үлкен сенім артты. Аудандық ақсақалдар 

алқасымен бірлесе отырып к�птеген 

ж о б а н ы  і с к е  а с ы р д ы .  А у д а н д ы қ 

мәслихаттың хатшысы Ерлан Құдабаев 

секілді тәжірибелі мамандардың кеңесіне 

жүгінді. Нәтижесінде ел басқарудың 

ішкі құпияларын ұғынды. Социалистік 

Еңбек Ері Нүсіпбек 'шімбаевтай атқа 

мініп, егістік алқабының  басында, 

малшының қосында Жоланның �зі 

жүрді. Авток�ліктен түспейтін, ноқта-

жүгеннің не екенін ұмыта бастаған ауыл 

әкімдеріне атқа мінуге тура келді. 2зі 

де сол  шекаралы ауданды атпен аралап 

жүріп басқарды десе де болады.

Қайта ашылған ауданның құрметіне 

2018 жылдың 21 шілдесінде атақты 

Шәлк�де жайлауында еңбекші халыққа 

арнап үлкен сабан той �ткізді. Соның 

аясында «Жетісу жүйрігі» дейтін әйгілі 

ат бәйгесін ұйымдастырды. Сол үшін де 

жайлаудың қақ т�рінен бір айналымы 

т�рт шақырым болатын үлкен атшабар 

алаңын жасатты. Сәйгүліктер сүрінбесін 

деп, әлгі алаңның әрбір тасы мен шымын 

�з қолымен терді, оны к�зіміз к�рді. 

Түйір тасы жоқ алаңда жарысқа шыққан 

жүйріктердің бәйгеден соң ақсағанын 

игілігін халық, малшылар к�руі керек 

қой» деп еді. Одан да б�лек арман-мақсаты 

к�п еді. Аспантаулар �лкесінің туризмін 

дамыту, Шәлк�деде халықаралық этно 

фестивалін ұйымдастырып, «Алтын 

тұлпар» ат бәйгесін �ткізу, әрбір ауыл-

да асыл тұқымды жылқы �сіру, Шоған 

Абыз, Албан Асан, К�дек, Жанғабыл 

 шешен, Шарғын ақын секілді тұлғалардың 

әдеби мұрасын жинақ етіп шығарып, 

Нарынқолдың кіре берісіне Мұқағали 

шайырдың ескерткішін салу жоспарын да 

жасап қойған болатын. Амал қанша? 

Кегеннен қоныс аударып, Нарын қолға 
барған соң да жарғақ құлағы жастыққа 
тимеді. Жоланның Нарын қолда к5лік 
жүргізушісі болған Нұрлан Б5рібайұлы сол 
бір күндерді былай деп еске алады:  

–Жолан аға ешқашан жұмыстан 
шаршаған емес. Күні бойы тыным тап-
пайтын. Түнгі уақытта да жұмыстан қол 
үзген жоқ. Ол кісі түн ішінде қызметтік 
к#лікке мінген емес, к#біне қарапайым 
киініп алып, велосипедпен к#ше ара-
лап, аудан оталығының түнгі тынысын 
бақылайтын. Велосипедін мен #зім дайын-
дап беретінмін. Түн ішінде к#шеде жүрген 
жастармен с#йлесетін. Аудан әкімінің, 
басқа да мемлекеттік қызметкерлердің, 
жалпы әлеуметтік саладағы кем-кетікті 
жұрттың #з аузынан естіп, іле-шала 
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ANA TILI Ғ И Б Р А Т

БИІК ЕДІ ЕБЕ АҒАҢ, 
АЛАСАРМАС

«Тегінде тегін бе екен Ақан сері,
Бұл да бір емес пе екен ердің ері?

�з ұлын, �з ерлерін ескермесе,
Ел тегі, алсын қайдан кемеңгерді?» 

(Ілияс ЖАНСҮГІРОВ)

А й т ы л ғ а н  у а қ ы т т а  қ а с ы н д а  б і р н е ш е 

к�мекшісімен ректор залға кірді. Барлығымыз да 

орнымыздан ду к�терілдік. Дәл бір таудан к�шкін 

жүргендей гүр етіп барып, жиналыс залы тына 

қалды. Атағынан ат үркетіндей �зі ғалым,  жазушы, 

университет ректоры Ебе ағаңды бұған дейін 

к�рмесек те тегін адам емесін бірден аңғарғанбыз. 

Қырықтың қырқасына жаңа ілінген, Ебе ағаңның 

дене пішімі де ірілеу, құлжаның сақасындай  болып 

ерекшеленіп тұрды. Бірден кездесу тізгінін �з 

қолына алған ректор, Университет проректорлары 

Пинин Владимир Федорович пен Ермағамбетов 

Құрманды таныстыра отырып, олардың да студент-

терге әкедей қамқорлық жасайтынына тоқталып 

�тті. Керек болған жағдайда екі к�мекшісінің де 

кабинеттерінің есіктері ашық болып, қандай да 

бір ағалық қамқорлықтарын к�рсете алатынын 

айтты (Ебе ағаңның екі к�мекшісін сонша мақтап 

отырғанының сырын кейін білдік. Ауылдан келген 

қазақ балалары, орыс тіліне бола теперіш к�ретін 

жағдайда, арашаға осы екі к�мекшісін таңдауының 

�зіндік құпиясы болғанын к�п �тпей білген едік. 

Мәселен, Пинин қазақ ұлтын әу баста жақсы 

к�рмейтіндердің қатарында болғандықтан, намыс-

шыл Ермағамбетовты додада ұстаған екен. Алматы-

дан тағайындалған партия солдаты Ебе ағаңның 

әрбір қимылын аңдушы екен).

Жиналыс залында шыбынның ызыңы ғана 

естілетіндей тыныштық. Ебе ағаңның биязы қоңыр 

дауыс ырғағы, жиналысқа қатысушыларды толық 

'рине, олар �з ұлтын сүйетін, ұлтының 

барлық жақсы құндылықтарын бойларына 

сіңірген, ақылды, парасатты, заманының 

озық білімдерін игерген, ұлттық және 

әлемдік дәрежеде ой �рбіте  алатын 

 саналы да сапалы толқын деп білеміз. 

Мағжан ақынның бұл философиялық с�зі 

олардың да �з заманының талап-тілегіне 

толыққанды жауап берген саналы да, алғыр 

жастардың қатарында болғанын к�рсетеді. 

Қалай болғанда да, Алаш қайраткерлерінің 

барлығы да жас кездерінен-ақ елі мен 

жерінің тағдырына араласып, ұлтының 

келешегіне бейжай қарай алмаған тұлғалар 

болып қалыптасқандығын байқаймыз. Яғни 

заманның алға тосқан міндеттеріне білек 

сыбана кірісіп, жан-жақтан т�нген сын-

қатерлерді де жетік сезініп, соңдарынан 

ұлтының мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған 

�негелі еңбектер, шоқтығы биік туынды-

лар жазып қалдырды. Олардың дүниеге 

әкелген әрбір туындыларының, ғылыми 

еңбектерінің баспа бетінде жарық к�ру 

мерзіміне зер салар болсақ, к�пшілігі 

жиырма мен отыздың айналасындағы 

жастардың болғанын байқаймыз. Бұл 

дегеніміз, қазақ ғылымында �з алдына 

жеке зерттелетін ғажап рухани құбылыстың 

бірі. Шын мәнінде, әрбір адамның есеюі – 

биологиялық жасымен емес, сана мен рух 

деңгейінде к�рініс табады. Аз уақыттың 

ішінде к�п іс тындыру да сол кездегі 

жастардың белгілі бір арман-мақсаты 

болғаны с�зсіз. Сонымен қатар Абай 

секілді данышпанның айналасына топта-

сып, темірқазығын адаспай тапқандары 

да олардың бойындағы мүдде бірлігінің 

айнымастығын білдіреді. 

Ал бүгінгі қазақ жастары кешегі Алаш 

жастарына ұқсай ма? 'лде, басқа ма? 

Жалпы бүгінгі қазақ жастарына қарап, ұлт 

мұратын айқындауға бола ма? Мәселе осы 

тұстарда �зектене түседі. Білім тұрғысынан 

алғанда, бүгінгі қазақ жастарының бойынан 

сол замандағыдай оқу-білімге құштарлықты 

байқауға болады. К�пшілігі сапалы білім 

алғанды дұрыс к�реді.  Бүгінгі  қазақ 

 жастары ақылдан, пайым-парасаттан кенде 

емес. 'лемнің озық университеттерінде 

білім алып, бірнеше тілді еркін меңгеріп, 

дүниежүзінің атақты ірі компанияларында 

Адам өмірі үшін, отыз жыл әжептәуір уақыт болғанмен, Ебе ағаңның көзін көріп, тәрбиелі сөздерін 
естіген мыңдаған шәкірттерінің бірі ретінде, уақыт өткен сайын, сол жылдары ұстазбен болған 
бірнеше кездесулерді есіме жиі ала беремін. Кеудемде нәрі қалған сол кездесулер мен үшін мәнін 
жоғалтпайтын мағыналы сәттер еді. Есіме ала отырып, Ебіней Арыстанұлы Бөкетов басқарған 
Қарағанды мемлекеттік университетінде білім алғанымды мақтан етемін. Бес жылға созылған, 
қызығы да, қиындығы да мол студенттік шақ зымырап өте шыққанмен, сол кездері Ебе ағаңмен 
болған бірнеше кездесуді еске алуды, ұстаздың өзі айтқандай азаматтық парызым әрі шәкірттік 
қарызым деп білдім.  Қарағанды Мемлекеттік Университеті ректорының қазақ студенттерімен 
кездесуі бұған дейін «Мамандыққа кіріспе» деп аталған екен. Ал биылғы оқу жылында қабылдау 
сынақтары барысында қазақ жастарының үлес салмағының артуына байланысты «Мамандыққа 
кіріспе» сабағын жоғары оқу орны басшысының қазақ студенттеріне әдейі өзінің жүргізуі – 
кездесудің мәні мен мағынасын одан сайын тереңдеткен болатын.

Жастар қай заманда, қай ғасырда болса да, қоғамдық өмірдің ең белсенді мүшелері 
саналған. Әрбір елдің даму көкжиегін, мәдени-рухани келбетін, арман-аңсарын, 
талпынған мақсат-мұратын белгілі бір дәрежеде сол елдің жастарына қарап та 
бағамдауға, бағалауға болады. 
Мағжан Жұмабаев «Мен жастарға сенемін» деп өлең жазғанда жастарға үлкен 
жауапкершілік пен сенім арту арқылы, сонымен қатар өздерінің тар заман 
қыспағында орындай алмай, қол жеткізе алмай бара жатқан істерін де аманат 
еткендей ұлт жастарына үлкен үмітпен қарағанын аңғарамыз. Осы ретте Мағжан 
сенген жастар қандай болу керек деген ой да бір сәт мазаламай қоймайды. 

баурап алды. Толқындаған қою қара шашын оң 

қолымен баяу ғана артқа қарай сипап қойып, 

ақжарма ойын шәкірттерімен б�лісіп, ағалық ақылын 

айтқан еді.

Біз болсақ Ебе ағаңның әрбір қимылын қалт 

жібермей, жүйелі әңгімесін аса бір ыждағаттықпен 

тыңдай бердік. Күлімдеуге бейім тұратын қой к�зі, 

бет әлпетіне жылылық беріп, ажарын асқақтатып 

тұрғандай еді.  Кең маңдайды к�мкерген, би 

қабақпен жалғасқан берекелі қыр мұрын, кеңдік 

пен кемеңгерлікті айқындағандай. Елуге бет 

түзегенінен академик, жазушы, іскер басшы ж�нінде 

басқалай ойлау мүмкін бе?! Жаратушы да келбет 

пен кемеңгерлікті кімге беруді білетін сияқты. 

Сол кездесудегі әңгіме арқауының негізі, мына 

бағытта болып �рбігендігі сол жиналысқа қатысқан 

студенттердің есінен шықпаған болар.

Жиналыс жоспарының қазығы, ашылғанына 

небары екі жылдай ғана уақыт болған, Қарағанды 

мемлекеттік университетінің елімізге мамандар 

дайындаудағы орны болғанмен, ойыса келе сапалы 

ұлттық мамандар тәрбиелеу және оның ел болашағына 

қосар үлесіне ауысып, аясын кеңіте берген болатын. 

Бүгінгі жарқын �міріміздің кемел болашағы еселеніп 

�скен байлығында ғана емес, оның адам капиталын 

қалыптастырудағы жеткен жетістігінде. Күңгірттеніп 

отырған тарихымызды саралай келе, келешекке нық 

қадам жасауға бүгінгі жастардың білімімен қатар, 

қажырлы еңбегі ауадай қажет. Оны ел алдындағы 

парыз, ұрпақ алдындағы қарыз деп ұғынуымыз керек. 

Жер шарының бес материгінің есігінен ене бастаған 

және үстемдік ете бастаған жаһандану үрдісіне елді 

дайындайтын ұлттық мамандардың рухының биік, 

сапасының мықты болып, озық тілдерді меңгерудің 

артықшылдығына тоқталған болатын. Қазақ тілі, 

ұлттық рухты жаңғыртушы күш, ал оның қолдану 

аясы бесіктен басталып, жаһандануға жалғасуға 

тиіс деген ойын сол жиынға қатысқан шәкірттеріне 

қаратқан болатын. Уақытпен шектелмеген сол 

танымдық сабақ қанша уақытқа созылғаны есімізде 

сақталмапты. 'рине, ол бүкпесіз ойлар айтылған Ебе 

ағаңның шәкірттерімен ашық сабағы еді. 

С�зінен ісі алшақтамаған ұстаздың Универси-

тет қабырғасында оқып жүрген жылдарда атқарып 

жатқан к�птеген игі істерінің куәсі ғана емес, кіш кене 

де болса эпизодтарына қатысқан болатынбыз.

Қарағанды �ндіріс орны к�п шоғырландырылған, 

кеншілер қаласы болғандықтан, қала тұрғындарының 

басым б�лігі орыс ұлтының �кілі болатын. Сондықтан 

болар қаладығы мекемелерде, �ндіріс, оқу орында-

рында, тіпті билік орындары да орыс тілінде с�йлейтін 

еді. Сұранысқа ие бола алмай, тығырыққа тірелген 

тілмен, жасыған әдет-ғұрыптың жоқтаушысы жоқ 

қала орыс қаласындай болатын. 
1977 жылдың к�ктемінде ғалым-жазушы 

Е.Б�кетов Станиславский атындағы орыс 

 театрында В.Шекспирдің «Макбет» спектаклін 

қазақша с�йлетіп, қала тұрғындарына үлкен сый 

жасаған еді (Сол жылдары қазақ театрының �з 

шаңырағы жоқ болатын). Қойылым соңы Орталық 

Қазақстанның жоғары оқу орындарының ұлттық 

хор байқауына жалғасқан. 2ңірде бірінші рет 

ұйымдастырылған ұлттық хор байқауында 150 сту-

дент жастардан құралған Қарағанды мемлекеттік 

университетінің �нерпаздары қара үзген еді. 

Хор репертуарына енген ұлы Абайдың «Желсіз 

түнде жарық ай», «К�зімнің қарасы» әндерін 

Ебе ағаңның �зі таңдағанының куәсі де болдық. 

 Бастауын оқу орнының ашылуымен қабыстырған 

студенттер театры, жас қалам, домбырашы-

лар, бишілер, әншілер мектептері де бір арнаға 

түсіп, к�п �тпей �з жемістерін бере бастады. 

Студенттік шақта тек білім алумен ғана шектел-

меу керек, ол ізденіске толы, бар мүмкіндігіңді 

ашатын жылдар болу керек деген аға ақылы мен 

қамқорлығы талай жастардың мамандығынан 

б�лек талантына да жол ашқан. Сол үйірмелерде 

талантын шыңдаған Ж.Кемалов елімізге таны-

мал әнші, Казақстан Республикасының Еңбек 

сіңірген қайраткері, С.Нұрқазов, А.Айенов – 

былғары қолғап шеберлері, Ж.Сапаров, С.Ақылбай 

палуандар болса, И.Байгисеев – композитор, 

Г.Оразалиева жазушылық қырларын осында 

шыңдағандар. Небары екі-үш жылда еліміздің 

екінші оқу орнын аяғынан тік тұрғызып, байырғы 

оқу орындарының деңгейіне к�терген Ебе ағаңның 

к�п қырының бірі сапалы ұрпақ тәрбилеу арқылы 

ұлтына қызмет ету еді.

Сол кездің �зінде талантты ғалым, академик 

Герой Жолтаев былай деп бағалаған екен: «Иә, ХХ 

ғасырдың кереметі к�п, ғалымдықтың жүгін к�теріп, 

ғылымның жолын қуып, артында �з с�зі мен ісін 

қалдырған құрметті азаматтар біздің халқымызда 

аз емес. Шоқ жұлдыздар Қаныш Сәтбаев, 'лкей 

Марғұлан, Ақжан Машанов, Шапық Ш�кин, 

Ермұхан Бекмаханов, Ебіней Б�кетов» десе, �зі 

шыққан биігінен, шәкірттерінің биігінің зор бола-

тынына сенген ұстаз: «Менен кейін не болатынын 

білмеймін, бірақ мен еккен дәннің біреуі ғана �з 

жемісін берсе, мен �зімді бақытты адаммын деп санар 

едім» деп отыратын.

«Мамандыққа кіріспе» сабағынан бастау алған 

студенттік шағымызда діттеген жеріне жетіп, жас 

 маман атанып, �мірдің жаңа баспалдағына қадам 

басқан едік. Университет қабырғасында алған 

білімімізбен қоса, ақылшы аға айтқан «қарыз бен 

парыз» жүгін де арқалаған едік.

Түскі үзіліс кезі таяп қалған. Кеңсенің қызметтік 

есігі ашылып, бір дағар суықты алдына салып курста-

сым Ислам кіріп келді. Қасында Ебе ағаң. Ебе ағаңмен 

ағалы-інілідей болып жүретін Ислам Байгеесевтың 

жақсы сыйластықта екендігін бұрыннан білетінбіз. 

Мен де орнымнан жылдам тұрып, қос қолымды ағаға 

ұсына бердім. Салалы саусақтары қолымды орап 

алды. Алақанынан әлдебір мейірбандық, жылылықты 

сезіп тұрдым. Аз-кем амандықтан соң, Ислам Ебе 

ағаңның бір шаруасы болып тұрғанын, соны кезексіз 

бітіріп берсең деді. Мен орнымнан тік тұрып, керекті 

құжаттарды дайындата бастадым. 2зімнің қатты 

сасқалақтай бастағанымды сезіп тұрмын.

– Ебеке, мына жігіт �зіңіздің шәкіртіңіз болады, 

�зіміздің университеттің заң факультетін бітірген 

дегені сол еді, Ебе ағаң �зінің қоңыр дауысымен 

баяу ғана:

– Е, бұл інімді білемін ғой. Жалпы біздің 

есімізде қалатындар, оқу озаттары мен қоғамдық 

жұмысқа белсене араласатын студенттер болмай 

ма?! Ал Сайлауды жақсы білетін жайым бар. Қайбір 

жылы студенттердің құрылыс отрядының біреуі 

саңырауқұлақтан уланған болатын. Абырой болғанда 

дәрігерлердің к�мегі дер кезінде болып, бәріміз 

де бәле-жаладан аман қалғанбыз. Солай емес пе, 

сондағы улы саңырауқұлақтарды жинап әкелген 

екі жігіттің бірі осы Сайлау болатын. 'й, �здерінің 

қуларын к�рмейсің бе, саңырауқұлақ сорпасын 

�здері ішпей қойыпты. 

Біз үшеуміз осыдан 6-7 жыл бұрын болған оқи-

ғаны есімізге алып күліп жатырмыз. Ебе ағаң күлгенде 

рахаттана, кеудесін тік ұстап, кеңкілдеп к�зінен жас 

аққанша күлетін еді. Ол оқиғаның толық мән-жайын 

Ислам сол күні Ебе ағаңның аузынан естіген болатын. 

Ортадағы сүреңсіз қарым-қатынас пердесі лезде ыды-

рап, ағалы-інідей болып отырдық.

Ебе ағаң 1980 жылдың ақпанынан бастап, 

осыған дейін �зі басқарған Қарағандының  Химия 

Металлургиялық институтына кіші ғылыми 

қызметкер болып орналасқан болатын. 2ңірдегі 

үш академиктің бірі Ебіней Б�кетовты билік осы-

лай мұқатқанмен, талантымен, тағылымына тұсау 

қоя алмады. Академик атағы бар, кіші ғылыми 

қызметкер ол кезде к�мірлі Қарағандыны қалай 

мұнайлы Қарағандыға айналдырудың теориялық 

және лабараториялық шешімімен айналысып жүрді. 

Ебе ағаңа қажетті құжаттар да дайын болды. Менің;

«Ебе аға, тұлпарыңыз құтты болсын, астыңызда 

тозсын!» дегеніме:

– 'р нәрсенің �з уақыты болмай ма? Жасымыз 

да ұлғайып келе жатыр ғой. Енді машина жүргізу 

қолымнан келе қояр ма екен, жасыңда үйренбеген 

кәсіптің қыр-сырын меңгеру қиын болатын шығар. 

Мына інім Ислам бар, бала бар, баратын жерге 

апарып тұрса да жарап жатыр емес пе. Мен тағы да 

Ебекеңнің �те кішіпейілдігін, атқа деген зеректігімен 

қоса, тыңдаушысымен тең дәрежеде пікірлесе 

алатындығына басымды изей бердім. Кішкене 

б�лменің ішінде құрақ ұшып, асып-сасып Ебе ағаңа 

қызмет к�рсеткен болатынмын.

Ініге аға сыншы демей ме, менің осыншама 

сасқалақтап жүргенімді байқап отырған Ебе ағаң:

– Қазақы тәрбие деген жақсы-ақ қой, шіркін. 

Мынадай үрдісті, ғылым мен техниканың даму зама-

нында, ғасырлардан келе жатқан ұлттық байлығымыз 

қазақы тәрбиеден айырылып қалуымыз әбден мүмкін. 

Оны жоғалтпай, бүгінгі күнге жеткізіп отырған ауыл 

ғой, дала тәрбиесінің сол биязылығын сақтауға еңбек 

ететін ауылдан шыққан сендер сияқты азаматтар болу 

керек. Мен осы кейінгі кездері «қазақы бала бала 

емес, орысша бала маладец» деген мақал-сымақты 

естіп, жүрегім тітіркенетін болып жүр. Қалай болар 

екен, �з ұлтынан безіп, �зін-�зі менсінбеу деген 

орыс тану ма, әлде жаһандану әлеметінің келгені ме 

екен.

Ебе ағаңмен сол жолы біршама сыр ақтарыстық. 

Бірақ асыл ағамен бұдан кейін кездесе алмаймыз 

 деген ой менде де болмаған еді.

Сайлаубай АҒЫБАЕВ 
АЛМАТЫ

ОЙТҮРТКІ

еңбек етіп жүргендері де бар. Мұның бәрі 

мақтан етерлік жетістіктер. Демек, қазіргі 

жастардың бойында да зиялылыққа ұмтылу, 

заманының к�зі ашық, к�кірегі ояу  азаматы 

болуға деген талпыныс жойылған жоқ. 

'лбетте, бұл айтылғандардың барлығы 

бүгінгі қазақ жастарына тән мәселелердің 

жоқтығын білдірмейді. Соларды белгілі бір 

дәрежеде талқыға салып к�рсек деген ниет-

пен осы тақырыпты мақаламызға арқау етіп 

отырған жайымыз бар. 

Иә, жоғарыда айтқанымыздай, әр 

заманның, әр уақыт пен мезгіл-кезеңнің 

жастары болады. Сонымен қатар кез келген 

ұлт жастарының �мір сүру қалыбы, мінезі, 

психологиясы ұқсас болып келеді. 2йткені 

әр адамның жастық кезіне албырттық, 

жігерлілік, қайсарлық, намысшылдық, 

тәуекелшілдік тән. Жастардың табиғаты, 

жара тылысы ескілікке қарсы, жаңаны 

к�ксегіш. 2згерісті қалайды. Қатып-семіп 

қалған қағидаларға сын к�зімен қарайды. 

Олар заманның талап-тілегін, сұра нысын, 

жүрек соғысы мен тамыр бүл кілін аға 

 буыннан айқынырақ, анығырақ сезінеді. 

Аға буын мен жастардың кейбір мәсе-

лелерде бірін-бірі түсіне алмауы, таңырқай 

қараулары  осындайдан келіп туындайды. 

Адам баласы, асылында, �зі �мір сүрген 

мезгіл-кезеңнің рухани-мәдени болмысын 

бойына к�бірек сіңіріп, соның шеңберінде 

�мір сүреді. Демек, аға буын �зінен кейінгі 

жастардың рухани-мәдени болмысындағы 

�згерістерді толық түсініп, сезіне алмауы 

заңдылық. 2йткені жастар �з уақытының 

кезеңінде, �з заманының орбитасында 

ғұмыр кешіп жатыр. Ол кеңістікке кіріп, 

қыр-сырын ұғыну үшін, парықтау үшін кем 

дегенде солардың замандасы, қатарласы,  

тең құрбысы болуыңыз керек. Осылайша, 

әр ұрпақ �з �мірін, мына жарық дүниені 

�здігінше танып, �здерінің ақиқаты 

мен шындығының арасында, дұрыс деп 

қабылдаған құндылықтарының ортасында 

тіршілік кешеді. 

Сонымен, бүгінгі қазақ жастарына 

қандай мәселелер тән? Енді соған келейік. 

'рине, бүгінгі қазақ жастары біркелкі, бір 

бағыттағы жастар емес. Олар – әртүрлі. Ұлт 

мұраты мен аманатын барынша сезінетін, 

сол жолда келе жатқан жастар бар да, 

 сонымен бірге санасы космополиттенген, 

ұлтының тарихын, салт-дәстүрін, ана тілін 

білмейтін жастар да бар. Алғашқы топ, 

с�зсіз, ұлтымыздың кеңістігін, болмысын, 

дүниетанымын, рухани-мәдени мұраларын 

к е л е ш е к к е  а п а р а д ы .  А п а р ы п  қ а н а 

қоймайды, соған �здерінің таңдаған сала-

лары арқылы үлес қосып, шама-шарықтары 

келгенше байытып, түрлендіріп, ғылыми 

жаңалықтар ашып, ұлтын да, �здерін де са-

палы деңгейге к�тереді. Ұлтының бақытты 

болуын терең ойлайтын саналы жастар да 

осы топтан шығады. Негізінен алғанда, 

бүгінгі қазақ жастары, олардың рухани-

мәдени болмысы, арман-мақсаттары 

– әлеуметтік, ғылыми тұрғыдан толық 

зерттеуді қажет етеді. 2йткен себебі қазақ 

жастарының арасында да түрлі к�зқарастар 

мен ұстанымдардың жетегінде жүргендер 

бар. Бірі – батысшыл,  бірі – дәстүршіл, 

бірі – жаңашыл, бірі – діншіл, енді бірі – 

прогрессивті дегендей жіктеліп кете береді. 

Тиісінше, бірінің ұстанған құндылығын 

екіншісі жоққа шығаратын жастар да 

жоқ емес. Асылында, бұл мәселе жастар 

арасындағы «ұлт бірлігі» деген мәселеде 

қарама-қайшылықты к�зқарасқа әкелуі де 

мүмкін. Сондықтан «Бүгінгі қазақ  жастары 

ұлт мұраты жолында бірлік таныта ала 

ма?» деген мәселенің туындап отырғанын 

жоққа шығару қиын. К�зқарастар мен 

түсініктер әртүрлі бола беруі мүмкін, 

бірақ қазақ жастарының ұстанатын ай-

нымас темірқазығы бір болуы керек. Ол 

–  мемлекетіміздің тәуелсіздігін сақтау, 

қорғау, еліміздің дамуына қызмет ету. 

Бүгінде қазақ жастарының арасында 

әлеуметтік тепе-теңдіктің бұзылғанын да 

айтуымыз керек. 2йткені базарда арба 

сүйреп күн к�румен жүрген жас пен қымбат 

к�лік тізгіндеп, сайран салып желіккен 

жастың бұл �мір туралы, керек десеңіз, мем-

лекет, ұлт туралы ұғым-түсінігі екі басқа. 

Осы ретте �зім куә болған мына бір 

жайтты тілге тиек етейін. Бірде таксиде келе 

жатырмын. К�лік тізгінінде жиырманың ар 

жақ-бер жағындағы жас жігіт. Бағдаршамға 

келіп тоқтадық. Қасымызға қымбат  маркалы 

к�лік қатарласа келіп тоқтады. Жазда 

жүруге лайықталған, үсті ашық машина 

екен. Р�лінде жас азамат. Мен келе жатқан 

таксидің жүргізушісі терезесінен әлгі жігітке 

орыс тілінде үн қатып: «Достым, айтып 

жіберші, сен бұл к�лігіңді қалай сатып 

алдың?» деп т�тесінен сұрақ қойды. Анау 

мойын бұрып қарамастан, бағдаршамның 

жасыл түсі жанғанын күтіп, үндеместен 

кете барды. Яғни осы к�рініс арқылы 

қазақ жастарының арасында тұрмыстық 

�мірлерінің әлеуметтік алшақтығына қарап 

баға беру к�зқарасы да қалыптасып келе 

жатқанын байқауға болады. 

Елімізде «жастар саясаты» деген с�з жиі 

айтылады. Жастарды қолдау керек, жастарға 

жол ашу керек, жақсы мүмкіндіктер туғызу 

керек деген сыңайдағы ой-пікірлер кішігірім 

басқосулардан бастап үлкен мінберлерден 

де естіліп жатады. Былай қарағанда  «жастар 

саясаты» деген әдемі ұғым, құлаққа да 

жағымды. Бірақ бұл ұғымның заттылығынан 

г�рі шарттылығы басым тұрғандай әсер 

қалдырады. Неліктен екенін кім білсін, 

әйтеуір, жақсы бастамалар к�терілгенімен, 

олардың іске асуы тежеле береді. Содан 

келіп жастар берілген уәдеге сенбейді. 

2йткені үміттері ақталмайды. Осылайша, 

бүгінгі қазақ жастары �з мәселелерімен 

бетпе-бет қалуға мәжбүр. Оқуды бітіріп, 

жұмыс іздейді. Ол жұмыс бірден табыла 

қоймайды. Баспана мәселесін де шешу 

керек. Алдынан шыққан сансыз әлеуметтік 

қиындықтар мен кедергілер жастардың 

�мірге деген құлшынысын т�мендетіп 

жібереді. Қарап тұрсаңыз, �мірде жолы 

болмай, салы суға кетіп жүрген қаншама 

жастар бар. Олардан елге, жерге деген 

патриоттық к�зқарасты күтудің �зі әбестік. 

Жасыратыны жоқ, тәуелсіз мемлекетіміздің 

кешегі қалыптасу кезеңдерінде жастарға 

дұрыс к�ңіл б�лінбеді. Нәтижесінде түрлі 

мақсаттағы топтар жұмыссыз жүрген 

 жастарды �з қатарларына қосып алды. 

Оның арты неге апарып соқтырғаны белгілі. 

Мұндай кезде сананың арбалуы да оңай 
ғой. 'йтпесе, т�рт құбыласы тең, тұрақты 

жұмысы, баспанасы бар, ертеңгі күніне 

сеніммен қарайтын жастар теріс жолдарға 

түспесі анық.

Бір-екі жас азаматтың министр  немесе 

әкім болғанына қарап жастар саясаты 

елімізде сәтті жүзеге асып жатыр деуге 

келмейді. 'лбетте, жастарға сенім артылып, 

жауапты қызметтерге тартылғаны жақсы. 

Бірақ к�пшілік жастардың мәселелерін 

кім ойлап, кім шешеді? 2кінішке қарай, 

елдегі жемқорлықтың белең алуы, тамыр-

таныстықпен қызметке тұру, мансапқа 

қол жеткізу, сол себепті таланттардың 

тасада қалып, талантсыздардың бағын 

қолдан жандыру тәрізді тәсілдер мен айла-

шарғылар жастар саясатында да к�рініс 

 тауып отыр. Яғни жастар да белгілі дәрежеде 

қоғамда болып жатқан түрлі әділетсіздіктер 

мен келеңсіздіктердің құрбанына айналу-

да. Бұдан құтылудың жолы қандай десек, 

ең алдымен, жастарға деген адал к�зқарас 

керек. Неге десеңіз, жастардың табиғаты 

адалдықты, әділдікті іздейді, әділеттілікті 

жақтайды. 

Тағы бір атап �тер мәселе – қазақ 

жастарының кітап оқудан алыстап бара 

жатқаны алаңдатпай қоймайды. Қолына 

смартфон емес, кітапты жиі ұстайтын 

 жастарымыз к�беймесе,  қоғамдағы 

жастардың рухани-моральдық деңгейі де 

жыл сайын т�мендей береді. Қазақ жастары, 

шын мәнінде, озық ойлы, бәсекеге қабілетті 

болуды к�здесе, кітап оқудан қол үзбеулері 

керек. Бүгінгі қазақ жастарының арасында 

танылмаған таланттар, ашылмаған аралдар 

�те к�п. Тек соларды анықтап, дұрыс арнаға 

бағыттай білу керек. Мәселен, Ресейдің 

Сочи қаласында талантты оқушылар мен 

жастарды қолдауға арналған «Сириус» білім 

беру орталығы тұрақты түрде жұмыс істейді. 

«Сириусқа» жыл сайын елдің түкпір-

түкпірінен білім мен ғылымды, мәдениет 

пен спорт, �нер мен техниканы серік ет-

кен талантты жастар қатысады, білікті 

тәлімгерлерден дәріс алады. «Сириус» 

орталығының мақсаты – дарынды балалар-

ды ерте жастан анықтауға, олардың дамуын 

кәсіби тұрғыдан қолдауға бағытталған. 

Біздің елде осы тақылеттес жобаларды 

неге қолға алмасқа? Шынтуайтына кел-

генде, �з елімізде қандай таланттардың бар 

екенінен де хабарсызбыз. Шалғайда жатқан 

елді мекендерде біртуар дарындардың, 

«самородоктардың» �мірі к�зден таса, 

елеусіз �тіп жатқан жоқ па деген ой 

келеді. Бәлкім, осындай немқұрайлықтың 

салдарынан қаншама Шоқандар мен 

Қаныштардың ізбасарларын жоғалтып 

жатқан болуымыз әбден мүмкін. Ал сондай 

балаларды дер кезінде анықтап, орталыққа 

жеткізетін, әрі қарай ерекше қамқорлыққа 

алатын жүйе неге жоқ? Жалпы еліміздегі 

білім беру жүйесінің жұмыс нәтижесі, 

сапалық к�рсеткіші – қаншама талант-

ты оқушының жолын аштың, қаншама 

 дарынды жасты қатарға қостың, сонымен 

�лшеніп, бағалануы тиіс. 2йткені бұлар – 

ұлтымыздың интеллектуалдық байлығы. Ал 

онсыз мемлекетіміз �ркендемейді. Қай кезде 

біз ақыл-ойды, интеллектуалдық байлықты 

бірінші орынға қоямыз, сол кезде ғана 

екпіндеп алға шығамыз. 'лемдік тәжірибе 

к�рсетіп отырғандай, одан басқа жол жоқ. 

Бүгінгі ғылымымыздан бастап �ндіріске 

дейінгі барлық салалар �нертапқыштарға, 

таланттарға зәру. Тек қана дайын �німдерді, 

сырттан тасымалданатын техникаларды, 

киім-кешектерді, тұтыну тауарларын  сатып 

ала берумен ешуақытта мықты ел бола 

 алмаймыз. 

 «Балам дейтін елің болмаса, елім 

дейтін балаң қайдан болсын» деп  Ахмет 

Байтұрсынұлы айтқандай, мемлекет 

жастарға тиісті дәрежеде к�ңіл б�лмесе, 

олардың немен айналысып, қалайша күн 

к�ріп жүргеніне назар салмаса, жастармен 

сұхбат құрмаса, толғандырған мәселелерін 

шешпесе, жастардың ойында: «Біз �зі мем-

лекетке керекпіз бе?» деген заңды сұрақтың 

туындайтыны анық. Осындай сұрақтың 

жетегімен шетел асып кеткен талантты 

 жастарымыз қаншама. Мұндай болмас үшін 

билік жастардың әлеуеті, білімі, ой-зердесі 

мемлекетке қажет екенін сезіндіруі керек. 

Бүгін к�ңіл б�лінбесе, ертең кеш болады. 

Бір с�збен айтқанда: «Ақыл – жастан, 

асыл – тастан» деген ата-бабаларымыздың 

қағидасы ұмыт қалмағаны ж�н.  Ең 

 бастысы жастарға кедергі келтірмей, түрлі 

бюрократиялық тосқауылдар қоймай, емін-

еркін еңбек етулеріне, �здерінің әлеуеттерін 

толыққанды жүзеге асыруына мүмкіндік 

жасап, к�мектесу керек. 

Дәуіржан Т=ЛЕБАЕВ

ЖАҒДАЙЫҢ ҚАЛАЙ, ЖАС ҚАЗАҚ?



8 №34 (1554)
27 тамыз – 2 қыркүйек
2020 жыл

ANA TILIТ А Ғ З Ы М
1.

О
сы уақытқа дейін к�зімізге 

т ү с п е г е н ,  н а қ  с о л  � м і р 

сәттерінде бізбен бірге оты-

рып қымыз ішпеген жаңа бір жұмбақ 

Сағат бар, 'шімбаев әлемі бар. Жоғарыда 

мұның тек атын атап, затын шет жағалап 

қана айтып кеттік. Енді осы Сағатпен, 

'шімбаев әлемімен жақын жүздессек, 

ақын Абайдың мына бір жолдарының 

алдымызды кес-кестері бар:
Жүрегіңнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде #стім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма.
Біздіңше, осы шумақта айтылған, 

Абай басынан �ткерген ахуал Сағатқа да 

ортақ. Абай аузынан шыққан бұл с�зді 

'шімбаев айтса да, артық емес-ау...

Б і з  « Ш ы ғ а р м а л а р д ы ң »  ү ш і н ш і 

томындағы Сағаттың жаңа жазбаларын: 

маржан ой үзіктерін, мыңдаған гүлдерге 

қонып, нәр жинаған арадай бал-білім 

түзіктерін к�ріп, к�п тұстарда-ақ «ортаға 

тартылған» жұмбақ жүрек сырын, жыл-

дар �туіне орай �згеріп-�сіп отырған 

жан диалектикасын тап басамыз. Осы 

жазбалардың жариялануына тікелей сеп-

тескен Дүйсен Мүсірәліұлы былай деп 

орынды айтады: «Ол соңында әрқайсысы 

кемі 100 беттен 250 бетке дейін баратын 

бастан-аяқ Сәкеңнің �з қолымен жазған 

жазуға толы 45 қалың дәптер қалдырған. 

Орта есеппен алғанда жалпы саны 8000-

9000 беттен асатын бұл дәптерлерде не 

жазылған сонда? 1974 жылдан басталып 

1991 жылдың тамызына дейін жүргізілген 

бұл жазбаларды күнделік деуге келе 

қоймас. Күнделік – жеке адамның күнде 

немесе анда-санда к�рген-білгенін, �зінің 

к�ңіл күйі мен белгілі бір оқиғаларға 

қатысты ой-пікірін жазып жүретін дүниесі 

ғой. Ал Сағат ағаның бұл жазбаларын 

«жұмыс дәптерлері немесе шығармашылық 
лаборатория, шеберлік мектебі» десек те 

болғандай...».

Бұлар да – қыруар құнды мұра, 

әрине, мемуар – күнделіктер емес; 

десек те, мұнда да «ет пен сүйектен 

жаралған» Сағат жанының сәулелері, 

ой дорбалап, білім қордалап, білік 

ұштау жолындағы тура 17 жылға 

созылған «әурелері» бар. Ара- арасында 

әлгі сәуле ұшқындап, шырақ болып 

жануға ұласып, қуатты еңбектер, 

шуақты эсселер түзсе, әлгі «әурелер» 

жаңа тірек-тұғырлар тұрғызып, авто-

рын – Сағат 'шімбаевты жаңа бел-

белестерге шығарып отырған. Келесі 

жаңа биікке к�терілген Сағат, әрине, 

бұрынғыдан да зәулім шыңдарға к�з 

тастап, тереңірек к�реді, алысырақты 

байқайды. Қоғам �міріндегі алалықты, 

шалалықты түсініп,  елдің ақыл-

ойы саналар зиялылар к�ңіліндегі 

даналыққа қоса «балалықты» сезіп, бас 

шайқайды. Сағат енді тікелей әдебиет 

мәселелерін қаузаудан асып, қоғамдық-

елдік осалдық-олқылықтарды сы-

нап, ұлттық-азаматтық сананы оятуға, 

яғни ұлыстық-әлеуметтік мәселелерді 

қозғауға к�шеді.

1974 жылдан басталған алғашқы 

дәптерлерде, әрине, әдебиеттегі елеулі 

деректер мен сыншы-қаламгерге керек-

тер басым:

«Уәли с�з – әулие с�з, пайғамбардың 

с�зі дегенді білдіреді екен. Абайда бар, 

«2лең – с�здің патшасы...» деген �леңін 

қараңыз. Уәжді – уәли».

«Л.Толстой 34 жасында үйленген. Ол 

1970 жылы Бірінші Петр туралы роман 

жазуға отырған...».

« Л . Т о л с т о й д ы ң  ә й е л і  1 5  б а л а 

к�теріпті».

«Л.Толстой «Детствоны» 24 жасында 

жазған».

« Л . Т о л с т о й  А . А . Ф е т т і ң  ү й і н д е 

(1861 жылдың к�ктемінде) отырып 

И.С.Тургеневпен ұрсысып қалып, оны 

дуэльге шақырыпты. Содан екеуі 1878 

жылы қайта татуласқан».

«В.Г.Белинский «Горе от уманы» дра-

малық шығарма ретінде мойындамаған».

«Н.В.Гоголь «2лі жандарын» 17 жыл 

жазған».

«С.Есенин 1921 жылы Айседора Дун-

канмен (Американың бишісі) танысады. 

Екі жыл бірге болады. Дункан 1927 жылы 

�лген. Есенин 1925 жылы 30 жасында 

Ленинградта қайтыс болады».

«А.Горький 34 жасында «академик 

россииской словесности» болған. Бірақ 

патша �кіметі бұл атағын қайтарып 

алған. Ол 38 жасында Америкаға бар-

ғанда 70 жастағы М.Твен Горькийді құр-

метті қонақ ретінде қарсы алу ж�ніндегі 

комиссияның т�рағасы болады».

«Бірінші дәптерден», 1974 жыл)

« Ш ә к ә р і м  Қ ұ д а й б е р д и е в  Л е в 

Николае вичпен хат жазысқан екен». 

8.06.1975 ж.
«Ғабдулла Тоқай 27 жасында дүние-

ден �ткен. Осы жасына қарамас тан 

 татар әдебиетінің ұлы ақыны, классик 

дәрежесіне ие болған».

«1941 жылы 24 июньде А.Н.Толстой 

И.В.Сталинге хат жазып, И.А.Бунин 

 туралы �те жақсы пікірлер айтқан».

«Л.Н.Толстой Шекспирді, оның 

пьесаларын ұнатпағаны мәлім. Ал 

Ф.М.Достоевский керісінше Шекспир-

ге қатты табынып, былай деген екен: 

 «Шекспир – это пророк, посланный 

богом, чтобы возвестить нам тайну, о 

человеке, души человеческой...».

26.10.1976 ж.
«М.Шолохов 1923 жылдан бастап жаза 

бастаған. 1924 жылы алғашқы әңгімелері 

жарияланған. Сонда 21 жасында роман 

жазуды бастаған. 29 жасында 4 кітап (эпо-

пея) жазып бітірген.

Білімі – ерлер гимназиясында ғана 

оқыған. 8 түрлі мамандықта жұмыс 

істеген. Статистник, мұғалім, грузчик, 

прод.инспектор, каменщик, счетовод, 

канцелярским работником, журналист – 

8 түрлі мамандық».

Л.Толстой қайтыс болғанда Англия-

ның «Таймс» газеті «Мир потерял точку 

опоры» деп жазған екен». 

24.05.1976 ж.
(«Екінші дәптерінен», 

1975-1976 жылдар).
Байқайсыз ба, к�бінесе әдеби дерек-

тер. Солай болса да автордың талғамы 

мықты. Ұлы орыс әдебиеті мен туысқан 

кеңес орыс әдебиеті тұлғаларының 

к�бірек назарында болуы – түсінікті. 

Бірақ талғам қандай: кілең алыптар, 

ұлы ақын-жазушылар. Оның ішінде де 

Л.Толстой алғашқы орында болса, одан 

кейін В.Белинский, Н.Гоголь, С.Есенин, 

А.Горький қамтылып жатса, бұл Сағаттың 

осы уақытта-ақ Л.Толстойды қызығып та, 

қадірлеп те оқығанын, орыстың ұлы сын-

шысы мен С.Есенин, М.Горький сияқты 

толағай тұлғаларын қатты қадірлегенін 

білдіреді. Мен бірінші дәптерді қалай 

болғанда да Абайдан бастап, екінші 

дәптерде-ақ ағылшынның алыбы Уильям 

Шекспирді елеп жатқанына разы болдым. 

Ал оның 1975 жылғы 8 маусымда сол 

кездері тыйым салынған, оқуға да рұқсат 

жоқ Шәкәрім Құдайбердіұлын ескеруі 

тіпті ғажап емес пе?!

Екінші дәптерді оқыған соң еске 

түседі, жас кезімізде татардың Ғабдолла 

Тоқайы тым мәшһүр еді. Жырларын жұрт 

жаппай оқыған-ды. Тәуелсіздігіміз нығая 

бастаған бүгінгі күні ше? Сол Тоқайды 

мүлдем ұмыттық қой... Сағаттың жаз-

баларымен танысқан соң,  еріксіз 

салыстырасың: қазір наданырақпыз ба, 

әлде 1975-76 жылдары адамырақпыз 

ба? 'рине, әдебиетті оқу ж�нінен. 1970 

жылдардағы АҚШ пен Батыс кешегі 

Қазақ КСР-ін айтпағанда, «ең оқырманы 

к�п ел» Кеңес Одағынан да мәдениеттірек 

елдер болған сықылды. 'йтпесе орыс 

 жазушысы Алексей Горькийді 1906 жылы 

АҚШ-қа барғанда арнайы комиссия 

құрып, 70-тегі Марк Твен құрметтеп 

қарсы ала ма, әйгілі Лев Толстой қайтыс 

болғанда Ұлыбританияның атақты 

 басылымы «'лем тірегінен айырылды» 

деп жазар ма? 

Сағат 'шімбаев осы уақыттардан 

бастап-ақ кемеңгерлер мен кемелдердің 

�з к�ңілін тербеткен озық ойларын 

орысшадан қаз қалпында к�шіріп алып, 

авторын, кітабын, жылын, беттерін 

к�рсетіп жазып қана қоймай, осындай 

оқу үстінде туындаған �з ойларын да 

қойын дәптерлеріне түсіре бастапты. Осы 

ретте ІІІ томдықты құрастырушының 45 

дәптердің кейбір беттерін суретке түсіріп, 

ұсынулары да орынды болған. Сағаттың 

мұндай жазбаларын сәл зейін қойып 

оқысақ, бұлардың терең мағынасы ащы 

да тәтті �мір шындығын, адам қоғамының 

даму заңдылықтарын тосын қырынан 

түсіндіре түседі, бәрін келтіре бергің 

келеді. 2йткені әрбір дәйекс�з (цитата) 

үкілі үзінді – бір қаралық. Мәселен, 

әйгілі неміс философы Гегельдің «Сана 

дегеніміз – білім», кеңес адамдары 

үшін құбыжық етіп к�рсетілген Зиг-

мунд Фрейдтің: «Психология ... бақытқа 

жетудің негізі», орыстың жүйкетанушы 

ғалымы атақты И.Павловтың: «Бізді 

адам еткен – с�з», «Комсомольская 

правда» газетінен алынған белгісіз біреу 

Л.Игнатовтың қателікке қатысты лебізі 

таңдандырумен бірге тәнті де етпей 

ме?! Қош, осымен қанағаттанайық. 

Құныққыларыңыз келсе, Сағаттың 

болса, к�ріп тұрып айтпаған к�рген сіздік 

екені анық».

«Ақиқат – адамның еркінен тыс 

нәрсе. Сондықтан да оны айтпау, болмаса 

аяқасты ету мүмкін емес». 

8.08.1981 ж.
«Жас жазушы к�п те, жаңа жазушы аз 

болып жүр. Сол сияқты ескі тақы рыпты 

жаңаша жаза алмайтындардың саны жаңа 

тақырыпты ескіше жазатын дардың саны-

нан кем түспейді...». 

5.12.1981 ж.
«Жақсының жақсылығын айтпау – 

ездікке парапар,

Жаманның жамандығын айту – 

ерлікке парапар».

«Қазақтың ең данышпан сыншысы 

– Абай»»

Абайды �лең оқу үшін оқудың қажеті 

жоқ, оны ойлану үшін оқу керек».

21.09.1982 ж.
«Қазақты түсіну үшін Абайды оқу қажет! 

Ал Абайды түсіну үшін азамат болу шарт».                                 

9.03.1984 ж.
«Бірін-бірі сыйламаған елдің баласын 

бірде-бір ел сыйламайды. Москва». 

16.09.1984 ж.

«2лең оқу оны жазудан оңай емес. 

Демек, жазу қандай қиын болса, оқу да 

оған парапар». 

15.12.1984 ж.
«Талант дегеніміз – адамгершілік!» 

15.03.1985 ж.
«Азаматтардың аздығынан азап шегіп 

келе жатқан елдің баласымыз». 

24.12.1987 ж.

сүйсіпеншіліктен туады» (Жиырма т#р тінші 
дәптерден). Қай-қайсымызға да «дүниеге 

келу – бір парыз, ал лайықты �мір сүру 

– мың парыз» (Қырық бесінші дәптерден). 
Біз Сағат 'шімбаевтың  шы ғармаларының 

үшінші томына енген т�л оймақтай ойла-

рын, кемеңгерлерден қотарып әкеліп бізге 

де ұсынған небір  парасатты пікірлерін оқу 

арқылы к�зі ашық к�пшілігіміз адам бо-

лып лайықты �мір сүруіміздің бір парызын 

орындайық та.

2.

М
ен, қадірлі оқырман, сіздерге 

осындай �тініш жасағанмен, 

�з басым тағы бір парызды 

�теп, Сағат досымның алдындағы бір 

қарызымды қайтармасам – қайраткер, 

азамат 'шімбаевқа қарыздар боп қала 

беретінімді түсініп, оның 1986 жылы 

25-дәптерге түсірген жан арпалысын 

арнайы айтуды ж�н к�рдім. Мұның 

себебі  – Жиырма бесінші  дәптер 

–  кенен қаламгер кемел қайраткер 

Сағат 'шімбаев �нері мен �міріндегі 

үшінші бетбұрыстық, иесін Елдің Еріне 

айналдырған, шығармашылығындағы 

жаңа биік қорытынды кезеңді бастап 

берген оқиғалар мен ойларды алға тар-

тып кейіпкеріміз сойындағы қызыл 

кеңестік құрықты үзген рухты бедерлеп 

к�рсетуімен құнды. Бұл тұстағы Сағат 

– батыр Сағат, дауылды 1986 жылғы 

желтоқсанның 17-і – 18-інде Алматыда 

болған қазақ жастарының Мәскеуден 

теңдік сұраған, елдік жолында ақ қар, к�к 

тікті. Бас тікпесе – Рубикжан Харисұлына 

арнайы тапсырма беріп, 17 желтоқсан 

күнгі  Алматының Бас алаңындағы 

буырқанған оқиғаны лентаға түсіртер 

ме еді?! «Керек боп қалар» (Сағаттың 

с�зі). Бас тікпесе – жарылатын бомба 

сол кассетаны сенімді жерге жасыртып, 

сақтатар ма еді? «Жарыққа шығаратын 

күн туар әлі» (Бұл – Сағаттың ішкі 

сенімі). Бас тікпесе – сол күні ОК хат-

шысы Закаш Камалиденовке телефон 

соғып, милиция мен жасақшылардың 

жастарға к�рсетіп жатқан зорлық-

зомбылығына наразылығын айтар ма?! 

Бас тікпесе – келесі 18 желтоқсан күні 

тағы бір «мәртебелі жиынға» барғанда 

оңашаланып тұрған Орталық Комитеттің 

екінші хатшысы О.Мирошхинге – 

 жанында Алматы облыстық партия 

комитетінің бірінші хатшысы Марат 

Меңдібаев, КОКП Орталық комитетінің 

сектор меңгерушісі А.Разумов, Қазақстан 

КП ОК Үгіт және насихат б�лімінің 

меңгерушісі А.Устинов бар – жолығып: 

«Олег Семенович, солдаттарға �рімдей 

қ ы з д а р д ы ң  ш а ш ы н а н  с ү й р е т і п , 

тепкілеткеннен �ткен қатыгездік бол-

мас. Бұл – неткен сұмдық жазалау» дейді 

кіжініп. Мирошхин қапелімде не айтарын 

білмей, абдырап тұрып қалады.

...Сол бір алмағайып күндерде орта 

жастағы біздердің орталықтың жа-

сырып келген шын сұрқия бейнесін 

к�ріп, алданып келгенімізге іштей 

ашынып, сақтанып қана қоймай, орыс 

қарамағынан құтылғанымыз ж�н екенін 

ек Т А Ғ
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сырласу

осы үшінші томдығын алып, �здеріңіз 

жалғастыра оқырсыздар.

Біз енді Сағаттың тікелей �зінің мар-

жан ойларының бірсыпырасын алға 

тартайық:

«Адам жанындағы астарлы сезім дерді 

бүкпесіз к�рсету керек».

«Роман – әдебиеттің симфониялық 

оркестрі».

«Ағашты шапқан балтаның сабы да 

ағаш».

(Бірінші дәптерден)
«Адамның ең жақын досы – уақыт. 

Уақыт – досты сыйлау �зіңді сыйлау 

деген с�з. Алайда уақыттың аздығы – 

достың аздығы емес».

«Ненің жазылып, ненің жазыл-

мағанын білу үшін де білім керек».

(Екінші дәптерден)
«'р дәуір әдебиетінің �з міндеттері 

болған. ХІХ ғасыр әдебиетінде жаман-

дықты әшкерелеу басым болса, ХХ 

ғасыр, бүгінгі совет әдебиетінде �мірдегі 

жаңалықты (к#рдіңіз бе, жақсылықты 
емес – Б.С.) марапаттау басты бағыт 

болуға тиіс». 

18.02.1977 ж.
«Тақырып жанрға тәуелді немесе 

 бі ріншісі екіншісін таңдайды». 

23.04.1977 ж.
(Үшінші дәптерден).

 «2зіңнің қанатың болмаса, �згенің 

қанаты к�термейді».

«Жақсылықтан басқа жаманшылық 

жасамаппыз».

«Ерін б�лген ел оңбас,

Елін б�лген ер маубас».

«Бүгінгі кемшілік – кешегі кемші-

ліктің жалғасы; ендігі міндет – кешегі 

мен бүгінгі келешекте жалғаспауы керек».

«С�зін тыңдап �зін танитын, �зіне 

қарап жазғанын жазбай танитын дәрежеге 

жеттік».

«Елді ел теңгермейді, 

елді ер теңгереді».

«Тамшы тас теседі, с�з бас кеседі». 

12.12.1978 ж.
(Т#ртінші дәптерден)

«Кішкененің үлкен ойы үлкеннің 

кішкене ойына қозғау салады».

 12.06.1978 ж.
«Жеке адам – жалқы, халық – қашан-

да талқы». 

25.10.1978 ж.
«Шекспирдің ұлылығы бір ғана 

 Гамлет образын жасаудан к�рінеді».

«...Тарихты білу �те қажет. Тарих-

тағы үлкенді-кішілі оқиғалар жердің 

білінбей айналатыны сияқты басқа фор-

мада қайталанып келіп отырады».

 5.10.1978 ж.

«Сыншы – жеке адамның творчес-

тволық құпиясын ашып қоюшы ғана 

емес, ең бастысы: бүкіл әдебиеттің 

 дамуына жол ашушы адам». 

 10.04.1980 ж.
«Адал жүріп, әділ с�йлесең, қор 

болмайсың».

«К�ркем шығармадағы азаматтық 

 пафос – суреткердің биік азаматтық 

тұлғасы мен терең парасаттың нәтижесі». 

28.06.1979 ж.

«Ақиқатты айтқан адам айыпты емес, 

ақиқатты к�ріп тұрып к�зін жұмған адам 

қауіпті».

«Сын әдебиет арқылы туады, ал 

әдебиет сын арқылы дамиды».

 21.02.1980 ж.
«Біліп тұрып айтпаған біліксіздік 

«Бұл дүниенің азабын азаматтар 

к�ріп, рақатын рақымсыз жандар к�реді 

екен».

«Тайпалық тар сезімнен, рулық улы 

сезімнен арылуымыз керек те, ұлттық ұлы 

сезімді алға қоюымыз керек».

«Тәрбие жоқ жерде тәртіп жоқ, ал 

тәртіп жоқ жерде Тәңірі жоқ. Қасірет 

осыдан келіп шығады». 

21.06.1991 ж.
«Дүниеге келу – бір парыз; ал лайықты 

�мір сүру – мың парыз».

(Қалған дәптерлерден)
Сағаттың 45 дәптерінде осындай 

маржан ой к�п. Жүрегіңді тебірентіп, 

биікке бойлар пікірлер жеткілікті. Десек 

те, к�лем деген кедергі бар. Сондықтан 

сол інжу-гауһардың бәрін келтіре ал-

маймыз. Бейнелеп айтсақ, к�лем мазмұн 

– адамның киімі іспетті. Ал кейінгі 

уақытта бізде ойға, оқиғаға, образдарға 

бағынып, соларға қарап к�лем беру – 

киім тігу емес, киімге, яғни берілген 

к�лемге қарап оқиғаны, образдарды 

�лшеп кесіп шұнтиту, ойды зорлап сый-

дырып, құнтиту салтқа айналып кет-

кен. Рас, қампиғанмен шарқы оқиғалар 

да, шала образдар да, шағын ойлар да 

әдебиетімізде жеткілікті. Сондықтан да 

барлық гәп, мәселенің мәні нысана – 

шығармаға нақ, шақ к�лем еншілетуге 

саяды. Міне, осыдан шығарып айта-

рым – Сағаттың оймақтай болғанмен, 

о р а м д ы  д а  о з ы қ  о й л а р ы н  м а қ а л а 

к�лемі к�термейтіндіктен амалсыздан 

қысқартып, тек нұсқа беруге мәжбүрмін. 

Соның �зінде де сыншы, ойшыл, фило-

соф, ғұлама, азамат Сағаттың базбір 

ойлары �з орындарына әрең  сыйып, �з 

к�йлектерін с�гіп жіберердей нығыздық 

сездіреді. Дені – асыл да алаштық ой-

лар. Дені – Алматыда тұрып-ақ Аста-

намыздан асып, Қытайға қадам басып, 

Ресей мен АҚШ-қа да жетіп, к�рінетін 

бойлар. Сағаттың �зі «'рбір творчес-

тво адамның �з ренессанс дәуірі бола-

ды» (10-дәптер) дегендей, мақаламды 

�з әдетіме бағып кейіпкерімнің ой-

жүзіктеріне арналған қайырымдарын бір 

лебіз-тұжырымымен тиянақтауға келген-

де қатты қиналғанымды жасырғым жоқ. 

Сағаттың осынау сан алуан сыр-тұжырым, 

қилы-қилы ой-жүзіктері �мірінің соңына 

қарай бірінен-бірі асып салмақтана 

түсіп, түйіндеуге мен лайықпын дегендей 

сымбат-сыңай  танытты. Мәселен, оның 

«Қазақты түсіну үшін Абайды оқу қажет! 

Ал Абайды түсіну үшін азамат болу шарт» 

деген тұжырымы ол тұсау кескен 1984 

жылдан бері ескірмегенін, есті, сесті, 

десті бола түскенін былай қойғанда, биыл 

Абайдың 175 жылдығы болғандықтан, 

қалайша тиянақ-түйін болуға жара-

майды?! Алайда адамдығы селдіреген, 

азаматтығы сетінеген қазіргі қазағымызға 

ақын Абайдың ақылынан г�рі әдеби 

ерекше ескертпе, халықтық абай болуын 

(абайлауын) ұқтырар «Азаматтардың 

аздығынан азап шегіп келе жатқан елдің 

баласымыз» деген нұран с�з, «Тайпалық 

тар сезімнен, рулық улы сезімнен ары-

луымыз керек те, ұлттық ұлы сезімді алға 

қоюымыз керек!» деген ұран с�з, немесе 

«Тәрбие жоқ жерде тәртіп жоқ, ал тәртіп 

жоқ жерде Тәңірі жоқ...» деген құран с�з 

к�бірек керек шығар.

Осылай толғана келе мен таңдауды 

оқырманның �зіне қалдыруды ж�н к�рдім. 

2йткені оқырман болу да «шындыққа 

мұзға қан-қан болып құлаған к�терілісін 

қорғаған Сағат 'шімбаев.

«Алматы бұл екі күнде �зін-�зі таны-

май қалған шығар.

17-18 декабрь! 1986 жыл! «Желтоқ-

сандағы жер болу».

Мен бұл күндерді ұмытқан күні ұлт на-

мысы деген ұғымды да ұмытатын шығар-

мын. Ал оны ұмытқан жерде барыңнан да 

жоғың пайдалы шығар!

Мына оқиға бізді оятып кетті». 

22.12.1986 ж.
Осы жолдарды сүйіне отырып, күйіне 

отырып қағазға түсіргенде ол 39 жаста еді.

Біз – қазақ халқы – қашанда жақсыға 

кедей, таланттан кенде болып к�рмеппіз. 

1986 жылы да солай еді. Ақиық ақын-

жазушыларымыз жүздеп (асыра айту 

емес, шындық) саналатын. Ал, тамаша 

туындылар жазғандықтан қазаққа аса 

танымал, КСРО Мемлекеттік сыйлығы 

мен халықаралық беделді сыйлықтарды 

и е л е н г е н  а т а қ т ы л а р ы м ы з  д а ,  і р і 

қызметтер құлағын ұстаған белгілілеріміз 

де баршылық-тын. Биліктегі, �нердегі, 

мәдениет саласындағы кемеңгер де 

 кемелдер де жоқ емес-тін. Бұларды алды-

мен атап жатқанымыз – халық осыларға 

еретін, айтқандарына сенетін. Абайымыз: 

«Не болады �ңкей н�л» деп айтқандай, 

халық – «единицалар»: бірліктер (яғни 

к�семдер мен к�шбасшылар) бастаса, 

мықты ұлтқа айналып, жер қорғай ала-

тынын айтпағанда, жер бетіндегі �зге, 

тіпті озық ұлттармен тең болып, т�рткүл 

дүниеде т�рде – тиесілі орнында отырмай 

ма? Мұны айтып жатқанымыз: біз – қазақ 

1986 жылы �зімізді озық ұлт сезінбесек те, 

�зімізді КСРО к�леміндегі к�п ұлттардан 

кем санамайтынбыз. К�п оқитын болсақ 

та керектілерді оқымағандықтан (дұрысы 

– оқытпаған) шығар, әсіресе жастарымыз 

бодан екенін білмейтін. Бұл – әрине, 

кеңестік идеологияның мықтылығының, 

ақпараттың сананы билегенінің нәтижесі 

еді. Солай болса да халқымыз 1960-80 жыл-

дар арасында Кеңес Одағындағы білімді, 

мәдениетті ұлттар қатарына қосылған 

еді. Сондықтан да ақылы аз, кеудемсоқ 

Бас хатшы М.Горбачевтің надандығы 

шоқтағы қозды жандырып, �зі басқарған 

жылдарда республикамыздың ел болуына 

үлкен үлес қосқан Дінмұхамед Қонаевтың 

басшылықтан түсіп, орнына «к�лденең 

к�к аттының» – белгісіз Г.Колбиннің 

қойылуы намысқа тиіп, жалындаған қазақ 

жастары к�шеге шықты. Демократияға, 

қайта құрудың рас екеніне сеніп қалды 

олар. Түсіндірсе, Колбинді әкетіп,  орнына 

қазақстандық �з орысымызды қойса да 

к�нетін жастарымызды топас орталық 

арандатты. Бұларға – қан т�гіп, бізді 

қорқыту керек еді. Алайда алаштық 

 намысы қайралып, бойындағы батыр 

қаны қызған қазақ жастары қайтпады. 

Қанын т�ксе де к�теріліс жасап, елдегі 

ұлттық сананы оятты.

Тарих үшін, дұрысы – қоғам үшін, 

оның к�шбасшылары – зиялы қауым 

�кілдері, Абай таңбалаған «единицалар» 

мен ерлер үшін бұдан артық қандай 

тарихи сын, халықтық сынақ керек? 

Тілеп алмаған, т�белеріне  озбыр Мәскеу 

түсірген «тар жол, тайғақ кешу». Осын-

дай �те қиын сәтте, дар мен ардың бірі 

таңдалар сағатта қайран Сағат 'шімбаев 

қаһармандық танытып, Ары – Алашы 

жағына, әділет пен шындық жағына 

шықты, ұлтының болашағы үшін бас 

ұқсақ, �зіміз таудай к�ріп арқа сүйеп 

жүрген ағаларымыздың жазықсыз жаста-

рымызды қорғауға жарамай, тіпті сатып 

кеткеніне қабырғамыз қайысқан. Сондай 

үрейлі, үміт әлсіреген уақытта Қазақстан 

Жазушылар одағында желтоқсанның 

31-і күні �ткен, жаңа Бірінші хатшы 

Геннадий Колбин қаламгерлермен 

кездескен жиында ақиық ақын Жұбан 

Молдағалиев қана еліміз  аспанын 

түнектей тұмшалаған қара бұлтты серпіп, 

жаралы жүрегімізге сәуле түсірген еді. 

Мұндайды күтпегендіктен бе, жұрттың 

бәрі демін ішіне тартып, залда шыбын 

ызыңы естілерліктей тыныштық орнаған; 

Г.Колбин қорыққандықтан ба, құп-қу 

болып кеткен. «Жастардың не кінәсі бар?! 

Жазықсыз �рімдей ұл-қыздарымның итке 

таланып, сапер күректерімен соғылғанын 

к�ргенше, кешегі сұрапыл соғыстан тірі 

қайтпағаным жақсы еді...». Мінберден 

саңқылдап айтылмаса да, осы с�з к�кті 

қақ жарған найзағайдың күркіріндей 

 болып естілген.

Ал осындай азаматтық мінезді алғаш 

к�рсетіп, ОК хатшыларына алдаспан 

с�здер айтқан – Сағат 'шімбаев екен... 

3.

М
е н і ң  о с ы  ж о л ы  ж а з ы п 

отырған дүнием – Сағат 

'шімбаев туралы үшінші 

мақалам. Жұрт мұны біле ме, жоқ па, 

одан хабарым шамалы. Бірақ мен Сағат 

'шімбаевтың шығармашылығы туралы 

бірінші мақаламды оның тұңғыш «Сын 

мұраты» кітабы ж�нінде жазғанмын. «Биік 

мұрат белесінен» деп аталған бұл еңбегім 

�зімнің «Қызыл алма» («Жалын» баспа-

сы, 1981 жыл) атты алғашқы жинағымда 

жарық к�рген еді. Сол мақаламда-ақ 

мен жас сыншы Сағат 'шімбаевтың 

шығармашылық басты ерекшеліктері 

«Білім. Парасат. Талант!» деп байыптап-

пын. Творчестволық тұлға бойына біткен 

мұндай қыр-артықшылықтарын дамы-

тып, толықтырып, �сіре түспесе, кері 

кетпесі – �нер �міршеңдігінің к�ріністері 

деп білсек, менің ол туралы «Кенен 

қаламгер, кемел қайраткер» деген екінші 

мақаламда оның осы білімділік, пара-

сат, таланттылығы �ріс кеңейтіп, �ресін 

биіктетіп, жемісті қырларға, жасампаздық 

сырларға айналғаны, сыншы Сағат 

'шімбаевтың суреткер сыншы болып 

қалыптасып, туған әдебиетіміздің белді 

сардарының бірі екені дәлелденді десем, 

асыра айту болмас. Мұның шығар күндей 

шуақты шындығын, Сағат 'шімбаевтың 

қазіргі таңда да қатарымызда нық тұрып, 

с�з �нерімізге әсері кемімей, шынайы да 

шалқар шығармашылық әлемі жаңа қыр-

қасиеттермен толығып, тереңдей және 

биіктей түскенін, оның бұдан бір-екі жыл 

бұрын жарық к�рген «Шығармаларының 

үш томдығы» – таңдамалы туындыла-

ры мен топжарған озық ой-пікірлері, 

жарқын Азаматтық тұлғасы, �згеше 

Алаш арысы ретіндегі үлгі-�негесі �зіміз 

жарығымыз азайып жұтаң тартып, 

жарлы-жақыбай болмасақ, суреткер 

сыншы Сағат 'шімбаев жасампаздығы 

біздің адам атымызға лайықты �мір сүріп, 

Алаш азаматы болып күн кешуімізге 

к�мектесерін осы жолы да жақсы аңғара 

түстік деп білеміз.

Сонда олар – қосылған қандай жаңа 

қыр-қасиеттер? 'рине, бұл тұрғыда 

мазмұн – негізгі нәрсе, шешуші фак-
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ына жайтқа таңырқамаса  болмайды. 
Ерденнің әкесі Сандыбай да,  атасы 
Төлек те батыр адамдар болған. Олар 
және көп батырдың бірі емес, ерліктері, 
қаһармандық істері бүгінгі күнге дейін 
жеткен дара тұлғалар. Шәді төре 
Жәңгірұлының «Абылай хан» даста-
нында Төлек есімі жоңғарларға қарсы 
күресте ерен ерлік көрсеткен, есімдері 
азаттық жолындағы айқас тарихында 
алтын әріптермен жазылған саңлақтар 
шоғырының бел ортасында тұр. Сондай-
ақ аты иісі қазаққа жақсы мәлім, 
қанжығалы Бөгенбай батыр, Балпан 
би, Саққұлақ шешен секілді бірегей 
тұлғалардың ұрпағы, ескі тарихтың 
телегей-теңіз білгірі Олжабай Нұралының 
(1985 – 1935 ж.ж) «Сабалақ» атты даста-
нында Төлек есімі айтылады:

ЕР ЕРДЕН

М

З Е Р Д Е

Ат қаратіл болғанда жігіт сайлап,

Қару-жарақ Ұлытауда жұрт даярлап.

Балқашқа үш жүз болып жосылмаққа,

'р жүздің адамдары уағда байлап.

Орта жүзден Б�генбай, Жәнібегі,

Қошқарбай, Жантай менен Қазыбегі,

Толыбай, Малайсары, Баян батыр,

Т�лек, Тулақ, Қабанбай – найман тегі,

Кіші жүздің басшысы Арал батыр,

Тама Есет қол бастап келе жатыр...

Белгілі жырау Ж�кей Шаңғытбайұлының «Б�ген-

бай батыр» дастанында Т�лектің де аты аталады:

Пошымы басқалардан б�лек батыр,

Айлакер, аңдасуға зерек батыр.

Ғаскерін Бағаналы бастап келді,

Ақырған арыстандай Т�лек батыр.

Дамылсыз ұрыс салған Б�генбайға

Жеткізді Орта жүзден к�мекті ақыр.

Жоңғардың қапталынан қалың қолмен,

Тиісті ес жиғызбай кенет, қапыл...

Т�лек Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің маңында 

жерленген.

Т�лектің баласы Сандыбай да батырлығы мен елге 

танылған. Ол рудың да, ұранның да атын иемденген.

Оның сыры мынада.

Жаудан кек алу үшін Барлыбай хан бастаған топ 

жолға шығады. К�п ұзатпай қуып жетеді. 'лгі жақтың 

бір батыры: «Жекпе-жек! Жекпе-жек!» деп бұлардың 

алдын кес-кестейді. Бұл Барлыбайдың жасы келіп 

қартайған шағы екен. Топ ішінен ешкім бас к�тере 

қоймайды. «Мынандай дауысты естігенде шыдай 

алмаушы едім. Қайран жастық шағым-ай. Жоқ, 

бұлай т�зіп тұра алмаспын. Не де болса, тәуекел» деп, 

білек түре ортаға шықпақшы болғанда, жасағының 

ішінен атақты Т�лектің баласы Сандыбай беттеп 

келе  жатады. «О, хан ием. Жаныңызда намысты 

серіктеріңіз тұрғанда, біз сізге жол бере алмай-

мыз. Жаумен шайқасуға мен шығамын. Батаңызды 

беріңіз» дейді. Сандыбайдың уылжыған жастығын 

байқаған хан келісім бергісі келмейді. Бірақ қарсы 

алдындағы,  жанары жалын атқан жас жігіттің қайтпас-

қайсарлығын сезіп, шын ниетпен батасын береді.

Сол уақытта Бағаналы елінің ұраны Қаптағай 

батырдың атымен аталған. Сандыбай жау баты-

рына қаптағайлап жолбарысша ұмтылады. Сойыл 

жаудың қақ маңдайына тиеді. Дереу қылышын 

алып, қарсыласын сұлатып түсіреді. Осы шайқас 

барысында қазақтар үлкен басымдықпен дұшпанды 

жеңеді. Елге қайтарда Барлыбай Сандыбайды арнайы 

қасына шақырып алады. «Жарадың, батырым. Мен 

саған ризамын. Бұдан бұлай сенің руың да, ұраның да 

Сандыбай болсын!» деп батасын береді. Ақ жүрекпен 

айтылған бата-тілек қабыл болып, Сандыбай ұрпағы 

�сіп, дәулеті тасып, �ркендейді. 

Жергілікті жердің тарихын етене білетін Қой-

шыбек Тоқтамысұлы ағамыз бір әңгімесінде былай 

деп еді: «Бірде Сандыбай мен Жанайдар бір жақтан 

келе жатып, Терісаққан �зенінің жағасындағы жазық-

қа аялдайды. Осы жердегі кішігірім шоқының үстіне 

к�теріліп, әңгімелесіп отырады. С�з арасында Санды-

бай: «Жанайдар, осы жер екеуміздің біріміз жататын 

жер емес пе?» депті. 'ңгіменің райы түсінікті еді.

Сандекең жаз жайлауда қайтыс болып, денесін 

Ұлытауға әкеле жатқанда Жанайдар тірі екен. Ол 

баяғы әңгіме есіне түсіп: «Ау, үлкендер, осын-

дай Сандекеңнің айтқан с�зі бар. «Арғын ағамыз» 

десеңіздер, Сандекеңді біз ақтап-арулап қоялық» 

дейді. Жұрт оның с�зіне құлақ асады. Содан арғын аға 

ұрпағы Сандекеңді сол шоқыға жерлеп, там салыпты».

Ердекеңнің ел арасында беделінің бір дәлелі – 

Атбасар дуанына аға сұлтан болып сайлануы. Бұл 

сол кездің жоғары лауазымы. Оны бекітетін Батыс 

Сібірдің генерал-губернаторы. Ерден аға сұлтандыққа 

Шоқанмен бірге түскені белгілі. Алайда сайлауда 

Шоқан к�п дауыс алғанымен, аға сұлтандыққа Ерден 

�тіп кетеді. Осыған байланысты әртүрлі әңгімелер 

бар. «Шоқан сырқатына байланысты бас тартты» 

дейді. «Ерден пара берген шығар» дейді. Дегенмен, бұл 

екі жайт та себеп емес сияқты. Сірә, патша үкіметінің 

�з саясаты болған.

2кінішке қарай, Ерден аға сұлтандық қызметте 

к�п уақыт отыра алмады. Ауруы меңдеп, 1863 жылы 55 

жасында �мірден қайтты. Қазақтың дәстүрі бойынша 

қайтыс болған адамның үйінде жоқтау айтылады. Ер-

ден �мірден �ткенде де жоқтау айтылған. Солардың 

бірі  Ердекеңнің ақын қарындасы Құлпының 

жоқтауы. Осы жоқтаудан �мірден озған адамның 

кім болғандығы, жеке еңбегі, үлгі тұтар қасиеттері, 

қоғамдағы орны анық аңғарылады.

Ерден қазасы Бағаналы еліне, жалпы оның аты 

тараған жер-жерге оңай тимеді. Ол �зінің қадір-

қасиетімен, ақыл-парасатымен әйгілі болатын. 

2нер адамдары – ақындар, күйшілер жай адаммен 

сыйлас болмайды. Адамның бағасын білгеннен 

кейін т�ңіректеп жүреді. Ердекең Сегіз сері, Ықылас 

Дүкенұлы, Сайдалы Сары Тоқа, Ш�же ақын, Жанақ 

ақын, Тәттімбет, Ақан сері, Орынбай ақын, Досбол 

шешен, Мұса Шорманұлы, Жанайдар Орынбайұлы 

секілді �нер жүйріктерімен жақсы қарым-қатынаста 

болған.

Белгілі шайыр Орынбай Бертағыұлының Ерденге 

арнаған мына жыры әлі күнге ел есінде:

Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Аna tili»

Оң жақтан екінші Атбасар дуанының аға сұлтаны Ерден Сандыбайұлы

Ассалаумағалейкум, батыр Ерден,

Кетіпті бақ-дәулетің асып елден.

Ішінде к�п қарғаның бір бүркіттей,

К�зіме к�рінесің келген жерден.

Сұңқардың екі мұртың жебесіндей,

Ақылың оман-дария кемесіндей.

Сұрасаң биіктігің мен айтайын,

Күн шалған Алатаудың т�бесіндей.

Иілмес қарағайдай терегімсің,

Ақылдың к�з жеткізер зерегісің.

Қазақтың қазақ иісі бар шағында,

Алаштың баласына керегімсің.

Есілдің ұзын бойын келдің жайлап,

Жібектей шалғынына бие байлап.

Керек бай, керек жарлы, келсе мейман,

Алдына шығушы едің қойың байлап.

күш салған. Сондай ас Ерденге де берілген.  Сабыр 

Шәріпов бір жазбасында осы туралы айтады. 

 Ерден к�лінде ас берілгенде Ақмола губерниясы, 

Торғай облысы һәм Сырдария облысы түгелімен 

шақырылған. Бұл асқа 500 үй тігілген, 160 жылқы, 

200 қой сойылған. Аттың бас бәйгесі 100 жылқы 

болған. Бас бәйгені Торғай облысының қазағы 

 Жатай деген адамның к�к ала байталы алған. 

Екінші атқа 50 жылқы, үшіншіге 30 жылқы, 

т�ртіншіге 25 жылқы, бес, алты, жеті, сегіз, 

тоғызыншы аттарға он бес жылқыдан, он, он 

бір, он екі, он үш, он т�рт, он бесінші аттарға он 

жылқыдан, он алты – жиырма бесінші аттарға жеті 

жылқыдан, одан соңғы бес атқа бес жылқыдан, 

�лең айтқан 25 ақын 25 жылқы алған. Бұл асқа 

шыққан шығынның барлығы 620 жылқы, 200 қой. 

Ерденге осылай етіп, үш рет ас берген. Үшеуіндегі 

шығын 1800 жылқы, 600 қой және 500 үйде екі-

екіден 1000 саба қымыз болған.

жан сауғалайды. 1933 жылға дейін сол жердегі 

рабфакқа түсіп, білім алады. Кейін Шымкентке 

келіп, мұғалімдер даярлайтын екі жылдық институтты 

бітіреді. С�йтіп, 1942 жылға дейін Арыс стансасындағы 

мектепке сабақ береді. Бұл уақыт соғыс жүріп жатқан 

кез ғой. 2зінің жүрек қалауымен сұранады. Шығыс 

Еуропа елдерін жаудан азат етуге қатысады. Май-

даннан оралғаннан кейін ата-бабасының құт мекені 

Ұлытау т�ңірегіне табан тірейді. Мамандығына 

сәйкес Жезқазған поселкесіндегі №7 мектепте ұстаз 

болып еңбек етеді. Мектепте оқу ісінің меңгерушісі, 

директор қызметтерін атқарады. 'бекеңді жоғарырақ 

лауазымды жұмыстарға шақырған. Алайда �з кәсібін 

жанындай сүйетін ұстаз ондай ұсыныстарға келісім 

бермеген.

Ерденнің Бименде ұлынан тарайтын ш�бересі – 

Мәжит Ахметбеков. Мәкеңнің әкесі Ахметбек елге 

сыйлы болған адам. Диқан дығымен, ұсталығымен аты 

шыққан. 2мір бойы құсбегі атанған. 43 жыл бүркіт 

ұстаған.

Мәжит ағамыз 1928 жылы туған. Ел-жұртқа 

�те қадірлі болды. Алматы мемлекеттік ауыл 

шаруашылығы институтын бітіріп, ғалым-агроном 

мамандығын алып шыққан. Ердекеңнің палуандығы 

болған ғой. Сол қасиет Мәжитке жұққан секілді. Сту-

дент болып жүргенде күрестен алғашқы кезде Алматы 

қаласы бойынша, содан соң Қазақстан бойынша, 

ақырында Орта Азия бойынша чемпион атанады. 1953 

жылы КСРО Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

шешімімен Ұлытау ауданындағы МТС-қа директор 

болып тағайындалады. «Алғабас» кеңшарына он жыл 

басшылық жасады. Алғашқы т�рт жылда 22 мың 

гектарға егін егіледі. Шаруашылықта мал басы ірі 

қарадан 500 бастан 1800 басқа, қойдан 5800 бастан 18 

000 басқа, жылқыдан 480 бастан 2200 басқа жеткізілді. 

Адамдардың әлеуметтік жағдайы да жақсарды. Кейінгі 

жылдары Жезқазған су құбыры құрылыстарын 

ж�ндеу мекемесінің басшысы, Жезқазған облыстық 

ауылшаруашылығы басқармасында б�лім бастығы, 

Ұлытау аудандық ауылшаруашылығы басқармасында 

бас агроном, басқарма бастығының бірінші орынбаса-

ры қызметтерін атқарды.

– Білімімді, тәжірибемді мал басын �сіруге, жерді 

барынша тиімді пайдалануға, оның құнарлығын 

арттыруға, сондай-ақ күрделі жағдайдың �зінде 

еңбек шығыны мен оған жұмсалатын қаржыны 

мейлінше кемітуге, жер �лшемінен жоғары сапалы 

ауылшаруашылығы �німдерін мол жинауға күш 

салдым. 57 жыл еңбек еткен жылдарымда адал 

қызмет етіп, аудан экономикасын к�теруге үлкен 

үлес қостым, – деген еді бір әңгімесінде адалдықты, 

еңбекті пір тұтқан Мәжит ағамыз. 

Ұлытау ауданы бойынша к�птеген азаматтар 

ауданның Құрметті азаматы атанды. Осы атақты 

куәландыратын №1 куәлік осы біз әңгіме етіп отырған 

Мәжит Ахметбековке берілді. Бұл да к�п жайттан 

хабардар етсе керек. Демек, Мәкең �зі айтқанындай 

еліне адал қызмет жасаған, бойындағы бар күш-

жігерін туған елінің �ркендеуіне арнаған ардақты 

азамат.

Реті келіп тұрғанда қолымызға түскен бір 

�лең ж�нінде айта кетсек дейміз. 2леңнің аты – 

«Сарыарқа». Авторы – Садық Жәкенұлы. Жәкен кім 

десек, ол Ерденнің Мақатының баласы. Сонда Садық 

Ердекеңнің немересі болады. Садық 1905 жылы туған. 

Соғысқа дейін мұғалім болған. Екінші дүниежүзілік 

соғыс басталғанда, қолына қару алып елін қорғауға 

бекінеді. Алайда бір шабуылда ерлікпен қаза таба-

ды. «Сарыарқа» �леңін майданда жүріп, туған жерін 

сағынып жазған. 2леңді оқығанда, Садық жыр туды-

румен ерте жастан шұғылданғаны байқалады. Себебі 

ой, сурет бар. 

Енді кезінде �зіміз жолыққан Ерденнің бірге 

туған ағаларының бірі Шүртенің немересі Нұртай 

Дәрімбетов ж�нінде айта кетейік. 

Шүртенің баласы Дәрімбет, одан Сақтаған, 

Сақтағаннан Нұртай туады.

Нұрекең еңбек жолын мұғалімдіктен бастаған. 

Аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшы-

сы, поселкелік кеңестің т�рағасы секілді жауапты 

қызметтердің тізгінін ұстаған.

Нұртай ағамыз жастайынан �нерге жақын �скен. 

Жігіт шағында ән салған. 2лең де жазыпты. Бірақ 

оларын еш жерге ұсынбайды екен. 2зі үшін ғана 

жазыпты.

Бірде Нұрекең маған бір топ �леңдерін әкелді. 

2000 жыл еді. Ол кезде ағамыз жетпістің т�ртеуінде.

2леңдері атақты бабалары, олардың ерліктері 

туралы. Тәп-тәуір-ақ дүниелер. Айтар ойы бар. Ең 

бастысы бір әулеттен тараған Т�лек, Сандыбай, Ер-

ден батырлар ж�нінде біршама мағлұмат алуға әбден 

болады. Бір ғажабы әрі таңғаларлығы, ерлік жасау, 

намысшылдық пен қаһармандық атадан балаға, одан 

немереге жалғасқан. 

Ерден елу бес жасында дүние салды. Оның �лімі 

ж�нінде әртүрлі с�з бар. «Үзеңгісіне у жаққан» 

дейді. «Асына у салған» дейді. Соңғы уәжді айта-

тын Ердекеңнің қарындасы Құлпы. Ол ағасы дүние 

салғанда қатты жоқтайды. Сол жоқтауында мынадай 

жолдар бар: «Қошеметтеп, құрметтеп у қосып берген 

асына». Осы с�зде шындық бар ма деп қаламыз. Бы-

лай қарағанда Ерденнің қартайып отырғаны шамалы. 

Елу бес жас – аса к�п жас емес. Ауыратындай да 

себеп жоқ секілді. Жағдайдың бәрі бар. Ішкені алда, 

ішпегені артында дегендей. Біздікі болжам ғана.

Ердекеңнің мәңгілік қоныс тапқан жері Ұлытау 

етегіндегі Қарағанды сайдың биігі. Алғашқыда жақсы 

мазар тұрғызылған. Алайда кешегі бай-шонжарларға 

қырғидай тиген заманда оның кірпіштері талан-

таражға түскен. Қабырғалары әбден құлаған. Тек 1999 

жылы ғана мазар қайта қалпына келтірілді. Қызыл 

кірпіштен салынды. Сегіз қырлы күмбезі бой к�терді. 

Оның ашылуы үлкен той ретінде �тті. Қарағанды сай-

ына адам к�п жиналды. Ол кезде аймақтық «Мысты 

�ңір» газетіне басшылық жасайтынмын. Біз газеттің 

тұтас санын деуге болады, осы оқиғаға арнадық. Ерден 

ж�нінде естеліктер берілді, ұрпақтары с�з алды. Ақын 

Ибрагим Бекмахановтың «Сағымсары» атты поэмасы-

нан үзінді жарияланды. Тарихтан белгілі, әр батырдың 

�зінің жақсы к�ретін тұлпары болған. «Сағымсары» 

деп ат қойылған жүйрік те Ердекеңе ерекше ыстық еді. 

К�зінен таса қылмай, қамқорлығын аямаған. Поэма-

ны оқып отырып, батырдың «Сағымсарысына» деген 

пейіл-ықыласына анық к�з жеткізесіз. 

2017 жылы, дәл Тәуелсіздік күні Ұлытауда үлкен 

қуаныш болды. Аудан орталығына кіреберіс жолдың 

бойында Ерден ескерткіші бой к�терді. Жұртшылық 

ескерткішті дайындау мен орнату шығындарын 

к�терген атпал азаматтарына алғыстарын айтты. 

Сәулет туындысының авторлары Қазақстан Дизай-

нерлер одағының мүшелері Шаһибаден Сейіткенов 

пен 2мірхан Жүнісбеков екенін айта кеткеніміз ж�н.

Тәуелсіздіктің дәмін жаңа-жаңа татып жатырмыз. 

Тарих қайта жазылып жатыр. Олай болса кешегі 

күндері к�п ауызға алына бермейтін Ерден секілді 

ерлердің, бірегей тұлғалардың елге сіңірген қызметі, 

жасалған жақсылықтары ж�нінде алдағы уақыттары 

кеңінен қанығармыз деген сенімдеміз.

Елге кек, жұртқа намыс іс келгенде,

Жақұттай жанушы едің к�зің жайнап.

Уа, Ерден, енді тумас сендей к�зел,

Ішінен Бағаналы селдей қайнап.

Ақын Тайжан Қалмағамбетов те Ерденді, ұрпақ-

тарын, әкесі Сандыбайды жырға қосқан:

Ысқырған айдаһардай батыр Ерден,

Ұранға шыққан екен ер Сандыбай, – десе, енді 

бірде кәдімгі әуеніне салып:

Баласы Қалмағамбет атым Тайжан,

2леңді шұбатайын терең сайдан.

Білмесең арғы тегін мен айтайын,

Бастайын Т�лекұлы Сандыбайдан.

Баласы Сандыбайдың сары Ерден,

Жақсы менен жаманды к�збен к�рген.

Кешегі аға сұлтан заманында,

Үш жүзден тарту келген салған жерден, – дей келе, 

одан әрі Ерденнің елге сыйлы болғанын мадақтайды.

Ерекең ұстап тұрған бақыт құсын,

Жорытқан әкесіне к�рген түсін.

Таяуда Орта жүзде атың шығар,

Қолыңда жүз кісілік болса күшің.

Хандық пен болыстар тұр босағаңда,

Біздікі к�пшілік боп жасағанда.

Бір жұрттан алпыс аттан тарту келді,

Ұлы жүз, Кіші жүзді қоспағанда.

Бименде қажы болды бір баласы,

Екінші Мақат болды ел ағасы.

Ояз бен губернатор келгенінде,

Артылған Орта жүзден қонақ асы.

Баласы Бименденің Батырбегі,

Он бес жыл болыс болған арғы тегі.

Екі елде кісі дауы болғанменен,

Кедейдің кеткен емес байға кегі.

Атасы Сандыбай ұран болған,

Терісаққан, Есіл бойын жайлау қылған.

Би, болыс арғы жағы келгенменен,

Қағазы губернатор алынбаған.

Баласы Қасқабайдың хан боп тұрған,

Құйрыққа жиырма бес шыбық дүре ұрған.

Ұрлық пен барымтаны қойдырам деп,

Жауласқан ел арасын тату қылған.

С�з қалды Т�лекұлы Сандыбайым,

Халыққа мекен еткен қоныс жайын.

Ту ұстап бағаналы к�тергенде,

Дұшпаны кеткен жоқ па біліп жайын.

Біртуар дарын иесі Ықылас Дүкенұлының «Ерден» 

күйі ел ішінде кең жайылған бірегей туындылар дың 

бірі.

2мірден к�рген-түйгені мол Ердекеңнің соңын-

да тәрбиелік-тағылымдық мәні зор ғибратты с�здер 

қалған. Бірсыпырасы т�мендегідей:

Батырлықтан не пайда,

Ажалға қияр айла жоқ.

Сараң байлықтан не пайда,

Халыққа келер пайда жоқ.

Қанша жақсы болсаң да,

Ағайының білмейді.

2лгеннен соң �кінер,

Уа, дүние, дүние боқ.

***

Ел мықтымен ұранға шығады,

Ер мықтысы дуанға шығады.

Болатын ер аталы ердің с�зін ұғады,

Болмайтын шіркін, адамнан,

Қырғи к�рген торғайдай бұғады...

Ұлтымыздың тағы бір дәстүрі – ас беру. Бұған 

кезінде ерекше мән берілген. 'сіресе тұрмысы 

жақсы, ауқатты адамдар асты дүрілдетіп �ткізуге 

Ерденнің заманында Бағаналы жұртының 

тұрмысы сырт жұртты қызықтырған. Мал жырты-

лып айырылған. Жеті мың бес жүздей шаңырақ бар 

десек, әр шаңыраққа кем дегенде отыз т�рт қарадан 

келген. Жылқышы, қойшылардың әрқайсысының 

бес-он ірі қарасы болған. Малдың к�п болатыны 

жер кең. Жер болғанда қандай, шіркін! Ұлытау, 

Кішітау, Айыртау аталатын үш таудың �зі неге тұрады. 

 Сарысу, Қаракеңгір, Сарыкеңгір, Жыланды, Жезді, 

Дүйсенбай, Білеуті деген �зендер бар қыз бұрымындай 

�ріліп жатқан. Барақк�л, К�пк�л, Ащык�л, Нілк�л 

деген к�лдеріңіз ғажап. Адырлардың арасында 

м�лдіреп аққан бұлақтар да жетерлік.

Ш�п шабу деген жоқ. Мал қысы-жазы  далада 

жайы лады.  Жан-жақ боялышқа,  сексеуілге, 

тобылғыға, қарағайға толы болғандықтан, жергілікті 

тұрғындар отын дайындап бас қатырмайды. 2ріп 

жүрген қарсақ, күзен, қасқыр, түлкі, суыр... Оларды 

аулап жүрген адамды к�рмейсіз. К�лдегі балықты Ат-

басар жақтан келетін орыстар ауламаса, бағаналықтар 

оған қызықпайды да. «Талғажу етер басқа тамақ тап-

па ғаны-ау» деп, ондайларды сырттай келемеж етеді.

Бұлай болатыны қолда мал к�п. Артылған дары 

Атбасар, Қызылжар, Қостанай, Ақмешіт, Түркістан 

базарларына сатылады. Атбасардың базарында 

жүретін мәскеулік байлар бұл жаққа келмей тұрып ал-

дын ала: «Бағаналы базарға келе ме?» деп хабарласады 

екен. Егер келмейтін болса, онда сапарларын тоқтата 

тұратын к�рінеді. 

Бағаналықтардың к�ңіл күйлері к�теріңкі болған. 

Бүркіт, қаршыға салуды әдетке айналдырған. Боз-

балалар мен бойжеткендер түнде алтыбақан тепкен, 

той жиірек орын алған. Ұлттық ойындар – ат бәйгесі, 

к�кпар тарту... жиі к�рініс тапқан. Мұның бәрі 

малдың, байлық пен дәулеттің арқасы. Асқа, тойға 

малдың к�бірек сойылуының сыры осыдан.

Біз білетін Ерденнің алты ұлы: Байменде, 

 Бименде, Сауқым, Мақат, Жақып, Қасым. Олардың 

қай-қайсысы да ата-баба үмітіне дақ түсірмеген. 

Тіршілікте тағылымды тәрбие алғандарын байқатқан. 

Ата-ана үшін бауырынан түлеп ұшқан балалардың 

бәрі бірдей. Ешқайсысын б�ле-жармайды. Ердекең 

Қасымды �зіме тартқан дейді екен. Ол жастайы-

нан батылдығымен, қайсарлығымен к�зге түседі. 

Ештеңеден қорықпайтын к�рінеді. Бірде қақаған 

қыстың бір күнінде Қасымның ауыл маңына келген 

қасқырды алқымынан алып жатқанын жұрт к�рген. 

Бұл оқиға ауыл ішіне лезде тараған. Алайда әлгі 

оқиғадан кейін к�п ұзамай Қасым қайтыс болады. 

Ердекең айтады екен: «Осы балаға менің к�зім 

тиді» деп. Сірә, әке ерекше сүйсінген болу керек. 

Ал Бименденің орны тіптен б�лек. Оған арнайы 

тоқталатын боламыз.

Біздің бақытымыз, Ерденнің �зін к�рмесек те 

кейбір немере-ш�берелерімен жүздесіп пікір алысып 

қалдық. Мәселен, Мақаттан туған 'білаш ағамыз 

Сәтбаев қаласында тұрды. Біз кездестірген 1999 

жылы 86 жаста болатын. Соған қарамастан кітапты 

к�зілдіріксіз оқитын. Дінге берік болды. Бес уақыт на-

мазын қаза қылып к�рген емес. Жинақы, таза жүретін.

'білаш анасынан бір жасында, әкесінен он екі 

жасында айырылды. С�йтіп, жетімдіктің қасіретін 

к�рудейін к�рді.

– 'кем әкесі Ерденге тартқан деуге болады. 

 Бауырмал, кеңпейіл, к�пшіл адам еді. Алдымыздағы 

заманның күрделі болатынын іші сезген болу  керек. 

К�з жұмар алдында : «Сендерге �мір сүру оңай бол-

майды. 'рдайым да Сандыбай бабам мен Ерден 

әкемнің аруағы қолдап жүрсін» деп батасын берді. Сол 

батаның шарапаты тиді ме, аман-есен �сіп, жетіліп 

келеміз, – дейтін ақсақал.

Кешегі кәмпескенің от-жалыны Мақаттың 

ұрпақтарын да аямай шарпып �тті.  Қолдағы 

малды түгелдей тартып алды. «Байдың, бектің 

құйыршақтары» деп, сырт к�зге жаманатты етті. 

Осыған шыдай алмаған 'білаш Ташкентке  барып 

тор. Үш томдықтағы жаңадан қосылған 

шығармалар – осы айтқанымыздың 

айғағы. Біз мұны жаңадан жазылған осы 

жолғы мақаламызда айтып, жеткізген 

тәріздіміз. Амалсыздықтан бұған дейін 

де айтқанымызды тиянақтай түсу үшін 

қайталасақ, шын сыншы адам ретінде 

�мірді – әдебиетті, �нерді �ліп-�шіп 

сүюге тиіс десек, ол – Сағатта молы-

нан бар, тіпті оның тұла бойы – ыстық 

сүйіспеншілік. Шын сыншы бұған қоса 

шындықты  жалындап жақсы к�руге 

тиіс болса, Сағат бұл тұрғыда да маздақ 

 махаббат иесі  болды; есін біліп, с�з �неріне 

араласқалы әділдіктен таймады. Тіпті 

әділдіктің әрқашан ту ұстаушысы болды. 

Яғни шынайы адамгершілік асқарынан 

табылып, Азаматтық танытып отырды. 
Бұл пайымдаулардан, шындық-

тан  байқалары – қаламгер  Сағат 

'шімбаевтың Білім, Парасат, Талантқа 

қоса т�ртінші жақсы қыр-қасиеті – 

Күрескерлігі. Ал, қайтпас және қайратты 

күрескерліксіз – �нерге сүйіспеншілігің 

б о с  с � з ,  ш ы н д ы қ қ а  і ң к ә р л і г і ң  – 

қауқарсыз, әділдікті жақтауың – қиял 

ғана. Білімің – пайдасыз, парасатың – 

зая, талантың – желек жаймаған ағаштай 

жеміссіз. Ендеше бұған дейін мұны 

айттық қой, жеткілікті айғақтадық қой 

демей, Сағаттың күрескерлігіне жаңа 

мысалдарды алға тартып, алға тартып 

қана қоймай, Сағаттану ілімінің іргетасы 

берік қалануына к�мектесетін, бұдан да 

бұрын бүгінгі 'дебиетіміздің түзеліп, 

ұлтымыздың озық ұлттардан кем бол-

май, тең болуын жүзеге асыратын шара-

шаруа ларды қамдамасақ болмайды. 

Қазақ  сынының қалыптасуына, 

 дамуына бір кісідей еңбектері сіңген 

Ғаббас Тоғжанов, Ілияс Қабылов, Қажым 

Жұмалиев, Есмағанбет Ысмайылов, 

Темірғали Нұртазин, Мәлік Ғабдуллин, 

Ысқақ Дүйсенбаев, Айқын Нұрқатов, 

Қалжан Нұрмаханов, Ілияс Омаров, Сәйділ 

Талжанов, Баламер Сахариев, Бекмұрат 

Уахатов секілді белгілі сыншылардың туған 

жылдарын дәстүрлі датаға орай шынайы 

ықыласпен атап �ту, мұраларына мұқият 

болып, оларды мұнтаздай етіп шығару 

мәселесімен айналыспай отыруымыздың 

�зі тіпті ұят-ақ нәрсе... 

Дау жоқ, бұл тұрғыда 2020 жыл 

 басында жарияланған Президентіміз 

Қасым Жомарт Тоқаевтың Абай  туралы 

а с а  м а ң ы з д ы  м а з д а қ  м а қ а л а с ы  – 

жақсылықтың нышаны. Алтынды ердің 

қасы; бәлкім, бұзылған сеңнің басы...

Кенен қаламгер Сағат туралы с�з, 

асыл адам, абзал азамат, кемел қайраткер 

Сағат 'шімбаев туралы айта берсек, с�з 

жалғаса береді. 2йткені Сағат мұрасы, 

'шімбаев тұлғасы – кешегі күндері елге 

қыруар бергенімен ғана емес, бүгінгі 

күндері де мол, жомарт беріп жатқанымен 

байып, тереңдей және биіктей түскені 

аксиома. Келешекте де Сағатханның 

осы елді елері, осы берері толастамайды, 

к�беймесе, кемімейді. Мұның себебі 

– ол артына �лмейтұғын к�л-к�сір с�з 

қалдырған классик; �шпес �неге, телегей 

тағылым, кезегімен келіп жатқан толқын-

толқын жас ұрпақты тәрбиелеп, зерек 

болса – адамға, зерделі азаматқа айнал-

дырар тез қалдырған Толық Адам (Абай). 

Тағы да басын ашып, басып айтуға тура 

келеді: Сағат – осының бәріне қоса, Сын-

шы. Ал, сыншылық – аса сирек, айрықша 

қуатты, сарқылмас шуақты, тіпті талай-

талай Толық Адамдарда табылмайтын 

к�сем санаткерлік. 

Міне, адамзаттың алғашқы біз білетін 

ақыны – кім? Гомер ме? Ұлы сыншы 

Адамзаттың соңғы пайғамбары – кім? 

Мұхаммед пе? Ол да Ұлы ұстаз – Сыншы. 

'бунасыр әл-Фараби. Рудаки. Гете мен 

Абай. Пушкин мен Науаи. Бәрі – бірінші 

кезекте сыншылар. Белинский Пушкинді 

ғана ашушы емес, күллі орыс әдебиетінің 

дамуына идеялық жол ашып беруші. Ал 

Пушкинді оқып, к�ңілге тоқып, ұлылығын 

білу арқылы орыс халқының да ұлылығын 

білесің. Біздің Сағат 'шімбаев та осындай 

жемісті еңбектен, қазақ кеңес әдебиетінің 

алдына ақ жол ашып беруден құралақан ба? 

'рине, жоқ. Оның бұл тұрғыдағы сіңірген 

еңбегі тіпті к�п. 'дебиет – ардың ісі. Ісі 

ғана емес, Күші. Тағы да қайталау болып 

кетсе де, қайталаймыз: Сағат бұл еңбекке 

телегей Білімі, биік Парасаты, тегеурінді 

Таланты арқылы жетті. Сағаттың к�зі 

тірісінде әрбір күні, тіпті түндері де елінің 

бақыты мен жас ұрпағының бостандығы 

үшін қиын да жеңісті күреске толы болған 

жоқ па?!

Бақыт пен бостандыққа жеткізер осы 

жолда қоғамдық �мірде «мыңмен жалғыз 

алысып», әдебиеттік �мірде миллионмен 

(надандықпен) қарысып жүргендіктен 

де 1991 жылдың тамызында Тамыз бүлігі 

кезінде Сағаттың бұрыннан да сырқат 

жүрегі шыдамай жарылды да, жанып 

кетті. С�нбейтін Жалынға айналып. 

Оның к�зі тірісінде де, бақиға аттанған 

кейінгі онжылдықтарда да бодандыққа 

бағынбай азат және ақшуақ (бақытты) 

�мір сүргені күмәнсіз.

'шімбаев Сағаттың келешекте де 

бостан және бақытты �мір сүруге хақысы 

бар. Бірақ бұл үшін надан болмай, 

адам болған алдағы жас ұрпақ �кілдері 

к�мектесуі керек. 2йткені Батыстың бір 

данышпанының мына айтқаны – Айдай 

анық, Күндей танық ақиқат: ХІХ ғасырда 

«Бу мен теміржол қашықтығын жойды, 

кітап басу ісі уақыт алшақтығын жойды; 

соның арқасында біздің бәріміз заман-

даспыз. Бүгінде мен Гомермен, Цице-

ронмен емін-еркін әңгімелесе беремін; 

ал болашақтың Гомерлері мен Цицерон-

дары бізбен де сұхбаттасатын болады». 

Біз ол үшін тарихын табанға таптамас, 

Арыстарын ұмытпас адам болсақ болды. 

К�з к�реді. К�ңіл жетеді. 

Сау болып тұр, Сағат дос! Келесі 

сырласқанша күн жақсы болсын!

Бақыт САРБАЛАҰЛЫ
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АҚЫННЫҢ М8РТЕБЕСІ

1933 жыл. Бурса қаласы. Ғұмыры 

аңызға айналған ақын Назым Хикмет 

абақ тыда жатып, «Шейх Бедреддин туралы 

поэмасын» жазған. Бірде әділет министр-

лігінен комиссия келеді. Министрліктің 

�кілі түрменің бастығына:

– Назым осында екен ғой. Шақыр, 

келсін. Түрін к�рейік, – дейді.

Ақынды алып келеді. 2кіл отырған же-

рі нен қозғалмай, ақынның бас-аяғын үн сіз 

шолып �теді. Бірақ оған отыр демейді. 

– Е, Назым сен екенсің ғой, – дейді 

жақтырмай. – Ендеше, кете бер!

Есіктен шығып бара жатқан ақын кілт 

тоқтайды да, �кілге бұрылып:

– Омар Хайямды білуші ме едіңіз? – 

деп сұрайды. 

– Е, ақымақ, Омар Хайямды кім 

білмейді! – дейді �кіл зірк етіп. 

– Ал Хайямның кезінде Иранды 

басқарған патшаны білесіз бе? – деп ақын 

тағы бір сұрақ қояды.

2кілдің ауызына құм құйылғандай 

үндемейді. Сонда ақын: 

– К�рдіңіз бе, ақынның есімі әлі 

есіңізде, ал әкімінің атын білмейсіз. Бір 

күн келер, мені бүкіл әлем есіне алып оты-

рар. Ал сіз сияқты әкім-қараларды ешкім 

есіне де алмайды, – деп шығып кетеді.

2кіл үндемейді. Айтарға с�зі жоқ. 

Темекісін тұтатып, �зінің есімін іштей 

қайталап отырады...

Т=БЕДЕН ТҮСКЕН ЖАЙ

Үлкен басшыдан тапсырма түседі. Хат 

күйінде. Мерзімі бір-ақ апта.

«Аспандағы жұлдыздың санын шұғыл 

жазып жіберіңдер!» деген.

Кіші басшы хатты қайталап оқып, 

басын қасып, аспанға бір қарады да орын-

басарына:

«Аспанға қараңдар, жұлдызды санаң-

дар! Бақылауларыңа алып, үш күнде жауа-

бын беріңдер!» деп хаттың шекесіне жазып 

жібереді.

Оған қарағанда орынбасары ынсап-

тылау к�рінеді. «Құдай-ау! Осындай да 

жай түскендей тапсырма болады ма екен?! 

Үш-ақ күнде не бітеді?!» деп күйінді. Ол да 

аспанға бір қарап б�лім басшысына: 

– Бір күнде жауабыңды бермесең 

құрисың! – деді амалсыз.

Б�лім басшысы түк ұқпады. Т�беге 

қараса жұлдыз к�рінбейді.  «Жұмыс 

уақытынан тыс қалай санайды екенбіз? 

Оның үстіне бүгін тойға бару керек еді 

ғой» деп ары ойланды, «Тойға бармай, 

жұлдыз санасам қайтеді? Оған қосымша 

ақы т�лейді ма екен?» деп бері ойланды. 

 Сонымен, күні кеше ғана жұмысына 

кіріскен жас маманға тапсырады.

– Жұлдыздың санын жазып жібер! Бір 

сағат уақытың бар. Жоғары жақтың тап-

сырмасы! – дейді. 

Жап-жас маман: «Түсінсем бұйырма-

сын, ел аманында басшылар алжыған ба, 

әлде басқа атқаратын жұмыстары жоқ па? 

Жұлдызды санап қайтеді? Ал мейлі, тап-

сырманы талқылауға болмайды екен. Онда 

бір сағатта қалай үлгеремін? Энциклопе-

дияны ашса, астрономияны оқыса қанша 

жұлдыздың бар екенін айтып бермей ме? 

Не деп жауап берсем болады екен?» деп 

терең ойланады. Содан соң бала кезінде 

атасынан тыңдаған әңгімені есіне алып, 

ойдан құрастырып, жауап жазуға кіріседі.

«Құдай он сегіз мың ғалам жаратқан. 

Сол он сегіз мың ғаламның ішінде мил-

лиард таған галактика бар, оның ішінде 

миллиондаған жұлдыз бар...».

Жап-жас маманның хатын барлық 

б�лімдер бекітеді. Кіші басшы Үлкен 

басшыға:

– Бір апта бойы таңды таңға ұрып, 

аспанға қарап, жұлдызды санап шықтым. 

Тапсырмаңызды орындадым, мінекейіңіз, 

– деп хатты �з қолымен тапсырады.

Келесі күні теледидарда Үлкен басшы 

жиында с�з с�йлеп отырды.

– Біз босқа отырғанымыз жоқ. Аспан-

нан сіздердің амандықтарыңызды тілеп, 

ерін бей жұлдыз санадық. Құдай он сегіз 

мың ғалам жаратқан. Сол он сегіз мың 

 ға лам ның ішінде миллиардтаған галактика 

бар, оның ішінде миллиондаған жұлдыз 

бар...

  

ТАТУЛАСТЫРҒАН =ЛЕҢ

Байырғы Осман мемлекетінің патшасы 

– атақты Сүлейменнің әкесі Явуз Сұлтан 

Салимнің Уәхби деген ақын досы болған. 

Бір күні патша ақын досымен әңгіме-

лесіп отырып, қалжыңмен түйреп �теді. 

Бірақ досы патшаның әзілін түсінбей, 

к�ңіліне алып, ренжіп қалады. Кейін 

ешкімге айтпай, жасырын түрде Ыстамбұл-

дың шығыс жағындағы Урфа қаласына 

к�шіп кетеді. Сол жердегі дін басшылы-

ғының хатшысы болып қызметке кіріседі. 

Патша ақын досын сағына бастай-

ды. Іздейді. Бірақ таба алмайды. Бекер 

әзілдеген екенмін деп �кінеді. Содан 

кейін досын табу үшін бір амал ойлап 

табады. «Дүн-дүниенің болсам-дағы иесі, 

'лі де қам жеймін, мұнысы несі?..» деп 

жазып, «Кімде-кім патша жазған екі жол 

�леңді толықтырса, соған мың ділда алтын 

беріледі» деп ел-жұртқа жар салады.

Урфаның дін басшысы әлгі екі жолды 

толықтыруды ақын-хатшысына тапсы-

рады. Хатшы: «Тән емес пе еді әзелден, 

То пы рақпен шылап иленген...» деп жазып 

береді.

Патша ақын досын қолтаңбасынан 

бірден таниды. С�йтіп, Урфадағы дін бас-

шысына хат жолдап: «Жарайды, саған мың 

ділда алтын жіберемін. Бірақ сен де менің 

ақын досымды кері қайтар!» дейді.

Осылайша достар татуласады.

«2сер елдің әкімі ақынын іздейді» 

 деген осы болса керек.

МОНОЛОГ

«Реис Бей» атты к�ркем фильмді 

к�ріп отырмын. «Реис» – т�раға, басшы 

дегенді білдіреді. Біз де «райыс» дейміз 

ғой кейде. Соның нақ �зі. 1988 жылы 

түсірілген түріктің классикалық киносы. 

Сценарийі к�рнекті ақын, драматург 

 Неджип Фазылдың пьесасының негізінде 

жазылған. Кино сот т�рағасының тағдыры 

туралы �рбиді.

Адамның �мірі қызық қой, ешқандай 

кінәсі жоқ т�рағаның �зі сотталады. 

С�йтіп, сот алдында ойлы с�з айтады:

«...Рас, бұрын ешкімге жаным ашы-

майтын. Реис Бей, сіздің орныңызда 

отырғанымда талай кінәсіз жанды жазаға 

қидым. Бірақ заңсыз әрекет етпедім. 

Дегенмен, адамгершілікті, мейірімді 

ұмыттым. Осыны түсінгендіктен, алда-

рыңызда тұрмын.

Шынтуайтына келгенде, әрбір азамат 

әуелі «мен кінәлімін» деуі керек. Қалған 

жандар – кінәсіз. Жасаған ісіне жауап 

беруі керек. Менің айтпағым осы. Біз бір-

бірімізді кешірсек қана тұйықтан шығар 

жолымызды табамыз. Тығырыққа тірелер 

болсақ, заңға жүгінеміз. 

Есіңізде ме, әлгі �лім жазасына кесілген 

кінәсіз жігіт: «Жылай алғаныңызда, мені 

түсінер едіңіз» деп еді, жарықтық. Қазір 

жылаған сайын соны есіме аламын. 

Америкада бір қылмыс жасалып, 

«Қылмыскер кім?» деп сұраса, «Менмін!» 

деп айғайлағым келеді. Қыстыгүні далада 

тоңып жатқан үйсіз жандардың жағдайына 

мен жауапты сияқтымын. Ауруханадан 

ем іздеген бейшаралар менің кесірімнен 

ауырып қалғандай күй кешемін. Елге 

осыншама зияным тиетіндей не істеп 

қойдым, қандай қате әрекет жасадым деп, 

күндіз-түні �з-�зімді есепке тартамын. 

Сондықтан мен кінәлімін...».

Шынында да, әділет пен мейірімділік 

егіз ұғым болып мәңгі қала береді.

Т=РТ СҰРАҚ

Қорқақтық: «Сенімді ме?» деп сұрайды.

Пайдақорлық: «Тиімді  ме?» деп 

сұрайды.

Тәкаппарлық: «Танымал ма?» деп 

сұрайды.

Ар-ұждан: «'ділетті ме?» деп сұрайды.

=МІРДЕ
 8ДІЛДІК БАР МА?

Осы сауалды �з-�зімізге жиі қоямыз. 

'сіресе, небір сұмдықты к�ргенімізде 

осы сұрақ алдымыздан шыға береді. К�п 

жағдайда әділдік болған емес, болмайды 

да деп, кесіп айтамыз. Бірақ, шынымен 

солай ма? Бәлкім, �мірде әділдік бар 

шығар. Біз түпкі мәніне үңілмей, басқа 

қырынан қарап, асығыс бағалайтын бо-

лармыз. 

Осы орайда Мұса пайғамбардың басы-

нан �ткен мына бір оқиғаны оқып к�рейік. 

Ойға ой қосатын әңгіме сияқты. 

Күндердің бір күнінде Мұса:

– О, Раббым! 2мірде осыншама 

әділетсіздік болып жатады. Менің үмбетім 

менен оның түпкі хикметі мен себебін 

сұрайды, – дейді Жаратқанмен тілдесіп.

– Пәлен жерде бұлақ бар. Оның арғы 

жағында бұта бар. Сен сол жерге жасыры-

нып, бұлаққа қарап тұр! – деген дауысты 

естиді.

ЖЕТІ ҚАСІРЕТ

– Біздің түбімізге не жетеді? – деп жеті 

кісіден сұрадық.

– Білімі бар, бірақ мінезі жоқ адамдар, 

– деді біреу.

– Бағдарламасы бар, бірақ идеология-

сы жоқ саясат, – деді басқасы.

– Есебі бар, бірақ еңбегі жоқ байлық.

– Табысы бар, бірақ ішкі мәдениеті 

жоқ кәсіпкерлік.

– Жүйесі бар, бірақ адамгершілігі жоқ 

білім.

– Алысы бар, бірақ берісі жоқ діни 

түсінік.

– Қошаметі бар, бірақ ары жоқ арзан 

күлкі.

ТІЛЕК

Бір патшадан сұрапты:

– Құдай: «Тілегіңді айт, орындаймын!» 

десе, не тілер едіңіз?

– Ақыл қосатын, кеңес беретін бір топ 

рухты зиялымыз болсын деп тілер едім, – 

деген екен.

Ұлт зиялыларын мойындамайтын, та-

ланттарды менсінбейтін бүгінгі таяз ойдан 

арылатын, к�ргенсіздіктен құтылатын күн 

қашан туады екен?! 

=ЛІАРА КЕЗЕҢ

– Не істейміз? Қайтеміз? – деп сұрады 

ол үрейі қашып. 

– Қайтеміз дейсің бе, тіршілік етеміз, 

әрине. Тірі тіршілігін жасайды емес пе, 

– деді бұл.

– Жо-жоқ, сен мені түсінген жоқсың. 

Біз не үшін жанталасып жүрміз? Сол 

тіршілікті не үшін, кім үшін жасаймыз? 

– Адам боламыз деп, елдігімізді 

сақтаймыз деп жанталасамыз.

– Айналайын-ау, қалай сақтаймыз? 

Арман, аңсар, қиял, ынта-ықылас жоқ. 

Қарашы, бейкүнә балалығымыздан, бей-

маза жастық шағымыздан айырылдық. 

Адамдық қасиетіміз жоғалып, енді 

адамдығымыздан ажырап барамыз. 

'бден тоналған сықылдымыз. Бар-

жоғымызды ұрлатып алдық. Жадап-

жүдеп, азып-тозып, шала-жансар күй 

кешіп отырғандаймыз. Балама не тәрбие 

беремін? Мектептің түрі анау, к�шенің 

түрі мынау. Қайда бара жатырмыз �зі? 

– «Атымызды адам қойған соң», 

�міріміз осылай жалғаса береді. Қайтесің, 

жақсылығы мен жамандығы қатар 

жүретін пенденің соқтықпалы, соқпақты 

�мір жолы осы да. 

– Жасаған жақсылығымызда мән, 

тірлігімізде сән қалмады ғой. К�ңілді тер-

бет кен әнді де тыңдамағалы қашан. 'й-

теуір, абыр-жұбыр жалғасқан �мір. Ненің 

�мірі, кімнің ғұмыры бұл? Қайдан кел ген 

тіршілік? Кім алып келген бақыт сыз дық?

–  К ү н д е л і к т і  б о л ы п  ж а т қ а н 

оқиғаларға қарап, күдеріңді үзбе, бауы-

рым. С�зіңе таласым жоқ. Мені де сен 

қойған сауалдар мазалайды. Бірақ амал 

нешік, маңдайымызға жазылғаны осы. 

Шамамыз келгенше, адамдық, ұлттық 

қасиетімізді сақтайық. 2з-�зімізге берік 

болайық! 

– Иә, жаңалықты тыңдасаң, күніге 

қыл мыстан ұсталғандар. Бір-бірін ұрып-

соққан, ұрлап-жырлағандар. Бет жыр-

тыс қандар, талан-таражға салынғандар. 

Барлығы – адамдық ғаламынан ұрланған 

бейбақтар сияқты. Бәрі жалған болып 

кеткен. Жалған дүние, жалған �мір. 

Білім де, ілім де. С�з де, жүз де. Бәрі 

ұрланғандай. С�з дегі сәуле де, жүздегі нұр 

да. Адамның ішін дегі ұлт та, ұлт ішіндегі 

адам да. Қасиет те, құн да, иесіз қалған 

дүние де. Бәрі нен айырылғандаймыз. Ал 

айтшы, енді қайтеміз?..

АЙЛАКЕР ЖІГІТ

Түрік тілінде жарық к�рген «Күрт 

әдебиетінің антологиясын» оқып отыр-

мын. Кітапқа қу омарташы жігіт туралы 

бір қызықты әңгіме енген екен. 

'ңгіме былай: Бір жас жігіт бал 

�ндіріп сатпақшы болады. С�йтіп, 

 жабайы араларды әкеліп, ұя салып береді. 

Біраз уақыт күтеді. Қараса, дәнеме жоқ. 

Ең болмаса бір тамшы тамызғанда қайтер 

еді деп ойлады. Елден ұят. Сонымен, 

қолынан түк келмейтін қолапайсыз екен 

деп ел ойламасын, ондай �сек шықпасын 

деген оймен бір жерден дайын бал тауып 

әкеліп, омартасына құяды. Содан абиыр 

болғанда, к�рген кісілер таңғалып, бата-

сын береді. 

– Қолыңнан іс келетін азамат екенсің, 

– деседі.

Сонда әлгі қу жігіт омартадағы арала-

рына қарап: 

– Сендер ызылдай беріңдер, ызылдай 

беріңдер, менен бал болады! – дейді амал-

айласын тауып.

Бал беріп жатса ызылдамай қайтсын?!

Осы оқиға қазіргі желілерде жел 

естіріп, ызылдап қойматын бейбақтарды 

еске салады. Бейбақ деп отырғаным, бал 

таусылған күні �здері де із-түзсіз ғайып 

болады ғой.

Сондай бір бейбақтан сұрапты:

– Саған қасиетті Құранның қай сүресі 

ұнайды? – деп.

– Мәида сүресі, �йткені оның ма-

ғынасы «ас жайылған дастарқан» – депті 

ол. 

– Ендеше қай аятты ұнатасың?

– Аят дейсің бе... Хижр сүресінің «Қоя 

қойшы оларды, жеп-ішіп, билеп-ойна-

сын» деген аятты ұнатамын.

Қарынның тоқтығын, қайғының 

жоқтығын ғана ойлайтындар ызылда-

мағанда қайтсін...

Ш=Л АРЫСТАНЫ

Басқыншы итальяндықтарға қарсы 

жиырма жыл бойы соғысқан Ливияның 

ұлт батыры Омар Мұхтар зайыбы қайтыс 

болғанда �кіріп жылапты.

Астындағы ақ тұлпарымен, қолына 

бесатар ұстаған жанкешті сарбазда-

рымен Италияның армиясына үнемі 

күйрете соққы беретін Омар Мұхтардың 

соншалықты жылағанына ел-жұрт аң-таң 

болады. 

– Ш�л даланың арыстанын жылатқан 

не? – деп сұрапты.

Омар к�з жасын сүртіп отырып:

– Соғыс майданында апталап-айлап 

жүретінімізді білесіңдер, – деп с�зін 

 бастайды. – Үйге келгенімде әйелім 

есіктің орнына ілінген пердені үнемі 

жоғарыға қарай тартып, ашып қоятын. 

Соңғы оралуымда �зінен бұның себебін 

сұрап едім. 'йелім маған: «Үйге кіргенде 

де бойыңды тік ұстап, еңкейіп кірме, 

басыңды к�теріп, еңсеңді еш уақытта 

түсіріп жүрме деп, пердені тартып 

қоямын» деген еді. 2мір бойы мені 

қолдап, рухымды биіктеткен жарымнан 

айырылдым. Айтыңдаршы, қалай жыла-

маймын?! – депті.

Осы оқиға �ткен ғасырдағы алапат 

балам к�ре бастады ғой... – деп мән-

жайын айтып берді.

Одан кейін жолаушылар ләм-мим 

демеді.

БАЛТАҚАРА 
АТАНЫҢ АҚ БАТАСЫ

«Айналайын» деп, мейір шашып ал-

дынан шығатын ата-әжелерді, «жаным 

әншейін» деп, еркелетіп маңдайыңнан 

сүйетін аға-әпкелерді қашанда сағынасың. 

'сіресе, сәлем алып беруге жарамайтын, 

қалыңды сұрауға шамасы келмейтін орта-

да жүрсең, сағынышың арта түседі...

Сондай бір сағыныш сезімменен оң-

түс тік �ңіріне бардым. 2зімнің туған атам-

дай болып кеткен Балтақара ақсақал дың 

қолын алып, амандасып шығайын дедім.

Балтақара ата кім дейсіз ғой. Бүгін 

Түркістан деп аталатын қасиетті �ңірдің 

�ркендеуіне баға жетпес үлес қосып, 

аты аңызға айналған қайраткер. Бағлан 

бабалардың, асыл аталардың к�зін 

к�рген қазақтың текті оғланы. Шерхан 

Мұртаза, Оралхан Б�кеев сынды ұлт 

мақтаныштарымен жақын араласқан, 

әдебиетті бір кісідей білетін қадірлі қария. 

Еліміздің к�рнекті жазушысы Нұрғали 

Ораз ағамыздың әкесі. 

АҚЫН МЕН 8КІМ

Парсы әдебиетінде аттары жиі ата-

латын Бозоргмехр және Анушивран 

дейтін екі к�рнекті тұлға бар. Екеуі де 

– парсының ғана емес, бүкіл адамзат 

тарихының ірі �кілдері.

Анушивран – қазіргі Иран, бұрынғы 

Сасани империясының ақ әділ патшасы. 

Оның жарты ғасырлық басқару кезеңін 

«алтын дәуір» деп атайды. Сондықтан 

парсы ақындарының жырларында аты 

жиі кездеседі. Ал Бозоргмехр – ақ әділ 

патшаның уәзірі. Жай уәзір емес, «Ұлы 

уәзір» атанған ақын, ғұлама. «Шахнама» 

сынды эпос, аңыз-дастандардың к�рнекті 

кейіпкерлердің бірі.  

Ақ әділ патша бір күні гректің фило-

софын, үндінің хәкімін және �зінің уәзірі 

Бозоргмехрді шақыртып, үшеуіне сұрақ 

қояды:

«Мына бес күндік �мірде адамды 

қинайтын не?» деп.

– Қарттық пен кедейлік, – депті 

гректің философы.

– Аурудың азабы, – депті үндінің да-

нышпаны.

– Ажалдың ауызына тақаған кезде 

бірде-бір жақсылық жасай алмай кеткен-

нен асатын қорлық жоқ, – депті патшаның 

уәзірі.

Анушивран бәрінен бұрын уәзірдің 

жауабына тәнті болған екен.

***

Бір күні Бозоргмехрден сұрапты:

– Неліктен ғұламалар әміршілердің 

алдына барады? Ал әкім-қаралардың 

зиялының алдына барғанын еш уақытта 

к�рмейміз? 

– Бұның жауабы анық қой, – депті 

уәзір. – Ғұлама ғылымның қасиетін 

білгендіктен барады, ал әмірші надан 

болғандықтан бармайды.

Шынтуайтына келгенде, уәзір мәде-

ниетті түрде жауап берген к�рінеді. 

'йтпесе, шын ғұлама патшаның алды-

на тіленіп бара ма, әділ әмірші сондай 

абыройсыздыққа жол бере ме?

Уақыт �згерсе де, адам �згермейді.

Кезінде Францияның ақындары да 

�лең оқып қайыр тілейтін. Мықты, сауат-

ты, �нерлі қайыршы екен деп, ақынға ар-

найы т�лқұжат берілетін. Тарихтан мәлім.

Қазір не �згерді? 

Махамбеттің тайсалмайтын биік рухы 

қайда? 

Күні әкімге қараған ақыннан, ақынның 

арқасында абырой жиған әкімнен не 

қайыр?!

БАЛЫҚТЫ 
СҮЙГЕН ЖАЗУШЫ

Түріктің Чеховы атанған жазушы 

Саит Фаик досымен бірге балық аулауға 

шығады.

Қайыққа мініп алып, теңіз жағасынан 

едәуір алыстаған соң, торларын суға 

лақтырып жібереді. Торды қайтадан тар-

тып шығарғанда, «ставрида» дейтін бір 

ғана шабақ балығы ілігеді.

Жазушы балықты ұстап алып, сүйіп 

алады да суға қайтып жібереді. Досы аң-

таң болады. 

– Балықты сүйгенің қалай? – дейді 

досы.

– Қалай болушы еді? Енді осы теңізде 

басқасы емес, жазушы сүйген балық 

жүзетін болады, – дейді Саит Фаик.

Мәңгілікке құштар жазушының 

шығармасы да, айтқан с�зі де мәңгі 

қалады. 2йткені күннің к�зін балшықпен 

ешкім сылап тастай алмайды... 

соғыс кезінде ерлерін қан майданға 

жіберген әжелеріміздің, Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында базарға ала с�мке 

к�теріп шыққан апа-әпкелеріміздің 

қамқорлығын, рухымызды �сірген ерлігі 

мен батырлығын еске салады. 

«АДАМ» ДЕГЕН КІМ?

Бұл сауалды шығыстың мәшһүр ақыны 

Сағдиге қойған екен.

Ақын: «Бір тамшы қан мен мың бір 

түрлі қайғы-қасіреттен жаралған тіршілік 

иесі» деп жауап қатыпты.

Соған қарағанда, қамсыз �мір адамның 

маңдайына жазылмаған сияқты ғой. 

Т=РТ ТҮРЛІ САБЫРЛЫҚ

Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың кесе-

несінде дұға оқып отырған бір қария айтып 

еді:

«Есіңнен шығады, ұмытып кетесің, ар-

тынан сабыр сақтайсың. Бұл – сабырлық-

тың ең жақсысы.

Қабылдайсың, мойындайсың, к�несің, 

содан кейін сабырға жүгінесің. Бұл – ең 

дұрысы.

Бас тартасың, баз кешесің, айырыла-

сың, сосын т�зесің. Бұл – ең қиыны.

Ал енді сабырлықтың ең үлкені – 

Құдайға тәуекел етіп толығымен тапсырған 

соң басталады».

САХАБА С=ЗІ

Дос к�рдім. Бірақ тілін сақтаған достан 

артық дос-жаран к�рмедім.

Киім к�рдім. Бірақ к�ркем мінезден 

артық киім-кешек к�рмедім.

Дүние к�рдім. Бірақ қанағаттан еселеп 

асқан дүн-дүние к�рмедім.

Жақсылық к�рдім. Бірақ үгіт-насихат-

тан асқан игі-жақсылық к�рмедім.

Ас к�рдім. Бірақ сабырлықтан асқан 

дәмді ас-ауқат ішіп к�рмедім.

ЖОЛАУШЫ БАЛА

 Поездің терезесіне қарап отырған 

бала:

– 'ке, қараңызшы, жайылып жүрген 

қойлар артта қалып барады. 'не, жалғыз 

ағаш, ол да қалды... – деді дауыстап.

– Иә, балам! Бізге к�рінген дүниенің 

бәрі осылай кезек-кезегімен артта қала 

береді, – деп, қарама-қарсы отырған әкесі 

баласына ежелеп түсіндірді. 

– Мәссаған! 'ке, мынаған қараңыз! – 

деп бала бұл жолы айғайлап жіберді. – 'лгі 

кітапта оқып бергеніңіздей, бұлттар да 

бізбен жарысып барады! 

Бала осылай әр к�рген нәрсеге таң-

ғалып, қуанышын жасырмады. Бірақ оның 

бұл қылығы купедегі �зге жолаушы лардың 

мазасын қайта-қайта ала берді.

– Балаңыз тәрбие к�рген бе �зі? 

Денсаулығы нашар емес пе? Дәрігерге 

апарсаңыз қайтеді, – деп жолаушылар 

әкесіне уәж айтты.

Сонда баланың әкесі:

– Айып етпеңіздер, біз онсыз да 

ауруханадан шығып, үйге қайтып бара 

жатырмыз. Баламның к�зіне операция 

жасалды. Құдайға мың да бір шүкір, енді 

Мәлік 
ОТАРБАЕВ

Мұса айтылған жерге барып жасыры-

нады. 

'уелі бір салт атты адам келеді. Бұлақ 

басында әлденіп алады. Су ішеді. Бұлаққа 

еңкейгенде т�с қалтасынан алтынын 

түсіріп алады. Бірақ оны байқамайды. 

Атына мініп кете барады. 

Содан соң бір жас бала келеді. Ол да 

бұлақ басында тамақтанады. Су түбіндегі 

алтынды к�ріп, алып кетеді.

Одан кейін бір соқыр кісі келіп, бұлақ 

басында демалып отырады. Сол сәтте әлгі 

салт атты бұлақ басына қайтадан шауып 

келеді. Соқыр кісіден түсіріп алған алты-

нын сұрайды. Ол білмеймін деп, басын 

шайқаса да, соқыр кісіні ұрып-соғып 

�лтіреді. С�йтіп, із-түзсіз ғайып болады.

– Енді осының хикметі мен себебіне 

келер болсақ, – дейді Жаратқан. – Салт 

атты адам – �зінің жұмысшыларына ақы-

сын бермей жүрген қожалық иесі. 'лгі жас 

бала – ақысын ала алмай жүрген қожа лық-

тағы бір жұмысшының баласы. Ал соқыр 

кісі кезінде талай жанның �мірін қиған 

қарақшы болатын. Ол ұсталып, негізі, 

�лім жазасына кесілген, бірақ амалын 

тауып, қашып құтылған. Қашқанда к�зі 

жа раланған. Енді �зінің жазасын тартты.

«Пенде зұлымдық жасайды, тағдыр 

бәрібір әділ бағалайды» деген осы болар.

Ақсақал менің келгеніме қуанып: 

– Айналайын, келгенің қандай жақсы 

болды. Алыста болсаң да еліңді ұмыт-

пай, ата дәстүрді сыйлап жүресің. Қандай 

қызметте жүрсең де әдебиетті, шығар ма-

шылықты есіңнен шығармайсың. Демек, 

елдің жағдайын, к�ңіл күйін ойлайсың, 

– деді.

Содан кейін Балтақара ата ақ дастарқан 

басында батасын берді. «Қайда жүрсең де 

аман жүр!» деді. Тарихтан сыр шертті. Ал 

әдебиет, �нер туралы айтып отырғанда 

естен кетпес бір қызықты оқиғаны 

әңгімелеп берді.

– Баяғыда к�рші жатқан ауылға алыс-

тан бір қонақ келіпті, – деп бастады 

ақсақал. – Үй иесі қалбалақтап, қойын 

сойып, елді шақырған екен. Бәрі жинал-

ғанда әлгі қонақ: «Ауылдарыңызда ақын 

бар ма?» деп сұрапты. Ел-жұрт: «Жоқ!» 

депті. Содан біраз отырып: «Ендеше 

әнші бар ма?» деп қайта сұрапты. Оған да 

жоқ депті. «Ең болмаса осы ауылдың бір 

тентегі бар болар?» деп, сұрап қоймапты 

әлгі қонақ. С�йтсе, ауылдың үлкені – 

бір ақсақал айтыпты дейді: «Шырағым, 

бізде әнші де жоқ, күйші де. Тентегіміз 

де жоқ, ақынымыз да. Бірақ анау отыр-

ған дәу қарын әкіміміз бар». Келген 

қонақ үндемепті. Асын ішіп болған соң, 

кетуге ыңғайланған екен. Сонда үй иесі: 

«Құдайдың жіберген қонағысыз, қонып 

кетпедіңіз бе?!» десе, әлгі қонақ: «Ние-

тіңізге, к�рсеткен құрметіңізге рақмет! 

Бірақ ақыны мен әншісі, тым құрығанда 

тентегі жоқ ауылдан менің аларым да, 

берерім де жоқ. Ал әкіміңіз – бүгін бар, 

ертеңгі күні жоқ адам» деп қайтып кетіпті.

Ақсақалдың әңгімесін тыңдап отырып, 

ақыны мен жазушысы жоқ, мәдениет пен 

�нердің �кілі жоқ елімізді, ұлтымызды 

к�з алдыма елестете алмадым. Ондай 

 трагедияны түсімде де к�ргім келмейді. 

Ал соны к�з алдарында елестетіп, 

бүгінгі күннің есебімен ғана жүргендер 

түстерінде не к�реді екен?!

БИ АТАНҒАН ЗИЯЛЫ

Шығыс әдебиетінің к�рнекті кейіпкері 

– патша Харун Рашид бір күні зиялылар-

мен жиын �ткізіп отырғанда, оқыстан 

түшкіріп жібереді екен. Алқа мүшелері 

қалыптасқан салт бойынша бір ауыздан 

«Жәрәкім Алла!» дейді.

Алайда жиында отырған бір кісі ештеңе 

демейді. Патша одан себебін сұрайды. – 

Неге тіл қатпадың? – деп.

– «'лхамдулиллә» деп, шүкіршілік 

танытпадыңыз ғой. Сол үшін ләм-мим 

демедім, – дейді ол.

Патша орнынан тұрып: 

– Сізді бүгіннен бастап Бағдаттың бас 

биі қызметіне тағайындадым! – деп бірден 

шешім қабылдайды.

Алқа мүшелері аң-таң. 

– Сонда қалай?! – деп сұрайды.

Патша: 

– Біріншіден, ол �зінің нағыз 

зиялы екендігін, мәдениетті, дінді, 

дәстүрді жақсы білетіндігін білдірді. 

Екіншіден, патшаның �зі түшкіргенде 

екі ауыз с�зді к�п к�рген кісі еш 

уақытта басқа біреудің алдында бас 

имейді! – деген екен. 
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мір-�зен ағысында сол бір 
ғажап кеште бірге болған асыл 
жандардың талайы кетіп қалды. 

Қоғамдық-саяси �міріміз күрделенді. Бір 
жүйеден к�ңіліміз құламайтын беймәлім 
басқасына к�шудің қасіретінен арыла 
алмай әлі жүрміз. Кешегі қимас та сый-
лас жандардың қайсысы қайда, қандай 
күйде екенінен мүлде бейхабармыз.  Алайда 
солардың арасынан Кемелбек аға екеуміздің 
арамыз ешқашан алшақтамаған еді. Бұл, 
бәлкім, әу бастан-ақ бірге туған бауырлар-
дай жымдасып кеткен патша к�ңілімізден 
шығар. Ол кісі қай кезде де ойымда жүрді. 
Бір жылдары, ел алағай да бұлағай тірлік 
кешкен қым-қуыт уақытта Шым-
кентке ұстаздық қызметке 
кеткен соң да, тіпті одан 
да алыстап Түркістанға 
Қазақ-түрік университетіне 
а у ы с қ а н   ж ы л д а р ы н д а 
д а  а м а н - с а у л ы қ  с ұ р а с ы п , 
 хабар алысуымыз бір үзілмеді. 
2мірлік сыңары Сара әпкеммен 
де қатысымыз дәл солай үйлесім 
тауып еді-ау! Соншалықты жанына 
жақын тұтқаны емес пе, мен бір жолы 
«Рахат» телеарнасының Жанар Мэлсқызы 
жүргізген тікелей эфир  хабарына қатысып 
отырғанымда телефон шалып: «Қазағым 
деп істеп жатқан жұмыстарыңа риза-
мын, Талғат, айналайын. Бұл Сара әпкең 
ғой» деді жанының жақындығын ашық 
аңғартып.

Ал Кеме-аға ше? 'рдайым сағыныш-
пен, қимастықпен еске алатын Алматы-
сын аңсап келеді. Той-жиыны үзілмеген 
жылдар ғой. Арасында: «'й, Талғат, мен 
тағы да құстай ұшып келіп қалдым. Сенің 
түрің қандай �зі, бүгін-ертең к�ре алар ма 
екенмін?» деп әзілдеп, телефон шалады. 
«Кеме-аға, менің түрім – түр. К�рсетуге 
қай кезде де дайынмын. Егер қазір десеңіз, 
Алматының таксилерінің бәрі менікі, 
жетіп-ақ барамын» деймін. С�йтіп, жүзімді 
к�рсетуге асығамын. 

«Онда кездесу орнымызды ұмытпаған 
боларсың? Дәл сол жерге кел» дейді.  Онысы 
бұрынғы «Экран» кинотеатрының арт 
жағындағы кафе. Міне, сонда отырамыз 
немесе баяғыда, кеңестік заманда талай-
талай ақын-жазушы, әнші, күйші, сазгер 
ағаларымыз сыралатып шер тарқату үшін 
жиналатын бүгінгі Байтұрсынов пен 'йтеке 
би к�шелерінің қиылысындағы дүрмекті 
жерде ұшырасамыз. Қысыр әңгімеге есіл 
уақытымызды зая етпейміз. Ой тербейтін, 
молынан тербейтін тақырыбымыз айқын. 
Елдік, халықтық мәселеге дендейміз. Кеме-
ағаның да қаузап, қазғылап жазып жүрген 
мәселелері жаныма �те жақын. Мен де 
алашағым кетсе де, айташағым қалмаса екен 
деп жүргеннің бірімін. Содан жайланып 
ұзақ отырамыз. Кейде оған Арқа жерінен 
ат терлетіп келіп, Кеме-ағаны әдейілеп 
іздейтін ақын, публицист інісі Нағашыбай 
Мұқатов, енді бірде ол кісінің �зі, «сенің 
күлкің ұнайды» деп, арқаландыратын 
тағы бір ақын інісі Болат Шарахымбай 
қосылады. Тағы бірде арамызға курстас 
досы, белгілі тележурналист Құсман Игісін 
ағаны да шақырып, емен-жарқын отырыс 
жасағанымыз да есімде...

Қайран Кемелбек ағатайым менің ғажап 
кісі болатын. Жан дүниесі таза, к�ңілі аппақ 
қылаудай кіршіксіз, қай жерде, қандай 
ортада да �з орнын білетін қасиетімен де 
к�рікті еді. Бой десе бойы бар, ой десе ойға 
бай және сыршылдығын сақтап, тұрпатты 
тұлғасына мін жұқтырмай �мірден �тті. 
Сексеннің сеңгіріне шықса да сымбатты 
денесін тіп-тік ұстады, нұрлы жүзін әжім 
шалмады. Тек толқынды қалың шашының 
селдір тартқаны болмаса, мен алғаш к�рген 
1978 жылғы жадыраған жаздағы қалпынан 
соншалықты к�п �згере қоймады. С�зі де, 
�зі де сол күйі дерсің. Бәлкім, басқалар 
үшін басқалай к�рінер, ал мен дәл солай, 
әу баста араласып, ағалаған, жаныма жақын 
тұтқан қалпымды бұзбадым. Содан бері 
санап к�рсем, тура 41 жыл етене арала-
сыппыз. Сол уақытта Сәкені мектеп есігін 
енді аттағалы жүрсе, Айгүлі мен Жанаты 
 бастауыш сынып оқушылары еді. 

'міршіл уақыт қай кезде де �ктемдігінен 
бір танбай зымырай береді. Оның белгісі 
болып еске алатын шырайлы сәттер ғана 
ойыңа ұялап қалады екен. Бірақ ондай 
оқиғаларды күнде есіңе ала бермейсің. 
Шіркін-ай, сондай сезімге суарылған к�ңіл 
түкпіріндегі шуақты мезеттерді жүрегіңнің 
т�рінен ойып орын алған жандардың жер 
басып жүрген кезінде, жаның жадырап 
отырып айта білудің де әсер күші зор екенін 
тіршіліктің қақпақылында ойлай бермейді 
екенбіз. 'рине, әттеген-ай дейсің...

Кемелбек аға туралы мен осындай 
ой шырмауында шырмала отырып еске 
аламын. Санасы серпінді, ертеңге  деген 
құлшынысы қуатты еді. Қолайына қонатын 
тақырыбын енді тауып, соңғы он шақты 
жылында қаламын қалай аяусыз сілтесе, 
сол екпінін ақырғы сәтіне дейін әсте 
әлсіретпеді. Қолында «Айқынның» «Ара-
ны» тұмшалап, айқара қармап шығаратын 
саны. «Бүгін үш фельетонымды беріпті. 
Т�ртеу еді.  «Осы қалай болар екен, 
К�пеннің басуға батылы бармайды-ау» деп 
отырып жазып едім. Мейлі енді, жазылуға 
тиісті, елге керекті материалым болатын, 
жаздым;  газетте басылмаса да кітабымда 
жарық к�реді. Солай емес пе, Талғат?» деп, 
�зімсінген к�збен күле қарап еді бір жолы. 
«Кітаптың билігі екеуміздің қолымызда ғой, 
Кеме-аға» деп едім мен де кідірмей... 

Кемелбек аға қаламы ұшқыр, тілді �те 
жетік білетін, әр с�зді орнымен қолданғанды 
жаны жақсы к�ретін сұңғыла журналист 
болатын. Ақындығы да, зерттеушілігі 
де мығым. Қандай мәселені қаузаса да 
тереңнен тартып ой �реді, бас-аяғы бүтін 
дүние жасайды. Алайда қаншама жылы 
Қазақ радиосында жанбағыс тіршілігінде 
түйілген эфирлік еңбекпен �тті. Десек те, ол 
уақыты текке кетпегенін, шығармашылық 
тұрғыда шыңдалу, ой жинақтау, оқу 
мен тоқуға арналғанын соңғы он жыл 
әлетіндегі қалам қайраты жалпақ жұртқа 
жарқырата к�рсетті. Кітаптан кейін кітап 
шығарды. Бүгінгі қоғамымыздың бағыт-
бағдары, тәуелсіз ел болдық па дегендегі 
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ма алады екен демеңіз. Енді «Лито» дегені 
бар. Ол мемлекеттік саясатымызға кесір 
келтіретін ойлар айтылып, құпия деректер 
кетіп қалмауын шұқшия қадағалайтын 
ерекше б�лім. Міне, сол қызметті атқаратын 
маманның рұқсатынсыз әуе толқынына 
бірде-бір материал жіберілмейді. Қырық 
күндік �ндірістік тәжірибе кезінде осының 
бәрін к�рдім. Редакциядағы ағалар мен 
апайлардың бәрімен бұрыннан таныс-
біліс адамдардай араласып кеттім. 'сіресе 
 Кемелбек ағаның к�ңілінен к�бірек шықсам 
керек, бір күні: «Талғат, бізге қызметке 
келсең қайтеді?  Зейнол Бисенғалиев 
ҚазМУ-ге аспирантураға түсті, сол орынға 
сені ойланбастан жұмысқа алар едік» деді. 
«Ой, аға, мен сырттай оқу – оқу емес екен 
деп, үшінші курста жүріп оқудан шығып, 
қайтадан абитуриент  болып түсіп едім. 
Жоқ, �йте алмаймын, аға!» деп от басқандай 
ыршып түстім. Сонда осылай құтылып 
едім. Арада бір жыл �ткен соң Кеме-аға 
сол әңгімені қайта қаузады.  «Пионер 
серігі» – балаларға арналып берілетін 
бағдарлама, бізге соны жүргізуге �зің секілді 
бала тілін білетін  азамат керек. Болат ағаң 
(Оңғарбаевты  айтады – автор) жоғарғы 
класс оқушыларына арналған «2реңдерге» 
ауысады» деді.  «Кеме-аға,  оқуымды 
қайтемін?» деп едім: «Сенің сабағың түстен 
кейін емес пе? Бізде жарты күн болсаң, 
жарайды. Алып бара жатқан жұмыс жоқ, 
оның үстіне т�ртінші курстан бастап сабақ 
та жеңілдейді ғой».  «Деканымыз рұқсат 
етсе...». «Темкең бізді де оқытқан ұстаз. 
'дейілеп барып сұрап аламын» деді. 

Расында дәл солай болды. Бұрын радио-
да біраз жыл қызмет істеп, журфакқа ұстаз 
болып барған Намазәлі Омашев ағамыз 
екеуі университетте абырой-атағы аспандап 
тұрған декан Т.Қожакеевке кіріп, әйтеуір 
к�ндіреді. «Студенттерімізді �стіп қолқалап 
қызметке шақырып жатқаны бізге де үлкен 
мәртебе. Бірақ сабағына кесірі тимесін, сол 
жағын да ойластырыңдар» депті мұндайға 
к�п келісе бермейтін Темірбек ағамыз. 

Сонымен, ел-жұрт Жаңа жыл деп 
жанығып жүрген 1979 жылдың ең соңғы 
күндерінің бірінде мені Қазақ радиосының 
редакторы етіп қабылдаған бұйрыққа қол 
қойылды.

– Ал, Талғат, сен біздің «су жаңа» 
қызметкерімізсің. «Ұшқынның» жаңа-
жылдық алғашқы хабарын �зіңе сеніп 
тапсырсақ, қарсы болмайсың ба? – деді 
Кеме-аға. Тыңдармандар хаттары бойын-
ша жасалатын «Сәлеметсің бе,  замандас?» 
хабары екен. Ел-жұрт асыға күтіп, сүйіп 
тыңдайтын жақсы хабар. Ең әуелгі бе-
ташар нұсқасын жеті-сегіз жыл бұрын 
Дінәш Нұрмұханбетов аға жасаған екен. 
Желпінген сезімге, сыршыл ойға меймілдей 
тұнған хабар.  Сан түрлі  мамандық 
иелерінің жер-жерден жазған хаттары 
күн сайын ағылып келіп жатады. Айына 
бір рет берілгенше хаттар үйіліп қалады. 
Ақтылы қой соңындағы шопан мен маши-
насын құйғытып жүрген жүргізуші, трак-
торын гүрілдетіп жер жыртқан диқанның 
жазған хатындағы ойларына ой, с�здеріне 
с�з қосып, сезімдеріне от беретін әуезді 
әуенмен �рнектеп әуе толқынында шер 
тарқататын «Сәлеметсің бе, замандас?» 
хабарының талайын тыңдағаным бар. Хат-
тарды оқуға театр артистерін қатыстырады. 
Олай болмаған жағдайда лирикалық 
даусымен тыңдамасыңа қоймайтын 
таңғажайып дауыс иесі диктор Сауық 
Жақанова м�лдіретіп жүргізеді. Кеме-аға 
жасайтын хабарыңа үлгі-нұсқа болсын деп, 
бұдан бұрын эфирден �ткен бір хабардың 
мәтінін қолыма ұстатқан. 2зі 50 минуттық 
еркін ойлы хабар ғой. Хат иелерінің біреуі 
ішкі сырын жасырмай ақтарыла айта-
ды, екінші хат иесі адамгершілік, махаб-
бат, адалдық тұрғысында ой �рбітетін 
үнімен үндеседі; Арқаның қиырдағы бір 
ауылынан аты-ж�нін ғана к�рсететін 
тыңдаушы замандасымыз аяулы анасына 

да тыңдаймыз ғой» деген. Ол кісілер дәл 
солай тыңдады ма, жоқ па – білмеймін, 
алайда Қазақ КСР Теле-радио комитетінің 
т�рағасы Хамит Хасенов тыңдапты. Одан 
бейхабармыз. Жаңа жылдың алғашқы 
жұмыс күні, қаңтардың үшінде ертелетіп 
Кеме-ағаға сәлем берейін деп кабинетіне 
кірсем, ол кісі кіре беріс сол жақта тұрған 
МЭЗ аппаратының алдында үлкен плен-
каны ұясына қондырып тыңдағалы  жатыр. 
Қосқалы тұрғаны бірі күнгі эфирден �ткен 
«Сәлеметсің бе, замандас?» хабары екен. 
Түрі сондай әбіржулі. Маған біртүрлі 
ұнатпай қарады. «Хабарыңды тыңдаған 
жоқ едім, мынаның ішінде не бар, не 
бүлдірдің? Хамит Хасенов тыңдаймын деп 
сұратыпты» деді. Мұндаймен ұшырасып 
отырғаным алғаш рет. Комитет т�рағасы 
к�ңіл б�ліп, шұқшиятындай артық ештеңе 
жоқ секілді еді. Жай радиотыңдаушылар 
хаттары  бойынша жасалған «Сәлеметсің 
бе, замандас?» сырласу хабары ғой.  Солайы 
солай болса да, не дерімді білмей абды-
рап тұрып қалдым. Бір жайсыздықты 
күткен Кеме-аға хабарды бәрібір бастан-
аяқ тыңдай алмады. Апталық  лездеме 
�тетін үлкен жиынға асықты. Жыл басы 
болғандықтан бұл жолғы лездемені 
 комитет т�рағасы Х.Хасенов теледидар 
мен радио хабардың бас редакторлары, 
б�лім меңгерушілерін бірге қатыстырып 
�ткізбекші екен.  Содан Кемелбек аға кел-
генше май ішкендей болып, «ойпырым-ай, 
не болар екен?» деумен тыпыршып отыр-
дым. Не жұмыс істей алмай, не орнымда 
байыздап отыра алмай жаман күй кештім. 
С�йтсем, бекер-ақ қорқыппын. Сағат 
 жарымдай уақыттан кейін б�лмеге Кеме-
аға жарқылдап кіріп келді. Жазық маңдайы 
одан да жарқырап, жазыла түскен. Шуақты 
к�зінде әдемі нұр ойнайды. «'й, батыр, 
сен ерледің! Жаңа жыл күнгі хабарыңды 
комитет т�рағасы Хамит Хасеновтың �зі 
аяғына дейін тыңдапты. «Авторы кім?» деп 
сұрады.  Орнымнан тұрып, сенің жұмысқа 
енді ғана тұрғаныңды, бұл жас маманның 
жасаған тұңғыш хабары екенін айттым. 2те 
риза  болып, «қызметке осындай жастарды 
к�бірек алу керек!» деді. Енді осы бетіңнен 
танба, Талғат!» деп қолымды қос қолымен 
қысты. 

Сол күннен бастап әр аптаның 
 б е й  с е н б і с і  с а й ы н  ә у е  т о л қ ы н ы н а 
шығатын «Пионер серігі» радиогазетін 
 жасай  бастадым. Негізгі авторларым әр 
облыстағы Қазақ радиосының меншікті 
тілшілері. Бірақ арасында балаларға 
лайықтап жақсы материал жаза ала-
тындары аз. 2зіміздің редакцияда қатар 
отырып, балаларға арналған хабарлар 
жасайтын Қатира мен Болат, ара-тұра 
бәріміздің жұмысымызға бағыт-бағдар 
беретін Сәбит ағамыз араласады. Мен де 
олардың хабарларына үзбей қатысамын. 
«Ұшқын» жастар бағдарламасына да 
радиоочерк, суреттеме,  репортаждарымды 
ұсынамын. «Сәлеметсің бе,  заман-
дас?» бағдарламасын тұрақты жүргізуді 
 мойныма меншіктеп беріп қойды. Сондай 
материалдарымның біразы лездемелердегі 
апталық шолушылардың жақсы лебізіне 
ілікті. Тіпті ақпанның ақырған аязды 
күндерінде Қазақстан комсомолы Орталық 
Комитеті, Қазақстан Ауылшаруашылығы 
министрлігі, Қазақ телевизиясының 
«Құрдастар» бағдарламасының және 
«Лениншіл жас» газеті мен «Ұшқын» 
бағдарламасының ұйымдастыруымен 
� т е т і н  р е с п у б л и к а л ы қ  к о м с о м о л -
жастардың жас шопандар бригадаларын 
аралайтын сапарына барып, бір сағаттық 
хабар жасадым. Газеттің Целиноград, 
Қарағанды облыстарындағы меншікті 
тілшісі Айқын Несіпбаевтың материалды 
�зің жаза салсаң  қайтеді деген �тінішін 
орындап, қос беттік мақала жаздым. 
«Лениншіл жас» пен «Қазақстан пионері» 
және басқа да басылымдарда жарияла-
нып тұратын осындай материалдарым 

Қазақстан ЛКСМ Орталық комитетінде 
баспас�з секторының меңгерушісі болып 
қызмет істейтін Уәлихан Қалижанов аға-
мыздың назарынан тыс қалмайды екен. 
Жазушы Бейбіт Қойшыбаев «Білім және 
еңбек» журналына бас редакторлық қыз-
метке ауысып, ол кісінің орнына Уәкең 
редактор болып бекітілді. Ол кісі Махмет 
ағамен университетте бірге оқыпты. Ке-
мелбек ағамен де қарым-қатынастары 
жақсы екенін іштей аңғарып жүретін едім. 
Бір жолы жасаған хабарыма қол қой-
ғызғалы барғанда, «саған Уәлихан ағаң 
хабарласқан жоқ па?» деп сұрады Кеме-
аға. «Жоқ». «Ендеше бір-екі күнде ха-
барласады. Сені газетке қызметке ша қыр-
мақшы. Мен қатардағы тілшілік жұмысқа 
жібере алмаймын дедім. Б�лім бастығы 
етемін деді. Солай �сірсең ғана жіберемін. 
'йтпесе, Талғат �зімізге де керек, диплом 
алғаннан кейін �зімізде де �седі» дедім.

Осылай менің курстастарым оқумен 
болып жүргенде, мен Қазақ радиосы-
нан республикалық «Қазақстан пионері» 
газетіне  б�лім бастығы болып ауыстым. Бұл 
сол уақытта айта қоярлықтай үлкен қызмет 
еді. С�з жоқ, �з қабілет-қарымымның 
арқасы шығар, десе де Кеме-аға жетекшілік 
еткен шығармашылық ортаның да к�п 
пайдасы тигені күмәнсіз. Жазу �неріне 

Содан жұма күні Еркін Жаппасұлымен 
ұшырасыпты. Екеуі кезіксе, әңгіме-дүкен 
құру үшін «суат» жағалайтын еді. Сол 
дәстүр бойынша жақсы отырған. Еркінді 
жұмыс  орнына шығарып салғаннан кейін 
ойына мен оралыппын. «'й, Талғат, 
сен мені іздеуді қойдың ғой» деді. «Ой, 
Кеме-аға, уақытты ұзатып алыппын. «Жүз 
грамм» кешірім сұраймын. Жексенбі 
күні кездесейік» дедім айыбымды әзілге 
жеңдіріп. 

Келісім осылай түйінделген. Бірақ 
сенбі күні мен бір кісілермен кездесіп, 
тәртіп бұзып қойдым. «Жексенбі күнгі 
кездесуімізді бір күнге тездетейік, жағдай 
солай болып қалды, Кеме-аға» деп едім, 
«мен дайын» деді. Солай арада сағат жарым 
�ткен соң «Рахат» кондитер фабрикасының 
қарсы бетіндегі кафеде кездестік. Ол кісінің 
кескініне қарасам біраз ысылып қалыпты. 
Жүрісі де сәл �згергендей. Содан-ақ отаның 
ауыр тигенін ішім сезді. 

– Дүйсенбі күні қайтадан ауруханаға 
жататын болып отырмын. Дәрігерлер де 
асықтырып жатыр. Сәкен де «тездетіп хи-
мия алмасаңыз, арты жаман болып кетеді» 
дейді. Емдеуші дәрігерлер де бірдеңені 
білетін шығар. Басқа салғанды к�реміз, – 
деп, ол кісі әңгіме арасында жағдайын с�з 
етті. 

'деттегідей әдемі отырдық. «Енді 
менің де дәмімді татып к�р» деп, Кеме-аға 
кәуәп алдыртты, графинге «зәмзәм» судан 
қосымша құйдыртты. 'ңгімеміз одан кейін 
де жарасып ұзақ отырдық. Жеңіл машина-
мен апарып салғым келіп еді, «жоқ, әуре 
болма, кеше де кештетіп барып едім» деді. 

Кеме-ағаның сол күнгі жүрісі де, с�зі 
де сезік алатындай емес еді. 'ттең, дәрі-
гер лердің біліксіздігі... Ауыр химиядан соң 
қайтадан химияға салмай, араға айлар жү-
гірт кенде Кеме-аға жер басып жүре берер 
ме еді. 

«Мен де жаман ауруға шалдығып, алты 
рет химия алдым. Дәрігерлер ай толмай 
химия бергісі келіп еді, к�нбедім. 'р үш 
ай сайын, к�ңіл күйім бір ж�нге келген 
кезде ғана алатын химиясын алдым. Міне, 
содан бері 6-7 жыл �тті» деді Кеме-ағаның 
ҚазМУ-де бірге оқыған, б�лмелес болған 
курстасы, ақын Рафаэль Ниязбеков ағамыз. 
Шіркін-ай, ол кісі химияға жатар алдында 
неге с�йлеспеді екен деген �кініш қалды 
менде... 

Бірақ бұл бертінгі әңгіме. Оған дейін, 
Кеме-аға ауруханаға екінші рет жатқан соң, 
Еркін екеуміз жағдайын білуге әдейілеп 
бардық. Барсақ, қызы Айгүл қасында 
екен. Бізді к�ріп ағамыз т�сегінен ауыр-
сына тұрды. Соның алдында ғана дәлізде 
жығылып, бұғанасын қатты ауыртып 
алыпты. 'йтеуір сынудан аман екен. Тілі 
күрмеліңкіреп с�йлегендей сезілді. Бекер 
болмады онысы. Химия жүрегіне әсер 
етіпті. Инфаркт алған деді. 

– Кеме-аға, әлі-ақ тұрып кетесіз. 
 Суаттайтын жерде жүз рет кездесеміз, – деп 
күлді Еркін. 

– Оған с�з бар ма? Сен дайын болсаң 
болды ғой, – деді жымиып. Одан кейін 
демалсын деп қасында к�п отырмадық. 
Онда да Кеме-ағаның түрі кете қалатындай 
емес еді... 

Арада екі күн �ткенде ол кісіге барғым 
келді. Жағдайы қалай болды екен, к�рейін 
деп «Сарыағаш» суын алып бардым. 
Кешкілік мезгіл  болатын. Б�лмесіне 
кірсем, қабырғаға бетін бере қырындап 
 жатыр екен. Жанында Айгүл. «Папа, Талғат 
аға келді» деп еді, сол күйі қозғалмай жата 
берді. «Кеме-аға, ассалаумағалейкүм» 
деп даусымды шығара амандастым. Ол 
кісі естіді, бәрін білді. 'сте қозғалып 
әңгіме айтудан қалған болу керек. «Папам 
 жылап жатыр» деді Айгүл. Сол с�зінен 
кейін басымды асырып, қабырғаға бетін 
беріп жатқан Кеме-ағаға т�беден т�не 
қарадым. Жас тамшылары к�зінің қиығын 
т�мен қарай қуалап аққанын к�зім шалды. 
«Кеме-аға, Кеме-аға...» деп, қалтамнан 
орамалымды алып жасын сүрттім. Бұл 
менің ол кісімен ұшырасқан ең соңғы 
сәтім еді... 

Ішім ұлып тұрды. Басыма, «'й, мынау 
жақсылық емес... Ұзаққа бармайды-ау» 
деген жаман ой келді. Қасында к�п отыра 
беруге болмайды, сондықтан да жақсы 
с�зімді айтып сыртқа шықтым. Шыққан 
бойда Түркістандағы ең жақсы к�ретін інісі 
Құлбек Ерг�бек ағаға телефон шалдым. 
«Кеме-ағаның жағдайы қиын, ұзамайды-ау» 
дедім ойымды жасырмай. 

«Жаманның айтқаны келмейді, сан-
дырағы келеді» деген. С�зім айтқа нымдай 
болмаса екен деп едім, жоқ, келесі күні 
таңертең Құлбек ағаның телефонмен айтқан 
азалы хабары жетті...

* * *
Қайран Кеме-аға! 'кеден бірге туған 

ағаларым баршылық.  Алайда с іздің 
орныңыз алаб�тен еді мен үшін. Сол себепті 
де саз �нерінің саңлағы 'сет Бейсеуовтың 
«Ағаларым» әнін еріксіз еске аламын. 

«Аңқылдақ айналайын ағаларым,
Сағынсам іздеп барар паналарым...».
Кеме-аға, сіз менің аңсап баратын аяу-

лы ағам едіңіз! Екі жағыңызда Еркін екеуміз 
еркелеп отырушы едік. «Сен екеуің мені 
жазушы еттіңдер ғой» деуші едіңіз үнемі... 

2міріңіз үзілді. Қаламыңыз қозғаусыз 
қалды. 

Менің сізге деген құрметім зор еді, 
Кеме-аға! Ал Еркін �зін құрдасыңыздай 
ұстаушы еді. Енді екеуміз де жалғызсырап 
жүрміз. Жиі еске аламыз. Еркін «суаттай-
тын» жерден �ткен сайын жоқтайды... Ал 
мен... 

«Ерлердің ағасы бар, жағасы бар,
Алдыңда ағаң болған,
Алдыңда ағаң болған қандай жақсы...» 

деп, �зіңізбен ендігәрі ұшыраспайтынымды 
ойлап таусылмас мұңға батамын... 

Иә, Кеме-аға, сіз мен үшін ағалардың 
ағасы едіңіз!.. 2мірімнің ең бір жақсы, 
тәтті күндерін �зіңізбен бірге �ткізгенімді 
бақытқа балаймын...

Бірақ  қашанда  бақыттың жолы 
осылай-ау... 

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ,
публицист-жазушы

ЛДЫҢДА
АҒАҢ БОЛҒАН 

ҚАНДАЙ ЖАҚСЫ...»

«
Ән әлемінің Әсеті әкесіз жетімдіктің 
зарын тартып, ащы дәмін татып өсіпті. 
Бәрі сұрапыл соғыстың салдары. Сонда 
«Алдымда ағам болғанда ғой...» деп 
қамығатын сыршыл саздың саңлағы 
ағалық жөн-жосықты білетін аяулы 
жандар кезіккенде, шалқыған сезіміне 
егіле еріп, «ағаларым» деп әуендеткен 
екен. Ол әніне өзі де әкенің аялы 
құшағына құштар болып өскен әйгілі 
ақын Тұманбай Молдағалиев ғажап 
сөз жазған. 
Ішіндегі теңеулері қандай, шіркін!.. 
Құшағы оттай ыстық Сахарадай,
Көңілі алып ұшқан шағаладай. 
Алдымнан көкем-ай деп шығатұғын,
Сендерді сағындым ғой,
Сендерді сағындым ғой Ағаларым! – 
деп басталады. Әрмен қарай төгілген 
қайырмасы: 
Қажымас қара нарым,
Кең байтақ даналарым.
Күнім деп еркелетер
Аман бол Ағаларым, 
Аман бол Ағаларым...
Зымыраған уақыттың тұңғиығына ой 
көзімен үңілемін... 
Ұмытпасам, 1980 жылдың бір күні 
домбырашы, сыбызғышы Нұрахмет 
Жорабеков аға ердің жасы елуге 
толып, Көкбазардың бұрышындағы 
«Әсем» салтанат үйінде мол дастарқан 
жайды. Нұраға балаларға арнап 
музыкалық хабарлар тарататын 
бөлімде редактор болатын. Тойға 
шақырылған қадірлі қонақтарының 
арасында бірге қызмет істейтін 
ешқайсымыз қалыс қалмай отырдық. 
Отырысымыз әбден шарықтау шегіне 
жете бастаған әдемі кезде Әсет аға 
албыраған көңіл көгінде желбіреген 
сезіммен кіріп келді. Келді де бірден 
асабаның қолындағы микрофонды 
алып, жанына баяншы Ғалымжан 
Тамендаровты шақырды. Нұрахмет 
ағаны ерекше сыйлайды екен, 
қарапайым сөзбен келісті тілегін арна-
ды. Енді ғана жазылған, бірақ әлі елге 
тарап үлгермеген әнімді алып келдім, 
орындайын деп «Ағаларым» әнін 
бастап кетті. 

халықтың жай-күйі,  мемлекетімізді 
жайлаған жемқорлық, биліктің жаны 
ашымастығы, одан басқа да �міріміздің 
к�леңкелі тұстары, қасиетті тіліміз бен 
жеріміз ж�ніндегі ақтарыла жазған мате-
риалдары, сатиралық шығармалары, тіпті 
баяғыда бауыр еті балалары мен кейін 
олардан тараған немерелеріне арнаған 
�леңдеріне дейін тақырыптық тұрғыда 
ерекше жауапкершілікпен жүйеледі. 
'йтеуір кітап етіп шығара салайын демеді, 
к�лем қуаламады. Қай кездегідей, әр жаз-
басына �те қатал қарайтын талғампаз 
талапшылдығын �з шығармаларына кел-
генде де айдай жарқыратып к�рсете білді. 
Осы ойыма к�з жеткізгісі келген кісілер 
табыла қалса, онда Кеме-ағаның «Тоғанай 
Т» баспасынан шыққан «Неге ояттыңдар?», 
«Қандауыр», «101 жүгермек», «2зекжарды», 
«Сұңғыла» және басқа да кітаптарын 
асықпай парақтауға  кеңес беремін. 
Сонда олар бүкіл саналы ғұмырын с�з 
�неріне сарп еткен ұстаз, радиожурналист, 
к�семс�зші, сатирик-ақын,  фельетоншы 
К.Шаматайдың қай деңгейдегі қайраткер 
қаламгер болғанын білген үстіне біле түсер 
еді... 

* * *
Кемелбек аға ж�нінде к�п жазуыма 

әбден болады. Бірақ мен �з �міріме тікелей 
қатысты кездерімді ғана ауызға алайын. 
Соның ең әуелгісі – қасиетті қара шаңырақ 
Қазақ радиосына қызметке тұруым. Ол 1978 
жылдың  жазында �ндірістік тәжірибеден 
�ту сәтімнен басталды. Факультет дека-
ны, профессор Темірбек Қожакеевтің 
қолы қойылып, м�рі басылған жолдама 
қағазымды алып барған едім, аты-ж�німді 
к�зі шалысымен: «Қазақстан пионері» мен 
«Лениншіл жаста» мақалалары жарияланып 
жүрген Талғат 2тегенов сен екенсің ғой!» 
деді жазғандарымды оқып жүретінін бірден 
аңғартып. «Ұшқын» бағдарламасы арқылы 
�тетін студенттерге арналған «Гүлдәурен» 
радиожурналы, балалар мен мектеп 
оқушыларына бағытталған «2рендер», 
«Пионер серігі», «Айг�лек» хабарлары бар. 
Махмет Түменбаев, Сәбит Сүлейменов, 

ысыла түстім, елмен араластым. С�йтіп, 
уақытымнан қалмайын деген талпыны-
спен жүріп, отбасын құру деген �мірлік 
мәселені ысыра беріппін. 1982 жылдың 
күзінде  Алматыда оқитын студент інім 
Ергебек торға тұтылған шортандай шор-
шытып жіберді. Ауылдан әкеміз: «Немене, 
Алматыда алатын қыз таба алмай жүр ме? 
Онда ауылға келсін, ана пәленшенің қызын 
әперемін!» деп сәлем айтып жіберіпті. Бұл 
с�зі тез арада үйленбесең, қол-аяғыңды 
байлап-матап пәленшенің қызына қоса 
саламын дегендей ауыр әсер етті. Сол күні, 
арамызда үйлену туралы с�з болмаса да, 
жұмысында жүрген Нұрбақытқа барып 
әңгіменің ашығын айттым. Нақты әңгіме! 
Мен оған «тиесің бе?» дедім, ол «аласың 
ба?» деді... Шегінетін жер жоқ, сол күні 
жұмыстан соң, қас қарая Кеме-ағаның 
үйіне алып бардым. 'ңгіменің ау-жайынан 
хабардар Сара әпкеміз де бірден шешімді 
с�здерін айтуға кірісті. Кеме-аға сәтін 
келтірген тұста к�зін қайта-қайта қысып, 
қызың ұнайды деген ойын ұқтырды. 

Қысқасы, бірер айдың ішінде үйленіп 
тындық. Сара әпкем мен Африза (Рахым-
бай Ханалиевтың келіншегі) екеуі бүгінгі 
«Қазақстан» қонақүйінің іргесіндегі «Ар-
ман» асханасына барып, дастарқан мәзіріне 
байланысты бүкіл шаруаны �здері шешті. 
Желтоқсанның 4-і күні тойдың дүрмегімен 
жүрдік. Осылай біз де бір үй болып қатарға 
қосылдық. 

Арадағы к�п жылдың нәтижесі – ұл-
қыздарымыз �сті. Содан үлкен қызым 
Гүлмира ерге шыққан кезде Сара әпкеме 
тойға барасыз, тойдың т�рінде орныңыз 
болады деп қолқа салдым. Қатты қиналып 
жүргеніне қарамады. «Қанша ауырсам 
да, жолдың ауыр екенін білсем де, с�з 
жоқ, сенің қуанышыңа ортақтасамын» 
деп Жезқазғанға барды. Келесі күні түні 
бойы жайсыз шоқалақ жолмен тоқтаусыз 
ж ү р і п  Қ а р а ғ а н д ы ғ а  ж е т т і к .  С о н д а 
құдалық дастарқанын �ткізіп, пәлен күн 
 дегенде  аяулы Алматымызға оралдық. 
« Б ұ л  қ у а н ы ш т ы ң  о р н ы  б � л е к ,  б ұ л 
сендердің қуаныштарың... Баяғыда қалай 
үйленгендеріңді к�ріп едім, мынау да мен 
үшін бір қызық, естен кетпес әсерлі оқиға 
болып қалды» деді әпкеміз қиналғанын 
ұмытып. 

Кенже ұлым Дархан үйленген кезде 
Сара әпкеміз арамызда жоқ еді. 2тінішімді 
Кеме-ағаға айттым. «Егер ортамызда болса, 
Сара әпкем тойдың т�рінде болар еді. Енді 
сіз жүріңіз» дедім. Не керек, жадыраған 
жаздың қақ ортасында Тараздан келін 
алдық.  Кемелбек аға бастап барды. Аталық 
батасын берді, к�п кісі жиналған той т�рінде 
тұрып Абай атамыздың жүз жылдық тарихы 
бар махаббат әнін салды... 

2мір шіркін той емес екен. Бақыттың 
бағасын аман-сау жүргенде білмейтін 
к�рінеміз. Басымызға алмағайып күн туған 
кезде ғана аңырып қалады екенбіз. Дәл 
осындай жағдай Кеме-ағаның басына келді. 
Жаман ауру ол кісіні де шыр айналдырды. 
«Менің туу туралы куәлігім жарты жыл 
кешігіп алыныпты. Оны анам марқұм айтып 
отырушы еді. Сол бойынша есептесем, тура 
80-ге келіппін. Асарымды асадым. Алланың 
жазған қызық-қуанышының бәрін к�рдім. 
2лімнен қорықпаймын» деді. 

Бұл 2019 жылдың ерте к�ктеміндегі 
әңгіме еді. Кеме-аға қажетті дәрігерлік 
құжаттарын алу үшін к�п сарсылды. 
 Жанында Сәкені жүрді. Сондай күндердің 
бірінде: «Басыңа түскен соң к�реді екенсің, 
к�неді екенсің. Зертхана қағазын алу үшін 
Алматының ана шетіне шабыламыз, мына 
шетіне сарсыламыз. 'йтеуір жанымда 
Сәкенім бар. Егер ол болмаса, онда не 
 болар еді?» деді күйініп. Артынша Гагарин 
мен 2теповтың қиылысындағы Алматы 
қалалық онкологиялық ауруханасына 
 жатып, ота жасатты. Жағдайынан хабар 
алып отырдым. 2зі әуре болмай-ақ қой, 
кейін жолығармыз деген.

Қатира Жәленова деген ағаларың мен 
әкпейің жүргізеді. Сені солармен танысты-
райын» деді. 

С�йтіп, бұған дейін бәрінің аты-
ж�ндерін күнделікті жасаған хабарларынан 
талай рет естісем, енді �здерінен репор-
терларын алып, берген тапсырмаларын 
орындай бастадым. Алғашқы аптаның 
�зінде-ақ үш-т�рт материалым эфирден 
�тті. Оған дейін мәтіндік материалдарым-
ды редактор оқыды, одан кейін аға редак-
тор, редакция меңгерушісі қарап шығып 
қол қойды. Солардың саралауынан соң, 
Жастар мен балаларға арналған хабар-

лар редакциясының бас редакторы 
Нәзила Баймұратова апай оқып, 

рұқсат етеді екен. Осымен 
әлгі хабар эфирге жолда-

деген перзенттік сезімін жеткізіп, әйгілі 
әншілердің орындауында ән беруімізді 
сұрайды. 'ннің атын, авторларын ғана 
қағазға  түсірмей,  сүйіп тыңдайтын 
әншілерінің атағын қоса жазады. Жер-
жерден жететін хаттардың тақырып аясы 
да ауқымды. Ішінде әдептілік, әдемілік, 
қазақы салт-сана, дәстүріміз ж�нінде 
де әуезді әңгіме қозғап, келесі хабарда 
к�терілетін ойға ұйытқы  болады. Мен ха-
барды барынша тың ой, сезім серпілісімен 
жасауға тырысып бақтым. 'бдімомын 
Желдібаевтың «Ерке сылқым» күйінің 
енді ғана кең тарала бастаған уақыты еді, 
жырақтан бір тыңдаушымыз сол күйді 
к�ңілінен кетпей жүрген ғашық қызына 
арнап беруімізді сұраған екен. Кестелі 
тілмен қиуын келістіре отырып �тінішін 

орындадық. Сол секілді Алматы 
Ауылшаруашылығы институтының 

«Алтын дән»  ансамблінің әншісі 
Айжан Тәженованың орындауында 

радиотыңдаушылар жиі сұрайтын 
«Анаға сәлем» әнін де Болат 'бділманов 

оқыған сыршыл хат мазмұнымен жым-
дастыра үйлестіріп жібердік. Хабардың 
м у з ы к а л ы қ  р е ж и с с е р і  ' б д і х а л ы қ 
Досмаған бетов пен  дыбыс режиссері Оңал 
Серғазиева апай, «Замандасың» жақсы 
шықты. 1-қаңтар күні ас үйдегі радиодан 
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ығармашылық жаратылысы – күрделі, сурет салу – әдісі шытырман, 
картина жазу машығы – әншейіндегі «мынандай» дейтін оңай да жалпақ 
пайымға көне бермейтін суретшілер жүр, сіз бен біздің арамызда. Мынау 
Ералы Оспанұлы, Айбек Бегалин сынды. Анау Даши Намдаков, Михаил 
 Врубель секілді. Сонау Иероним Босх пен Питер Брейгель тұрпатты.
Сол өнер иесінің бірі де бірегейі – алматылық Вячеслав Люй-Ко.
Суретші болмысына үңілсеңіз – тағдыры пешенесіне «суретші боласың» 
деп жазып, не жазатынын, қалай салып, қайтіп сызатынына дейін, эскиз-
нобайсыз-ақ, дайын күйінде, алдын-ала анықтап түсіріп-бекітіп қойғандай 
күй кешесіз. Вячеслав суретші өз бейнелеу өнеріндегі пешене жазуын, құпия 
әлемнің жұмбақ болмыс бағдарламаларын қағаз бен кенеп бетіне түсіріп 
қана үлгеріп отырғандай (әлдебір таңды-таңға, кешті-кешке қосатын, 
баяғыны қайталап қана қоймай жанынан шығарып, бағзымен араластыра 
толғап отырған кемел, суырыпсалма жыраудың сарыны құлағына келіп, 
оны иллюстрация-суретке айналдыра, жанталасып жатқандай) болады. 
Айтылатын сөздің бәрі айтылып, жазылатынның күллісі тасқа түсіп қойған 
заманда, бізге тек цитат жасау ғана қалғандай кезде, «қалай салдыңға» 
мән бермей, «қалай жаздымға» жауап іздемей, бізге көрінбейтін сиқырлы 
бояулардан, бізге байқалмайтын құпия өрнектерден тоят алып жүре 
беретіндей. Не жазған, не сызып, нені бейнелегенін жұмысы әбден біткен 
соң бір-ақ көріп, көрушімен қосыла таңырқап тұратындай.
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ANA TILI

Оның картиналары – �згеше һәм 

ерекше. 2зге, сауаты биік �ркениет-

тен түсе қалғандай-ақ, нақпа-нақ. 

Қылаусыз, қатесіз. Графикасына қанша 

үңілсеңіз де миллиондаған ұсақ штрих-

тардан мін таппайсыз. Бір жерінен жаза 

басып �шірілген, үстінен бастырып 

қайта жасалғаны, сызықтар ырғағынан 

жаңылған жерін, дағдарған кейпін 

кездестірмейсіз. Кескіндемесіндегі 

композиция мен бояулар үндестігі, 

қара мен ақ сызықтың ауыспалылығы, 

�зі ғана танитын құсни хаттар жазуы 

қапысыз, �рнегі айна қатесіз. Һәм 

жеңіл қабылданады. Шаршатпайды.

Оның картиналары – «ұқсайдының» 

т а р а з ы с ы н а  с ы й м а й д ы ,  « ұ қ с а -

майдының» безбеніне келмейді . 

Картинаның қалай жазылғаны, қандай 

материалға орындалғаны емес, ойы, 

астары, картинадағы �згеше �мірдің 

маңызы мен мәні алғашқы орынға 

шығады. 

Оның картиналары – �зіне үңілген 

саналыны сәтте баурап, ұршықтай 

үйіріп, ұйығына шым батырып ала 

ж�неледі. Оратылып жатқан, бірімен-

бірі түрлі ыңғайда, түрлі ырғақта 

жымдасып, дамып та кеміп, шым-

шытырық шашырап, сәтте жина-

л ы п ,  ү й л е с е  ш ы р м а л ы п  ж а т қ а н 

сызықтар стихиялы секілденгенімен, 

есігін таптырмас шиыр лабиринт-

тей болғанымен, ым-ишарасы, ай-

т а р  о й ы  б а с  қ а т ы р а р  ж ұ м б а ғ ы 

шешілмейтін шие сияқтанғанымен, 

ол талант дейтін бір орталыққа жүйелі 

түрде бағындырылған. Олай болма-

са, құжынаған адамдар, быжынаған 

 кемелер, аң-құс, сүңгуір қайықтар, мың 

бұтақты ағаштар, әуеде «жүзген» есепсіз 

балықтар, құмырсқаның илеуіндей 

тіршілік иелерінің, терезелері тізілген 

сансыз қалалар, кері пропорциялы 

үйлер, �з орайымен, �з орындарын 

шатаспай табатыны қалай? Суретші 

Сүлеймен патшадайын, жындарды 

дәргейіне жығып, оларға �з қолымен 

сурет салғызып отыр ма? Жоқ, суретші 

біздің к�з байқамайтын, параллель 

�мірді қоса сүріп, сол �мірдің к�рінісін 

біздің тіршілікпен араластыра, картина 

жасап отыр ма? К�зіңді жібермейтіні 

қалай, к�ңілді тұзақтап, тұсап, матап 

алатыны несі?

Суретшінің қаламұшы графикаға 

к е л г е н д е  д о ғ а л  е м е с ,  � т к і р .  О л 

суреттеріне алақандай ашық жер 

қалдырмай жыпырлата салып, теректің 

ірілі-ұсақ бұтақтары, еменнің дің 

қабығындағы әжім қатпарын, киімдер 

қ ы р т ы с ы ,  с а у ы т т ы ң  т о р ғ а й  к � з 

шығыршықтары, к�йлектер �рнегі, 

денеге салған тату (татуировка), 

құстардың қауырсындары, балықтың 

қабыршақтары,  жылан,  айдаһар 

түктері, ау, тор, тоқылған себет, құс 

ұясы, к�л бетіне ойнаған діріл, суға 

түскен ұсақ шағырмақ сәуле, теңіз 

жағалай біркелкі жайылған малта тас, 

техника б�лшектері, шестерня, махо-

вик, саттелит секілді (қазақша атауы 

жоқ) б�лек-салақ б�лшектер, мың-сан 

кірпішпен �рілген үйлер қабырғасы, 

жапырақтың ұсақ жүйкелерін ұсақ, 

кейде түзу, кейде ирек штрихтармен 

шүпірлете, меймілдете-мелдекте т�пеп, 

толтыра береді. Картинасының анық-

айқынынан қаша, фотографиялық 

 дерек, дәлме-дәл ұқсастығынан бас тар-

та отырып, айтар ойын аңыз-әфсана, 

символ, таңба, иероглиф, гротекс, 

ым-ишара, жұмбақ, код, құпия жазу-

мен жеткізеді. Оның картинасындағы 

кейіпкерлер бізге қатысы жоқ, басқа 

�мір сүріп жатқандай болғанымен, 

суретші картина �зегіндегі бүгінгі 

күнді ишара ыммен, басқаша тілде, 

 шифрлы аллегориямен, тұспалды кілт-

тақырыппен меңзейді. Метафора-

мен жеткізеді. Ірілі-ұсақ элементтер, 

құпиялы жұмбақ деталь арқылы дамы-

жатқанына, оның тікелей мұрагері мен 
екеніме қарамастан, әлгі к#ш меннен, 
кенет, тым алыс, тым жырақ к#рінген. 
Мен қадіріне жетпеген биік рух, кемел 
тіл, нағыз әуен осы к#шпен ауа кет-
кеткендей ме? Мен мінген к#ліктің 
алдындағы (панеліндегі) желдеткіш, 
жылу бергіш құрылғы, салақтықтан 
босап, түсіп қалған әлдебір детальдің 
үңірейген орыны, темір телпекті 
мейірімсіз роботқа ұқсап, тітіреніс күйін 
күшейте түскен. 

Йә, мынау нағыз үйге апаратын жол 
осы, к�ш жолы еді ғой? Бәтір-ау, одан 
қашан жаңылысып, қашан ғана оғат та 
қиыс кеткенмін?)

Люй-Коның кескіндемеге келген-

де қылқаламы жалпақ емес, үшкір. 

 Палитрасын тап графикадағыдай пай-

даланып, иллюстрациядай қолданады. 

Ақ пен қараның ұшырасқаны, суық 

пен жылы түстердің кезектескені 

арқылы к�рушінің назарын суы-

рып, сонау тереңге, картинаның 

түпкіріне әкетеді. Жалғаса, 

ұласа, үстемелене �сіп, жарық 

та күңгірт реңдермен алмасып, 

қараңғы-ашық реңктермен 

а с т а с ы п ,  ж ы л ы  д а  с у ы қ 

т ү с т е р м е н  қ а й ш ы л а с ы п , 

жарқыраған һәм солғын бояу-

лармен алшақтаса һәм бірлесіп 

жатқаны. Алтындай түспен 

әдіптеп, қоңырқай абриспен 

сыза отырып, картиналарымен 

бірде үміт қылады, бірде 

картиналарымен к�ңілі 

қ а л а д ы .  К � р у ш і г е 

сауал тастамайды, 

ақыл үйретпейді. 

Сұрақ қоюды, 

жауабын табу-

ы түстердің кезектескені 

�рушінің назарын суы-

у тереңге, картинаның

е әкетеді. Жалғаса,

емелене �сіп, жарық 

реңдермен алмасып, 

ашық реңктермен 

,  ж ы л ы  д а  с у ы қ 

е н  қ а й ш ы л а с ы п ,

ан һәм солғын бояу-

шақтаса һәм бірлесіп 

.  Алтындай түспен 

қоңырқай абриспен

ып, картиналарымен

т қылады, бірде 

арымен к�ңілі 

К � р у ш і г е 

тамайды, 

тпейді. 

юды, 

табу-

-

қаннен-қаперсіз күнге қыздырынып 

жатысы, кәуап пісіріп тұрысы қалай? 

'небір сабаздың құласын, жарқабақ 

жиегінен балық аулап отырғаны не жо-

сын? Арал күннен-күнге қусырылып, 

�рісі кеміп, тынысы тарылып келе 

жатқанын анық к�ріп-біліп отырып 

мәу демейтініміз қалай? Нәумез, «пұл 

болмасаң – күл бол» дейтін немқұрайға 

не жорық? («Арал»);

– Т�ңірегін к�рмей, т�рт тарабы-

на құлақ аспай, тек телефонына ғана 

телміре, бағыт-бағдарсыз ілбіген то-

бырды Питер Брейгельдің соқырлар 

тобына шеней ме? («Құдай ұйықтап 

жатқанда»);

– Алматының үстінде аждаһамен 

олай-бұлай ұшып, серуен құрып 

жүргендер бейнеленген. Нені мегзейді, 

нені емеурін қылып отыр мына Люй-

Ко? («Қала үстіндегі серуен. 9-дан 6-ға 

дейін»);

– Жер бетін топан су басыпты. 

Адамзат баласы терек біткеннің басы-

на �рмелеп шығып, оның бұтақтарын 

айнала кесіп, �здері отырып тіршілк 

қылатын мекен етіп те алыпты. Бір 

терек басында адамдар алқа-қотан оты-

рып, ортасында әтештер соғыстырып 

қызыққа батуда. Тағы бір терек басында 

әлдебір діндар с�зі даритын жамағатын 

жиып алып, уағыз айтуда. 'небір терек 

басында ... жалғыз ләйлек? («Топан 

су»);

 – Беріде мамыражай нұрға шомған 

қала. К�галға шығып, дастарқан 

 жайып, демалып, доп ойнап, етпеттей 

түсе кітап оқыған бейқұт тірлік, кенет 

қала,.. әрдегі зеңбірек кезенген, жер 

тітіретер жайын дауысты зәрлі соғыс 

кемесіне арқасын сүйеп тыныстай 

қалады. Онысы несі? («Соңғы айлақ»);

–  ' л д е б і р  а в т о м а т  а с ы н ғ а н 

әскериге айфонынан әлдене к�рсетіп 

отырған әйел, сағат ж�ндеуші, алма 

ағаш ұстаған адам, балалы ана, 

құшақтасқан екеу секілді бір-бірімен 

еш қатысы жоқтай адамдар отырған 

қайық ағып барады (�йткені ескекшісі 

жоқ, моторлы да емес). Суда жүзген 

қабыршағы жазу балық, кальмар-

лар. 'ріде, жер шары қалаларының 

жиынтық к�рінісіндей, жағалау тола 

иін тірескен, архитектурасы сан алуан 

к�п қабатты үйлер. Ал түсініп к�ріңіз? 

(«Су ағысымен»); 

–  Б а я ғ ы  с о ғ ы с  б і р  с о ғ ы с . 

Қырғын соғыс. 2ткеннен, тарих-

тан еш сабақ алмайтын, бірбеткей 

пенде қақтығысы. Тарих туралы �ңі 

бұзылған, қағыс ақпарат алып, үтірі 

мен нүктесін,  дауысты дыбысын да-

уыссызбен  шатыстырып, арамейдің 

грекшеге аудармасын дәл айтпай, 

ренжісіп,  тәкаппарсып, нәпсісін 

тыя алмай қырық пышақ, т�белес. 

Түкке тұрмайтынға ала ауыз. Не деген 

кереғарлық? («Вавилон мұнарасы»);

– О баста бір тамырдан жаралған 

адам баласы �з �мір ағашына су құйып 

�сіріп әлек. Тап сондай біреулер балта-

лап-шауып, аралап кесіп, отқа жағып, 

құртып әлек. Суретші ең негізгіні, 

ауқымды да мәңгіні салуды мұрат ете 

ме? («Ағашқа оралу»);

Мына заманның бізге несі тән, несі 

б�тен, несі �зге... 

Йә,  осынау,  әлемді  ақылмен 

танығысы келген суретшінің оқыған 

кітаптары да мол болса керек. Оның 

ақылға бай, ойға шүлен картиналары 

соған меңзейді.

Оның картиналары �зіне магнит-

тей тартып алғанымен, к�рген жан-

нан сауат тілеп, логика талап етіп, 

құр қолды, жалаң т�сті ішіне дарыт-

пай діңкелетеді. Дендей алмағанға 

суреттері, бейне, эфемерлі, анығын 

таптырмайтын алдамшыдай. «Бәлен» 

деп байлау айтуға келмейтін баянсыз-

дай. 2зіне емес, қисынына сендіретін 

«Қырық �тіріктей».

***

Тағдыры да �з картиналарындағы 

сызықтардай шиыр-шиыр.  «Ана-

па-Ленинград-Мурманск-Алматы» 

дейтін, анық та жұмбақ атаулар дың 

ара сында шым-шытырық сызық тармен 

жалғасып-үдеп, ұласып-шырмалып 

жатқаны...

Отбасында сурет �неріне баулыған 

ешкім болмаса да, бейнелеу үйірмелері, 

сурет мектебіне бармаса да, бала 

кезінде том-том картиналы альбом-

дар ақтармаса да, қарындаш ұстай 

алған бозбала қалпымен-ақ, тосыннан, 

біз оқыған К�ркем-сурет графика 

факультетіне емін-еркін түсіп, оқып-

тауысып, суретші болып кете барғаны 

да бір жосын. 

«Люй-Ко» дейтін ныспысы да 

қызық. Картиналары да...

Жеңіс К8КЕНҰЛЫ,
суретші

тады. Жалғаса ұластырады, үстемелете 

�сіреді (картиналарын к#рушіге жеткізу 
тәсілі, айту мәнерінің күрделілігі сонша, 
оның с#з жүзінде баламасын таппай, 
қайтіп суреттеріңді, қалай жеткізеріңді 
білмей дағдарасың). 

Люй-Ко байырғы суретшілердің, 

композициялық ерекшеліктерін зерт-

теп білген, олардың дискурсын, суретті 

«айту» мәнерін де игерген адам. 2ткен 

ғасырлар стилін осы күнмен мидай 

араластырып, к�з алдыңызға керуен-

дей шұбатады. Оның картиналары 

– кеңістік пен уақыттың, �ткен мен 

болашақ алдында қалықтап қалған 

осы шақтың мың саңылаулы шілтері 

сияқтанады.

(«Үйге апаратын жол» картинасын 
к#ргенімде – сол шілтерден #зіме жақын, 
әлдебір таныс әлеммен кездескендей 
болғанмын. Сонда менің к#ңілімде мына 
картинамен параллель бір әлем тұрған. 
Оралхан Б#кейдің кейіпкерлеріндей 
к#кейімді әлдебір мұң келіп қапқан.

Мынау Люй-Коның картинасы емес-
тей. Интерьері қарак#к, жайсыз да мар-
касы белгісіз авток#ліктің ішінде, анау 
айнадан т#бем ғана к#рініп отырған, 
мен, мына #зім секілденгем. Жан-жағын 
қара ағаштар к#мкерген, бір қар жауып 
үлгерген қараша, қатқақ қара жол да 
етене-тұғын. Кенеттен, ойда-жоқта, 
Бермуд үштағанында мачтасы аспан 
тіреп, бәлен ғасыр бұрын жоғалып кетіп, 
ғайыптан к#рінген жұмбақ кемедей, жол 
үстін кесе-к#лденең #тіп бара жатқан, 
әйелдер алдына бесік #ңгеріп, жігіттер 
томағалы бүркіт ұстап, тізгін қағып, 
аттарына алшия қонған жақсы мен 
жайсаң, соңына тазы ерткен, #гіздеріне 
үстіне киіз үй тіккен доңғалақты арба 
жегіп, баяу басып #тіп бара жатқан 
кісілер де менің кешегі #тіп кеткен ата-
бабама, ұлы к#шке ұқсаған. Құлағыма 
олардың самбырлап с#йлеп, саңқылдап 
күлгені келгендей ме? Авток#ліктің ал-
дын орап (мен жаққа к#здерінің қиығын 
да салмастан), кетіп бара жатқан, 
#з бояуы, #з үні #зіне жарасқан салқар 
к#штің таяқ тастам жерден #тіп бара 

ды, түйіндеуді, күрмеуді сіздің ша-

маңызға, �з еркіңізге қалдырады да, �зі 

қалыс қалады.

Жапырақсыз күрең күзді, қыраулы 

қара күзді салуға әуес. Жүз қара 

ағашты бейнелеп шығуға ерінбейтін 

жазбагер, әлгі ағаштың желге ұшқан 

жапырақтарын, жүз мыңдаған, тарбақ-

тарбақ бұтақтарын еш қалдырмай 

тәптіштеп, сызып шығу қиындығына 

жүрегі шайлықпайтын, дерлік, күн 

сайын, сурет салумен айналысатын, 

тынымсыз да толассыз жұмыс істеп 

отыра беретін, мехнат орындығынан 

бір ажырамайтын жанкешті. Бейнелеу 

әлемінің ерікті малайы. Сурет салу 

дейтін бейнеттің құлақ кесті құлы (2018 
жылы Алматыдағы кезекті бір к#рмесіне 
барғанымызда маусым айының соңы еді. 
Куә болғанымыздай, к#рмеге үлкенді-
кішілі 60 картина ілінсе, оның елуі он 
сегізінші жылдың үлесінде-тұғын). 

***

'лдебір кітап болады, жалқы аб-

зацын қорытуың үшін, жүз абзац 

ақтаруға, бір бетін түсінуің үшін, ал-

дымен бес кітап оқып тауысуыңа тура 

келетін. Суретші Люй-Ко картиналары 

да солардың қатарынан. «Дәуіт пен 

 Гомер», «Шебер Чек», «Чжуан-Цзының 

түсі», «'улие Антонидің азғыру» кар-

тиналарын жазу, мұздай қаруланған 

«Ignis», «Aer», «Terra» триптихын бей-

нелеу үшін ол кейіпкерлерді білу аз. 

Есімдер артына жасырынған жандарды 

тану-сезіну керек болады-ау? Оларды 

бойына сіңіре қорытып, �з бойындағы, 

�з миындағы миллион нейрон-әлеммен 

араластыра пісіре отырып, олармен 

іштей диалогқа келіп, керексе дау- 

дамай, айтыс-тартысқа да түсіп, оларға 

�з үнін, �з табиғатын сіңіріп, кері 

лықсытып, қағаз-кенепке дари сіңдіріп, 

картинаға айналдырып, к�руші қауымға 

ұсыну үшін де аса үлкен �ре-логика 

керек-ау? 

Иә, Вячеслав суретшінің к�рмесін 

аралағаныңызда алдыңыздан андыз-

дап, ылғи бір сұрақ белгілі с�йлемдер 

шыға береді:

–  М ы н а  с у р е т ш і  д ү н и е н і ң 

к�рінбеген сырына мән беріп, адамзат 

баласының күс басып бара жатқан бол-

мысына үңіле ме? («Абыздар»);

– Қазақ «�мір-�зен» дейді. Люй-

Ко сол �зенге әмсе кемелер түсіреді, 

қайықтар жүздіреді. Оның қайық, 

кемелері бірде адамдарды, бірде шіркеу, 

бірде тіпті қалаларды лық толтыра тиеп, 

бір әлемнен �зге бір әлемге емін-еркін 

жүзіп �те береді. Суретшінің қаптаған 

кеме-қайықтары сол �зеннен не әкетті 

�зімен? Ар алдындағы азабы ма? Құдай 

алдындағы пенде үрейі ме? («Бір кеме 

жүзіп барады»);

– Обал, сауап, ұят жағалаулары 

опырылып, оппаға кетті. Адамзат сон-

да да қамсыз. Кемелерінің �зін теңізге 

түсірер түйетайлы айлақ қалмай, арал 

жиегі жарқабақтанып барады, ана 

біреулердің бейқам бадминтон ойнап 

жүргені несі? Қауіп пен қатер жоқтай, 


