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Елбасы ұшақтың 
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отырған емес

Ербол ОСПАНОВ:

3-бет

ҰЛЫ ДАЛА ӨРКЕНИЕТІ

7-бет

Ұлттық мәдениет тәуелсіздігіміз бен болашағымыздың алтын діңгегі. Мұхтар Әуезов 
«Кімде-кім өзінің ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса оны мәдениетті 
адам деп санауға болмайды» деген еді. Ұлттық құндылықтарды ұлықтап, өскелең 
ұрпаққа дәріптеу біздің парызымыз. Ескімізді жаңартып, көнемізді көркемдеп, 
өшкенімізді қайта жағатын «Абай TV» арнасы ашылды. 

Абай жолындағы арна
СҮЙІНШІ!

Шындығында, әл-Фараби 
аспаптардың үніне қатысты сипат-

тамалар бергенде осы рабабты дыбысының 
ұзақтығы жөнінен адам дауысына ең жақын аспап 
деп жоғары бағалайды. Байқап қарасаңыз, расын-

да, ыспалы аспаптың үні ұзаққа созылады. Өйткені ол 
ысқышпен тартылады. Ысқышты ішектен айырмай басынан 
аяғына дейін жүргізсеңіз, үзілмеген бір қалыпты ұзақ дыбыс 
естисіз. Ал адамның үні секілді үзіксіз ұзақ дыбысты шертпелі 

аспаптар шығара алмайды. Әл-Фараби «Аспаптар тура-
лы кітабының» кіріспесінде ішегін шерту арқылы дыбыс 

шығаратын аспаптарға қарағанда «ішектерге басқа 
ішекті немесе соған ұқсас өзге затты үйкеу 
арқылы дыбыс шығаратын аспаптарды» 

ерекше атап өтеді.

«�лемде қалыптасқан күрделі ахуалға 

қарамастан, 2020 жыл еліміздегі ерекше 

маңызды оқиғалармен есте қалатындығы 

анық. Соның бірі – Абайдың 175 жылдығы. 

Биыл ұлы ақынның мұрасын дәріптеуге 

арналған ауқымды жұмыстар басталды. 

Іс-шаралар әлі де жалғасып жатыр. Бұл – 

барымызды бағалайтын, болашағымызды 

бағдарлайтын нақты қадам болып отыр. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасында к)рсетілген 

қоғамдық сананы қайта түлету ісінің мән-

маңызы осында.  Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай және ХХІ 

ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында 

«ақынның мұрасы бүкіл адамзат баласының 

рухани азығы» деп лайықты баға берді» деді 

телеарнаның ашылу салтанатына қатысқан 

ҚР Президенті �кімшілігі басшысының 

бірінші орынбасары Дәурен Абаев.

Оның атап )туінше, тұсауы кесілген 

жаңа телеарна мәдени-ағарту саласына үлес 

қосып, ұлт қазынасын толтыруды к)здейді. 

«Жаңа арнаның «Абай» деп аталуы 

тегін емес. Біріншіден, мәдени-ағарту 

бағытындағы жалғыз телеарнаға ұлт 

руханиятының темірқазығы Абайдың атын 

беру )те орынды. ;йткені ұлы ақынның 

)негелі жолы әлі талай ғасырға жалғас ады. 

Екіншіден, жаңа телеарна т)л мәдениетіміз 

бен дәстүрімізді насихаттауды мақсат етеді. 

Бұл турасында ұлы ойшылдың «Пайда 

ойлама ар ойла, талап қыл артық білуге», 

«�семпаз болма әрнеге, )нерпаз болсаң 

арқалан» деген )сиеттерін есте ұстауымыз 

керек... Ұлы ақын тағы бір с)зінде адам 

баласын заман )сіреді дейді. Біздің жаңа 

телеарнамыздың жұмысы да осы қазіргі 

дәуірдің талабына бейімделеді» деді Дәурен 

Абаев. 

Айта кетейік, телеарнаның ашылу ша-

расына ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 

министрі Аида Балаева, Мәдениет және 

спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, 

к)рнекті мәдениет және )нер қайраткерлері, 

Парламент депутаттары қатысты.

ҚР ақпарат және қоғамдық даму ми-

нистрі Аида Балаева ҚР Президенті жанын-

дағы Орталық коммуникациялар қызметі 

алаңында )ткен халық алдында есеп 

беру кездесуінде: «Министрлік отандық 

ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілет ті-

лігін дамыту және арттыру бойынша дәйек ті 

жұмыстар жүргізуде» деп хабарлаған еді. 

«Абай» телеарнасы 30-шы маусымнан 

бастап жұмысын бастады. Ол «Qazaqstan» 

ТРК кеңістігіне кіреді және жалпыға ортақ 

мәдени мұрамыз бен ұлттық мұрамызды 

дәріптейтін арна болады. Ал «�л-Фараби» 

телеарнасы «Хабар» агенттігінің құрамында 

жаңа оқу жылының қарсаңында іске 

қосылады. «�л-Фараби» телеарнасы 6-18 жас 

аралығындағы балалар мен жас)спірімдерге 

арналған оқу-ағарту телевизиялық плат-

формасы болады. «Бұндай телеарнаның 

керек екенін пандемия жағдайында түсіндік» 

деді Аида Балаева )з с)зінде. Сонымен 

қатар министр отандық сериалдар )ндірісі 

жалғасатынын айтты: «Биыл 42 сериал 

)ндірісі жоспарланған. К)рермен назары-

на отбасы құндылықтары, волонтерлердің 

қызметі туралы қызықты жобалар, педа-

гогтар, дәрігерлер, полицейлердің имиджін 

к)теруге арналған, саламатты )мір сал-

тын насихаттауға бағытталған сериалдар 

ұсынылады» деді. 

Ақпарат кеңістігіне «Ақыл-ойдың ай-

насы» деген ұранмен жол тартқан «Абай» 

телеарнасы ұлттық және әлемдік )нер 

мен мәдениеттің інжу-маржанын, түрлі 

ұлттардың әдеби және  тарихи мұра 

жауһарларын, спектакль, балет сияқты бек-

зада )нер түрлерін қалың бұқараға ұсынады.

«Абай» арнасының ашылуы қазақ 

қоғамы үшін үлкен мереке. ;ркениетіміз мен 

мәдениетіміз үшін маңызды арналардың бірі 

болады деп сенемін. Мәдениет саласындағы 

азаматтарды телеарнаға )німдері мен 

)нерлерін ұсынуға шақырамын» деп атап 

)тті Мәдениет және спорт министрі Ақтоты 

Райымқұлова.

Жаңа телеарна Мемлекет басшысының 

тапсырмасымен іске қосылды және 

қазақстандықтарды ұлы Абай мұрасы, 

Қазақстанның және  бүкіл  әлемнің 

мәдениеті мен )нерінің жетістіктерімен 

таныстыруға арналады. Осы бағыттағы 

«Абай жолын бірге оқиық», «Сарас)з» 

бағдарламалары жарыққа шықты. Одан 

б)лек, бағдарламалар кестесіне қазақ 

қаламгерлерінің драмалық шығармаларын 

талдауға арналған «Үркер», жастардың 

«Жыр майданы», қазақ музыкасы мәде-

ниеті мен тарихы жайындағы «Музыка 

Великой степи», спектакльдер мен балет 

қойылымдарына арналған «Премьеры» 

бағдарламасы к)рерменге жол тартты.

Телеарна қазақ және орыс тілдерінде 

тәулігіне 17 сағат (07:00-ден 00:00-ге дейін) 

хабар тарататын болады. Арна «Otau TV» 

ұлттық спутниктік операторы, «Alma TV», 

«ID TV» кабельдік желілері арқылы тара-

лады. www.abaitv.kz ресми сайты арқылы 

онлайн к)ру мүмкіндігі бар.

       

Талаптан ИМАНБАЙ

РАБАБ және 
ҚОБЫЗ

«Қазақ тілінің жағдайы туралы айтқанда, мемлекетіміздің 
негізін қалаған, Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың айырықша еңбегін атап өтуге 
тиіспіз. Ол елімізде мемлекет құраушы ұлттың саны едәуір аз 
болғанына қарамастан Қазақстанның Тәуелсіздігін жариялады. 
Сондай аумалы-төкпелі кезеңнің өзінде Нұрсұлтан Әбішұлының 
тікелей ықпал етуімен Парламент қазақ тілін мемлекеттік 
тіл деп жариялады» – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Ана тіліне» өткен аптада, 25 маусымда  «Қазақ 
халқының тағдыры тарих таразысында тұр» деген тақырыппен 
басылған терең толғаулы сұхбатынан осы сөздерді оқығанда 
көз алдыма екі көрініс көлденеңдеп келе қалды. Оның біріншісі   
Әуезов театрында, екіншісі Жоғарғы Кеңесте болған еді. 

ЕЛ МҰРАТЫ

ЕЛБАСЫ 
БАҚЫТЫ

Егемендіктің елең-алаңы. Те-

атрда «Қазақ тілі» қоғамының 

бірінші құрылтай жиналысы )тіп 

жатқан. Қазақтың ел халқындағы 

үлесі қырық пайызға да жетпейтін 

кез .  �уелде  Қазақстандағы 

б а р л ы қ  ұ л т т а р д ы ң  ) з  а н а 

тілдерін сақтауына, )ркендетуіне 

қызмет ететін, тиісінше «Ана 

тілі» деп аталатын қоғам құру 

мақсатымен басталған құрылтай 

түстен кейін-ақ бағыт-бағдарын 

)згертуге  ауысты.  Қоғамды 

«Қазақ тілі» деп атау, қазақ тілін, 

мәдениетін, әдебиетін, тарихын 

оқып-үйренуге, әдет-ғұрпын, 

тұрмыс-салтын сақтап, одан 

әрі дамытуға  ықыласты қазақ 

және басқа ұлт )кілдерінің ба-

сын біріктіретін ерікті ұйымға 

айналдыру талабы қойыла ба-

стады. Республика Компартиясы 

Орталық комитетінің бірінші 

хатшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

құрылтайға бастан-аяқ қатысып 

отырған. Жаңағы ұсыныс ортаға 

тасталғаннан-ақ театрдағы тем-

пература к)теріліп сала берді. 

Партияның  зар күйінде тұрған 

кезі.  Бірінші басшы қалам-

с а б ы м е н  м и к р о ф о н д ы  б і р 

тықылдатса-ақ залдың тынши 

қалатын шағы. Ал  Нұрсұлтан 

�бішұлы үндемейді, қағазына 

әлденелерді жазып жатыр. Бара-

бара шу күшейді, у да дудың ара-

арасында тым қатты с)здер де 

естілетін болды. Ақт)беден кел-

ген бір жігіт қайта-қайта с)йлеп, 

бара-бара тіпті айғайға бассын. 

Сол кезде барып, бірінші хатшы 

қолына микрофон алды. Алды 

да: «Дұрыс айтасың, бауырым... 

Сенің орныңда, ана жерде отыр-

сам мен сенен де қатты айғайлар 

едім» деді... Зал тына қалды. Бір 

ауыз с)зден-ақ жұрттың бәрі тіл 

саясатының соншама нәзіктігін  

де, республика басшысының 

жолы қаншама жіңішкелігін 

де, қазақ тілінің тағдырына 

қандайлық жаны күйіп тұрғанын 

да, сабыр сақтап, сенім к)рсетілсе 

мына шаруаны шиеленістірмей-

ақ шешіп беретінін де әп-сәтте  

ұға қалды. Солай шешті де.

(Жалғасы 5-бетте)

e-mail:www.twitter.com/anatilikzcebook.com/anatilikaz
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1990 жылдың күзінде бізге, Қарғалы ауылына Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев келді. Ол кісі қарапайым «Волга» машинасымен жүр екен. Қасынан 
күзет қызметін де байқамадық. Көлігі бұрынғы Ленин көшесімен (қазір Ә.Бейсеуов 
атында) жоғары көтеріліп, №1 Қарғалы орта мектебінің (қазір Құдыс Әбсамет 
атында) алдына тоқтады. Елбасы көлігінен түсіп, мектеп ғимаратына кірді. Жылы 
жүзбен жымиған Нұрсұлтан Әбішұлы мектеп директоры Берік Жолдасбайұлы 
Шалданбаев таныстырған ұстаздармен қол беріп амандасты. Мұғалімдер мен 
қонағымыз мектептен шықты да ағаштың көлеңкесінде әңгімеміз жалғасты.

Тұңғыш Президенттің мерейтойына орай ҚР Конституциясының 25 жылдығын 
өткізу жөніндегі ұлттық іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру аясында «Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президентінің Тәуелсіз Қазақстанның конституциялық құры-
лысындағы рөлі: Елбасы тәжірибесі» атты кітаптың онлайн-таныстырылымы өтті. 

Тәуелсіздігін алған соң Өзбекстан 
ана тілін құрметтей бастады деу-
ге болмайды. Тәуелсіздікке қол 
жеткізбей тұрып-ақ бұл елде өзбек 
тілін қолданушылардың үлесі 
92% шамасында еді. Өзбек ұлты 
сан жағынан басым болғаны да 
көпшілікке белгілі.
Статистика мәліметіне сүйенсек, 
1989 жылғы санақта Өзбекстан 
Кеңестік Социалистік Республи-
касында халық саны 19 млн аса 
адамды құраған. Оның ішінде 
өзбек ұлты 14 млн шамасында 
(71%), ал орыс ұлты 1 млн 600 
мыңдай (8,3%) болған. 1989-2017 
жылдар аралығында Өзбекстанда 
халық саны шамамен екі есеге 
өсіп, 27,5 миллионға жеткенімен, 
орыс ұлтының саны 750 мыңға 
төмендеді.

ҚАРҒАЛЫДАҒЫ 
НАН ДҮКЕНІ

ЕЛБАСЫ ТӘЖІРИБЕСІ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

ТІЛ САЯСАТЫНЫҢ 
ЖАҢА МОДЕЛІ

«ТОЙЛАУ МЕН ОЙЛАУ» 
ЖАЙЛЫ ЕКІ АУЫЗ СӨЗ

ЕЛІ СҮЙГЕН, ЕЛІН СҮЙГЕН...

Расында, дүрліккен дүние бүгін-

ертең тыншығысы жоқ. Бізде қа-

персіздік басым. �лемді наға шы-

ларымыз билеп тұрмағаны белгілі. 

Ал қазақтың тартпасы бос, шыл-

быры шұбалаңқы. Біз кү пін генде 

күн күркірейді. Кеуде қаққанда 

кереге сықырлайды. Трамптың 

«т)рт қатесін» тауып, Путиннің 

«бес бәлесін» біліп отыр ғандар, 

отбасының т)рт құ быласын түгендеп, 

Алланың бес парызын орындауға 

құлықсыз. Бір қуанарлығы – «Отан 

от басынан басталатынын, Құдайсыз 

қурай сынбайтынын» әлі ұмытқан 

жоқпыз. 

Ел болудың еркіндігін «бай болу» 

деп түсініп, бағы бар да, соры бар да 

отыз жыл атымызды борбайладық. 

Отыз жыл Жаңа)зеннен қара Ертіске, 

Мақтаралдан Жайыққа дейін с)з 

қудық, той қудық, атыс тық, шабыстық. 

Ақырында тапқанымыз не, әлемге 

бренд қып немізді ұсындық?

Ауызды қу ш)ппен сүрте алмаймыз. 

«Нені қусаң соның сорпасын ішесің» 

деген.

Ширек ғасыр «кім мықты, кім 

тәуір, кім айтқыш» деп баспас)зде 

де, басқа жерде де т)белесіп жүріп, 

әлемдік аренаға әйтеуір атымызды 

әйгілейтін, жақсы т)белесетін бір 

жігітті шығардық. 

Таңнан тұрып теледидар қостық.

«Зауытқа жетіп алайын», деп жапон 

«Sony»-ға, неміс «Audi»-ға, Джон-

сон «Barvie»-ға кетіп бара жатқан 

уақытта  б із  рингтег і  соққының 

;збек  т іл ін  )збек  ұлты ғана 

емес, ;збек станда тұратын барлық 

ұлт пен ұлыс пайдаланады. Кейбір 

жергілікті сарапшылардың пікіріне 

сүйенсек, ;збекстан үкіметі Кеңестік 

Социалистік Республика кезінде-ақ 

ана тіліне берік болған. Сол уақыттың 

) з і н д е - а қ  қ а ж е т т і  н о р м а т и в т і к 

құжаттар )збек тілінде қабылданып, 

балабақшадан бастап жоғары оқу 

орындарына дейін тілді меңгеруге 

қажетті оқулықтарды )збек тілінде 

шығарғанын айтады.

Тәуелсіз ;збекстанда )збек тілінің 

мемлекетт ік  т іл  рет інде  қолдану 

ережелерін анықтайтын норматив тік 

құқықтық құжат – 1995 жылы қабыл-

данған ;збекстан Респуб ликасының 

«Мемлекеттік тіл туралы» Заңы.

Заңға сәйкес ;збекстан Респу-

бликасында бір ғана мемлекеттік тіл 

бар, ол – )збек тілі. Сонымен қатар 

Заңда «;збек тіліне мемлекеттік тіл 

мәртебесін беру республикада тұратын 

ұлттар мен ұлыстардың )здерінің ана 

тілдерін қолданудағы конституциялық 

құқықтарына нұқсан келтірмейді» деп 

жазылған. Күнделікті )мірде, жеке 

қарым-қатынаста және діни жора-

ларды орындау кезінде азаматтар )з 

қалауы бойынша )зге тілді таңдауға 

құқылы.

;збекстанда барлық азаматтарға 

мемле кет тік тілді үйренуге және оның 

аумағында тұратын ұлттар мен ұлыс 

тілдерін дамытуға жағдай жасалған. 

Азаматтарға мемлекеттік тілді тегін 

оқытады.

Ел аумағында тұратын сол түрлі ұлт 

пен ұлыс )кілдерінің қарым-қатынас 

құралы әрі этностарды біріктіруші басты 

факторы – )збек тілі.

Б ұ л  р е т т е  ) з б е к  т і л і  м е м л е -

кет аумағында қолданылатын басқа 

Үлкен кісінің толғанысы үлкен ой салды...
Маңайымыз толы мазасыздық. Емхана толы сырқат. Сынаққа толы тағдырлар. 
Карантин – қараңғы түн сияқты боп тұр.
Мұғалім мұңды. Мекке жабық. Қажылық тоқтаған.
Соры қалың адамзаттың сорпасы татымайтын ұрпағы біз боп шыққан жоқпыз ба?

Қиын уақыт еді ғой: ұстаздар ауыл 

мектебінің мәселесін айтты. Пре-

зидент мұқият тыңдады да, еліміздің 

алдында тұрған мақсаттары ж)нінде 

әңгімеледі. Біз Президенттің КСРО 

Халық депутаттарының съез ін-

де с)йлеген с)зін мақтанышпен 

т ы ң д а ғ а н ы м ы з д ы  а т а п  а й т қ ы м 

келеді. Ұстаздармен с)йлесіп болған 

соң Н.Назарбаев к)лігіне отырды 

да, ауылдың оңтүстігіндегі ескі к)к 

клубқа қарай кетті. Президентті біздің 

мектептің түлегі, Жамбыл аудандық 

партиясының бірінші хатшысы Кен-

жебек Омарбаев бастап жүрді. Клубта 

Елбасымен жылы кездесу болды. Ол 

к)п мәселелер ж)нінде айтты, алайда, 

менің есімде балалық шағы ж)нінде 

айтқандары қалыпты. Кейіннен осы 

естеліктерін оның «Нурсултан На-

зарбаев: без правых и левых» атты 

кітабынан да оқыдым. Ол жазбасы 

мынау еді.

«Мені таңертең оятады, есекке 

мінемін де ауылдан шығамын. ;йткені 

жұмысшы ауылында сағат алтыда 

ашылатын нан дүңгіршегіне (қазір 

онда Қарғалы шұға комбинаты бар) 

үлгеру керек. Онда ұзын-сонар кезекке 

тұрамын.  Ешкім кедергі келтірмей, 

кезекте тыныш тұрсақ, түске таман нан 

аламын. Қара нан зілдей ауыр, қыссаң 

саусақ ізі қалады. Үйге бірден он б)лке 

нан әкелу үшін кезекке екі-үш рет 

тұрамын. Бұл нанды ұзақ сақтауға 

болмайды. Бәріміз үшін үлкен қуаныш 

еді».

Қарғалыдағы нан дүңгіршегі тура-

лы Нұрсұлтан �бішұлы айтқалы және 

кітабында жазғалы к)п жыл )тті. Ол 

дүкен қайда орналасқанын сұрастырып 

к)рдім. Сол 90-жылдары Қарғалыға 

келген сапарында Президентпен  бірге 

жүрген Кенжебек Омарбаевтан ж)н 

сұрап едім, ол Елбасы бұл оқиғаларды 

еске алғанын, әлгі дүкеннің қай жерде 

орналасқанын нақты к)рсетпегенін 

айтты.

Анам Ризван Махмұтқызы сол 

нан дүкені  бұрынғы ерлер жатақха-

насының арғы жағында болған дейді. 

Анам да осы күні бетін бақиға бұрған, 

дүкеннің нақты қайда болғанын кім 

к)рсетеді? Жерлестерім Виктор Ни-

китин, Елене Татьянкина және Эду-

ард Гулькин к)мектесті. Біз ол жерді 

таптық. Олардың айтқаны: «Таудан 

солтүстікке қарай ағатын канал суы 

бар. Содан бұрынғы фабрикаға тақау 

маңнан, сол жаққа үлкен арық суы 

бұрылып ағады. Ол су Советскиймен 

(бұрын Ленин, қазір Бейсеуов к)шесі) 

т)мен кетеді. Арық суымен бақша 

және тал-терек суғарылды. Қазіргі 

Бейсеуов пен Жұрынов к)шелерінің 

арасындағы ерлер жатақханасының 

арғы жағындағы алаңқайда к)пке 

белгілі нан дүкені болыпты. Наубай-

хана Қарғалы )зенінің жағалауында 

жақындау маңда, 1960 жылдары шаш-

тараз салынған жерде екен. Нан-

ды арнайы жасақталған ат арбамен 

әкеліпті».

Ол фабрикада наубайхана ғана 

емес, комбинаттың батыс жағында 

ұн тартатын дирмені де болған (қазір 

оның айналасын сайға апаратын жол-

дар шиырлап жатыр). 

Исмаилжан ИМИНОВ

Аталған кітап Тұңғыш Президенттің 

Негізгі  Заңды дайындау мен іске 

асырудағы, еліміздің қазіргі саяси-

құқықтық жүйесін құрудағы басты р)лі 

туралы баяндайды. 

ҚР Тұңғыш Президенті – Елба-

сы қоры атқарушы директорының 

орынбасары Игорь Рогов еліміздегі 

конституциялық құрылыстың тарихы 

қазіргі Қазақстанның және оның саяси-

құқықтық жүйесінің негізін қалаушысы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен тығыз 

байланысын айтты. Ал Конституциялық 

Кеңестің т)рағасы Қайрат Мәми 1995 

жылы жаңа Конституцияны әзірлеу 

туралы шешім қабылдау еліміз Тұңғыш 

Президентінің батыл қадамдарының бірі 

болғанын атап )тті.  

«Биыл астана күні Тәуелсіз Қазақстан-

ның және оның әсем елордасы ның 

негізін қалаушы Тұңғыш Прези дент 

Нұрсұлтан �бішұлы Назарбаев тың 

мерейтойымен сәйкес келіп отыр. Со-

нымен қатар биыл Конституция ның 

25 жылдығы, Елорда мен Ата Заңның 

дамуы бір-бірімен тығыз байланысты. 

Конституцияны жазу, оны жүзеге асыру, 

елорданы әлемнің к)рікті қалаларының 

біріне айналдыру процестері Елбасының 

тікелей басшылығымен жүзеге асты» 

деді Қайрат Мәми. 

К і т а п т ы ң  т а н ы с т ы р ы л ы м ы н а 

Конституциялық Кеңестің құрамы, 

Қазақстанның мемлекеттік құры-

лымдарының басшылары, сондай-

ақ белгілі отандық және шетелдік 

мемлекеттік және қоғам қайраткерлері 

мен ғалымдар қатысты. 

Индира С�ТІМ

тілдермен, оның ішінде ең к)п тараған 

орыс тілімен ұлтаралық тіл болу 

құқығы үшін бәсекелеспейді. ;збек 

тілі ;збекстанның ғылымы мен мәдени 

байлығын паш ету үшін ғана емес, со-

нымен қатар басқа ұлттың азаматтары-

на да ұлттық идеологиялық рух құралы 

ретінде де әсер етеді.

Статистикалық есепке жүгінсек, 

мемлекеттік тілде жергілікті халықтың 

95%-нан астамы с)йлейді. Себебі 

мемлекеттік тілді балабақшадан бастап 

үйретеді. ;збекстандағы мемлекеттік 

ғана емес, барлық жеке және халықара-

лық мектептерде )збек тілін )те жоғары 

деңгейде оқыту міндеттелген. Орта 

мектептерде )збек тілімен қатар 

«Ұлттық тәуелсіздік идеясы» кур-

стары пән ретінде оқытылады. Ел 

Президенті Шавкат Миризеев мырза 

кез келген жиындарда, кездесулерде 

және халықаралық форумдарда ана 

тілінде баяндама жасап, басқаға үлгі 

болады. Осының бәрі )збек тілінің 

шын мәнінде мемлекеттік тіл болуын 

қамтамасыз етіп отыр.

С о н ы м е н  қ а т а р  м е м л е к е т т і к 

органдардағы ресми құжаттар, мемле-

кет тарапынан дайындалатын арнайы 

бюллетеньдер мен журналдар міндетті 

түрде )збек тілінде дайындалады. Одан 

кейін, қажет болса басқа тілдерге ауда-

рылады. ;збек тіліндегі сайттар к)птеп 

ашылып, мемлекеттік тілдегі контенттің 

оқырманы қалыптасты. Теле және 

радиохабарлар, киноиндустрия бағыты 

да )з жұмысын толық )збек тілінде 

жүргізеді. Бүгінгі таңда дүниежүзіндегі 

ең озық кітаптарды )збек тіліне ау-

дару жүйесі мемлекет тарапынан )те 

жақсы жолға қойылған. Бұл жұмыстың 

мемлекеттің жіті назарында тұрғанын 

байқадық.

Соңғы жылдары ;збекстанда ұйым-

дас тырылған ірі халықаралық кон-

ференциялар мен симпозиумдардың 

)зі, негізінен, )збек тілінде )ткізіліп, 

басқа тілдерге синхрондық аудармалар 

жасалады. ;збекстанда аккредитация 

алған к)птеген дипломаттар, оның 

ішінде АҚШ, Франция сияқты елдердің 

Елшілері де бар, к)птеген басқосуда 

баяндамаларын )збек тілінде жасай 

бастады.

;збек тілінің осындай жоғары 

қолданысқа ие болып отырғанына 

қ а р а м а с т а н ,  т і л  с а я с а т ы н  м е м -

лекет әлі де қолдап отыр. Мәселен, 

; з б е к с т а н  Р е с  п у б л и к а с ы  О л и й 

Мажлисі Сенатының Т)рағасы 2018 

жылғы 13 желтоқсанда Парламенттің 

жоғарғы палатасының отырысында 

жасаған мәлімдемесінде «;збекстан 

Республикасының мемлекеттік тілі ту-

ралы» заңының орындалуы к)ңілімізді 

алаңдатады» деп, әріптестерінің на-

зарын осы заңның ережелерін жүзеге 

асырудағы бірқатар мәселелерге аудар-

ды және �ділет министрлігіне заңның 

орындалуына қойылатын талаптарды 

күшейтуді ұсынды.

Бұл бағыттағы келесі саяси қадам – 

;збекстан Республикасы Президенті 

Ш.Мирзиеевтің 2019 жылғы 21 қазанда 

)ткен )збек тіліне мемлекеттік тіл 

мәртебесінің берілуінің 30 жылдығына 

арналған салтанатты жиналыста 

с)йлеген с)зі. Мемлекет басшысы 

)збек тілінің «ұлттық бірегейлік пен 

мемлекеттік тәуелсіздік символы, ора-

сан зор рухани құндылық» ретіндегі 

маңызын атап )тіп, «мемлекеттік 

тіл мәселесі ұлттық идеяның басты 

ұстанымдарының бірі болуы керек» деп 

атап )тті.

Сол күні Президент «;збек тілінің 

мемлекеттік тіл ретіндегі р)лі мен 

беделін түбегейлі арттыру ж)ніндегі 

шаралар туралы» Жарлыққа қол қойды. 

Онда саяси және құқықтық құжат 

ретінде мемлекеттік тілді дамытудың 

бірқатар маңызды шаралары белгіленді, 

с)йтіп, ;збекстанда жаңа тілдік модель 

қалыптаса бастады.

Биыл, 28 ақпандағы отырысын-

да ;збекстан Сенаты «Азаматтық 

туралы» заңның жаңа редакциясын 

мақұлдады. Бұл жерде басты )згеріс, 

ол азаматтық алу үшін қойылатын та-

лаптардын бірі – )збек тілін меңгеру. 

Заң дайындаушылардың мәлімдеуінше, 

мұндай талаптар к)птеген дамыған 

елдердің заңдарында бар және оны енгізу 

;збекстан азаматтығын алғысы келген 

тұлғалардың мемлекетке, ұлтқа деген 

құрметін арттырады.

2020 жылдың 25 сәуірінде ;збек-

станның �ділет министрлігі «Мем-

лекеттік тіл туралы» заңның бұзыл-

мауын қамтамасыз ету мақсатында 

дайындалған «�кімшілік жауапкершілік 

кодексіне» )згертулер енгізу туралы 

заң жобасын талқылау үшін жариялап, 

Кодексте 42-бапты келесі 2 б)ліммен 

толықтыруды ұсынды.

1-б)лім: Азаматтардың тәрбие мен 

білім алуда тілді еркін таңдау құқықтарын 

бұзғаны, тілді пайдалануда кедергілер 

мен шектеулер туғызғаны, мемлекеттік 

тілге, сондай-ақ ;збекстанда тұратын 

ұлттар мен ұлыстардың басқа да тілдерін 

елемегені үшін 1-ден 2-ге дейінгі базалық 

есептік шамаға (223 мыңнан 446 мың 

сомға дейін) айыппұл салуды к)здейді.

2-б)лім: Мемлекеттік органдар мен 

ұйымдардың жұмысында мемлекеттік 

тіл туралы заңнаманың талаптарын 

сақтамаған лауазымды тұлғаларға 2-5 

базалық есептік шамаға дейін (446 

мыңнан 1,115 млн сомға дейін) айыппұл 

салуды к)здейді.

Құжатты әзірлеушілер кодекске 

қосымша мемлекеттік органдардың 

жұмысын мемлекеттік тілге к)шіруді 

қамтамасыз етуге, лауазымды тұлға-

лардың жауапкершілігін арттыруға, 

сондай-ақ мемлекеттік тілге деген 

қызығушылықты дамытуға және арт-

тыруға мүмкіндік беретінін және басқа 

мемлекеттерде (Украинада тіл туралы 

заңның бұзылуы 3400 ден 6800 грн-ға 

(1,3 тен 2,5 млн сомға) дейін, Литвада 

86-дан 173 еуроға (944-тен 1,9 млн 

сомға) дейін, Латвияда 35- тен 285 

еуроға (384-тен 3,1 млн сомға) дейін, 

қайта бұзушылық кезінде 285-тен 710 

еуроға (3,1-ден 7,8 млн сомға) дейін, 

Тәжікстанда 30-дан 40 есептік шамалар 

(1,7-ден 2,3 млн-ға дейін) айыппұлдар 

салатынын атап )тті.

М е м л е к е т т і к  т і л д і  қ о л д а у д ы ң 

)збекстандық моделін басқа да елдер, 

оның ішінде қазір халық санының 

70%-ын қазақ ұлты құрайтын Қазақ-

стан да тәжірибе ретінде пайда лан са, 

қазақ тілінің р)лі артып, Қазақстан 

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

Қасым-Жомарт Тоқаевтың жақында 

ғана «Ана тілі» газетіне берген сұх ба-

тында айт қандай, «мемлекеттік тіліміз 

ұлтаралық қатынас тіліне айналатын» 

еді.

Руслан ЕРГЕШБАЙҰЛЫ

солқылына сүйсініп, шынтақтың 

шықшытқа тигенінен шабыт алып, 

соғылған гонгтың даусынан бабалар 

үнін естігендей рухтанып отырдық. 

Сосын...

Сосын бір жеткеніміз, байдың оры-

нына банкир, бидің орынына бикеш-

тер ақыл айтып, ақынды алаңнан іздеп, 

әншіден пәтуа сұрап, ақсақалдың оры-

нын асаба, әженің әңгімесін әлеуметтік 

желі алмастырды. Отбасыңның сыры-

нан, сериалдың сюжеті қызық болған 

заманға жеттік. Шоусыз күніміз бат-

пай, шоуменсіз таңымыз атпай, бизнес 

ашсақ вайнерден бата сұрап кеттік...

Т о й м е н  ұ й ы қ т а п ,  т о п ы р м е н 

ояндық. 

;неріне )ресі, сымбатына сың-

ғырлаған үні жарасқан әнші ұлымызды 

әлем таныды.  Т)ріне шығарды, 

т)бесіне к)терді.

�йтсе де, Президентіміз айтқан-

дай әлемнің ниеті бұлыңғыр, ындыны 

б)лек боп тұр.

Пандемияның кезінде үлкен ұйым-

дардың )зі қауқар к)рсете алмай, 

к)шбасшы елдер к)рпені )зіне тартуда. 

«Е, Қазақ, сенің жұдырығың қатты, 

жұлдызыңның үні тәтті екен» деп 

есіркеп отырған ешкім жоқ. 

Қажымұқан Еуропаның есін алып, 

есімін жаттатқан кезде де, Мұстафадай 

есіл еріміз есігінде жатқан кезде де 

бүйрегі бізге бұрыл май, бедірейген 

қоғам ғой, бұл...

�міренің әні Париждің аспа-

нында әуелеп, сұлтан сүйек, бекзат 

болмыс, бұғағы салбыраған буржуаз 

мырзалардың )зі таңғалғаннан кейін де 

«қазақтың к)ші алға жүрсінші» деген 

жанашыр жұрт болған жоқ. Керісінше, 

талантымызға орай жеген тая ғымыз, 

қабілетімізге орай к)рген қор лығымыз 

ғана есте.

Біз кеше, «Той к)п, тамада болсам 

да аштан )лмеспін, офис к)п, охрана 

болсам да нанымды табармын» деп 

жүргенде, дүниенің дидары )згеріп 

кетіпті.

Бүгін-ертең той жоқ, офис жабы-

лып жатыр...

«Тарих таразысында қазақтың 

тағдыры тұр»...

Болашақта дені сау ұлт ретінде 

сақталып қалу, ары қарай ақырымыз 

тақыр болмай )сіп-)ну – бәрімізге 

ауыр салмақ, Алла алдындағы аманат 

боп тұр.

Соны терең сезініп жүрміз бе?

Бірдеңе деп айту қиын...

Бүтіндей отарсызданбаған жұртқа 

Отанның қадірін қалай түсіндіресің?!

Ұзақ уақыт мемлекеттік жүйесін 

)зі құрып, )зі басқара алмаған елге, 

мемлекетшілдіктің жағымпаздық емес 

екенін, жанашырлықтың ортаңнан 

шыққан билікпен жауласу емес екенін 

қалай жеткізе аласың?

«Жемқор болсам да, жақы ныма 

қамқор болайын» деген «тұл ғалардың» 

елім деген тамырына қан жүгіргенше, 

есеміз кетіп, ескегіміз қайраңда қап 

кетпейтініне кепілдік бар ма? �лде, 

әне-міне )тпелі кезең артта қалып, 

арғы жағалаудың берекелі белесі 

ағараңдап, к)рініп қалар ма екен?

�лемді топан су басқанда Нұқтың 

(ғ.с.) кемесінде адам да, хайуан да қатар 

отырған. Бір-бірін түсінген.

�леуметтік желідегі елірген елге 

пандемия түгілі жайшылықтың )зінде, 

қазаққа )зара махаббат пен мейірім ке-

рек екенін, )кпемен басталып, )лімге 

қиып тынатын құн тартқызар кеуде 

мен кесірлі мінездің түкке керегі жоқ 

артық жүк екенін кім түсіндіре алады. 

Қалай ұғындырады?

«Мен аш болсам да,  елім тоқ 

болсын, )згеден қиянат к)рсем де, 

)зім әділ болайын» деген перзенттер 

тәрбиелеп, к)птеп к)шке қоса алдық 

па?!

«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей 

ұстап», топқа түсетін толымды ұр-

пақ ты )сіре алмасақ, «битке )к пе леп, 

тоныңды отқа жаққаның» кімге керек?!

Не болғанда да жағдай мәз емес. 

Т)ңірегімде сау адамнан г)рі ауырған 

таныс к)п. Жақсылық )з алдына 

ғой, пенделердің соңғы жылдардағы 

қатыгездігі мен қанағатсыздығы, 

ымырасыздығы мен ысырапшылдығы 

еске түсіп, кейде жаман боласың...

Біз бер жақтағы чип пен вакси-

наны айтып жүргенде, бұл жағдай 

Алланың )зінен т ікелей келген 

азап боп жүрмесін. Жаман айтпай, 

жақсы жоқ. Дәрігер мен )кіметті, 

Бил Гейтс пен Уханды умаждап жүр-

генде, пендешілігімізге тәубе қып, 

Құдайымызға иман айтуға шамамыз 

келмей қап жүрмесін...

Президент «тойдың уақыты емес, 

ойдың уақыты» дегесін ойланып 

жатқан шығармыз...

Кәрі тарих не дейді?

Мұндайда, «бал арасындай ауыз-

бір шілік пен құмырсқадай үнемшілдік-

тің, тамшыдай тынбас еңбекқор-

лық пен қара жердей тыпыр етпес 

сабырлылықтың» ең керек кезі осы 

дейді...

Мұхамеджан ТАЗАБЕК,
Қазақстанның Еңбек сіңірген 

қайраткері
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ала арманның көбі зеңгір көкпен, аспанмен ұласып жататыны белгілі ғой. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың да бала күнінде ұшқыш болуды армандағаны 
көпшілікке аян. «Бір қызығы – сол кезде менде бір құпия арман 
болды. Мұнар басқан көгілдір көп таулардың тым болмаса ең берісінің 
шыңына бір шықсам шіркін деп көксейтінмін. Бұл асқақ арманның қай 
кезде кеудемде пайда болғаны есімде жоқ. Бесте ме екем, әлде жеті 
жастамын ба... Бірақ көз арбаған әлгі шыңға он төрт жасымда табан 
тірегенім жадымда. Қазір өмірімнің үштен біріне жуығы бітпейтін ресми 
сапарларда, дәлірек айтсам, республика ішінде немесе әлемнің түрлі 
елдеріне ұшу сапарларымен өтіп жатқан шақта, нағыз самғау сезімін алғаш 
ұшаққа отырған кезде емес, әлгі көгілдір таудың шыңында тұрып төменге 
– маған бейне алып география картасы сияқты көрінген жазық далаға 
қараған сәтте сезінгенімді түсінемін. Мидай жазық дала солтүстікке қарай, 
көз жетпес көкжиекке дейін жазылып жатты, ал мен тұрған биіктің етегі 
шапшыма тік болатын. Бейне зәулім үйдің алып терезесінен қарап тұрғандай 
бойымды өзгеше толқыныс пен шаттық сезімі билегені бар» дейді Елбасы 
бір естелігінде. Ресми сапарларда Елбасын зеңгір көкпен тасыған ұшқышты 
іздеп, сұхбаттасқымыз келгенде де биіктіктің сырын, қиындығы мен әсерін 
сұрауға тырыстық...

ЕЛБАСЫ 
ҰШАҚТЫҢ ШТУРВАЛЫНА 
ОТЫРҒАН ЕМЕС 

Ербол ОСПАНОВ,
Тұңғыш Президенттің бірінші шеф-пилоты:

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

– Ербол Абылайұлы, ұшқыш болу 
– бала арман ба? �детте, баланың бәрі 
ұшқыш болуды армандайды, алайда ол 
арман бәрінде бірдей орындала бермейді 
ғой...

–  ; с к е м е н д е  т у ы п - ) с т і м . 

Қаламыздағы Маяковский атындағы 

№20 мектепте оқыдым. �кем метал-

лург еді. Біздің мектепте, негізінен, 

металлургтердің балалары оқыдық. 

Педагогтарымыздың да, әдетте, әйел 

адамдар ғой, к)пшілігі металлургтердің 

жарлары еді. Сондықтан ол мектептің 

ұстаздары мен оқушылары үлкен отба-

сы іспетті болдық. Демек, мектепте та-

лап қатаң. Сабақты )те жақсы оқытты. 

Иә, барлық сыныптас ұлдар ұшқыш 

болуды армандадық. ;скеменде біздің 

№20 мектептің негізінде құрылған 

«Жас авиаторлар мектебі» болатын. 

Соғыс ардагерлері, аэропортта жұмыс 

істейтін комсомолдар, металлургтер 

сабақ беретін. 9-10 сыныпта оқып 

жүргенде, сенбі-жексенбінің кешінде 

сол мектепке баратынбыз. Арманнан 

шындыққа дейінгі уақыт аралығында 

осы мектептегі қызықты, арманшыл, 

әсершіл сәттер, училищедегі қиын, 

сын сағаттар бар. ;зіңіз айтқандай, ар-

ман баршамызды тербеген еді. Соңыра 

қатарымыз сирей бастады. Ақыр 

түбінде авиаторлар мектебін сынып-

тасым Виктор екеуіміз ғана тәмамдап, 

ұшқыштар училищесіне бет алдық. 

Мен Саратов түбіндегі Краснокутск 

ұшқыштар училищесіне оқуға түстім. 

Виктор әскери ұшқыштар училищесіне 

түсіп, бірінші курстан соң оқуды тастап 

кетті. Ары қарай 1985 жылы Ленин-

град қаласындағы Азаматтық авиа-

ция академиясын бітіріп, инженер-

ұшақ мамандығын алдым. Міне, менің 

орындалған арман жолым осылай 

басталған...

– Ұшқыш болу қиын ба? Мәселен, 
денсаулығыңды ұдайы тексеріп тұруың 
керек, ұдайы салауатты 7мір салтын 
ұстану керек дегендей...

– Иә, әр алты ай сайын медицина-

лық комиссиядан )тесің. Қан құ-

рамындағы холестеринді, қанттың 

м)л шерін тексертесің, қанның жалпы 

сынамасын тапсырасың... Велосипед 

тебесің. Денеңе бірнеше датчикті жап-

сырып, әртүрлі қиындықта педальді 

айналдырып, тексеріп отырады. Бірақ 

ұшқыш болу үшін денсаулықты тек-

серту соншалықты ауыр емес деп 

ойлаймын. 

Медицинадан )зге де қиындықтар 

бар. Мәселен, менің сыныптасым 

Виктор неге оқуын аяқтамай кетті 

деп ойлайсыз. Себебі тәртіп қатаң. 

Мектепті жаңа бітірген жел)кпе боз-

бала училищеге барғанда шашын 

тықырлап алдыртып, әскери сапқа 

тұрып, солдаттың жарғысын жатқа 

біліп, казарманың қатаң тәртібіне 

к)ндігуі керек. Училищеде әскерден 

келгендер де болды, оларға тәртіп 

үйреншікті жағдай еді. Мектепті жаңа 

бітіргендерге бұл тәртіптің қиындау 

соққаны рас. К)бі әскери оқудың 

қиындығын айтады. Виктор да, мен де 

мектепте жақсы оқығанбыз. Біздерге 

оқу қиын соқты дей алмаймын. Алай-

да, тәртіптің күрделі к)рінгені рас. Ке-

зекпен казарманы тазалайсың, ыдыс 

жуасың, нарядқа шығасың. Нарядта 

болғандықтан сабаққа қатыспады ғой 

деп ешкім басыңнан сипамайды. Түн 

қатып отырып қатыспаған сабақты 

үлгеріп оқуың керек. Тәртіпті сақтаған 

курсанттың )зі айына екі рет нарядқа 

түседі. Ал тәртіп бұзсаң, айына б)рт-

бес рет наряд жазылып, сабақтан 

сонша қалдың деген с)з. Оның бәріне 

үлгеріп оқу, әрине, тіптен қиындай 

түседі. Үлгерімің т)мендесе оқудан 

бірден шығасың. Гимнастеркаңның 

жағасы әппақ, кір шалмай тұруы 

керек. Оны күніге жуып, тазалап, 

үтіктеп, тігіп үйрену де бір )нер. 

Дұрыс тікпесең немесе кірленіп 

қалса, старшина жұлып алып, қайта 

тіктіреді немесе наряд беруі мүмкін. 

Үш айлық жас әскери қызметкердің 

курсынан )ткізе сала, он жеті жасар 

жас)спірімнің қолына қару беріп, 

қарауылға қояды. Қарауылдың да )з 

тәртібі, жарғысы бар. Түнімен к)з 

ілмей тұрудан б)лек, күзет алмасуға 

келген адам жарғыны бұзды ма, әуелі 

ескертіп, сосын к)здеп атуың керек 

деп үйретеді. 17 жасар баланың қару 

ұстауы, к)зі тірі адамды к)здеп атуым 

керек деп ойлауының )зі ауыр ғой... 

Осындай қиындықтарды еңсеріп 

барып, түрлі күрделі жаттығулардан, 

дайындықтан )ткен соң ғана ұшақты 

тізгіндейсің. Ал оның ләззатын тілмен 

айтып жеткізе алмаспын. 

– 1992-2009 жылдар аралығында 
Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаев тың шеф-пилоты болған 
екен сіз. Елбасы қандай жолаушы бол-
ды? Қандай да бір қиын жағдайларға 
кезік тіңіздер ме?

– Президентті шетелдерге алып 

ұшатын ұшқышты таңдауда бірінші 

санатты маман болуы, ұшудың үздік 

техникасын меңгеруі керек деген 

секілді талаптар бар. Тәмамдаған 

оқуым да, жасым да (ол кезде 37-де 

едім) сай келген болуы керек, Пре-

зидент мінген ұшақты тізгіндейтін 

болдым.

Ең алғаш 1992 жылы 30 сәуірде 

Ту-154 ұшағымен Шымкент пен 

«Байқоңыр» космодромына апардым. 

Ол кезде ұшақта Президентпен қатар 

Түркияның сол кездегі Премьер-

министрі Сүлеймен Демирел де бар 

еді. Ал алғашқы шетелдік сапарымыз-

да 1992 жылы мамыр айында, Хель-

синкиге саммитке бардық. Елбасымен 

17 жыл бірге ұштық. �депкіде бірінші 

санатты Ту-154-пен ұштық. Одан 

кейін посткеңестік елдерде бірінші бо-

лып Боинг-747 ұшағымен сапарларға 

шықтық. Осы ұшақпен АҚШ-қа 

бірінші ресми сапарға шықтық.

Енді Елбасы қандай жолаушы 

еді деген сауалыңызға жауап беріп 

к)рейін. Ол )те тәртіпті жолаушы. 

�детте, ұшақта жұмыс істейді. Ұшаққа 

отырғанда бас жолаушыға ұшу және 

қону кезіндегі ең қауіпсіз жерді айтып, 

қауіпсіздік белдігін тағуын сұраймын. 

Ол бәрін түсінеді. Ешқашан  тәртіп 

бұзған емес. ;з тарапымнан кездейсоқ 

жағдайларды болдырмауға бар күшімді 

салдым. Негізі ұшқыш ешкімді таңдап 

жатпастан, жолаушының барлығының 

қауіпсіз  ұшуына жауапты.  Бірақ 

барлық ұшу сапары бірдей деп айта 

да алмайсың. Ауа температурасы, 

желдің бағыты, аэронавигациялық 

ж а ғ д а й ,  ә р  ә у е ж а й д ы ң  ж о л ы  д а 

әртүрлі. Осының бәрін қаперге алып, 

жолаушыларға ыңғайлы болуын алдын 

ала ойластырасың. Сондықтан да «ұшу 

сапары жерде жүргенде басталады» деп 

ұстаздарымыз к)п айтатын. Ал қандай 

да бір қауіпті жағдайларды кейін еске 

алу әсерлі шығар, бірақ ол оқиғаға 

қатысу керемет әсер сыйлайды демес 

едім. Сондықтан ондай жағдайларды 

болдырмау біздің міндетіміз. �р алты 

ай сайын тексерістен )тіп тұрамыз 

дедім ғой. Сол кезде қауіп-қатердің 

ықимал нұсқалары бойынша арнайы 

жаттығулардан )теміз. Сондықтан 

ондай жағдайларға түспеген дұрыс дер 

едім. 

– Елбасы да ұшқыш болғысы кел генін 
білетін шығарсыз. �уеге к7те рілген кезде 
әуе кемесін басқарып к7руге ниеттенбеді 
ме?

– Елбасы – ұшақты емес, елді 

басқаратын тұлға. Ол оны ешуақытта 

ұмытқан емес. Тағы да қайталап ай-

тайын, ол )те тәртіп жолаушы. Біздің 

әуе кемемізге отыратын кейбір жолау-

шыларға Елбасын ұдайы үлгі қылғым 

келеді. �р қызметтің, әр мамандықтың 

)з ережесі, тәртібі бар. Нұрсұлтан 

�бішұлы сол тәртіпті білді және қатаң 

сақтады. Иә, кабинаға кіріп, ұшақтың 

жағдайын сұрап, терезеден қарады. 

Алайда, ұшқыштың орнына отыруға 

тырысқан емес, себебі ол тәртіпке 

қайшы әрекет болатын еді. Елбасы 

ұшақтың штурвалына отырған емес, 

бірақ елді басқаруда талмай еңбек етті 

деп ойлаймын.

– Осы кезге дейін 21 мың сағат ұшқан 
екенсіз. Қалыптан тыс жағдайлар болды 
ма?

– Двигательдің жұмыс істемей 

қалуы, )ртенуі, ауа райының )згеруі, 

екінші айналып барып қону, қосалқы 

аэродромға қону секілді оқиғалар 

қалыптан тыс жағдайлар деп атала-

ды. Бұрнағы бір жылдары ;скемен-

Алматы бағытында жолаушылар та-

сымалдайтын ЯК-40 ұшағымен әуеге 

к)терілген едік. Ортадағы двигатель 

)ртенді. Ұшқанымыз сол еді, майдың 

қысымы т)мендеп кетті. Оның себебін 

анықтап жатқанда двигатель жана 

бастады. Мұндай жағдайда белгілі 

алгоритм бар, сол тәртіппен жұмыс 

істеу керек. �уелі )рт с)ндіргіштерді 

іске қосасың, Авариялық жағдайды 

жариялап, қайта айналып ;скеменге 

қонатынымызды ескерттік. Қонғанда 

ұшу жолағына )рт с)ндіргіш маши-

налар, жедел-жәрдем жақындады. 

Авариялық кесте тәртібі  солай. 

Жағдайды жерге хабарлағанда хабар-

ламаны қабылдап алған диспетчер )з 

алгоритмі бойынша жұмыс істейді. 

Ұшақта 32 жолаушы бар еді. 

Түрлі жағдайлар болады ғой. Бірақ 

экипаж мұндай кезде не істеу керегін 

анық біледі. Себебі тренажерде осын-

дай жағдайлардың алдын алу үшін 

сағаттап дайындаламыз. Тіпті бір дви-

гатель істен шықса да, екіншісінің күші 

жетеді.  Қауіпсіздікті сақтау үшін ұшақ 

жақын маңдағы әуежайға қонуы, ал 

жолаушылардың ештеңені байқамай 

қалуы да мүмкін. 

– Ең алғашқы сапарыңызда Ан-2 жүк 
ұшағымен Марқак7лге 1,5 тонна вакцина 
апарған екенсіз. Зейнетке шығар алдында 
да Лондонға 30 тонна медициналық маска 
мен EЖВ аппаратын жеткіздіңіз. Бұл 
кездейсоқтық па?

– Кездейсоқтық деп ойлаймын. 

Заңдылықты іздесек, оны да табуға бо-

латын шығар. Иә, алғашқы жұмыс ор-

ным ;скеменде ең алғаш жүк ұшағымен 

жәшік-жәшік вакцина апарып едік. Не 

вакцина екенін білмеймін. Ол кезде 

ешқандай карантин де болмаған еді. 

Қыс мезгілі ғой, сол кездегі қажетті 

жоспарлы вакцина  шығар.  «Бо-

инг-767-300» ұшағымен 5 маусым-

да Лондонға қондық. Бұл жүк ұшағы 

емес еді. Бірақ COVID-19 вирусының 

кесірінен ұшақтардың тоқтағаны белгілі 

ғой. Жүк ұшақтары ғана ұшты. Жолау-

шылар ұшағынан креслоларды алып, 

гуманитарлі жүкті – Бейжіңнен келген 

30 тонна респиратор мен ;ЖВ ()кпенің 

жасанды вентиляциясы) аппаратын 

Лондонға жеткіздік. 

– К7птеген қалаларда, мемлекет-
терде болдыңыз. Ол қалалар мен мем-
лекеттерде қаласыздар ма, әлде кері 
ұшып кетесіздер ме? Бір күнде екі бірдей 
қалада, тіпті екі б7лек құрлықта болудың 
әсері қандай?

– Президентпен ұшқанда 2-3 күн, 

демалыс болса 10-14 күн жүреміз. 

Қонақүйде демаламыз. Ал Нұрсұлтан 

�бішұлы ұдайы жұмыс істеп жүреді. 

Ұшақта да конференц-залда немесе 

жұмыс кабинетінде жұмыс істеп оты-

рады. Б)тен елге барғанда да түрлі кез-

десулер, жиындарға қатысады. Маған 

оның еңбекқорлығы қатты ұнайды. 

Иә, бір күнде екі бірдей қалада жүретін 

күндеріміз де болады. Мысалы, қаңтар 

айында Малайзияда 40 градус ыстық. 

Біз жазғы киіммен ұшаққа отырамыз 

да, сегіз сағаттан соң 40 градус аязы бар 

астанаға қонып, сыртқа қысқы киіммен 

шығамыз. Таңда малай асханасынан 

дәм татсақ, ұшақта түстеніп, кешкі асқа 

астанада ет жейміз. 

– Бұл организмге ауыр емес пе?

– �рине, ауыр. К)птеген адам 

мұндай климаттық жедел ауысу-

ды к)тере алмайды. Бірақ біз үшін 

қалыпты жайт. Президентпен ұшудан 

б)лек, жолаушыларды да тасыдым ғой. 

Біз температураның ғана емес, сағат 

белдеуіне қатысты да контрастарға жиі 

кезігеміз. Бізде Астана-Сеул рейсі бар. 

Сеул мен Нұр-Сұлтанның арасындағы 

айырмашылық 3 сағат. Астанаға кел-

ген соң Астана-Лондон рейсімен 

ұшсаң, Лондон мен Нұр-Сұлтанның 

арасында алты сағат айырма. 

2005 жылы, жыл соңында Пре-

зидент сайлауы болды. Air Astana-

да жұмыс істеймін. Президент сай-

лауына жауаптымын. Үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргіздім. Сайлау күні 

Сеулде ең бірінші болып дауыс бердік. 

Себебі жаңа ғана айтып )ткенімдей, 

үш сағат айырма бар, астанада сағат 

т)рт болғанымен, Сеул де таңғы жеті. 

Біз сол жерде дауыс беріп бастадық. 

Президенттің жеке күзетінің сол 

кездегі бастығы Аман Смағұлұлы 

Шабдарбаевқа хабарластым да: «Air 

Astana дауыс беруді бастады» дедім. 

Нұрсұлтан �бішұлы таңғы сағат ал-

тыда оянғанда «Air Astana дауыс бере 

бастады» деп ескерткен. Елбасы «Не 

айтып тұрсыңдар, дауыс беру жетіде 

ғой» деп таңырқаған екен, «Ербол Се-

улден солай хабарлады» депті. Міне, 

сол сайлауда Air Astana ең бірінші 

болып дауыс берген еді. Лондондағы 

Air Astana )кілдігі алты сағат уақыт ай-

ырмасымен, сол сайлауда дауыс беруді 

ең соңынан аяқтаған еді. Осылайша, 

біз сол сайлауда дауыс беруді елден үш 

сағат бұрын бастап, алты сағат кейін 

аяқтаған болатынбыз. 

– Ұшар алдында қандай тексеру мен 
арнайы процедуралардан 7тесіздер?

– Алты айда бір рет медициналық 

тексеруден )тетінімізді айттым. Одан 

б)лек ұшар алдындағы медициналық 

тексеріс бар. Алкоголь, нашаға қатыс-

ты таңдау әдісі арқылы тексеріс 

жүргізеді. 

– Ұшқыштардың кәсіби наным-
сенімі бар ма?

– Жоға, ондай мәселе жоқ. Наным-

сенім дегенде «алдыңнан қара мысық 

жүгіріп )тсе жолың болмайды» деген 

секілді ме?

– �уежайда қара мысық жүгіріп 7туі 
мүмкін бе?

– Негізі мүмкін емес. Бірақ бірде 

ұшақ алдынан қара мысық жүгіріп 

)ткен еді .  ;скеменнен ұшқалы 

тұрғанбыз. �уежай  аумағы қатаң 

күзетіледі, мысық жүрмеуі керек еді. 

Енді, мыңнан бір, әлде миллион-

нан бір дейміз бе, кездейсоқ сондай 

жағдай болды. Ұшайын деп тұрсақ, 

қара мысық жүгіріп )тіп кетті. Соқыр 

сенімге  салсақ жолымыз болмай-

ын деп тұр. Кері бұрылып та, кете 

алмайсың. Ұшақ к)лік емес. Жол 

тар, бұрылуға мүмкіндік жоқ. �рбір 

ұшқыштың кәсіби дайындығы мықты 

болса, қара мысық та, басқа да кедергі 

бола алмайды. Дұрыс ұшып, дұрыс 

қондық.

– Ал қандай да бір жағдаймен 
әуежайға қайта қонатын болсаңыздар, 
ол ұшқышқа қиын ба? 

– Ұшақтың ұшқандағы және 

қонардағы салмағы әртүрлі болады. 

Нақтырақ айтсам, ұшақ ұшқан уа-

қыттағы салмағымен қонатын шығар, 

бірақ қиындау жағдайда қонады. 

Себебі ұшақтың құрылысы солай 

жасалған. Толық бакпен, 180 тон-

на салмақпен ұшса, 140 тоннамен 

қонуы керек болса, әуеде 40 тонна 

керосинді жағуы керек. Ал ұша сала сол 

әуежайға қонатын болсаң, керосинді 

жағып үлгермейсің. Қонуын қонасың-

ау,  бірақ үлкен салмақпен жер-

ге жақындайсың. Кейбір ұшақтарда 

жанар-жағар майды т)гу жүйесі бар, 

кейбірінде жоқ. Не тәуекел деп тас 

жұтып артық салмақпен қонасың, не 

бір айналып ұшып, керосинді жағасың. 

Сеулде сондай жағдай болды. Біздің 

ұшақта керосинді т)гетін жүйе бар еді, 

алайда, т)гу зонасы к)рінбей қалды. 

40 тонна керосинді т)ксең экологияға 

зиян. Сол үшін әуеде 2 жарым сағаттан 

артық ұшып, керосинді жақтық та, со-

сын қондық. 

– Ұшақта алаңдайсыз ба? Жолау-
шыларға не туралы айтпайсыздар?

– Ұшқыштар мектебінде алаңдауға 

да, толқуға да, әсерленуге де болмай-

ды, тапсырманы мүлтіксіз орындау 

ғана маңызды деп үйретеді. Ұшқанда 

сезімге ерік бермеу керек. Кәсіби 

ұшқыш кез келген жағдайда да салқын 

сабырмен жұмыс істегені дұрыс. Бізге 

осы әдетті әбден сіңіріп тастаған. 

Сондықтан ұшқанда мазаланбайсың. 

Бәрі бақылауда болады. Ұшқыш бо-

луды батырлардың мамандығы дейді 

ғой. Ал бізді «батырлық кәсібилік 

аяқталған тұста ғана басталады» деп 

оқытқан. Училищенің бірінші кур-

сынан кәсіби болуды үйретеді. Одан 

кейін де әр алты ай сайын сынақ 

тапсырамыз. Күнде жаттығамыз. 

Сондықтан ұшақта алаңдамаймыз. 

Ал енді қандай да бір жағдай бола 

қалса жолаушыларға не айтамыз? 

Кеңес Одағында жолаушыларға 

мүлдем ештеңені хабарламайтын-

быз. ;скеменде двигателім істен 

шығып, апатты жағдайда қондық 

дедім ғой. Мысалы, сол кезде жо-

лау шыларға ештеңе айтпадық. Дви-

гатель жанғанымен, жолаушылар 

ол жайынан бейхабар болды. �уе-

жайға қонғанда ұшақ терезесінен 

жақындаған жеделжәрдем мен )рт 

с)ндіргіш к)ліктерді к)ргенде ғана 

жағдайды түсінген шығар. Негізі, бұл 

дұрыс емес. Біз қандай жағдайды да 

жолаушыларға хабарлауға міндеттіміз. 

О л а р д ы ң  д а й ы н д а л у ы н а  у а қ ы т 

беруіміз керек. «Құрметті жолаушы-

лар, бізде осындай жағдай болып тұр. 

Бәрі біздің бақылауымызда. Бірақ 

әрі қарай ұша алмаймыз» деп бәрін 

түсіндіріп айтамыз. 

– �детте, жүргізушілер 7зінің к7лігін 
жақсы к7реді. Түрлі жылы с7з айтып 
қояды. Сіздер ше, ұшақтарыңызға 
құрметті қалай білдіресіздер?

– �рине, біз де ұшағымызды жақсы 

к)реміз, құрметімізді білдіреміз. Ұшар 

алдында «Қарлығашым, дайынбыз 

ба?» деп тілдесіп қоямыз. Айналып 

шығып, қанатын сипаймыз. Қонған 

соң да ұшақтың темірінен аялай ұстап, 

рақметімізді айтамыз. «Бүгін жақсы 

ұштық, к)п рақмет, қарлығашым» деп 

қоямын )з басым.    

– Бір сұхбатыңызда қазіргі Пре-
зидент Қасым-Жомарт Тоқаевты борт-
радист болды деп едіңіз. Сол оқиғаны 
біздің оқырманға қайталап айтып 
бересіз бе?

– 1995 жыл еді ғой. Президент сай-

лауында 92% дауыс пайыз жинаған еді. 

Н.Назарбаев Оңтүстік Кореяға ресми 

сапармен баратын болды. Қытайдың 

үстімен ұшып бара жатқанда маған 

Қытай мемлекетінің т)рағасына 

Нұрсұлтан �бішұлының жеделха-

тын жіберу керек екенін айтты. Мені 

Президенттің ұшақтағы кабинетіне 

шақырды, ал жанында сол кездегі 

Сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт 

Тоқаев отырған еді. Ол кісі жеделхатты 

ағылшын тіліне аударып берді. Алайда, 

Қытайдың әуе қозғалысын басқаратын 

диспетчер менің ағылшын тіліндегі 

хабарламамды түсінбей, жеделхат-

ты қабылдамай қойды. Бірнеше рет 

қайталап оқыға ныма қарамастан, еш 

нәтиже шықпады. Бортта америкалық 

та бар еді, алайда, қытайлар оның да 

с)зін түсінбеді. 

Үрімшіден асып кеттік, Қытайдың 

жартысынан к)п б)лігін ұшып )ттік,  

жеделхат әлі де жеткен жоқ. Сосын 

Сыртқы істер министріне жолықтым. 

Мәселені түсіндіріп, жеделхат мәтінін 

ауыстыруды ұсындым. Ол кісі мұның 

ресми құжат екенін, )згертуге болмай-

тынын айтты.

Ең соңында Тоқаевтың )зі каби-

наға келіп, құлаққап тағып, жедел-

хатты оқыды. Бейжің сол жеделхатты 

қабылдап, жауап ретінде құттықтау 

жолдады.

Яғни сол сапар Тоқаев борт-радист 

болып жұмыс істеген ерекше ұшу са-

пары еді.

– �ңгімеңізге к7п рақмет!

�ңгімелескен 
Қараг7з СІМ�ДІЛ
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Ө
ркениетті елдер үшін ресми немесе бейресми БАҚ бетінде Мемлекет басшысы туралы ашық әңгіме айту, тіпті ол туралы 
пікірталастардың өрістеп жатуы – заңды да қалыпты құбылыс. Құдды сол сияқты біздің елде де ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев туралы тәуелсіздік алған күннен бері оңды-солды әңгімелер аз айтылып жүрген жоқ. Бұл ретте оңды тұрғыдан, 
жанашыр ниетпен айтылып жүрген сыни пікірлердің жөні мүлде бөлек, әрине. Яғни ел дамуына, береке-бірлікке, ұлт болашағына, 
мемлекет тағдырына, ұлттық қауіпсіздікке, ұлт руханиятына деген алаң көңілмен айтылған жанайқайларды Елбасы да, ел халқы да 
дұрыс қабылдайды. Ал ел ішіне ірткі салу, ел тыныштығын бұзу, сол арқылы айрандай ұйып отырған елдің ойран-асырын шығарып, 
зорға жеткен тәуелсіздіктің тамырына балта шапқысы келетіндердің тірлігі – жалғыз Елбасы үшін ғана емес, тәуелсіз мемлекетіміздің 
тағдыры үшін, ел болашағы үшін, Қазақстанда жасап жатқан күллі халықтың амандығы мен мүддесі үшін аса қатерлі құбылыс. 
Жасыратыны жоқ, кейінгі кездерде осы соңғы топтағылардың, әсіресе әлеуметтік желі беттерінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевты, бүгінгі 
қазақ билігін күйелеуі жиілеп, үгіт-насихат белсенділігі тым артып, қоғамның орнықтылығы мен ел тыныштығына жиі әсер 
ете бастады. Осындай кезде құдайшылдығымызды айтып, халықты шамалы сабырға шақыру мақсатымен, Елбасы және оның 
Қазақстанды басқарған 30 жылы туралы өз ойларымызды ортаға салу мақсатымен қолымызға қалам алып отырған жайымыз бар. 

Е Л Б А С Ы

Жалпақ жаһанға мәлім болғандай, 

ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдарының 

бас кезіндегі кеңестік жүйенің жаппай 

ыдырауы мен идеологиялық бос кеңістік 

жағдайында )з тәуелсіздігін жариялаған 

Қазақ елі  бейне аса қауіпті  бір құз 

жартастың жиегіне таяп қалғандай күйде 

еді. Бір с)збен айтқанда, Кеңес үкіметі 

70 жыл бойы желбуаз ақпармен, әсіре 

қызыл ұранмен қалыптаған тұтас қоғам 

б)лініп-жарылудың, қырықпышақ күйге 

түсудің аз-ақ алдында тұрды. Солшылдар, 

оңшылдар, нешетүрлі ұлтшыл-радикал 

топтар – бәрі де елдің қоғамдық және 

экономикалық құрылымының қандай 

болуы керектігі туралы айтысқа к)шті. 

Бәрі де )з уәждерін дәлелдеуге тырысып, 

күнде жаға жыртысып жатты. Қарайған 

халық жаппай к)шеге шығып әлеуметтік, 

ұлттық, экономикалық әділеттіліктің 

орнауын талап етумен болды. Шешілген 

шешендер мен к)сілген к)семдердің 

бәрі тек )з айтқандарын ғана дұрыс са-

найтын. Тіпті олардың кейбір уәждері 

мен талап-тілектері де былайғы жұрттың 

құлағына әжептәуір жағымды естілетін. 

Дей тұрғанмен, солардың бәрінің с)зін 

қорыта келсеңіз, әбден шатысқан және 

кереғар түйінге айналатын. Ал ол түйін 

барған сайын шиеленісе келіп, тәуелсіз 

жас мемлекетті тұншықтыру қаупін ту-

дырар еді. Басқаша айтқанда, бұл кезде 

саясат экономиканы шаң қаптырып, 

мүлде атойлап алға шығып кеткен бола-

тын. Тура осы мезгілде ел тізгінін қолына 

алған Н.�.Назарбаев бәріне де сабырмен 

қарап, бәрінің де ығын, тілін тауып, 

қоғамның жалпы ыдырауының, саяси 

к)зқарастардың б)лшектеніп кетуінің 

алдын ала білді. Ол сенімді экономикалық 

негіз болмайынша кез келген үндеу-

шақырулардың елдің тығырыққа тірелуіне 

ғана алып келетінін басқалардан бұрыны-

рақ әрі тереңірек түсінді. ;кінішке қарай, 

Нұрсұлтан Назарбаевтың сол жылдардағы 

ұстанған саясаты мен тиімді реформа-

лары елімізді болжап білуге болмайтын 

құрдымнан құтқарып қалғанын к)біміз әлі 

де жете пайымдай алмай келеміз. 

Демек, Нұрсұлтан Назарбаев тәуел-

сіздік тің алғашқы кезеңінде-ақ Мемле-

кет басшысы ретінде, әсіресе экономи-

калық және саяси дамудың үлгілерін 

талдау мәселесіндегі біліксіздік пен жалаң 

ұраншылдыққа қатаң қарсы тұра білді. 

Ешкімнің ойына келмеген және де бәріне 

бірдей жаға бермейтін, бірақ )міршең 

маңызы бар шешімдерді батыл қабылдап 

жатты. Сондай аса маңызды шешімнің 

бірі һәм бірегейі кеңестік-социалистік 

жүйеден мұра болып қалған жоспарлы эко-

номикадан бас тартып, қазақ мемлекетін 

бірден нарықтық қатынасқа к)шіруі еді. 

Бұл туралы Елбасының сол кезең тура-

лы: «Кейде адамдарды еркінен тыс, қазір 

барғысы келмейтін, бірақ объективті 

түрде баруға тиіс жаққа жетелеуге тура 

келді» дегенін осы күндері еске алатын 

болсақ, билік үшін күрестегі батылдық пен 

билік басындағы батылдықтың екеуі екі 

басқа дүние екендігін )з ісімен дәлелдей 

білгендігі еріксіз сүйіндіреді.

Нұрсұлтан Назарбаев Мемлекет 

басшылығына келген алғашқы сәттен 

бастап-ақ, қандай да бір экономикалық 

бағдарламалар мен саяси реформалар, тек 

тыныш та орнықты қоғамы бар, береке-

бірлігі жарасқан халқы бар елде ғана 

мүмкін екендігін айқын сезінді. Сондықтан 

ол айрықша ерекшелігі бар )згеше бір 

халықаралық және ұлтаралық мәселелер 

шиеленісінің шешуін асығыстыққа сал-

май, арандататын пікірлердің ығы мен 

ырқына жығылмай, ылғи да әліптің артын 

бағып, сабырмен, уақыттың талабы-

на, қазақстандық жолдың ерекшелігіне 

үйлестіре, жан-жақты мүдделердің түйісу 

нүктесін таба біліп шешудегі даралығымен 

бірден әлем назарын аударды. 

Осылайша, Елбасы тәуелсіздіктің 

алғашқы кезеңінен бастап ұлтаралық 

келісімді, ел бірлігін мемлекет саясатының 

басты қағидаты ретінде белгіледі. Ұзақ 

жылдар бойы )з жерінде қағажу к)рген 

қазақ ұлтының дамуы мен орыс және 

басқа да этностық топтардың құқықтарын 

сақтау саясаты ұлтаралық қарым-қаты-

настың тепе-теңдігін орнықтырды. Де-

генмен де, Елбасының мейлінше салмақ-

талған бұл ұстанымын жұрттың бәрі 

бірдей және бірден қабылдай да қойған 

жоқ. Алғашқы кездерде қазақтардың да, 

сондай-ақ ұлтшыл-радикалдардың да 

қарсылықтарын еңсеруге тура келді. КСРО 

кезінде «Халықтар достығының лабора-

ториясына» айналған, жергілікті халық 

– қазақтардың азшылыққа ұшыраған 

аумағында ұлтаралық қақтығыстар отын 

тұтатудың мүмкіндіктері, әрі оны әдейілеп 

қоздырудың түрлі амалдары мен сылтаула-

ры жеткілікті болатын. Жүзден астам ұлт 

)кілдері тұратын республикада шиеленісті 

жағдайлар мен тұрақсыздық тудыруға 

әрекеттенгендер де, ұлтаралық факторлар-

ды пайдаланғысы келетіндер де табылмай 

қоймады. Мұндай жағдайға да Елбасы 

лайықты жауап таба білді. Қазақстан 

халқы Ассамблеясын құру, оны жетілдіру, 

оны елдегі тыныштық пен берекенің шы-

елінің болашағы үшін «Болашақ» атты 

ау қымды бағдарлама жасап, еліміздің та-

лантты жастарын әлемнің озық елдерінен 

ғылым-білім алуға тұрақты түрде жіберіп 

отырды. Соңғы жылдары Қазақ елі осы 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша білім 

алып келген жастардың игілігін к)ріп, 

жемісін жей бастады. 

Ел тәуелсіздігінің тарихы және Елбасы-

ның ел егемендігіндегі р)лі ж)ніндегі 

ойымызды қорыта айтқанда, отыз жылға 

таяу уақытта Тұңғыш Президентіміз 

Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен 

елімізде экономикалық, әлеуметтік, 

құқықтық және саяси түбегейлі )згерістер 

жүзеге асырылғандығын б)ле-жара атап 

к)рсету қажет. Тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарындағы Елбасы белгілеген және 

батыл жүргізген бағыт )зін-)зі ақтады 

және алдағы уақытта да )міршең бола-

тындығын дәлелдеп отыр.  Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың жүргізген сая-

саты мен бағыты қазіргі уақытта «Қазақ-

стан ның даму жолы» ретінде әлемдік 

қауым дастық тарапынан жаппай мойын-

далды. Қазақстанның Тәуелсіздігі мен 

Елбасы еңбегінің бір-бірімен тығыз ұшта-

сып жатқандығын, олардың бір-бірімен 

ажырағысыз егіз ұғым екендігін ақиқат 

есебінде тарих алдымызға тартып отыр. 

Міне, осындай сан-салалы ізденістер 

мен нәтижелі дамудың арқасында даму дың 

«Қазақстандық жолы» және «Назарбаев 

моделі» қалыптасты. Елімізде саяси, 

әлеуметтік, экономикалық реформалар та-

бысты жүргізіліп, аз уақыттың ішін де әлем-

дегі дамыған 50 елдің қатарына қосылды.

 Осы тұста айтпай кетуге болмай-

тын Елбасының тағы бір ерен ерлігі мен 

даныш пандығының, ел тағдырына шын 

жаны ашитын к)шелі к)семдігінің жарқын 

бір мы салы – әлі де билік басында отыра 

беруге заңдық және денсаулық, қажыр-

қайрат тұр ғысынан толық мүмкіндігінің 

бар екен дігін, тіпті 2020 жылғы сайлауда 

да Қазақстан халқының басым к)п б)лі-

гінің қолдап дауыс беретіндігін біле тұра, 

Н.Назарбаевтың саналы және ақылды 

түрде )з еркімен отставкаға кетуі. Елбасы-

ның бұл қадамын не үшін «ерен ерлік, ел 

тағдырына шын жаны ашитын к)шелі 

к)семдік» деп бағалап отырмыз? ;йткені 

«жаман айтпай жақсы жоқ», егер біздің 

елде ;збекстан сценариі (И.Каримов тың 

кенеттен қайтыс болуы) қайта ланар болса, 

Қазақ елінде біз ойлап бол майтын, мүлде 

күтпеген қиын да күрделі жағдай орын алуы 

бек мүмкін еді. Біріншіден, осы жағдайдың 

алдын алу мақсатымен; екіншіден, шы-

найы демо кратиялық сайлауға жол ашу 

мақсатымен, президенттік қызметінен )з 

еркімен кетті. Ол қызметті еліміздің «Ата 

заңына сәйкес» ҚР Сенатының сол кездегі 

т)рағасы Қ.К.Тоқаев уақытша атқаруға 

кірісті. Артынша елімізде Президент сай-

лауы )тіп, басым дауыспен Қ.Тоқаев ҚР 

Президенті болып сайланды. Қысқасы, 

Елбасы Қазақ елінің билік тізгінін сана-

лы да ақылды түрде сенімді қолға табыс 

етті. Ұлт болашағы мен ел тағдыры үшін 

жасалған бұл таңдаудың )те дұрыс шешім 

болғанын Қ.Тоқаев )зінің бір жылдық 

президенттік қызметі барысында тұтас 

Қазақстан халқы мен күллі әлем жұртына 

дәлелдеп берді. 

Осының бәрі – Елбасының к)реген 

саясатының, батыл қадамдарының, тарихи 

шешімдерінің және оған қолдау к)рсеткен 

халқымыздың бірлігінің арқасында келген 

үлкен жеңіс. Шын мәнінде, Нұрсұлтан 

Назарбаев – «жаңа мемлекеттің негізін 

қалаушы» ретінде ел алдына мәңгілік 

мұраттарды к)здейтін асқақ мақсаттар 

қойып, сол мақсаттардың шыңына шығара 

білген бірегей тұлға.

Бұл – әрбір қазақстандық үшін зор 

мақтаныш, абырой және биік мәртебе.

Сондықтан бүгінде дүниежүзіне 

кеңінен танымал, абыройы асқақ тәуелсіз 

Қазақстан Республикасы – оның негізін 

қалаушы, құрушы Тұңғыш Президентіміз, 

Елбасы Нұрсұлтан �бішұлы Назарбаевтың 

тағдырлы шешімдер қабылдай білетін, 

шынайы демократияны қолдайтын, ұлы 

реформатор, әлемдік деңгейдегі саяси 

к)шбасшы екендігінің әрі ұлы, әрі нақты 

к)рсеткіші.

Нұрсұлтан �бішұлының дана, к)реген, 

салиқалы саясатының арқасында Қазақ-

стан барлық қиындықтардан аман-есен 

шығып, дүниежүзі таныған абыройлы елге 

айналды.

Нұрсұлтан �бішұлы – «елін сүйген, елі 

сүйген Елбасы» (М.Қасымбеков), бүкіл 

елімізге қамқор к)шбасшы болып, әрбір 

қазақстандықтың жүрегінен терең орын 

алған ұлт к)семі. 

Н.Назарбаевқа сенім артқан елдің үміті 

ақталды. Отыз жылда Ел мен Елбасы бір 

ұғымға айналып үлгерді. «Елбасы» ұғымын 

ең алғаш рет ұлы суреткер, Алты алаштың 

абызы �біш Кекілбаев 1991 жылы 10 

желтоқсанда Н.Назарбаевтың тамаша бір 

жеңісінен кейін, ел тарихындағы тұңғыш 

инаугурация рәсімі кезінде )зінің Мем-

лекет басшысына арнаған тілек с)зінде 

қолданған болатын. Содан бері «Елбасы» 

атауы шынайы ұғымға, бүкіл халықтық 

атауға айналды. Шындығына келгенде, 

еліміздің Тұңғыш Президентіне Елбасы 

атағын еліміздің Парламенті емес, )кіметі 

емес, халық )зі берген-тұғын. Ел Пар-

ламенті оны тек заңдық тұрғыдан бекітті. 

Тәуелсіздік туының берік қолда екендігіне 

ел халқының сол кезде-ақ к)зі жеткен еді.

Мемлекетімізді құрушы, тәуелсіз 

еліміздің негізін қалаушы, ұлы рефор-

матор, ҚР Тұңғыш президенті, Елбасы 

Н.Назарбаев әрқашанда тәуелсіз Қазақ 

елінің т)рінде Ұлт к)шбасшысы ретінде 

жарқын істердің жаршысы болып жасай 

береді деп сенеміз.

Дүкен МӘСІМХАНҰЛЫ, 
Р.Б.Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институтының 
директоры, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, филология 
ғылымының докторы, профессор

лы 
ті, Елбасы
ұрғыдан, 
болашағына,

да, ел халқы да
ырын шығарып,
мемлекетіміздің 
і құбылыс.
аевты, бүгінгі
иі әсер 

және оның
жайымыз бар. 

Б А С Ы

РЕФОРМАТОР
ҰЛЫ 

рақ  шысы ете білу Н.Назарбаевтың к)ре-

ген  дігі мен даналығының бірегей к)рінісі 

еді. 

Елбасы )зінің қол жеткізсем-ау деген 

саяси және ұлттық биік мақсаттарын 

әрдайым есінен шығармаумен бірге, оған 

жету үшін де жалаң ұран к)теріп, жақсы 

атақ, арзан ұпай жинауға қызықпады. 

Қандай мәселеде болсын қолдан келетін 

нақты мүмкіндіктерді шебер әрі сарқа 

пайдаланып, елді эволюциялық жолмен 

тұрақты түрде ілгері жылжыта бергенді 

дұрыс санады. Қазақ елінің мүмкіндіктері 

мен мүддесіне толық сәйкес келетін )зіндік 

бағыт-бағдарды тандай отырып, дамудың 

қазақстандық жолын іздестірді. Сондай-ақ 

қазақстандық даму жолынан )зге, әлемде 

сынақтан сәтті )ткен даму жолдарының 

ешқайсысын да, тіпті бірде-бірін жоққа 

уақытын зая етпей, нақты іспен айналысу 

керектігін уақытында түсіне алды. 

Ел тәуелсіздігінің баянды болуы мен 

болашақтың кемелділігін қамтамасыз 

ету жолындағы Тұңғыш Президентке 

артылар жүк те ауыр болды. Артылған 

жүкті абыроймен к)теру, халық сенімін 

ақтау, тәуелсіздікті тұғырлы ету, әлемдік 

қауымдастыққа терезесі  тең елдер 

қатарында болуды жүзеге асыру одан 

да қиынырақ істерді атқаруды, батыл 

шешімдер қабылдауды қажет етті. Осы 

аталған аса маңызды мақсат, міндеттерді 

шешу тұрғысында Елбасы Н.Назарбаев 

бірден-бір дұрыс қадам жасай алды. Бұл 

қадам – тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен 

қалана бастаған Қазақстанның )зіндік 

даму жолы еді. 

Бұл жол тек экономикалық үлгіні 

шығармастан, керісінше, олардың Қазақ 

елінің мүдде-мүмкіндіктеріне сәйкес 

келетіндерін қажетінше пайдалана білді.

Елімізде дамудың )зіндік жолы 

таңдалып алынғанымен,  мемлекет 

тәуелсіздігінің қалыптасу мен дамуы 

)зімен бірге шешілуі қиын мәселелердің 

де тұтас шоғырын сәт сайын алға тартып 

отырды. Жаңа Қазақстанды қалыптастыру 

жолындағы басты кедергілердің бірі – 

тоталитарлық жүйе кезінде қалыптасқан 

бюрократизм мен масылдық психология 

еді. Бұл атаулы індеттің тәуелсіз, демо-

кратиялы ел мүдделерімен мүлде қиыса 

бермейтіндігі сәт сайын к)зге ұрып тұрды. 

Ескі жүйенің елесі мемлекет пен қоғам 

)мірінің к)птеген қырларынан белгілі 

бір дәрежеде к)рініс беріп те жатты. 

Мұның )зі экономикалық реформаларды 

жүргізу мен шаруашылықты басқарудың 

ескі тәсілдеріне бой ұрушылықтан ғана 

байқалып қойған жоқ, халықтың басым 

б)лігінің бойға біткен енжарлығынан, 

)кімет асырайды дейтін қасаң түсінігінен 

де к)рініс тауып жатты. К)зге к)ріне 

бермейтін бұл кедергілерді де Нұрсұлтан 

Назарбаев )зінің байсалды саясатының 

арқасында жеңіп, еңсере білді.

Н.Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның 

билік тізгінін қолына алған күннен бастап 

ел мүддесі үшін және оның )ркенді жолмен 

дамуына қажетті деген небір күрделі рефор-

маларды тиімді жүргізе білді. ХХ ғасырдың 

90-шы жылдары Қазақ елі үшін тәуелсіз ел 

болу жолындағы к)птеген қиындықтарды 

еңсеру,  әлемдік  қауымдастықтағы 

лайықты орны үшін күресу жылдары 

болды. Ол үшін кейбір жағдайларда алға 

ұмтылып, )зін таныту үшін пәрменді 

де қатал шешімдер қабылдауға тура 

келді. Қазақстан Нұрсұлтан �бішұлы 

Назарбаевтың басшылығымен кез кел-

ген мәселені )те сәтті шеше білді. Оның 

басты себебі – Қазақстанның айқын 

мақсаты, қуатты да қоғамды ұйыстыратын 

ұлттық идеологиясының болуында еді. 

Осының бәрін жүзеге асыру үшін заманауи 

геосаясаттың тілін меңгеру, қағаз жүзіндегі 

емес, нақты дипломатия қажет еді. Ең 

бастысы, Нұрсұлтан Назарбаев дәуіріндегі 

Қазақстан сырттағы біреулер дайындап 

берген сценарийді жүзеге асырамын деп 

таңдауға, жалпы конституциялық ереже-

лерді қабылдауға, президенттік күшті 

билікті орнықтыруды ғана емес, сонымен 

бірге саяси режимді, инфрақұрылымды 

және конфессионалдық қатынастарды 

қамтудың да саяси үлгісі  болатын. 

Қазіргі уақытта бұл үлгі дүние жүзінде, 

беделді халықаралық ұйымдарда және 

республикамыздың )зінде де аса жоғары 

бағаланып отыр. Қазақстанда отыз жылға 

таяу уақыт бойы этникалық және діни 

)зара түсіністіктің сақталуы к)п жағдайда 

қазақстандық жолдың мәртебесін арттыра 

түседі. Бұл жолдың оңтайлы шешілуінің 

және тиімділігінің Қазақстанның тұңғыш 

Президентінің атымен байланыстырылуы 

да заңды құбылыс. Сондай Қазақстан 

қоғамының бұдан былай да Елбасы 

идеяларының т)ңірегіне одан әрі топтаса 

түсу қажеттілігін айқындайды.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 

қалыптастырған дамудың қазақстандық 

жолы ең әуелі тұрақты әрі әлеуетті эконо-

мика құрып алмайынша, қоғамдық-саяси 

дамудың баяу жүретінін және оның ауырға 

соғатынын бүгінгі күнгі кейбір елдердегі 

ахуал да дәлелдеп отыр. Саясаттың алға 

шығып кетуі экономикада және халықтың 

әл-ауқатын к)теруде қиыншылықтар 

келтіріп, халықтың жаппай наразылығын 

туғызғанын, елді тұрақсыздыққа әкеліп 

соқтырғанын және солай болатынын та-

рих та алға тартып келеді.

Тарихтан белгілі болғанындай, ұзақ 

уақыт отарлық езгіде болған елдердің 

к)пшілігінде тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

алғашқы жылдарда әртүрлі әлеуметтік 

топтар мен мүдделер және к)зқарастар 

арасында түрлі деңгейде қайшылықтар 

болатындығы жасырын емес. Оларға 

дер кезінде тоқтау қойылып, мәмілеге 

келмегендіктен, сонымен бірге дамудың 

дұрыс жолын таңдай алмағандықтан 

аталған мүдделер мен к)зқарастар 

қақтығысқа ұласып, оның )зі мемлекет 

тәуелсіздігіне қауіп т)ндіріп, елдің )ркенді 

дамуына кесірін тигізіп жатады. Азия 

мен Африканың кейбір елдерінде бұндай 

қақтығыстар мен жанжалдар әлі күнге 

дейін жалғасуда. Кек кекті тудырады де-

гендей, сонау бір жылдары басталған түрлі 

қақтығыстар әлсін-әлсін қайталануда. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 

бұндай қақтығыстардың басталып кету 

қаупі біздің елде де болды. Оның алдын 

алу Қазақстанның )зіндік даму жолының 

нәтижесінде ғана мүмкін болды.

;ткен ғасырдың 60-жылдарында 

тәуелсіздік алған Африканың оннан астам 

мемлекеті 2000 жылы )здерінің 40 жылдық 

тарихын саралап қорытындылағанда 

тәуелсіздіктен кейінгі жылдарды «мүмкін-

дікті пайдаланбаған уақыт» деп бағалауы 

олардың тәуелсіздіктен кейінгі дамудың 

дұрыс жолын таңдай алмағандығынан 

дерек береді. 

Жасыратыны жоқ, тәуелсіздігін жаңа 

алған Қазақ елінің алдында да сын-

қатерлер аз болған жоқ. Экономиканың 

тұралауы, халықтың әл-ауқатының 

т)мендеуі, саяси дағдарыс, т.б. алдымыз-

дан атойлап шыққан алғашқы сынақтар 

еді. Бжезинскийді қоса есептегенде, 

к)птеген шетелдік саяси-сарапшылар 

Қазақстанның болашағы туралы «к)п 

)тпей күйрейді» деген рәуіште ғана бол-

жам айтумен болды. Бірақ Қазақстанның 

Тұңғыш Президенті бұндай болжамдар-

ды ұзаққа апармай теріске шығарды, 

Қазақстан тұрақты дамудың сара жолына 

түсті. Тіпті ТМД шеңберінде Қазақстан ең 

жоғарғы әлеуметтік-саяси к)рсеткіштер 

бойынша алға шықты. 

Қазақстан ортадан жоғары кіріс 

деңгейі не жиырма жылға жетпей-ақ қол 

жеткізді. Нұрсұлтан Назарбаев елді бас-

қарған жылдары жан басына шаққан дағы 

ішкі жалпы )нім 10 есеге )сті, 1990 жылғы 

1600 доллардан 2018 жылдың соңында 10 

мың долларға жетті. 2006 жылдың )зінде 

Қазақстан кіріс к)лемі ортадан жоғары 

елдер тобына еніп үлгерген болатын. 

 Осылайша, Қазақ елі Нұрсұлтан 

�бішұлының басшылығымен әлемде 

жоғары беделі бар қуатты мемлекетке ай-

налды. Оның жарқын к)рсеткіші ретінде – 

еліміздің БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүше 

ретінде т)рағалық етуін мақтанышпен 

айтуымызға болады. Бұдан тыс Елбасы 

к)птеген табысты жобаларға бастамашы 

болу арқылы )ңірлік мәселелерде ерекше 

р)л атқарып отырды. Сол арқылы ол тек 

біздің )ңірде ғана емес, әлемдік деңгейде 

де бейбітшілікті нығайтуға ауқымды 

үлес қосып келді. Атап айтқанда, Азия-

да, Спартакиада, OБCE т)рағалығы, 

Ислам ынтымақтастық ұйымы, ШЫҰ, 

�лемдік дін к)шбасшылары сьезі, ЭКС-

ПО-2017, т.с.с. халықаралық іс-шараларға 

мұрындық болып, Қазақ елінің атақ-

абыройы әлем жұрты алдында асқақтай 

түсті. �сіресе Н.Назарбаевтың Сирияда 

бейбітшілік орнату мен қатерлерді азайтуға 

арналған бітімгершілік ұстанымы әлемдік 

қауымдастық тарапынан жоғары бағасын 

алды. Ең бастысы, ол ұзақ жылдарға 

созылған шиеленістің түйінін шешті. 

 Кез келген елдің Президентінде 

)з елінің Конституциясы жүктеген 

президенттік міндеттерден тыс, алды-

на қойған бағдарламалары болады. Ал 

президенттің бағдарламары к)бінде елдің 

саяси-стратегиялық, экономикалық, 

әлеуметтік, гуманитарлық, т.с.с. салала-

рын жақсартуға, жаңғыртуға бағытталады. 

Сол шеңберде қал-қадари тер т)геді. Ал 

Н.Назарбаев Қазақ елінің Президенті 

ретінде,  )з інің ауқымды да  )зекті 

бағдарламалары арқылы елдің саяси-

стратегиялық, экономикалық, әлеуметтік, 

гуманитарлық салаларын жаңғыртумен, 

дамытумен ғана шектелмей,  туған 

халқының адал перзенті ретінде, мынадай 

ұлы үш міндетті мойнына алып, абырой-

мен орындап шықты: 1. Астанамызды 

Алматыдан Ақмолаға к)шіріп әкеліп, 

орнықтыруы; 2. К)ршілерімізбен шекара-

мызды бейбіт жағдайда, дипломатиялық 

жолмен шегендеп алуы; 3. Алыс-жақын 

шетелдерден бір миллионға жуық қандас-

тарымызды Отанға оралтуы. 

Тәуелсіз ел құрудың қат-қабат қиын-

дық тарымен қатар жүзеге асырылған осы-

нау ұлы игіліктердің әр біреуін жеке-жеке 

«ғасырлық жеңіс» деп бағалауға толық 

негіз бар. 

�сіресе жаңа астананы салу баста-

масы мен оны ақиқатқа айналдыруы 

Елбасының модернизациялық жобасының 

басты табысының символына айнал-

ды. Қазақстанның жаңа астанасы шын 

мәніндегі жаңа дәуірдің қаласы бола алды. 

1994 жылы Н.Назарбаев астананы к)шіру 

ойын алғаш рет алға тартқан кезде бұл 

жағдай қазақ қоғамында мүлде екіұдай 

пікір туғызғаны есімізде. Қазақстан 

Президентінің бұл шешімі елдің іші-сырты 

мүлде күтпеген, тосын жағдай болды. 

;йткені бұл кезде Қазақ елі тәуелсіздігіне 

жаңадан қол жеткізіп, қиын кезеңнің 

күрделі сағаттарын бастан )ткеріп жатқан-

ды. �сіресе экономикалық дағдарыс 

жан-жақтан қыспаққа алып тұрған бола-

тын. Дәл осындай бір қиын-қыстау кезде 

астананы к)шіру ж)ніндегі Елбасының 

бұл бастамасын жүрек жұтқан ерлік деп 

бағаламасқа амалыңыз жоқ. 

Ел астанасының к)шірілуі мен салы-

нуы, сондай-ақ оның рекордтық деңгейде 

аса қысқа мерзімде жүзеге асуы әлем 

жұртын таң қалдырған оқиға болды. 

Бұл қадам дағдарыс кезеңінде қазақ-

стандықтардың әлеуметтік опти мизміне 

қолдау жасау үшін )те маңыз ды еді. 

Жаңа елорда елдің )т кенінен болашаққа, 

жаңа дәуірге ауысуы ның нышандық 

оқиғасына айналды. Жас елдің құдіреті 

мен мүмкіндіктерін әлемге паш етті. Жаңа 

астана саяси және экономикалық қана 

емес, сонымен бірге Назарбаевтың жеке, 

адами жобасына да, ұлттық тарихтың жаңа 

келбетіне де айналды.

�лемдік тәжірибеде астаналардың, 

саяси орталықтардың ауыстырылуы 

нәтижесінде түбегейлі )згерістерге қарқын 

берген экономикалық-әлеуметтік даму 

серпіні және саяси жаңаруы туралы аз 

айтылмайды. Осы тәжірибені растағандай 

бізд ің  жаңа елордамыз да  қуатты, 

)ркенді және барша қазақстандықтарды 

біріктіретін, сонымен бірге халық жүрегіне 

патриотизм рухын егетін бірегей ұлттық 

идеяға айналып келеді. ;йткені Астана – 

жаңа Қазақстанның күш-қуаты, барлық 

қазақстандықтардың үміті мен болашаққа 

деген сенімінің символы бола алды. Жаңа 

астана – Елбасының )з қолынан шыққан 

бірегей туынды. Астана мен Елбасы есімі 

ел назарында егіз ұғым болып қалыптасты. 

;йткені жаңа дәуірдегі жаңа Қазақстанның 

жаңа астанасының салынуын еліміздің 

Тұңғыш Президенті, Елбасының қазақ 

мемлекеттілігін қарышты қадаммен да-

мытып, бүкіл әлемге таныту жолындағы 

ерен ерлігі деп айтуға да толық негіз бар. 

Олай болса Елбасымыз )з қолымен ірге 

тасын қалап, )з қолымен еңсесін к)терген 

Елордамызға «НҰР-СҰЛТАН» деп, Ел-

басы есімінің берілуін тарихи дамудың 

табиғи шешімі, халықтың қалауы деп 

бағалаған орынды. 

ҚР Тұңғыш Президенті,  Елбасы 

Н.�.Назарбаев тәуелсіз Қазақ елін аяққа 

тұрғызып, дамудың даңғыл жолына салған 

отыз жылға таяу уақытта, тек қана эконо-

миканы дамытумен, елдің ішкі-сыртқы 

саясатын қалыптаумен ғана шектеліп 

қалған жоқ. Сонымен бір уақытта ел 

тұрғындарының отаншылдық сезімін 

күшейту, ұлттық рухын к)теру мақсатымен 

«Мәдени мұра»,  «Рухани жаңғыру» 

секілді жалпыұлттық гуманитарлық-

мәдени бағдарламалар арқылы ұлттың 

арғы-бергі тарихын түгендеп, мәдени 

мұраларын жинақтауға кең жол ашып, 

үлкен мүмкіндік жаратып берді. Бұл 

бағдарламалар )з кезегінде қазақстандық 

патриотизмге серпін бітірді. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылынан 

бастап, елдегі экономикалық қиыншы-

лық тарға қарамастан, Н.Назарбаев Қазақ 
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Сауытбек АБДРАХМАНОВ,
Мәжіліс депутаты

(Басы 1-бетте)

1989 жылдың қара күзі. Біздің б)лімнің 

кабинеттері Парламент ғимаратында, 

Панфилов к)шесі жақ бетте орналасқан 

еді. Жаңбыр-жаңбырдың арасында, 

әсіресе тартысты таластар кезінде 

Жоғарғы Кеңестің мәжіліс залының бал-

конына барып, пікірталастарды тыңдап-

тыңдап қайтатынбыз. Сол күні Жоғарғы 

Кеңес «Тіл туралы» заңды талқылап 

жатқан. Отырысқа Нұрсұлтан Назарбаев 

қатысты. Айтыс-тартыс әбден шегіне 

жетіп, мемлекеттік тіл мәртебесін екі 

тілге – қазақ тілі мен орыс тіліне қатар 

беруге тырысушылардың үні )ктемдеу 

естіле бастады. Дауысқа қойыла қалса 

таразы солай қарай басып та кететіндей. 

Қылпылдап отырмыз. Кенет с)здің... жа-

зушы �біш Кекілбаевқа берілетіні хабар-

ланды. �бекеңнің с)з алуы жұртты айран-

асыр қалдырды. Депутаттық мандаты жоқ 

адамның заң жобасын талқылауға арала-

суы – парламентаризм тәжірибесінде 

кездеспейтін нәрсе. Жұрт ненің не екенін 

байыптап болғанша �біш с)зін бас-

тап та жіберді. Т)гілдіріп-т)гілдіріп 

келіп, бір тұста, )зге тілді ағайындарға 

қарап тұрып, дауысы дірілдеңкіреп: 

«Немене, кеше ел басына күн туғанда, 

тар үйімізден орын ығысып, т)рімізді 

ұсынғанда, тартыңқы дастарқанымызды 

алдарыңызға жайып, жарты күлшемізді 

ауыздарыңызға ұстағанда, біз күндердің 

күнінде, бүгінгідей демократия орнатып, 

кемелденеміз деп жатқан заманда, )з 

үйімізде )з тілімізде с)йлеу үшін мына 

сіздерден бүйтіп жылап тұрып рұқсат 

сұраймыз ғой деп ойлап па едік?!» деп 

барып бір тоқтады... Осыдан кейін-ақ 

залдағы ауан ауысып сала берді. Сол 

сәтті кейін абыз �біш: «К)п ұзатпай 

қазақ тіліне мемлекеттік статус беру 

туралы ұсыныс дауысқа қойылды. Үн-

түнсіз к)терілген мандаттардың қарасы 

к)бейген сайын к)з бұлдырлана түсті» 

деп еске алған еді. Қасым-Жомарт 

Кемелұлының «аумалы-т)кпелі кезеңнің 

)зінде Нұрсұлтан �бішұлының тікелей 

ықпал етуімен» деуінің бір мәнісі осын-

да – тіл тағдыры таласқа түскен тұста 

Жоғарғы Кеңестің жұмыс регламентіне 

қарамай, депутат емес жазушыға с)з 

алғызып беруінде, )з ойын қадірлі 

қаламгерді алға ұстай отырып )ткізуінде, 

халықтың ең бір ділгір мәселесін шешуге 

аянбай, ашықтан-ашық араласуында.

Бұл айтқанымыз Елбасы қызметінің 

бір мәселеге – тілге қатысты бірер беттері 

ғана. Тұңғыш Президенттің )згеше 

)мірінде мұндай )негелі )рнектер талай-

талай )рілген. Олардың бәрін жазып жату 

қиын-ақ.

... 2019 жылдың мамыр айында Ел-

басы Кеңсесінен телефон соғылды. 

Нұрсұлтан �бішұлы Назарбаевтың ел 

басшылығына келуінің отыз жылдығына 

орай мақала жазуым ж)нінде ұсыныс жа-

салды. �уел бетте осындай тарихи белес 

тұсындағы жауапты тақырыпты алып 

шығар авторды қарастырғанда таңдаудың 

дәл маған түсуіне аздап таңданғаным рас. 

�йтсе де, әбден ойлай келіп қарасам, 

мұның қисыны да бар сияқты. «Бүгінде 

белсенді саясатта жүргендердің ара-

сында отыз жыл бойы үзбей Елбасы 

командасында келе жатқандары онша 

к)п емес, ал солардың ішінде ол тұста 

Нұрсұлтан �бішұлы басқарған аппаратта, 

әуел беттен тікелей қарамағында жұмыс 

істегендері тіпті саусақпен санарлықтай» 

деп негізделді жаңағы ұсыныс. Со-

лай екені рас. Нұрсұлтан На зарбаев 

Қазақстан Компартиясы Орталық 

комитетінің бірінші хатшысы болып 

сайланған кезде Идеология б)лімінде 

мәдениет  және  )нер  секторының 

меңгерушісі едім. Кейіннен Президент 

Аппараты құрылғанда ішкі саясат б)лімі 

меңгерушісінің орынбасары, бірінші 

орынбасары қызметтерін атқардым. 

Ақпарат министрі, «Егемен Қазақстан» 

газетінің басшысы ретінде Елбасымен 

тікелей байланысу мүмкіндігін ауық-

ауық болса да алғаным белгілі. Соның 

арқасында Нұрсұлтан �бішұлы газеттің 

90 жылдығында ұжымды мерейтоймен 

құттықтау, редакцияның (Елбасының 

) з і н і ң  т і к е л е й  қ а м қ о р л ы ғ ы м е н 

тұрғызылған) жаңа ғимаратын ашып 

беру үшін «Егемен Қазақстанға» ар-

найы келген еді. Газет тарихында елдің 

бірінші басшысының редакцияға алғаш 

рет баруы ол. �сіресе 2011-2014 жыл-

дарда Тұңғыш Президенттің сұхбат 

кітабын («;мір )ткелдері») әуелі газетке, 

кейіннен баспаға дайындау барысында 

Нұрсұлтан �бішұлының алдында жиі 

болудың, кейбір шетелдік сапарлары 

кезінде ұшақта сағаттап с)йлесудің сәті 

де түсті. 2015 жылы «Фолиант» баспа-

сынан шыққан кітаптың алғыс)зіндегі 

Елбасымыздың: «Осындай кітап дай-

ындау ж)ніндегі  идея ны ұсынған, 

менің айтқан әңгімелерімді қағазға 

к)ңілдегідей етіп түсіре білген, орын-

ды, білікті сұрақтарымен тақырыпты 

жақсырақ ашуға септесіп отырған 

сұхбаттасушыма – к)рнекті журналист, 

тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бергі 

сенімді серіктерімнің бірі Сауытбек 

Абдрахмановқа бірлесе атқарған жұмыс 

үшін разылығымды білдіруді парыз 

санаймын» деген жолдары – кәсіби 

жұбанышым, адамдық қуанышым. Бұл 

с)здер )зімді Елбасы ж)нінде айтары бар 

қаламгерлер қатарына қосуға мүмкіндік 

береді деп ойлаймын. 

Иә, сан салалы қызметінің әр қырына 

дерлік тұтас кітаптар жазылып шыққан 

Елбасының еңбегін газет мақаласында 

қамти айту қиын-ақ. Сондықтан біз 

ұлтаралық қатынастардың шиеленісуінің 

бастапқы кезеңіне айналды, кейіннен 

олар аяусыз қант)гіс пен қақтығыстарға 

ұласты. Осыны ақыры түсінген Орталық 

е н д і г і  ж е р д е  Қ а з а қ с т а н д а  б ұ р ы н 

жіберілген қателікті қайталамауға тырыс-

ты, республикалық партия ұйымының 

басшылығына кандидатураны жергілікті 

кадрлардың арасынан іріктеуді ж)н деп 

тапты.

Ол кездің )зінде-ақ Нұрсұлтан 

Назарбаевтың аты республикада да, одан 

тысқары жерде де ауыздан түспей тұрған-

ды. Жұмысшы ортадан шыққандықтан, 

)зінің еңбек жолын металлургтің «отты» 

мамандығынан бастағандықтан да 

ол қарапайым жұртшылықтың мұң-

мұқтажын басқалардан г)рі  сергек 

сезінетін. Назарбаев белсенді, білімге 

құштар еді, )ндіріс мәселесі болса да, 

әлеуметтік жағдайлар болса да ештеңеге 

енжар қарамайтын, қашанда қоғамдық 

)мірдің қайнаған ортасында жүретін.

Зияткерлік әлеуетімен, қуатты к)ш-

басшылық қасиеттерімен қабысқан 

)мірлік және кәсіби тәжірибесі жаңа уа-

қыттың рухына барынша толық сәйкес ке-

летін кандидат тап Нұрсұлтан  Назарбаев 

болып шықты.

Тарих дамудың сан қилы белестерінде 

қоғам Мемлекет к)шбасшысының белгілі 

бір түрін қатты керек ететінін к)рсетеді. 

Қазақстанға да ел мүддесін бәрінен биік 

қоятын, ортақ іске шындап жан ауыр-

татын, жұртты еліктіріп, соңынан ерте 

алатын жаңа буын басшысы ауадай қажет 

еді. �йтсе де, мұның нақты )мірде жүзеге 

асуы оп-оңай болмайтын. Назарбаевтың 

қағидаға қатып қалатын қасиетін, 

талапшылдығын жақтырмайтындар да, 

оның республика Министрлер кеңесінің 

т)рағалығынан әрі қарай )спегенін 

қалайтындар да табылатын. Ондайлар 

домалақ арыздарды домалатып тастайтын, 

біреулер оны тексере бастайтын.

Назарбаевтың кең танымалдылығы, 

алысқа сілтейтін кең құлаштылығы 

жұрттың бәріне бірдей ұнай берген жоқ. 

�детте, тегеурінді тұлға дәйім озып 

жүреді, сол жолда оның алдынан теріс 

ниетті кісілер қойған кедергілер шықпай 

қоймайды. Сол сияқты, Назарбаевтың 

белсенді қайраткерлігі де партияның 

орталық аппаратында ұйысып тұрған 

қасаңқалыптылар мен кертартпалардың 

тып-тыныш кабинетте жан тыныштықта 

отыра беруді қалауына немесе қатып-

семген ұрандарды ұстанып алып, қызмет 

бабында )суге не тиісті қасиеттері, не 

кәсіби тәжірибесі жоқтығына қарамастан, 

мансап сатыларымен жанұшыра жоғары 

жүгіруіне атымен кереғар келетін. 

 Назарбаев олардың жолын анық кесіп 

тұратын, бітімі б)лек болатын, үйреншікті 

үлгілер мен қалыптардың шеңберіне сый-

майтын. Осынау сан-сапалақ сұрқиялар 

бәле-жаланың торын шырмауықтай 

құрып, Назарбаевтың ақбоз атын мәреге 

жақындамай жатып жалп еткізуге жан-

таласып бақты. Олар тұтастай бір науқан 

ұйымдастырып жіберді, мақсаттары біреу 

ғана: Назарбаевты қаралау, қадірін кетіру, 

с)йтіп, сағын сындыру. Республиканың 

Орталық комитетіне ағылып келіп жа-

татын хаттардың арасында болмағанды 

болғандай етіп жазу да, ашықтан-ашық 

жала жабу да кездесетін. Кабинеттеріне 

қонжиып алған атқарымпаздар әлгі жалған 

ақпараттың қайдан келіп жатқанын жақсы 

білетін. Назарбаевты қалайда іліп-шалып, 

құрықпен құлатып түсіру үшін кез келген 

ілікті індете іздеуді мақсат ететін неше 

түрлі комиссиялар мен тексеру топта-

ры бірінен кейін бірі құрыла беретін. 

Алайда, оларынан ештеңе шықпады, 

әлгі комиссиялардың ешқайсы сы да 

оның )мірінен де, жұмысынан да тіпті 

кішкентай да жағымсыз фактіні неме-

се кір келтірер таңбаны таба алмады. 

Осының бәрі оның жүйкесін қаншалықты 

жұқартқаны, жанын жегідей жегені 

айтпаса да белгілі.  Назарбаев дәйім 

психологиялық қысымды сезінумен 

жүрді, оны моральдық жағынан майып 

етпекші болды.

Біз,  сол кездегі  Орталық коми-

т е т  а п п а р а т ы н ы ң  қ ы з м е т к е р л е р і , 

Нұрсұлтан �бішұлының қандай қиын 

жағдайда екенін түсіндік те, сезіндік 

те, оған жанымыз шындап ашитын. 

Р е с п у б л и к а н ы ң  б і р і н ш і  б а с ш ы с ы 

қызметіне тек Назарбаевтың ғана нағыз 

лайықты екендігі айдан анық болатын. 

Абырой бергенде, ол нағыз күрескерлік 

қасиетін, мінезінің мықтылығын к)рсетті, 

тағдырдың тегеурініне лайықты т)теп 

берді. Қайта сол сынақтан бұрынғыдан 

да шынығып, ширап, күшейіп, жаңа сын-

қатерлерге дайын тұратындай шыңдалып 

шықты.

Сексеннің сеңгір биігіне к)терілгенше 

не бір от пен судан )ткен адамның, 

жастайынан ауыл баласының ауыр 

еңбегімен, кейіннен мың градустық 

мартенмен шыныққан, бара-бара сан 

түрлі сынақтарды к)ре-к)ре, қаптаған 

қиындықтарды бірінен кейін бірін жеңе-

жеңе осы биікке жеткен адамның мықты 

рухы Тәуелсіздікті тұғырлы еткен шешуші 

факторлардың біріне айналды. Мұнан 

кейінгі жағдайдың бәрі оқырманға жақсы 

белгілі. Талай жазғанбыз да. 

Президенттің: «Ол елімізде мем-

лекет құраушы ұлттың саны едәуір аз 

болғанына қарамастан Қазақстанның 

Тәуелсіздігін жариялады» деген с)зіне 

мән беріп к)рейікші. Басқа жағын бы-

лай қойғанда, )зіңнің еліңнің орта-

сында азшылық болып тұрған кезіңде 

ың-шыңсыз тәуелсіздік жариялап, оны 

орнықтыру оңайға түспегенін түсінуге 

тиіспіз. Халықтың басым б)лігін құ-

райтын )зге этнос )кілдері үшін ортақ 

Отаннан, құрлықтың алтыдан бір б)лігін 

алып жатқан алып мемлекеттен айы-

рылып қалудың, талайлар үшін )зінің 

де туған жері, баршаның дерлік ата-

бабаларының туған жері, талай туған-

туысқандарының тұрған жері болып табы-

латын атамекеннің аяқ астынан шетелге 

шағында мемлекет тізгінін )з бастамасы-

мен, )з қолымен )ткізуі, ел басқарудың 

эстафетасын )зі баулып )сірген, ұзақ 

жылдар бойы сан түрлі биік лауазым-

ды қызметтерде сыналған, шыңдалған, 

министрлікті де, Үкіметті де, Сенатты 

да басқарған, Біріккен Ұлттар Ұйымы 

Бас хатшысының орынбасары деңгейіне 

дейін жетіп, бүкіл әлемге танылған, әбден 

сенімді адамға тапсыруы да болашақтағы 

саясаткерлер талай талдайтын терең мәнді 

қадам болды. Қазақстандағы билік тран-

зитінің осындай )ркениетті сипатта )туі 

Нұрсұлтан Назарбаевтың к)регендігінің, 

дана саясаткер екенінің тағы бір даусыз 

дәлелі. ;йткені қай кезде екенін білмесек 

те, сан түрлі себептерге байланысты таяу 

жылдарда мемлекетімізде билік ауыса-

тыны баршамызға мәлім еді. Алайда, 

оның қалай жүзеге асатынына іштей 

алаңдаушылық білдіргеніміз жасырын 

емес. Бәрін ж)німен, жолымен реттеп, 

билік басына саяси элитаның жаңа буыны 

келуі керектігін, елдің тыныс-тіршілігінде 

белгілі бір жаңалықтар, )згерістер болу 

тиістігін ескергендіктен, Нұрсұлтан 

 Назарбаев осындай қадамға дер кезінде 

бара білді. Бүкілхалықтық сайлау кезінде 

Елбасы таңдауы мен ел таңдауы бір жер-

ден шықты. Тоқаевтың билік басындағы 

алғашқы жылынан, жаңа Президентті 

талай тұрғыдан қатты сынаққа салған 

ауыр жылдан кейін біз ел тұтқасы берік 

қолда деп те, ел )зі таңдаған ерді қолдауда 

деп те сеніммен айта аламыз. Мұндайда 

«Басы қатты болса, аяғы тәтті болады» деп 

мақалдайды біздің халық.

Қазақтың дүниеге танымал ұлт болуы, 

мемлекетіміздің алыс та, жақын да, Батыс 

та, Шығыс та мойындайтын, құрметтейтін 

елге айналуы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

басшылығымен жүзеге асырылғанын біз 

де ұмытпаймыз, тарих та ұмытпайды, бұл 

ірі іске болашақтағы ұрпақтар да )зінің 

лайықты бағасын береді. Бере де баста-

ды. Елбасы бақытының баяндылығына 

даусыз дәлелдің бірі – )зі салдырған 

елордасының )зіне тұрғызылған ерекше 

ескерткішке – Нұр-Сұлтан қаласына 

айналуы. Астананы қазақ елінің қақ 

ортасына – Арқаға алып келу арқылы 

еліміздің сан ғасырларға созылған ұлы 

к)шін діттеген жеріне жеткізген, межелі 

мекенге мәңгілік қазық қағып, мемле-

кет тәуелсіздігін түпкілікті тиянақтаған 

Елбасының ерен ерлігінің замандас тары 

тарапынан уақтылы бағалануы – елді-

гіміздің есейгендігінің келісті к)рінісі. 

Назарбаевтың қоғамды бір формация-

дан басқа бір формацияға ауыстыру, эко-

номиканы жоспардан нарыққа к)шіру, 

қоғамдық меншікті жекеменшікке ай-

налдыру, халықтың қалпын )згерту 

ж)ніндегі жылдар бойғы жүйелі жұмысы 

жемісті шыққаны шүбәсіз. Сонымен 

бірге елдің даму деңгейі к)птеген та-

рихи, саяси, дәстүрлік факторларға да 

байланысты екенін ескермеске бол-

майды. Назарбаевтың отыз жылдық 

басшылығының бастапқы белесі «)кімет 

)лтірмейді», «үкімет үздірмейді» дейтін 

патерналистік психологияның ойды илеп, 

бойды билеп тұрған тұсына тап келді. Сол 

сырқау сананы сындырудың )зіне, адам )з 

күнін )зі к)руі керектігін миға сіңдірудің 

)зіне талай уақыт кетті. Жаныңды салсаң 

да, жасырынып қалсаң да бірдей жалақы 

алатын қоғамнан шыққан елді еңбекке 

ентеленту оңайға түспеді. Ол мәселе 

әлі де толық шешілмегенін осы газетке 

берген сұхбатында Тоқаев та түйіп-түйіп 

толғап )ткен. Қысқасы, Назарбаевтың 

тұсында біздің елде атқарылуға тиісті 

шаруаның бәрі атқарылды және бәрі 

ойдағыдай атқарылды дей алмайтыны-

мыз анық. Олай деп Елбасының )зі де 

айтқан емес. «Саясат – жасауға бола-

тынды жасау )нері» деген с)з бар. Сая-

сатта кереметтер, ғажайыптар жасалмай-

ды. Осы тұрғыдан қарағанда Нұрсұлтан 

�бішұлы ел басқарған отыз жылдың 

ішінде Қазақстанда қолдан келгеннің бәрі 

дерлік жасалды және мүмкін болғанынша 

дұрыс жасалды деп айта аламыз. Қолдан 

келмейтінді жасаған ешкім болған емес 

тарихта. Назарбаевтың басшылығымен 

жаңа елдің, тәуелсіз мемлекеттің іргетасы 

қапысыз қаланды, елдік ғимаратының 

қабырғалары берік күйде бой к)терді, 

таңы тыныш ататын, кеші бейбіт бата-

тын, егемендік табалдырығын )зімізбен 

қатар аттаған елдердің алдына шыққан 

керегесі кең елге айналдық. Қазақстан 

қуатты мемлекет болып қалыптасты. Бәрі 

де салыстыру арқылы танылады деген 

ойға дес берсек, мына бір фактінің )зі – 

халқы 18 миллиондық Қазақстанның ішкі 

жалпы )німінің к)лемі айналамыздағы 

; з б е к с т а н н ы ң ,  Қ ы р ғ ы з с т а н н ы ң , 

Түрікменстанның, Тәжікстанның, яғни 

халқының саны 50 миллион адамнан 

асатын т)рт елдің ішкі жалпы )німін 

қосқандағы к)лемнен артық екендігі к)п 

жайды аңғартады. Ал бұл айтуға ғана оңай. 

Мығым мемлекет құра алғанымызды, 

еңселі ел болып тұра алғанымызды, 

біртұтас халық ретінде құралғанымызды 

к)рмеу – к)рмес түйені де к)рместің 

кебін кию. Қол жеткенге қанағаттанбаған 

жақсы, бірақ қолда бардың қасиетін 

білмеген, бастағы бақты бағаламаған, 

бағаламағанымен қоймай,  күрделі 

мәселелердің байыбына бармай жатып, 

беталды балағаттаған жақсы емес. Бәріне 

диалектикалық қайшылық заңдылығы 

тұрғысынан қарасақ, қиындықтардың 

объективті де, субъективті де себептері 

болатынын к)реміз. Соңғы жылдар-

да санкциялық соғыстар мен сая-

си текетірестердің салдарына, бүкіл 

әлемдегі нарықта мұнай мен газдың, түсті 

металдардың, басқа да шикізат түрлерінің 

бағасы күрт түскендігіне, содан туындаған 

девальвацияға байланысты талай жұрттың 

әл-ауқат деңгейі т)мендеп кеткендігі 

рас, ал субъективті себептерге келсек, 

жергілікті биліктің тұрақты жұмыс орын-

дарын к)птеп ашуды назардан шығарып 

алғанынан жұмыссыздар қатарының 

қалыңдағаны да, кедейлік шегіне қарай 

шегінгендердің к)бейгені де рас. ;мір 

болған соң проблемалардың туындап 

тұруы да заңды. Пандемия жағдайында 

әдетте аршындап алға кеткен, жайқалған 

жағдайға жеткен деп дәріптелетін еңселі 

елдердің де есі шыққаны мәлім. Біз осы 

мақаланы жазып отырған күні, 28 мау-

сымда Джонс Хопкинс университеті 

әлемде коронавирус инфекциясын 9,9 

миллион адам жұқтырғанын, соның 25 

пайызы америкалықтар екенін хабарлады. 

Қазір қай елдің де )з уайымы )зіне жетеді.

Ел басшылығы алдан шыққан мә-

селелердің к)птігін к)ріп те отыр, оларды 

шешудің жолдарын біліп те отыр. Оның 

ең сенімді жолы – еңбек. Еңбек қана 

қиындықты жеңбек. Еңбекпен ғана жеміс 

)нбек. Еңбекпен ғана ел )ркениетке ен-

бек. «Біз қоғамның еңбеккерлерге деген 

к)зқарасын түпкілікті )згертуіміз керек. 

�рбір еңбек құрметке лайық болуы керек» 

деді Мемлекет басшысы. Ендігі с)з елдің 

)зінде. Бәрі де )зіміздің біліміміз бен 

білігімізге байланысты. 

Мақаланың басында с)з етілген 

«;мір )ткелдері» атты сұхбат кітабында 

Елбасының айтқан мынадай с)зі бар: 

«Менің тағдырым – бақытты тағдыр. 

Маңдайыма мына жарық дүниеге тарих-

тың тар тұсында келудің, айналасы жарты 

ғасырдың о жақ, бұ жағында бүкіл әлемді 

т)ңкеріп түсірердей ғажайып )згерістерді 

к)рудің, жаңа мемлекет құрудың, сол 

ұлы істің басында тұрудың бақытын 

жазған екен. К)п нәрсені к)рдім, к)п 

жайды )зегімнен )ткердім. ;мір жолым 

т)селген тақтайдай тегіс болған жоқ, 

алдымнан талай кедергілер кездесті. 

Олардың кейбірін заман қойды, кейбірін 

қоғам қойды, кейбірін адам қойды. 

Шүкіршілік, бәрінен де )тіп, бүгінгі күнге 

жетіп отырмын. Қазақстан халқының 

әлемдік )ркениет к)шіне қуатты мемлекет 

күйінде, халықаралық қоғамдастықтың 

сыйлы мүшесі ретінде, бүгіні бақытты, 

ертеңі еңселі ел ретінде қосылғанын к)ріп 

отырмын. Мың тәубе!». 

Бұл с)зді біз де айтамыз. Баршамыздың 

бағымызға тарихтың тар кезеңінде 

Нұрсұлтандай нар тұлғаның тап келгені 

үшін, халқымыздың асылды айнытпай 

танығаны үшін, осынша жылдар ішінде 

қайта-қайта сенім к)рсетіп, ел бастаған 

ерім деп ергені үшін, сол ерге екі тізгін, 

бір шылбырды бергені үшін, адастырмас 

азаматым деп сенгені үшін біз де мың 

тәубе дейміз. Туған халқы сеңгір биікке 

к)терілген ерен ерге мерейжасына орай 

құттықтауын айтып, білімі мен білігінің 

арқасында келген, елім деген, жерім деген 

отаншыл жүрегі берген бақытының баян-

ды бола беруін тілейді. 

  

бұл жолы осыдан отыз жылдан астам 

бұрынғы кезеңді еске түсіріп, )зіміз басы-

қасында болған оқиғаларға ойша оралып 

к)рмекшіміз. 

Кейбір оқиғалар баяу ағыспен баста-

лып, бірте-бірте арынды )зенге айналып 

кете баратын бұлақтарға ұқсайды, олар 

уақыт )те келе тұтас мемлекеттер мен 

халықтар үшін аса маңызды мәнге ие бо-

лады. Ол оқиғалардың бойында қоғамның 

іргелі негіздерін қозғайтын )згерістердің 

)зегі бар. ;ткенге зер салып қарасақ, 

жағдаяттардың жарасымсыз жымдасуы-

нан аса ауқымды қоғамдық катаклизмдер 

орын алып, сан ғасырлық )ркениеттер 

мен мәдениеттердің құрдымға кеткенін 

к)реміз. Абырой-атағын жұрт жаппай 

мойындап, даңқын нақты істермен 

тиянақтаған аса к)рнекті тұлғалар ғана 

тарихтың барысын ырқында ұстап, оны 

сындарлы арнаға салып жібере ала-

ды. Мұндай мемлекеттік қайраткерлер 

)зінің алдындағы, қоғамның алдындағы 

жауапкершіліктің алапат жүгін иығына 

арта біледі де, асқақ мақсат-мүддесін 

жеріне жеткізе орындайды.

Қазақ КСР-нің жоғары басшылығына 

Кеңес Одағының талқаны таусылар 

тұсында келіп, осынау тар жол, тайғақ 

кешуге түскен Елбасы дәл сондай 

К)шбасшы болатын. 1989 жылдың 22 

маусымында Қазақстан Компартиясы 

Орталық комитетінің XV пленумында 

Нұрсұлтан Назарбаев республика партия 

ұйымының бірінші хатшысы қызметіне 

сайланды. Бұл шешім Елбасының білікті 

басшылығымен жүзеге  асырылған 

болашақтағы асқаралы асуларға бастай-

тын беташар сияқты болғанын, олар ақыр 

аяғында тәуелсіз Қазақстанның дүниеге 

келуіне жеткізгенін содан бергі жылдар 

к)рсетіп берді.

Тарихта  есеміз  кеткен ел  ед ік . 

Осыдан отыз бес жыл бұрын ғана рес-

публикамызға кадрлық эксперимент 

жасала алатын еді, топырағымызға таба-

ны тиіп к)рмеген к)лденең к)к аттыны 

бізді басқаруға жібере салатын еді. Сол 

к)лденең к)к аттының аз уақыт арасын-

да билік құруы тұсында анау айтқандай 

ештеңе тындырыла қоймады, к)п ұзамай-

ақ оның дәурені де )туге айналды. Ол 

кәдуілгі «партия солдаты» болатын, он-

дайлардан басқа нәрсені күте қою да 

қиын. Біз Орталық комитет аппаратында 

жұмыс істеп жүргенімізде Колбиннің 

ет )ндіру жоспарын сайғақтар мен жыл 

құстарын қырып атудың есебінен тол-

тыруды ұсынғанын естіп, жағамызды 

ұстағанбыз. Бір пленумда аяқ астынан 

«Келесі жолы баяндамамды қазақ тілінде 

жасаймын» деп салғанында синхронды 

аударма жасалатын шағын кабинадағы 

екі жігіт бір-бірімізге тесіле қараған күйі 

сілейіп отырып қалғанымыз да есте. 

Алайда, уақыт )згере бастаған еді. 

Реформалардың табандап тұрып алуы 

және басшылықтың ж)нсіз жүргізілуі ба-

ра-бара к)ңіл толмаушылықты к)бейтті, 

тіпті алғаш рет жаппай митингілер мен 

ереуілдерге шыққан жұртшылықтың 

ашу-ызасына ұласты. Орталық пен 

республикалардың арасындағы ушыға 

түскен қарама-қайшылықтар да іскерлік 

түйінін таппады. Сондықтан да 1989 

жыл Кеңес Одағы үшін егемендікке 

ұмтылыстың, ереуілшілдіктің артуының, 

ЕЛБАСЫ 
БАҚЫТЫ

айналып шыға келуінің қаншалықты ауыр 

тигенін аңғару үшін саясаттан, психоло-

гиядан хабардарлықтың қажеті шамалы. 

Ет жүрек пен адамдық ақыл жетіп жатыр. 

О с ы  о т ы з  ж ы л д ы ң  і ш і н д е 

тындырылған тірлікті санамалап )тудің 

)зі біраз орынды алар еді. Тек бір жайға 

тоқталайық. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев жақында жарияланған 

сұхбатында тәуелсіздік жылдарында 

сыртқы саясатты нығайту үшін к)п жұмыс 

атқарылғанын айта келіп, «Ең бастысы 

– мемлекеттік шекарамыздың беріктігі! 

Қазақстанның Ресеймен, Қытаймен және 

Орталық Азия мемлекеттерімен арадағы 

шекарасының заңды түрде рәсімделіп, 

белгіленуінің, шын мәнінде, тарихи да, 

саяси да мәні зор. Шекара мәселесінде 

құжатты түрде екіжақты келісімнің бол-

мауы қандай ауыр әрі ауқымды зардаптар 

мен қайшылықтарға әкелетінін к)зіміз 

к)ріп отыр. Алыстан да, жақыннан да 

мысалдар аз емес» деп атап к)рсетті. Бұл 

істі дер кезінде қолға алып, к)ңілдегідей 

тындыруда да Тұңғыш Президенттің 

әлем алдындағы биік беделінің ерекше 

орны болғаны анық. Елбасы патшалық 

Ресей де, коммунистік КСРО да шеше 

алмаған, шеше алмағаны былай тұрсын, 

бұрынғысынан да шиелендіріп жіберген 

түйінді тарқату – ұлы к)ршіміз Қытаймен 

шекараны шегендеу ісінде кезінде 

Қытайдағы Елшілікте жұмыс істеген, 

қытайлықтардың тілін де, ділін де жақсы 

білетін сенімді саяси серігі, сол тұстағы 

Сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың дипломаттық дарынын барын-

ша пайдалана білді. 

 Назарбаевтың биліктің биігінде тұрған 
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Ұлтымыздан шыққан қоғам қайраткерінің бірі Халел Досмұхамедұлы «Өз жұртына жұмыс істеп, 
еңбек сіңірген адамдарды қадірлеу – елдіктің белгісі» деген еді. Сондықтан өз ұлты үшін қызмет 
еткен ел басшыларының еңбегін, ерлігін, ізгі істерін бағалау, насихаттау бізге үлкен парыз. Ел 
басқару өнері – кез келген адамның қолынан келе бермейтін, ақыл-парасатты қажет ететін өнер. 
Ежелгі Грекияның аты әйгілі ойшылы Демокрит «Мемлекет басқару өнері – өнер атаулының 
төресі» деп тектен-тек айтпаған. Нұрсұлтан Назарбаев Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін қара 
ормандай қалың халықтың сеніп тапсыруымен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
болып сайланды. Отыз жылға жуық уақыт қазақ елінің көркеюі мен гүлденуі үшін орасан зор 
еңбек сіңірді. 

Халқымыз талай қиян-кескі соғысты да, ашаршылықты да көрді, нәубет жылдарды 
бастан өткерді. Тарихшылардың айтуы бойынша, 1929-1931 жылдары елімізде 
кеңестік-тоталитарлық үкіметтік саясатқа қарсы 350-ден аса бұқаралық бас көтеру 
болған. Бұл қан жоса қылып басылған толқу-көтерілістер туралы деректер еліміз 
егемендік алғанға дейін аса құпия сақталды. Сонда да қазағым мойымады, жасы-
мады, осы күнге жетті. 

Т Ұ Л Ғ А

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Н.Назарбаев 40-қа тарта мемлекетте та-

рыдай шашылып жүрген қандас ағайынға: 

«...Шетелдегі қазақтардың елге жиі келіп, 

туған жермен байланыстарын нығайтып 

отырғандары дұрыс. Қай елде тұрсаңыздар 

да әрдайым Қазақстанды жүректеріңіздің 

т)рінде ұстаңыздар. Қазақтың тарихи Отаны 

біреу-ақ. Ол – Қазақстан» деп, тарихи Отанын 

ұмытпауға, оны құрмет тұтуға шақырды. 

М е н  Қ ы т а й д а  ж ү р г е н  к е з д е  Е л б а -

сы Нұрсұлтан Назарбаевтың «�ділеттің ақ 

жолы», «Бейбітшілік кіндігі», «Ғасырлар 

тоғысындағы Қазақстан», «Қазақстан – 2030», 

«Қалың елім. Қазағым» сынды кітаптарын 

тебірене отырып бірнеше рет оқып шыққан 

едім. Аталған кітаптар Қытайда ханзу, қазақ, 

ұйғыр тілдерінде баспадан шықты. Бұл 

кітаптар менің Елбасының еңбегін түсінуіме, 

оның отаншылдық идеясынан )неге алу-

ыма мүмкіндік берді. Елбасы дүниежүзі 

қазақтарының ІІ құрылтайында айтқан: «Ке-

лем дегендерге Қазақстанның жері кең, елі 

кең, жағдайы бар, заң қабылданды. Құқтарың 

бар. Қандай жұмыс істеймін десең, қандай 

бизнеспен шұғылданам десең мүмкіндік 

бар. Келіңдер де, айналайын қазағым, 

күніңді к)ріп байыңдар» деген с)зі шетелдегі 

қандастарымыздың ет жүрегін елжіретті. 

Қазақстан тәуелсіздік алған отыз жылға жуық 

уақыттан бері қазақтың «Нұрлы к)ші» әлі 

тоқтаусыз жалғасып келеді. 

Елбасы Н.Назарбаев туралы Маргарет Тэт-

чер, Ли Куан Ю, Си Цзиньпин, т.б. әлемдік 

саясаткерлер заңғар-заңғар бағасын берді. 

Солардың бірі ҚХР т)рағасы Си Цзинь-

пин 2019 жылы сәуір айының 28-і күні 

Н.Назарбаевпен кездескенде: «Н.Назарбаев 

мырза Қазақстанның мемлекет құрушы елбасы 

және ұлт к)семі. Қазақстанның мем лекеттік 

тәуелсіздігіне және дамуына, Қазақстан 

ұлттарына )шпес еңбек сіңіріп,  )неге 

к)рсетті. ҚХР мен Қазақстанның арасында 

)зара стратегиялық серіктестік орнатуға, 

дамытуға тарихи үлес қосты. Біз мұны жоғары 

бағалаймыз» («Азия кіндігі» газеті, 2019 ж. 1-ма-

мыр) деп )те жоғары баға беріп, Н.Назарбаевқа 

Қытай Халық Республикасының «Достық» 

орденін ұсынғаны бар.

Осылайша, жарты ғасыр бойы 

айтылмай, тарихы жазылмай келе 

жатқан қанды оқиғаның ең ірісі 1930 

жылы ақпан айының 7-16 күндері  

Созақта болған халық наразылығы еді. 

Адам шығыны мен қатысқандар саны 

жағынан ең ауқымды бұл к)терілістің 

тұтануына халықтың қолындағы мал-

мүліктің заңсыз тәркіленуі, зорлық-

зомбылық,  қолындағы соңғы сауын 

малына дейін тартып алынуы, «жүн 

салығы», «мақта салығы», т.б.түрлі 

салықтардың салынуы себеп болды. 

Оның үстіне осы заңсыз істерді асыра 

сілтеумен шегіне жеткізген комму-

нистер мен комсомолдардың, түрлі 

уәкілдер мен шолақ белсенділердің 

бассыздығы отқа май құя түсті . 

Күйзеліп, әбден жұтаған халық, намы-

сы тапталған бұқара амалы таусылып, 

атқа қонды.

1928 жылдың тамызында Қазақ 

АКСР Орталық атқару комитетінің 

«Ауқатты  байлардың мал-мүлкін 

тәркілеп, жер аудару» ж)ніндегі 

қаулысы шыққаннан кейін Қазақ 

)лкелік партия комитетін басқарған 

Ф.Голощекин елді неғұрлым қысқа 

мерз ім  ішінде  отырықшылыққа 

к)шіруге пәрмен берді.  Күштеп, 

зорлықпен тігерге тұяқ қалдырмай 

малды ортаға салды, ал «орта болмай-

мыз, колхозға бірікпейміз» дегендер 

түрмеге жабылды. Орталық биліктің 

жергілікті жердегі шаш ал десе, бас ала-

тын белсенділері ойына келгенін істей 

бастады. Тарих ғылымының докторы, 

профессор Талас Омарбеков: «Созақ 

к)терілісіне жергілікті белсенділердің 

жасы келген адамдарды апанға салып, 

қыс айларының қар аралас жаңбыр 

кезінде азаптауы түрткі болған» дейді. 

Шынында да,  1930 жылдың ақпанның 

аңыраған суығында орта шаруалардың 

үлкен тобын «бай-құлақ» деп айыптап, 

Созақ пен Шолаққорғанның жанында 

қазылған апанға салмаса, бұл к)теріліс 

дәл осылай лап етіп басталмас па еді?! 

Ақпанның аласапыранында әр 

Созақ көтерілісінің тарихын білеміз бе?

Дуана деген жерде қазір де жазалау-

шы әскер лагерінің орны сақталған.  

К)терілісшілер қырылып біткен соң 

кезек бейбіт халыққа келді. Амал жоқ 

аталарымыз кір жуып, кіндік кескен 

жерін тастап босып кетті. Сол бір 

«үркіншілік» жылдарында созақтық 

бейбақтар сияқты жалпы қалың 

қазақтың миллионға жуық жан басы 

к)рші мемлекеттерге ауа қашып, оның 

жарты миллиондайы ғана жат жұртқа 

аман жетіп, бассауғалағаны бүгінде 

белгілі жайт. Елден безе қашқан біздің 

аталарымыз к)п ұзамай, қырғыз елінің 

Ош елді мекеніне қоныс тебеді. Менің 

Асқар атам тумасынан кеңпейілді, 

мінезі жайма-шуақ жайлы жан еді. 

Бауырлас қырғыздармен )з туысындай 

аралас-құралас болып кетеді. Олар да 

азған-тозған, босқан қазақ бауырларын 

бауырына басып, жан сақтап, ел ретінде 

түтіндерін түзу ұшыруға к)мек қолын 

созады. 

Атамекен, атажұрт аңсатпай қоя 

ма, аталарымыз жылда елге жасырын 

жаушы жіберіп, туған жерден хабар 

үзбейді. Бірақ қылышынан қан тамған 

«күн к)сем» тірі тұрғанда, сталиндік 

озбырлық тоқтамай, олардың қопарыла 

қайта к)шуіне батылдары бармайды. 

Тек 1954 жылы ғана Ошта ошағын 

)шірмей, бала-шағасын аман сақтап 

қалғандар туған топыраққа орала-

ды. �улетіміз ең алдымен әулиелі 

Түркістанға тұрақтайды. Осылайша, 

менің кіндігім Қырғызстанда кесіліп, 

ал  балалық шағым туған елімнің 

құшағында )теді...  

Менің әкем �бжаппар Шалқарұлы 

1920  жылы Созақ ауданының 11-ші 

ауылында дүниеге келіп,  балалық  

шағы сол жерде )теді. Жеті жас ша-

масында анасы, сегіз жасында әкесі 

опат болып, әкесінің інісінің қолында 

қалады. Кейін ата-анасыз тұлдыр 

жетім есебінде Түркістандағы бала-

лар үйінде тәрбиеленеді. Осылайша, 

ол Созақ к)терілісін )з к)зімен к)ре 

алмағандығын, бірақ барша бауырла-

рынан естіп-білгендерін там-тұмдап 

айтып отыратын. 1957-58 жылдары 

мен әлі баламын, әйтсе де, әкемнің 

немере ағасы Жуасбек атамның маған 

аса бір құпиялап айтқан мына бір 

әңгімесін әлі күнге ұмыта алар емеспін. 

«К)теріліске қатысып, мергендер  

қатарында болдым. Қолымызда білте 

мылтық, жүзбасы мен онбасының 

тапсырмасымен ғана атамыз, )йткені 

оқ дәрі тапшы. Бейсуат оқ атуға тый-

ым салынған, атқан оғың қаңғып 

далаға кетсе, екінші оқты онбасы не 

жүзбасы )здері атады. Осылайша, 

Созақтың  тұсындағы Балықшытау 

асуын бақылауда ұстадық. Бірнеше күн 

Түркістан жағынан келе жатқан қызыл 

әскерлерді тосқауылдап, алға жыл-

жытпай қойдық. Арқа тұсымыздан, 

Шолаққорған жағынан келген қарулы 

отрядпен де атыстық. Бұлардың күші 

басым, қару-жарағы )згеше болды. 

Қайта-қайта жер сілкінеді, бұндайды 

к ) р м е г е н  б і з  а б д ы р а п  қ а л д ы қ . 

С)йтсек, олар зеңбірек оғымен атып, 

ол айналасын айран-асар қылып жай-

ратады екен. Тасаға байланған аттары-

мыз да шылбырын үзіп қаша бастады. 

Осылайша, бұл соғыста жеңіліске 

ұшырадық. Тек ажалы жетпегендер, 

тақымы жүйрік атқа іліккендер ғана 

аман қалды. 

К)теріліс басылған соң жаппай 

тергеу-тексеру, шетінен тұтқындау 

басталды. Күніне бір-екі отбасы ізім-

қайым жоқ болатын болды. Сондықтан 

бір түнде ағайындармен бірге біз де 

Қырғызстанға ауа к)ше ж)нелдік. 

Уақыттың тарлығы сонша, к)рші 

ауылдағы Қарлығаш апама да, әкемнің 

інісіне де хабарласуға мұршам бол-

мады. Сол жылдардағы бойға сіңген 

қорқыныш,  үрей  Қырғызстанда 

жүргенде де басылмады. Кеудемізде 

елге деген сағыныш оты лаулап жүрсе 

де, кейін қарай қайтуға батылымыз 

жетпеді.  Тек 1954  жылы Сталин 

)лгеннен кейін ғана Қазақстанға келіп, 

Арыс қаласының маңына Қаражантақ 

деген жерге қоныстандым. Сен әлі 

баласың, міне, арада отыз жылдай 

)тсе де Созақ к)терілісінің зардабы 

әлі тарқаған жоқ. Еркіндік қашан да 

қымбат қазына, қара басың бостан 

болғанға не жетсін?! Осыны есіңнен 

шығарма, айналайын!..». 

Ішіне сыймаған сырын ақтарған 

Жуасбек атам сонау 1960 жылы )мірден 

озды. Топырақ Түркістан қаласынан 

бұйырды. Арада қаншама ондаған 

жылдар )тсе де Жуасбек атамның сол 

бір жанын жаралаған оңаша әңгімесі 

санамда сайрап тұр. Бұл салмағы зіл 

батпан естелік ата-бабаның маған 

аманаттаған ғасырлық )сиеті екенін 

енді ғана ұғынып, жан жүрегіммен 

сезінгендеймін... Сірә, бұл жазықсыз 

жандары қиылған, нақақтан қандары 

т)гілген аталарымның рухы шығар... 

«Біздің сұраусыз т)гілген қанымыз 

сенің бойыңды жылытып тұр, біздің 

кебінімізді киіп шығып, ар-намыс жо-

лында құрбандыққа шалған рухымыз 

сенің т)беңде, еліміздің аспанында 

қалықтап жүр... Ұмытпа бізді...» деп 

түнде түске енеді, күндіз күлкіден айы-

рады... 

Менің білуімше, тек Созақ к)терілісі 

құрбандары ғана емес, сол кездегі 

билікке, режімге қарсы бас к)терген 

350 толқу, к)терілістердің қай-қайсысы 

да тарихи бағасын ала алмай келеді. 

Сонау 1990 жылы-ақ, Қазақстанның 

«�ділет» тарихи-ағарту қоғамы Созақ 

аудандық б)лімшесінің басқарма жиы-

ны «1930 жылғы Созақ к)терілісін 

«Алашордашылардың, байлар мен 

ишандардың басшылығымен кеңес 

)кіметіне қарсы ұйымдастырылған 

контрреволюциялық қарулы к)теріліс» 

деген баға әділетсіз, қазақ ұлтына 

жабылған жала, ендігі жерде бұны 

сталиндік-тоталитарлық жүйенің 

зорлық-зомбылығы, террорлық әрекеті 

деп тұжырымдалсын» деген қаулы 

қабылдаған болатын. Осы қаулының 

негізінде Созақ ауылында Созақ 

к)терілісіне – 70 жыл және Сұлтанбек 

Шалақов атындағы к)шелер пайда бо-

лып, мемориалдық тақта орнатылған 

еді. К)теріліс құрбандарына орнаты-

латын ескерткіштің орны белгіленіп, 

тіптен тұғыры да  құйылған еді. Еңселі 

ескерткіштің жобасын жасауға байқау 

жарияланған... Шейіт кеткен ата-ба-

ба аруағын құрмет тұту мақсатында 

еңселі мұнара мен к)теріліс бас-

шысы Сұлтанбек Шалақұлына дер-

бес ескерткіш орнатуға құлшыныс 

білдірілген... 

Бір шүкіршілігі, соңғы жылдары 

«Тама Қарабура» қоғамдық қорының 

т)рағасы Орынбек Ибжанов «Созақ 

қасіреті» мемориалдық кешенінің 

құрылысын жүргізіп жатыр. Азалы 

қасірет мемориалының тұрғызылуы 

– Созақ к)терілісі құрбандарының 

к)зсіз ерлігіне берілген халықтық 

баға, бүгінгі ұрпақтың )ткен тарихқа 

тағзымы, тағылымды тәрбиенің, иман-

ды игіліктің үлгісі болмақ. Баршамыз-

ды ата-бабамыздың намысты рухы 

қолдап жүрсін! Тәуелсіздік жолында 

шейіт болған шаһид ерлердің ерлігі 

мен есімдері мәңгілік халық жадында 

жаңғырсын!

 

�бдімүтәліп �БЖАППАРОВ, 
профессор, Қазақстан 

Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері

Тарих керуені  талай-талай жойқын 

соғыстарды, қан кешкен дәуірлерді бастан 

кешсе де, адамзат баласы жаратқан шұғылалы 

мәдениеттің ізін )шіре алмады, қайта 

уақыттың )туімен адамзат баласы жаратқан 

асыл )ркениет үздіксіз )ркендеп дамыды. 

«;ркениет – қалалық мәдениет» (Страбон). 

;ркениеті болмаған халықта қала мәдениеті 

дамымайды, сондықтан қала тарихы – халық 

тарихының асыл жауһары.

Елбасы Н.Назарбаевтың астананы к)шіру 

туралы саяси шешім қабылдауы Қазақстан та-

рихында ұлы бұрылыс жасады. Осы еңбегінің 

нәтижесінде күллі дүние таң қалған жаңа 

қала, к)рікті астана – Нұр-Сұлтан қаласы бой 

к)терді. 1997 жылдың 10 желтоқсанынан бастап 

Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының 

астанасы деп әлемге жариялап, келесі жылы 

10 маусымда тұсаукесер тойы )тті. Қазақстан 

мемлекетінде Нұр-Сұлтан қаласының бой 

к)теруі қара ормандай қалың халықтың арма-

ны мен үміті еді. Міне, бұл Н.Назарбаевтың 

ұзақты болжайтын саясаткер, қазақ елінің та-

рихи  қала )ркениетін жалғаушы, асқан ойшыл 

екенін дәлелдейді.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев президенттік 

міндетін атқаруға кіріскеннен кейін Қазақстан 

елінде )мір сүріп жатқан 130-дан астам ұлт пен 

этникалық топтардың тұрмысын жақсартып, 

әл-ауқатын арттыру үшін қыруар реформа 

жүргізіп, кемелді жоба-жоспарлар жаса-

ды, құнды бағдарламалар ұсынды. �сіресе 

Н.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» ұлттық иде-

ясы ұзақ мерзімдік болашақты болжаған 

тарихи дәуірлік сипатқа ие. Осы еңбегінде 

Елбасы «Мәңгілік ел – бұл біздің жалпы 

қазақстандық ортақ үйіміздің ұлттық идея сы, 

біздің бабаларымыздың арманы» деген еді.  

Елбасы Н.Назарбаев еліміз тәуелсіздік 

алған отыз жылға таяу уақытта қайқайып 

)рге шапқан қаракердей топ жарып түрлі 

реформалар жасап, Жолдаулар мен құнды 

бағдарламаларын ортаға салып, Қазақстанның 

атақ-даңқын аспандатқан, аты аңызға 

айналған үздік реформашы ретінде әлемге 

танылған тұлғаға айналды.

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 

Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың басшылығында мемлекеттің 

экономикалық жағдайы біртіндеп оңалып, 

дағдарыс кезінде жабылып қалған мекемелер 

(кітапханалар, клубтар, мұражайлар, т.б.) 

қайтадан ашылып, халықтың тоқыраған 

мәдениеті жанданып, табыстарға қол жеткізді. 

Осындай мемлекетті қайта құру сияқты күрделі 

кезеңдерде к)п ұлтты, к)п салалы мәдениетке 

қолдау к)рсетіліп, ұлттық құндылықтарды 

дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар 

жүзеге асырылды. 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы-

мен жасалды. Бұл бағдарлама 2003 жылдан 

бастап жүзеге асып, отандық ескерткіштерді 

түгендеді, тарихи және мәдени ескерткіштердің 

тізімі жасалды. «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасы жолға қойылғаннан кейін 

қыруар тарихи-мәдени  ескерткіштер қалпына 

келтіріліп, ғылыми жұмыстар жүргізілді, жаз-

баша және ауызша таралған ұлттық әдебиеттің 

үлгілері жиналып, жүздеген том жинақ баспа-

дан шықты. 

Елбасы 2017 жылдың 12 сәуірінде )зінің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақа ласында еліміздің нұрлы болашағы үшін 

атқаруға тиісті маңызды мәселелерді ортаға 

салды. Сондай маңызды мәселенің бірі – 

қазақ тілінің латын әліпбиіне к)шуі еді. Латын 

әліпбиіне к)шудің сая си, мәдени, әлеуметтік 

астарында ұзақ болашақты к)здеген аса 

к)регендік саясат пен парасат жатыр. ;з 

заманының озық ойлы ғұламаларының бірі 

Жүсіп Баласағұн: «Парасат қайда болса ұлылық 

сонда, Білім қайда болса биіктік сонда» деген 

керемет с)зін айтқан екен. Н.Назарбаев 

Қазақстанның дамуы мен гүлденуіне ерек-

ше үлес қосқан үздік саясаткер, аты әлемге 

танылған қоғам қайраткері.

Қазақстан тәуелсіздік алған отыз жылға 

таяу уақыттан бері мемлекет тоқыраудан 

дамуға, саннан сапаға, аласадан биікке, 

әлсізден күштіге, балалықтан даналыққа 

қарай керуен тартты. Осылайша, мемлекет 

к)ркейіп гүлденді. Қазақстанда тұратын 130-

дан астам ұлт )кілдері бір жағадан бас, бір 

жеңнен қол шығарып, бір-бірімен жарасымды 

береке-бірлікте, бақытты )мір сүріп келеді. 

Сондықтан Қазақстанның бүгінгі жеткен 

табысы мен дамуы Н.Назарбаевтың сара 

саясатының жемісі деп айтуға әбден болады.

Сан ғасыр қойнауындағы тарихты Жара-

тушы да, таратушы да қара ормандай қасиетті 

халық. Тарих жолы қым-қуыт күрделі де 

алысқа керуен тартқан ұзақ жол. Тарихы жоқ 

халық дүниеде болған емес. Қай халықтың 

тарихы мен мәдениеті болсын, оның сан 

ғасырды бастан кешкен бұралаң да күрделі 

жолымен сабақтасып жатады. �р дәуірдің 

ұзақ ғасырдағы керуен жолы тарих болып 

таңбаланып бізге жетіп отырған. Қазақ 

халқынан шыққан ғұламалардың бірі Т)ле би 

�лібекұлы «;сетін ел тарихын таспен жаза-

ды, )шетін ел тарихын жаспен жазады» деген 

с)зінде терең мән жатыр.

Білікті ғалым Ақселеу Сейдімбеков: «Та-

рих к)шінің ұлы шеруінде әр ұрпақтың )зіне 

ғана тиесілі міндеті болады. Ол міндетті сол 

ұрпақ қана келістіріп атқара алуға тиісті. 

Себебі кез келген ұрпақ )зі )мір кешкен 

кезең үшін )ткен мен болашақ арасының 

жанды к)пірі, оның тал бойында )зіне дейінгі 

сан ғасырдың жүгі бар. Сол жүктің сабақты 

жібіне дейін қалдырмай бола шаққа қол 

жалғау – жер басып жүрген тірілердің киелі 

міндеті» деген салмақты с)з айтқан еді. Елба-

сы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басқаруда 

аса к)регендікпен әлемдегі дамыған елдермен 

бейбітшілік, достық қарым-қатынас, саяси-

эко номикалық ынтымақтастық орнатып, 

)зіне тиесілі міндетті абыроймен орындады. 

Қазақстан халқының ес жиып, етек-жеңін 

жапқан кезі – дәл тәуелсіздік алып күллі 

әлемге танылған, Нұрсұлтан Назарбаев ел 

тізгінін ұстаған кезі. 

Нұрлан С�РСЕНБАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, 
жазушы, этнограф

ауылдан бас к)теріп шыққан на-

разы жігіттер жиналып, қолдарына 

қару алды. Атқа мінерлері бас қосып, 

алқа кеңес құрды. Дәстүр бойын-

ша толқыған жамағаттың басын 

қосатын, ж)н сілтейтін ханы болуға 

тиісті. Халық бірауыздан Тама руы-

нан шыққан Сұлтанбек Шалақұлын 

хан к)теріп, к)теріліске жетекші 

етіп сайлапты. Халық хан к)терген 

Сұлтанбек Шалақұлы маған да ата-

лас туыс.  Бәріміздің арғы аталары-

мыз Теріскей елінде аса зор құрметке 

ие  болған жандар. Мал біткен, с)з 

ұстаған, ұрпағы жайылған әулеттер. 

Қалың жұртқа да қадірлі, )з ортасы-

на сыйлы ақсақалдар. Бірақ басты 

әңгіме бұл емес, айтпағымыз жазықсыз 

қырылған жандар, қанға б)ккен ел, 

шаңырағы ортасына түскен отаулар, 

ботадай боздап қалған бала-шаға, шал-

шауқан,  жалпы халық хақында ғой... 

Ел намысын ту қылған Сұлтанбек 

Шалақұлы мен бас мерген Салықбай 

Аралбайұлы бастаған халық батырлары 

мұздай қарулы қызыл үкімет жасағына, 

шолақ белсенділерге қасқайып қарсы 

тұрды. Азаптың апанына тасталған аяу-

лы ұлдарын тыныш жатқан елге тиісіп, 

зорлық-зомбылық жасағандардан ара-

шалап алу үшін аянбай күресті. �бден 

аяусыз қаналған, кеңестік жүйенің 

озбырлығын мейлінше тартқан халық 

күші   «Алла!» деп ұрандатып, Созақ 

абақтысында жатқандарды босатып 

алды. Атқа қонған, арқасы қозған, 

ашынған топ қамба, дүкендердегі азық-

түлікті тонап, бұқара халыққа таратып 

берді. Аудандық атқару комитетінің 

кеңсесін )ртеп, хатқа түскен байлар 

тізімі жойылды. Балта, айыр, орақпен 

қаруланған к)терісшілердің жалпы 

саны екі мың адамнан асты... К)п 

ұзамай сүйреткен зеңбірегі бар от 

қарулы жазалаушы отрядтар келіп 

жетті. Бірен-саран шошайған білте 

мылтығы бар к)терілісшілер қоршауға 

алынды. Қан қасап қырғын болды. 

Қайнар елді мекенінің жанындағы 

КӨШБАСШЫ
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Қобыз «Тұран» этно-фольклорлық ансамблінің құрамында.  Германия. Карнеги Холл. 

Әл-Фараби «Музыка туралы үлкен кітабында» музыкалық аспаптардың түрлеріне 
қысқа-қысқа анықтама бере кететіні бар: «расында белгілі аспаптардың арасында 
дыбыстарды ішекті қозғау арқылы шығаратындары бар» дейді. Мұнда ол ішекті – 
шертпелі аспаптарды айтып отыр. Біз бұған дейін осындай аспаптардың арасынан 
әл-Фараби дыбыстық мүмкіндіктерін зерттеген ішекті-шертпелі аспаптар – уд пен 
қазақтың шертерінің байланысын, танбур мен домбыраның сабақтастығын, шах-
руд және ма*азиф пен жетігеннің жалғастығын зерделеп көрдік. Әл-Фараби одан 
әрі үріп ойналатын аспаптар туралы айта келіп,  «олардың 
арасында бір ішекті қозғап, басқа ішектерді тарта-
тындары да бар» дейді. Осы сипаттамасы біздіңше 
ішекті-ыспалы аспаптарға байланысты айтылған. 
Шындығында, «бір ішекті қозғап» дегені  – ысқы, 
яғни қиғақ, ал «басқа ішектерді тарта-
ды» дегені - аспаптың өзінің бойындағы 
ішектері.  

Алматы қаласының Қоғамдық кеңесі онлайн-форматта өткен тыңдаулардың қорытындысы бойынша 
Іле-Алатау ұлттық паркіндегі экотуризмді тұрақты дамыту жөніндегі жобаға қолдауын білдіріп, оң 
бағасын берді.  Жобаны оның бастамашысы – кәсіпкер және меценат Александр Гужавин таныстыр-
ды. Презентация барысында ол жобаның негізгі идеясы табиғатқа және оның байлықтарына ұқыпты 
қарауды көздейтін экотуризмнің жаңа заманауи мәдениетінің дамуына ықпал ету екенін атап өтті. 

ТАБИҒАТ

Рабабқа әл-Фараби арнайы тоқта-

лады: «Бұл аспап та дыбыстары ішек 

б)лік терінен шығатын аспаптың түріне 

жатады. Кейде аспаптың бір ішегі ғана 

қол  данылса, енді бір кезде бірдей екі 
жуан ішек тең қолданылуы мүмкін» (�бу 

Насыр әл-Фараби. Музыка туралы үлкен 
кітап.ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: «Ко-
лор», 2008. 445-бет.)

Ғалым айтып отырған аспаптың ыс-

палы екендігін оның «екі жуан ішек» 

деген анықтамасы айқындай түсетін 

секілді. ;йткені ысқымен ысыла тын 

ішектер әдетте жуан болатыны рас. 

Олай болмаған күнде жіңішке 

ішек үйкеліске шыдамай, үзіліп 

кетуі мүмкін. Жуан болаты-

ны – ішектің жылқы қылынан 

тағылатындығынан.  Біздің 

бұлай рабабты ыспалы аспап 

екендігін дәлелдеуге тырысып 

отырғанымыздың бір себебі – 

�л-Фараби осы рабаб туралы )з 

сипаттаулары мен баяндауларында, 

түсіндірмелерінде оның қиғақпен 

тартылатындығы туралы, болмаса 

ішегінің қылдан болатындығы хақында, 

әйтпесе ыспалы аспапқа тән басқа да 

ерекшеліктері ж)нінде ақпарат айтпай-

ды. Соған қарамастан, зерттеушілер 

ғалымның айқындамаларына мән бере 

келе, бұл аспапты ыспалы аспаптарға 

жатқызады (Вызго Т.С. Музыкальные ин-
струменты Средней Азии. Исторический 
очерк «Музыка» М., 1980, стр. 80 )

Ш ы н д ы ғ ы н д а ,  ә л - Ф а р а б и 

аспаптардың үніне қатысты сипаттама-

лар бергенде осы рабабты дыбысының 

ұзақтығы ж)нінен адам дауы-

сына ең жақын аспап 

деп жоғары бағалайды. 

Б а й қ а п  қ а р а с а ң ы з , 

расында, ыспалы аспаптың үні 

ұзаққа созылады. ;йткені ол ысқышпен 

тартылады. Ысқышты ішектен айыр-

май басынан аяғына дейін жүргізсеңіз, 

үзілмеген бір қалыпты ұзақ дыбыс 

естисіз. Ал адамның үні секілді үзіксіз 

ұзақ дыбысты шертпелі аспаптар шығара 

алмайды. �л-Фараби «Аспаптар туралы 

кітабының» кіріспесінде ішегін шерту 

арқылы дыбыс шығаратын аспаптарға 

қарағанда «ішектерге басқа ішекті не-

месе соған ұқсас )зге затты үйкеу арқылы 

дыбыс шығаратын аспаптарды» ерекше 

атап )теді ( Вызго Т.С. Музыкальные ин-
струменты Средней Азии. Исторический 
очерк «Музыка» М., 1980, стр. 80 )

Демек, ыспалы аспаптар Орталық 

Азия аумағында ортағасырларда да ерек-

ше мәшһүр болған. Сондай аспаптың бірі 

– рабаб (1-сурет).

�л-Фарабидің айтуынша, адам дау-

ысына «еліктеу сапасына қарай жалпы 

аспаптардың ішінде рабабқа, (сырнайға 

ж ә н е  о с ы л а р ғ а  ұ қ с а с 

аспаптарға) тең келері 

жоқ» (�бу Насыр әл-

Фараби. Музыка туралы 
үлкен кітап.ауд.: Ж. Сан-
дыбаев. Алматы: «Колор», 
2008. 62-бет).

Ғ а л ы м н ы ң  с и п а т -

тауынша, рабабтың екі 

ішегі екі түрлі жуандықта 

қолданыла береді. Мұн-

дайда  рабабтың жуан 

ішегі уд аспабының екін-

ші ішегінің жуандығын-

дай, ал жіңішке ішегі 

уд аспабының үшінші 

ішегінің жуандығындай 

болады. Кейде рабабқа 

т)рт ішек те тартылып-

ты. Аспаптың т)менгі 

ж а  ғ ы н д а  і ш е к т е р д і ң 

ұшын түйіндеп қоятын 

құ рылғысы бар. Тиегі, 

дағы,  Иорданиядағы,  Сириядағы, 

Ливандағы к)шпелілердің мәшһүр 

а с п а б ы .  О л  с о н д а й - а қ  М ы с ы р д а , 

Алжирде, Мароккода, Индонезияда, 

Индияда, кейіннен Еуропаға да кең 

тараған. Осынша к)п елдерге тарауының 

басты себебі оның ерте пайда болған, 

к)не және әл-Фараби айтқандай үні 

ұзақтығы жағынан адам дауысына )те 

жақын аспап екендігінде болса керек. 

 «Ребек» деген атаумен белгілі ыспалы 

аспапты ағылшындар «ribibe», «ribible», 

«rubebe», «rybybe»; француздар «rebebe», 

«reberbe», «rebesbe»; италияндар «rebe-

ka», «ribeka»; испандар «rabe’», «rabel», 

«rebeguin» деп атайды (Музыкальные 

инструменты. Энциклопедия. –М.: «Дека 
–ВС», 2008. стр.470.).

 «Ребек» Еуропаға ортағасырлардан 

бастап тарай бастаған. Бұл аумақта ол 

тұрпатын сәл )згерткенімен, ойналу 

тәсілі мен негізгі б)лшектері – қыл ішек 

пен ысқыны )згертпеген. 

Осы ребек жетіле келе, виола деген 

аспаптың дүниеге келуіне, ал виола 

дами келе скрипканың тууына себеп 

болды.  Скрипканың пайда болу 

тарихын осымен түйіндей салуға да 

болар еді. Бірақ ақиқаттың ақырына 

дейін баруға ерінбейтін ғалымдар әлемді 

тамсандырған еуропалық скрипканың 

тарихи тамырын одан әрі қазбалай 

түсуді ж)н к)рген. Скрипка – әу бастан 

ішекті ыспалы аспап. Ішекті ысқышпен 

ысып, есіп әрі дыбыстық орындарын 

саусақпен баса дыбыс шығару арқылы 

жанға ләззат сыйлайтын әуен шығару 

мәдениетінің бастауы қайдан, жұмыр 

жердің қай аумағынан, жер бетін 

мекендеуші халықтардың қайсысынан 

тараған деген сұрақтарға жауап іздеген 

ғалымдар ақыры ортақ бір пікірге 

тоқтады. Этномузыкатанушылар 

ысқышы ғана емес, ішегі де қылдан 

тартылған аспаптар ХХ ғасырда 

д а  ә у  б а с т а ғ ы  б і т і м і н  с а қ т а ғ а н 

қалпы к)птеген халықтың сүйікті 

музыкалық аспабы ретінде )мір сүріп 

келгендігіне к)з жеткізгеннен кейін 

бұған дейінгі еуропалық таптаурын 

таным-түсініктерін )згертуге мәжбүр 

болды. С)йтсе, үні де, түрі де сүйкімді 

скрипканың арғы атасы тұрпаты к)зге 

сүйкімсіздеу к)рінетін ыспалы аспап 

– қобыз екен. Қобыз секілді ішегі де, 

ысқышы да қылдан тартылған аспаптар 

тек қазақтарда ғана емес, )зге к)шпелі 

халықтарда бар болып шықты: ондай 

аспапты қырғыздар қыйақ, моңғолдар 

моринхур, твалықтар игил, алтайлар 

тошпулуур, ал қазақ, қарақалпақ, татар, 

)збек, башқұрт қобыз деп атайды. 

Осылардың ішінде қазақтың қобызы 

ең к)не тұрпатын сақтаған аспап екен. 

Оның ысқышы да, негізгі сұлбасы да 

кәдімгі садақтың тұрпатынан аумаған. 

Музыкатанушы ғалым А.Мұхамбетова 

с к р и п к а н ы ң  е у р о п а  х а л ы қ т а р ы 

мәдениетінде алатын орнын және шығу 

тарихын зерттей келе оның әу бастағы 

тегі қобыз, ал қобыздың арғы тегі 

садақ деген тоқтамға келеді. Мұндай 

пікірді еуропалық зерттеушілер де 

жоққа шығармайтынын тілге тиек ете 

келе, ол: «ХХ ғасырда, Вернер Бахман 

және Слави Дончев деген еуропалық 

ғалымдардың зерттеуінің нәтижесінде 

қобыздың әлемдегі ең ежелгі ыспалы 

ішекті аспап екендігі дәлелденді. 

Оны )здері қасиетті деп бағалайтын 

Сырдария жағалауын мекендеген 

түрк тайпалары жасаған. Батысқа 

оны түрк-оғыздар, түрк-бұлғарлар 

және басқа халықтар апарған...» дейді 

(Мухамбетова А. В поисках предков 
скрипки. В кн.: Казахская традиционная 
музыка и ХХ век. Алматы: Дайк-Пресс, 
2002. Стр. 513-519).

Батыста тұрпаты мен қызметін 

)згертіп, барған жерлеріндегі жұрт-

т а р д ы ң  к ) р к е м д і к - э с т е т и к а л ы қ 

қажеттіліктеріне, сондай-ақ жасалуына 

керекті затындардың табиғатына қарай 

икемделген қобыз қанша ұрпақ ауысса да, 

нелер сұрапыл қиракезік уақыт )тсе де )з 

атамекенінде )зінің әу бастағы болмысын 

сақтаған күйі ХХІ ғасырға нық қадам 

басты. Қазір бүкіл әлем қобызды сол 

баяғы ежелгі қалпындағы болмысымен 

таниды, сол байырғы үнімен тыңдайды. 

Қорыта келгенде, жоғарыда айтылған 

ойлардан қазақтың қобызы – бергі 

ребектің де, арғы ғасырларда әл-Фараби 

с)з қылған рабабтың да шыққан тегі деген 

түйін туады.

РАБАБ 
ҚОБЫЗ

және

мойны,  құлақтарының орналасуы 

хорасандық танбурға келіңкірейді. Ең 

басты айырмашылығы мынада: «рабаб 

тартушылар, дыбыстарды ... олардың ар-

найы шектелген орындары мен пернелер 

арқылы шығармайды. Керісінше, олар 

дыбыстарды )з араларында қолданылып, 

есту арқылы қалыптасқан орындардан 

шығарады» (�бу Насыр әл-Фараби. 

Музыка туралы үлкен кітап.ауд.: Ж. Сан-
дыбаев. Алматы: «Колор», 2008. 446-бет.)

Демек, қазақтың қобызындағыдай бұл 

аспапта да перне болмайды. Есту арқылы 

жадында қалған ішек бойындағы дыбыс 

орындарын басу машығы қалыптасқан 

адам кез келген шығарманы пернесіз- ақ 

тарта береді.

«Музыка туралы үлкен кітабында» әл-

Фараби рабаб аспабының дыбыстарының 

орнын анықтайды, қай саусақ ішектің 

қай тұсын басқанда қандай дыбыс шыға-

тынын,  олардың ара 

қатынасын, айқын дауды 

нақты сызба үлгілері 

арқылы к)рсетеді.

Одан кейін екі ішекті 

және оның бойындағы 

дыбыс орындарын белгілі 

бір әріптермен белгілеп, 

сол әріптермен рабаб 

іше гіндегі интервалдар-

ды да  сызба  арқылы 

к)рсетеді.

Бұдан кейін ғалым 

р а б а б  а с п а б ы н ы ң 

мүмкіндіктерін ескере 

келе, дыбыстық құры-

лымын одан әрі жетіл-

діру жолдарын ойла-

стырады. Ол үшін жеңіл 

қ о с ы м ш а л а р  қ о с у ғ а 

б о  л а т ы н д ы ғ ы н а  к ) з 

жеткізеді. 

Келесіде ол рабаб 

Қ ұ л а қ қ а ғ ы с :  ә л -
Фарабидің «Музыка туралы 
үлкен кітабының» соңына 
берілген түсініктемеде бұл 
аспапқа қатысты мынадай 
мәліметтер келтірілген: 
«Рабаб – қазіргі кезде сирек 
қолданылатын бұрыннан 
танымал ішекті аспап. Ра-
баб түрлерінің арасындағы 
ең ескі түрі «мысырлық ра-
баб» – «мисрий». Алайда, 
бұл аспап кCп жағдайда екі 
ішекті болып келеді. Дыбы-
сы адамның дауысына ұқсап 
келуі үшін мал терісімен 
қапталады. Уақыт Cте 
бұл аспап жетіле келіп, 
б і р н е ш е  т ү р г е  б C л і н і п 
кетті. Олардың арасында: 
шайыр рабабы( рабаб әш-
ша’ир), мағрибтік рабаб 
(рабаб әл мағрибий), кейін 

түркі рабабы (рабаб әт-туркий). Кейінгі 
рабабтардың пішіні әуелідегі рабабқа 
ұқсамайды. Бұл аспап Еуропаға Андалусия 
арқылы кірді. Заман Cткен сайын аспап 
одан әрі жетіле түсіп, ХV ғ. «әл-каман» 
немесе «әл –сиюлә» деген атпен танылды» 
(Iбу Насыр әл-Фараби. Музыка туралы 
үлкен кітап.ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: 
«Колор», 2008. 705-бет)

Ал енді әл-Фараби сипаттаған рабаб 

аспабы туралы басқа мәліметтер не дейді 

және оның қазақ халқының қобызымен 

тамырластығы неде екендігіне к)з 

жүгіртіп к)релік.

Алдымен мына анықтамаға ке-

зек берейік:  «Ребаб, рабаб, рабоб. 

Мұсылмандардың ішекті аспаптарының 

жиынтық атауы. Арабтардың ысқымен 

ойналатын ішекті музыкалық аспабы. 

«Ребаб» с)зінің түбірі араб тілінде қысқа 

дыбыстардың бірігіп, ұзақ ойналуы деген 

түсінік береді. Ребаб 1-2 немесе үш ішекті 

болады» ( Қараңыз: https//ru.m.wikipedia.

org).

Бірінші с)йлемдегі  «мұсылмандардың» 

деген айқындама әлі де анықтай түсуді 

қажет етеді. Шындығында, бұл аспап тек 

мұсылмандар ойлап тапқан аспап па және 

мұсылмандар ғана қолданатын аспап 

па? Сондай-ақ оның дінге қаншалықты 

қатысы бар? 

Жоғарыдағы айқындамада үш атау 

қатар берілген. Рас, бұлардың түбірі бір. 

Бірақ қазірде бір халықтарда «ребаб» деген 

атау қолданылса, енді бір елдерде «рубаб» 

деген атауды, ал келесі бір халықтар «ра-

баб» деген атын сақтаса, тағы бір халықтар 

«ребек» деген )згеріспен сіңіріп алған. 

Оның үстіне бұлардың барлығы дерлік 

ыспалы аспап ретінде қолданылмайды. 

Мысалы, рубаб парсыларда шертпелі 

аспап ретінде қалыптасқан. 

Р е б а б  д е г е н  а т п е н  б е л г і л і с і  – 

арабтардың ыспалы аспабы. Ежелгі 

бәдеуилер ұстаған мұндай аспапты «шай-

ырлар ребабы» деп атаған. Ол к)біне 

екі ішекті. Шанағы т)рт бұрышталған, 

қақпағы қой немесе ешкі терісінен 

қапталған.

Ребабшы аспапты тік ұстап, дүмін 

тізесіне тіреп отырып тартады. Аспаптың 

дыбыс қатары кварта-квинта. К)біне 

қасыдаларды сүйемелдейді.

Ребаб – Ирактағы, Сауд Арабиясын-

нің байланысын, танбур мен домбыраның сабақтастығын, шах
ф пен жетігеннің жалғастығын зерделеп көрдік. Әл-Фараби одан 

н аспаптар туралы айта келіп,  «олардың 
кті қозғап, басқа ішектерді тарта-
дейді. Осы сипаттамасы біздіңше 
паптарға байланысты айтылған.
р ішекті қозғап» дегені  – ысқы, 

асқа ішектерді тарта-
птың өзінің бойындағы 

аби арнайы тоқта-

а дыбыстары ішек 

ын аспаптың түріне

птың бір ішегі ғана 

ір кезде бірдей екі 
нылуы мүмкін» (�бу 

Музыка туралы үлкен
ыбаев. Алматы: «Ко-

ырған аспаптың ыс-

ың «екі жуан ішек» 

айқындай түсетін

қымен ысылатын

н болатыны рас.

нде жіңішке 

дамай, үзіліп 

ан болаты-

ы қылынан

ан.  Біздің 

палы аспап 

ге тырысып

бір себебі – 

баб туралы )з

аяндауларында,

оның қиғақпен 

туралы, болмаса 

атындығы хақында,

папқа тән басқа да 

нде ақпарат айтпай-

тан, зерттеушілер 

маларына мән бере 

ыспалы аспаптарға

.С. Музыкальные ин-
Азии. Исторический

1980, стр. 80 )
а ,  ә л - Ф а р а б и 

қатысты сипаттама-

бабты дыбысының 

дам дауы-

пап 

ды. 

ы з , 

спаптың үні 

ткені ол ысқышпен 

шты ішектен айыр-

а дейін жүргізсеңіз,

ыпты ұзақ дыбыс 

і і і і і

мойны,  құлақтарының орналасуы

хорасандық танбурға келіңкірейді. Ең 

басты айырмашылығы мынада: «рабаб 

б

Рабаб. (Әбу Насыр әл-
Фарабидің «Музыка туралы 

үлкен кітабының» 445-бетінде 
берілген 369-сурет)

Араб елінде бәдеуилер 
арасында кең тараған 

шайырлар ребабы (ребаб 
аш-шаир).

Ортағасырлардан бастап Еуропа елдеріне 
тарай бастаған ыспалы аспап –ребек.

аспабының құлақ күйін 

кел тірудің үш жолын к)р-

сетеді. Алдымен, сол кезде 

кең тараған ортаңғы сау-

сақ (ортанқол  – «ортан-

т е р е к » )  а р қ ы л ы  қ а л а й 

күйге келтіруді, одан кейін 

т)ртінші саусақ («шүл-

діршүмек») арқылы құлақ 

күйін келтіру амалдарын, 

сонан соң шынашақ арқылы 

күйге келтіру жолдарын сыз-

ба үлгілер арқылы жеткізеді. 

Ғалым рабаб аспабына 

басқа да тәжірибелер жасап 

к)реді. Ол рабаб аспабы ды-

быстарын уд аспабы дыбы-

старымен қалай теңестіруге 

болатындығын түсіндіреді. 

Қай ішекті қалай тартып, 

қай дыбыспен күйге келтіру 

керектігін )з тәжірибесі 

арқылы сызба үлгісімен 

к)рсетеді әрі түсіндіреді.

Келесі кезекте ғалым рабаб аспабының 

дыбыстарын танбур аспабының дыбыста-

рымен теңестіру жолына тәжірибе жасап 

к)реді. Осы тәжірибеде ол мынаған к)з 

жеткізеді:

 «Бұл аспап )зінде қолданылатын түрлі 

тетрахордтар мен үндестіктер жағынан 

бағдаттық танбурдан артық екені анық. 

Рабаб аспабындағы интервалдардың 

үйлесімділігі, басқа аспаптармен салыс-

тырғанда, олардан кем қалмайды, кері-

сінше, )зінде пайдаланылатын интер-

валдарының артықшылығы байқалады. 

...Ал енді оның әуелгідегі ерекшелігін 

алсақ, онда бұл аспап к)птеген аспаптар-

ды )зінің артына қалдырады... Сондай-

ақ бұл аспапта біз к)рсеткен дыбыстық 

қатарлар реттілігінің саны жағынан да 

асып түсуге болады...» (�бу Насыр әл-

Фараби. Музыка туралы үлкен кітап.ауд.: 
Ж. Сандыбаев. Алматы: «Колор», 2008. 
457-бет.)

Ғалымның рабаб туралы айтқан-

д а р ы  м е н  т ү с і н д і р м е л е р і н е  ж ә н е 

айқындамалары мен тәжірибелеріне 

қарап, біз оның осы аспапты да толық 

меңгерген музыкант болғанына к)з 

жеткіземіз. 

Жобаға сәйкес, жалпы 200 мың гектар парк 

аумағынан жалпы ауданы 35 гектарды құрайтын 

34 учаске б)лінген. Жоба аясында саябақтың 

ең танымал бес шатқалында 7 туристік визит-

орталық құрылады. Орталықтар үлкен іргетас 

пен  бетон қолданылмай, жеңіл экологиялық 

материалдардан тұрғызылмақ. Т)рт жыл ішінде 

155 шақырымнан аса жүргіншілер жолын құру 

жоспарлануда, жаңа жолдар, соның ішінде 

айналмалы маршруттар салынбақ. Этно-ау-

ыл пайда болады, екі кемпинг (табиғаттағы 

уақытша шатырлы лагерьлер), он глэмпинг 

(қолайлылығы қарастырылған және қызмет 

к)рсетілетін табиғаттағы уақытша лагерьлер) 

және бір караванинг (автожолдарда саяхатшы-

лар үшін жабдықталған тұрақ) үшін алаңдар 

құрылады.

А.Гужавин атап )ткендей, парктегі учаскелер 

жалға емес, пайдалануға беріледі, жер мемлекет 

меншігінде қалады. Жоба шеңберінде күрделі 

құрылыс болмайды. Жобаға инвестор т)рт 

жыл ішінде 12 млрд теңгеге дейін инвестиция 

құймақ, оның ішінде инвестордың меншікті, 

сондай-ақ қарызға алынатын қаражаты да бар. 

Бизнес-модель табысты америкалық тәжірибеге 

негізделген және гидтер мен нұсқаушылардың 

ақылы қызметтерін, мұражайдың, тамақтану 

пункттерінің қызметін, жабдықтарды жалға 

беру мен сувенирларды сатуды, сондай-ақ 

глэмпинг жұмысын (тамақтандыруы бар 2-5 

адамдық жергілікті н)мірлерде тұру және түнеу) 

жүзеге асыруды к)здейді. 

Тыңдауда с)з алған Алматы қаласы Қоғамдық 

кеңесінің мүшелері жоба жалпы барлық за-

манауи талаптарға сай келетінін, отандық 

ұлттық парктерде туризмді ұйымдастыруды 

халықаралық стандарттарға жақындатуға қабі-

летті екенін атап )тті. Жұртшылықтың тілегін 

ескеруге, кәсіби және ғылыми сарапшылар мен 

ұйымдарды тартуға шақырды.

ҚР Экология, геология және табиғи ресур-

стар вице-министрі Е.Нысанбаев жобаның 

табиғатты қорғаудың барлық талаптарына 

сай екенін тілге тиек етті. ҚР Мәдениет және 

спорт вице-министрі ;.Бисақаев аталған 

жоба қоғамның әлеуметтік сұранысына, ең 

алдымен ұлттық парктердің айналасында 

тұратын халықты жұмыспен қамтамасыз 

етуге себепші болатынын атап )тті. Жиын 

барысында биоалуантүрлілікті қорғау және 

ұлттық саябақтарға келушілердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, карантин мен эпиде мио-

логиялық жағдайдың жаңа шындығын ескере 

отырып, ішкі туризмнің жаңа түрлерін да-

мыту мәселелері, қорықшылардың )мір сүру 

жағдайлары мен жұмысы туралы мәселелер де 

к)терілді.

Онлайн-жиынды Алматы қаласы Қоғам-

дық кеңесінің мүшесі  Ерлан Смаилов 

қорытындылады. Ол бұл тақырып к)птеген 

алматылықтарды толғандыратынына тоқталды. 

Белсенді  демалудың жаңа мәдениетін 

қалыптастыруға деген қоғамның сұранысы бар 

екенін, экологиялық стандарттарды сақтай 

отырып белсенді серуенге, табиғатты зерттеу 

мен қорғауға к)шу қажеттілігін тілге тиек етті.

«Алматы қаласының Қоғамдық кеңесі Іле-

Алатау ұлттық паркіндегі экотуризмді тұрақты 

дамыту жобасын барлық ұсыныстарды ескере 

отырып, ашық, бейінді сарапшыларды тар-

ту және жұртшылықпен диалог жағдайында 

қолдайды. Біз жобаны бақылайтын боламыз, 

оған сәттілік тілейміз! Барлық алматылықтарды 

осы қажетті  жобаны жақсарту үшін үн 

қосуға, ұсыныстар беруге шақырамын» деп 

қорытындылады Е. Смаилов.

А.САДЫХАН

Ұлттық парктердің жаңа келбеті
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К
ез келген )нер адамының шы-

ғарма шылық психология-

сының тереңіне үңілу  үшін 

оның )мірлік ұстанымын жақсы білмек 

парыз.  Ал )нерден басқа құндылықты 

мойын да маған Флобер сияқты жал-

ғандыққа жаны қас  суреткерлер  б)тен 

біреу түгіл, )з жүре гінде жасырынған 

)тірікті де аяусыз әшке релеп, ар сотына 

салудан тайынбайды.   

Таланты да, танымы да, адамгершілігі 

мен ар-ұяты шамалы ақын мен жазу-

шы кінәнің бәрін )згелерден к)ріп, 

)з кемшілігіне к)ңіл б)лмей, үнемі 

оқырман к)зіне сүттен ақ, судан таза 

періштедей болып к)рінуге құштар.   

Мүмкін сондықтан ба екен, соңғы 

жылдардағы ұлттық әдебиетіміздегі ірі 

қаламгерлеріміздің )з жамандығын жасы-

рып, жақсылығын асырып, әлдекімдерді 

к і н ә л а й  с ) й л е й т і н   ) м і р б а я н д ы қ 

шығармаларының шындығы мені аса 

сендірмейді. Ал ақиқатында жазушы-

психолог )з бойындағы жақсылықтардан 

г)рі, жамандықтарға к)бірек  үңіліп, одан 

шығармасына қажетті құнды қазынаны 

таба біледі.  Толстойдың «Хайуан сияқты 

)мір сүріп жатырмын» немесе  Абайдың 

«Жүрегімді байқасам, инедейін таза емес» 

деп ар-азабын тартуының құпиясы неде? 

Жұртқа к)рінбейтін үшінші к)зіңмен )з 

мініңді бақылап, жамандық атаулыны 

)згеден емес, )з бойыңнан іздегенде 

ғана шығармашылығыңды шынайы ете 

түсетін ұлы сезімдердің қайнарын адаспай 

табасың.  Мұқағалидың айтатыны бар 

емес пе:        

Ойым бар менің,

Ойым бар менің ерекше.

Жақсылық жауып,

Дүниені мынау сел етсе,

Жауыздықтардың, 

жамандықтардың барлығын

К)рге алып кетем керексе.

Адамның бүкіл айыбын

Арқалап алып,

Азабын )зім к)рер ем.

Жамандық басқан денемен,

Жандырып жатқан,

Тоңдырып жатқан тамұққа

Жамандығыммен т)нер ем.  

Жақсылықтарға қарағанда, жамандық-

тардың адамдарды )зіне тартып тұратын 

дуасы әсерлірек, сиқыры күштірек болып 

келеді. Біз к)п жағдайда ақындардың 

зұлымдық тікеніне жүрегін жаралай 

жүріп сұлулықты іздейтініне, жауыздық, 

жамандық атаулының барлығымен жана-

са жүріп шындықты зерттейтініне аса мән 

бермейміз.   

Француз классигі «Бовари ханым-

да» Эмманың )з күйеуіне жасаған 

опасыздығын баяндай келіп, әйелдерге 

істеген )з қиянаты, олардың сезімін ал-

дап, жүрегін жаралаған )з жамандығын 

сүзгіге салып, ақырының неге әкеліп 

соқтыруы мүмкін екенін таразылайды.  

Шығармашылықта ақ параққа берген 

сертін адал атқара алмай, )зінің жасаған 

күнәсін жасырғысы келетін суреткердің 

сәтсіздікке ұшырайтынына Флобердің 

к)зі әбден жетті. ;йткені «Бовари ханым-

ды» жазуға отырғанға дейін дәл осындай 

жағдайды  ол басынан кешірген-тұғын. 

;зіне )ліп-)шіп ғашық болған Луиза 

Колемен қарым-қатынасы үзілгеннен  

кейін Флобер қайтадан шығармашылыққа 

жан-тәнімен беріліп, біраз уақыттан 

бері қазан-миында қорытып жүрген 

«�улие Антонидің адасуы» драмасын 

жазуға құлшына кірісіп кеткен бола-

тын.  Денсаулығының мәз еместігіне 

қарамастан, бір бет түгіл, бір с)йлемді 

қағаз бетіне түсіру үшін ақ тер, к)к тер-

ге түсіп, дүниенің қызығын ұмытып 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  ш е б е р х а н а с ы н а н 

аттап шықпай жұмыс істейтін сурет-

кер, драманы жазу барысында, к)ркем 

туындысының қиюын келістіре алмай, 

қатты қиналды. Жазғандарына к)ңілі тол-

май, қайта-қайта )ңдеуден жүйкесі тозып, 

шаршап кетті. 

Шығармашылықтан асқан рахатты 

іздемейтін және білмейтін Флобер мына 

қолға алған туындысын аяқтағаннан 

кейін досы Максим дю Канмен бірге Таяу 

Шығысқа саяхаттап, к)ңілін сергітіп, 

демалып қайтуды ұйғарды. Күндіз-түні 

тыным таппай еңбектенудің арқасында 

жаңа драмасының нүктесі  қойылып, 

Флобер әдебиетті жақсы к)ретін достары 

бірі.  Жұмыстан қолы босағанда ол да 

қағаз шимайлап, жазуды ермек қылатын. 

Атақты досы дүние салғаннан кейін Мак-

сим дю Канның  екі том естеліктер жинағы 

жарық к)рді.  Онда ол былай дейді: «Жа-

зушылар екі топқа б)лінеді. Біріншілері 

үшін жазушылық – ақша табудың к)зі, 

екіншілері үшін ол шығармашылық 

кемелдікке жету жолындағы үлкен 

мақсат. Мен )зімді бірінші санаттағы 

қаламгерлердің қатарына жатқызамын. 

Мен )зім үшін әдебиетті сүю құқынан 

басқа ештеңені талап етпей, қолымнан 

келгенше оның дамуына ат салыстым». 

Жазушыдан г)рі, беллетрист деп 

айтуға келетін Максим дю Кан сияқты 

қаламгерлер қай заманда да )нерде к)п. 

Шын жүрегімен әдебиетті сүйетін оларда 

шығармашылыққа бейімділік те, талғам 

да, білім де, айтар ой да, оқиғаны су-

реттеп бере алатын қаламның  жеңілдігі 

де бар, бірақ ең басты нәрсе – Құдай 

берген талант жоқ. Бала күнінде он-

дай бейталанттар әдебиеттегі алғашқы 

қадамын )леңнен бастайды, сосын 

к)ркем прозада бағын сынап новеллалар, 

ортақолдан т)мен романдар жазады. Ең 

алақанын сағынған сәби к)ңілі )ксіп, жа-

нары жасаурады. �тірдей исі бұрқыраған 

арудың тұла бойыңды қанттай ерітіп 

жіберетін жұпарын аңсаған қанағатсыз 

сезімі  к)ңілінің зымыран шыңыруында 

тұншыққан түсініксіз ойларын түрткілеп, 

әлдеқандай сиқыр құштарлық қайта 

оянғандай ма, қалай? Қанша тырысса 

да ол қызылды к)ргендегі аш бүркіттей 

нашар екенін мойындау кімге оңай тисін.  

Флобер достарымен келіспей, ұзақ уақыт 

пікір таластырғанымен, ақырында олар-

дын дәлелді қисындарынан жеңіліп, 

шындықты мойындады. Басқалардан 

емес, жанындай жақсы к)ретін достары-

нан осындай ауыр с)здерді естимін дегенді 

ол мүлде күтпеген. Бірақ кемшілігіңді 

к)ріп тұрып, оны )тірік жасырғанның 

несі достық? Ондай )тіріктің шын аты 

– бақай есеп. Ал нағыз дос кемшілігіңді 

жасырмай айтып, оны к)зіңе шұқып 

к)рсетіп қана қоймай, к)мектесуге даяр 

тұрады.  Сондықтан да шындықтың 

арқанынан аттап кете алмаған Луи Буй-

ле досына Бальзак романдарының ру-

хында әдебиетте үлкен жаңалық бола-

тын реалистік туындыны жазуды қолға 

алуға ақыл-кеңес берді. Ұзаққа созылған 

қызу айтыс-тартыспен қалай таңның 

атқанын да аңғармаған достар әңгімені 

жалғастыруды кейінге қалдырды. 

Алаңсыз ұйқы мен шуақты күлкінің 

не екенін ұмытып, тынымсыз жұмыс 

істеп, жаны күйзеліп кеткен Флобер 

денсаулығын жақсартып, к)ңілін сергітіп, 

қайту үшін досы Максим дю Канмен бірге 

Таяу Шығысқа аттанды. Екеуі Египетте, 

Палестинада, Сирия мен Грецияда болып 

1851 жылы еліне оралды. 

�ңгімеміздің орайы келіп тұрған 

ұрымтал сәтті пайдаланып, оқушымызды 

француз классигінің ең жақын достары 

Максим дю Кан және Луи Буйлемен та-

ныстыра кетейін.  Максим дю Кан 1829 

жылы құрылған «Ревю де Пари» журналы-

нан үлес сатып алған дәулетті адамдардың 

соңында әдеби сынға ауыз салып, жібі 

түзу шығарма туғыза алмағандарына 

қарамастан  к)ркем прозаның қандай 

болуы керек екенін айтып, жұртқа ақыл-

кеңес беруге к)шеді. 

Француз классигінің тағы да бір досы 

– Луи Буйле де шығармашылыққа жақын 

адам болды. Флобер оны үлкен ақын 

санап, қатты қателесетін. Шындығында 

оның бойында ақындық талант аты-

мен болған жоқ.  Ұлы жазушы досының 

талғамына шүбәсіз сеніп, пікіріне құлақ 

асатын. Егер осы екі досы болмағанда 

әлем әдебиетіндегі ең ұлы шедеврлердің 

бірі «Бовари ханымның»  дүниеге келуі 

екіталай еді. 

Суреткер келешекте жазатын ро-

манына қажетті сюжетті таба алмай, 

шығармашылық ізденістің үстінде жүрген 

шағында достары  оған Эжен Деламар 

есімді дәрігердің тарихын әңгімелеп 

береді. Деламар Руандағы ауруханалардың 

бірінде әлде хирург, әлде терапевт бо-

лып па, жұмыс істеген к)рінеді. ;зінен 

әлдеқайда ересек бірінші әйелі қайтыс 

болғаннан кейін, ол екінші рет к)ршісінің 

қызына үйленеді. Қолына қондырған құсы 

мінезі жеңіл, қияли қатын болып шығады. 

�демі )мірді аңсап, мына іш пыстыратын 

тіршіліктен тез жалыққан бикеш  можан-

топайлау, тоңмойын, к)нбіс күйеуінің 

к)зіне ш)п салып, к)ңілдестер табады.  

Отағасының  тірнектеп жиған табысын 

оңды-солды шашып, қарызға белшесінен 

батып, ақыр соңында у ішіп )леді. 

Бірнеше жылдан кейін Эжан Деламар 

да )зіне-)зі қол салады. Флобер достары 

айтып берген тұрмыстық оқиғаға аса к)п 

ештеңені қоспай және )згертпей оны сол 

қалпында «Бовари ханымда» суреткерлік 

шеберлікпен баяндап берді. Еліктіріп 

әкететін сюжеті де, алып бара жатқан 

драмасы да жоқ қарапайым тұрмыста жиі 

кездесетін оқиғадан ол шығармасына 

қажетті материалдың кенішін тапты. 

Таяу Шығысқа сапар шеккен сая-

хатынан орала салысымен Флобердің 

жалғыздықтан жалыққан жүрегі жабырқап 

қайтадан Луиза Колені іздеп аласұрды.  

Мына жарық жалғандағы жалғыздығы 

туралы ойлары миының бір түкпірінен 

қойша қоздағанда, оны шын ықыласымен 

сүйген әйелді себепсіз ренжіткені есіне 

түсіп, қатты )кінді.  Енді бірін-бірі 

к)рместей болып айырылысардағы ашуы 

тарқап, к)кірегіне тас болып қатып қалған 

сіреспе мұз еріп, әйелдің жібектей нәзік 

адуын ойын сабырға жеңгізе алмады. 

Алыс сапардан келе жатқанда дегбірі 

қашып, к)з алдынан Луиза кетпей тұрып 

алып, кірпіктері желімденбей қойды. 

Ғашығының оттай ыстық құшағында 

балқыған түндер, жалаңаш тәндері тар 

т)секте табысқан кездегі сұлу келіншектің 

әлденеге байыз тауып рақаттанған дауы-

сы, )ліп-)шіп ентіге шыққан демі еміс-

еміс есіне түскен сайын, к)зі шырадай 

жанып, ұйқысы қашты. 

К)ңілі ұнатқанмен, жүрегі сүймесе 

де әр еркектің қойнында адасып жүрген 

ұ р ғ а ш ы ғ а  н е г е  ж е л і м ш е  ж а б ы с ы п 

қалғанының себебін )згелер түгіл, кей-

де )зі де ұқпайды. Неге )зін-)зі алдап 

жүргеніне ақылы жетпейді. «Егер мен 

сені ұмытсам, басыма найзағай түсіп 

)лейін. ;мір бойы мен сендікпін» деген 

сыңайдағы )тірік хаттарды неге жазғанына  

ақылы жетпейді. Махаббат деп айтуға 

келмейтін, жалғыздықтан қашып, біреудің 

к)ңілінен су ішкісі келіп ш)лдеген үркек 

сезім оны Луизаға қарай қайта-қайта маг-

ниттей тартады да  тұрады.  Неге? 

Қолтығына қанат біткендей бо-

лып, құстай ұшып Францияға жете 

салысымен ол бірінші кезекте Луиза 

Колені іздеп тауып алды. Флобер туған 

елінен жырақта жүрген жылдар ішінде 

байғұс әйел тағдырдың талай теперішін 

к)ріп үлгеріпті.   Күйеуі қайтыс бо-

лып, к)ңілдесі Виктор Кузен оған ақша 

беріп к)мектесуін біржола тоқтатыпты.  

Жазған пьесасын театрлардың бәрі де 

қоюдан бас тартыпты. Тап осындай 

)мірінің )ларасында Флобердің бұрынғы 

қарым-қатынастарын қайтадан қалпына 

келтіргісі келген ниетін байғұс келіншек 

қуана-қуана қабыл алды. 

�уелі екеуі бір-бірімен хат жазысып, 

кейін жазушы Парижге келіп, қайтадан 

Луизаның к)ңілдесіне айналды. Бірақ 

алыста жүріп сұлу бикешті сағынғанда 

асау арғымақтай тулай ж)нелетін от 

сезімі, оны к)ргенде су сепкендей басыл-

ды. Тұрмыстың ауырлығы титықтатып 

жіберген жасы қырықтан асқан әйелдің  

жүзінде баяғы әдеміліктің ізі де қалмапты. 

;здерін мәдениетті санайтын француз 

әйелдері ол кездері опа-далапты пай-

даланбайтын. Беті-қолын әжім басып 

кеткен бикешті ол бастапқыда таны-

май қала жаздады.  Сұлулықты да аямай 

талқандайтын уақыт қандай қатыгез жен-

дет еді, десеңші!  

Жақсы к)ргендіктен емес, мына 

Максим дю Кан мен Луи Буйлеге бірнеше 

күн түскі астың алдында т)рт сағат бойы 

қаламының сиясы әлі кеппеген жаңа ту-

ындысын дауыстап оқып берді. Соңына 

дейін оқып бітіріп, демін алғаннан кейін 

ол шығармасының қаншалықты шы-

найы шыққанын білу үшін аса қатты 

таңданыстарын танытпаған достарының 

жүздеріне үрейлене қарады. Қаупі бекер 

болмапты. Жазушылыққа таласпаса да 

күрішті күрмегінен ажырата білетін екеуі 

де  драманың )те сәтсіз шыққан туынды 

екенін жасырмай, «Мына шығармаңды 

отқа тастай сал. Бізден басқа ешкім  оны 

оқымай-ақ қойсын» деп досының алып-

ұшқан к)ңілін су сепкендей басты.  

«Іштен шыққан шұбар жыланыңның» 

Амангелді 
КЕҢШІЛІКҰЛЫ

жалғанда сүйеу болар ешкімі қалмаған 

әйелді аяп кеткендіктен ғана Фло-

бер бұрынғы қатынастарын қалпына 

келтіруге барды.   Қалай десек те фран-

цуз классигін шын беріліп сүйген, оған 

тұрмысқа шығуды армандаған  жалғыз 

әйел болса, ол, осы Луизе Коле еді. Ол 

Флобердің біржола Парижге жанына 

к)шіп келіп, ендігі қалған )мірлерін бір 

тапшылығына қарамастан, Луизаның  

қолжазбаларын қарап, с)йлемдерін 

түзеп беріп отырды. Шыдамсыз әйел 

ш ы ғ а р м а с ы н  ж і б е р е  с а л ы с ы м е н 

сүйіктісінің қайта-қайта мазасын алып, 

жынына тиіп, асықтыра беретін. 

;мірде қанша ойлансаң да ақылың 

жетпейтін талай-талай қызықтар бола 

береді  екен-ау!  ;з басым )нердегі 

ұстанымдары да, мінездері де ұқсамайтын 

Флобер мен Луизаны сегіз жыл қатарынан 

қандай құдіреттің бір-біріне жіпсіз байлап 

қойғанының себебін түсіне алмаймын. 

Ұлы жазушының Луизаны о бастан шын 

ықыласымен ұнатпағаны басы ашық 

әңгіме. Сұлу бикештің )зі де оны іштей 

сезген. Жә, жә, жарайды шын махаб-

бат болмаған күнде  шығармашылыққа 

жақын әйел мен еркекті ең құрығында 

ұлы )нерге деген мүдде мен мақсат та-

быстыруы керек қой. Жоқ. Бұл жағынан 

алғанда Луиза Колені француз классигінің 

)нердегі антогонисі десек те қателеспейтін 

шығармыз. 

Ф л о б е р  ә д е б и е т к е  а с а  ү л к е н 

жауапкершілікпен, ал Луиза керісінше 

салдыр-салақ қарады. Француз классигі 

елдің к)зіне түсе бергенді ұнатпаса, 

к)ңілдесі, керісінше, баспас)з бетінен 

түспегенді жақсы к)ретін. Бала күнінен 

стиль тазалығына қатты мән берген 

суреткердің шығармасына керек маңызды  

с)йлемді табу үшін түні бойы ұйықтамаған 

кездері бар. Ал Луиза стильге аса басын 

қатырмай, с)зді суша сапырып, мылжың 

туындыларды мысықша балалататын. 

Шығармашылыққа жүрдім-бардым 

қарайтын Луизаның  мінезін Флобер 

жақтырмайтын. Оған жазған хаттарының 

бірінде «Сендер Париждегілердің бәрі,  

атақты болуға неге сонша құмарсыңдар?  

Үйлеріңнің шатыры дайын болмай жатып, 

тұрғындарды оған шақыруға асығасыңдар. 

Горацидің кеңесіне құлақ асып, елге  

к)рсетердің алдында )з туындысын тоғыз 

жыл жасырып ұстай алатын адамдар қайда 

кеткен?» деп, ашу-ызаға булығады. 

Бұл француз классигінің Луиза Колеге  

жазған ең соңғы хаты. Біз оқып отырған 

хат  1854 жылы жазылыпты. 

�йел екеніне қарамастан, сүйіктісінің 

ш ы ғ а р м а л а р ы н д а ғ ы  ш а м а д а н  т ы с 

сентментализмі жынына тигенде «Мүмкін 

сен )з жынысыңды )згертсең, кемелдікке 

жететін шығарсың» деген ауыр с)здерді 

айтуға дейін барған кездері болды. 

Бойында суреткерлік қабілеттің 

жоқ екенін )зі де жақсы білетін Луиза 

Коленің  алға қойған )мірлік мақсаты 

шығармашылық емес, Флоберге тұрмысқа 

шығып, әйелдік бақытты сезіну еді. 

Классиктің қасында жүріп, махаббатқа 

тоймайтын әйелдік к)ңілімен оны )мір 

бойы аялап )ткісі келді. Ал Флобер )з 

жүрегін отбасылық бақыттың құлдығынан 

азат етіп, мына )мірдің еш қызығына 

да айырбастай алмайтын ең сүйікті ісі – 

)нерге ғана адал қызмет етуден басқаны 

қаламады. Бір күні Теофиль Готье досынан 

неге оның Луиза Колеге үйленбегенінің 

себебін сұрағанда ол: «Ондай  әйел менің 

б)лмеме – қасиетті де, киелі мекеніме кіре 

алады деп ойлайсың ба. Жоқ, ешқашан»  

деп жауап береді. 

;кінішке қарай, Флобер )зін )ліп-

)шіп сүйген әйелдің хаттарын жойып 

жіберді.  Луиза  Коле болса керісінше, 

француз классигінің жазған хаттарының  

біреуін де жоғалтпай, бойтұмарындай 

қастерлеп, к)зінің қарашығындай сақтады. 

Флобердің оған үйленбек ойы жоқ екеніне 

әбден к)зі жеткенше, үмітін үзбей, 

к)ңілдесі Виктор Кузеннің бірге тұруға 

жасаған ұсынысынан да бас тартты. Не 

істерін білмей, амалы таусылған әйел ақыр 

соңында Флоберге тұрмысқа шыққалы 

жүргені туралы жұртқа )сек таратты. 

Шыдамның да шегі бар,  Флобер шарт 

кетіп, екеуі  ұрысып қалды. Оңайлықпен 

жеңілгісі  келмеген Луиза бірнеше күннен 

кейін Круаске келіп, жанжал шығарды. 

Қатты ашуланған жазушының оны  итеріп 

есіктен шығарып жіберуден басқа амалы 

қалмады. Арманының орындалмайты-

нына к)зі әбден жеткен ашынасы  осы 

оқиғадан кейін  Флоберді жексұрын етіп 

суреттеген бір нашар роман жазып, кегін 

қайтарғандай болды. Алайда Луиза Коле  

француз классигінің )зі сияқты  тоғышар 

әйелдердің мінез-құлықтары айнадағыдай 

к)рініс табатын шедеврі – «Бовари ха-

нымды» жазуды аяқтап қалғанын ол кезде 

білген жоқ...

шаңырақтың астында )ткізуді қиялдады.  

Алайда,  жазушы оны іздеп астанаға  же-

туге асықпады, оған үйленуден мүлде ат-

тонын ала қашты.  

«Сен ғажайып қатынсың, күндердің 

күнінде мен сені есімнен тана жаздап 

сүйетін боламын» деп уәде бергенімен, 

Флобердің күн )ткен сайын әйелдерден 

г)рі, әдебиетке деген құштарлығы күшейе 

түсті. Қайта кездескен кездегі сезімнің 

қызуы да бірте-бірте суық тарта бастады. 

«Сенің жазған нәзік сезімге толы ұзақ 

хатыңа баяғыда жауап беруім керек еді, 

бірақ мен қымбаттым қазір қатты шар-

шап,  әлсіреп жүрмін» (1851 жыл қараша). 

Ф л о б е р д і ң  а н а с ы  Л у и з а н ы 

жақтырмағандықтан, екеуі жасыры-

нып, құпия жағдайда  кездесіп жүрді.  

Шешесінен қаймығып, үйден шығуға 

уақытты әрең табатын жігітті Луиза қатты 

қызғанып, басқа біреуді тауып алғанынан 

қауіптеніп, к)зінің жасын к)лдеткен 

кездері де бар. Луиза бекер қауіптенбеген 

екен. Шынында да, екеуінің арасында 

бір әйел, дәлірек айтсақ, Бовари ханым 

есімді күйеуі бар келіншектің образы пай-

да болды. Шығармашылықтың құдіреті 

әйелге деген құмарлықты жеңіп, Луизенің 

отбасылық бақытты армандаған үмітінің 

отын біржолата )шірді. 

К)здеген мақсатына жету үшін барын 

салатын от-әйел ұлы жазушыға тұрмысқа 

шыққысы келетінін жасырмай, ойын 

ашық айтып тастады. �йткенмен, )мірін 

)нерге ғана арнауға серт берген Фло-

бер әйеліне тәуелді болып, отбасылық 

бақыттың құлдық қамытын мойнына 

кигісі келмеді. Мәңгілік )нердің жанында 

әйел, бала-шаға дегеніңіз не тәйірі? Тіпті 

Луиза екеуінің арасындағы махаббат оты 

енді ғана тұтанып, құмарлықтың тәтті 

сезіміне мас болып жүрген жылдарда да 

«Сен мені емес, )нерді сүй. Оған деген 

махаббат сені еш уақытта да алдамайды. 

Ауру да, ажал да оның к)зін құрта алмай-

ды. Идеяны ғана Тәңіріңдей қастерле, 

тек сонда ғана ақиқат бар. ;йткені идея 

мәңгі )лмейді» дегенді айтқан суреткерді 

райынан қайтару қалайша мүмкін болмақ. 

Тәйірі, оны істеу бойындағы бар байлығы 

–  сұлулығынан да айырылған Луиза 

Коленің қолынан келе қояр ма екен? 

;нерге жақын әйел болғандықтан 

Луиза Коленің да анда-санда бірдеңені 

шимайлайтын әдеті бар-тын. 1852 жылы 

«Бовари ханымды» жазуға бар күшін 

салып кірісіп кеткен Флобер уақыт 

ӨНЕР-БІЛІМ БАР ЖҰРТТАР

Нәтижесінде, жаңбырдан кейінгі жауқазындай 

қаулап, оқу құралдары баспадан шыға бастады. 

Солардың ішінде, Халел Досмұхамедұлының «Жану-

арлар» (1922 ж), «Табиғаттану» (1922 ж), «Адамның 

тән тірлігі» (1927 ж) атты кітаптары басылғаны белгілі. 

Аталмыш еңбектер )з заманының рухани қазынасын 

ғана байытып қоймай, егемен еліміздің де құнды 

жәдігеріне айналып отыр. Сол себепті де, «Қазақ 

тілі» баспасы Х. Досмұхамедұлының «Адамның тән 

тіршілігі» атты ғылыми еңбегін қайта жаңғыртып 

басты. Кітап «Арыс» қорының «Алаш – 100» 

бағдарламасы аясында баспаға ұсынылып, жарыққа 

шықты. Еңбекті баспаға дайындап, құрастырған 

ф.ғ.д., профессор Ғарифолла �нес. 

«Адамның тән тірлігі» атты кітап, ең әуелі – 

халқымыздың т)лтума анатомия ғылымының ба-

стау к)зінде тұрғандығымен ерекше һәм )зекті. 

Халқымыздың медицинасы, жалпы адам анато-

миясы туралы айтқанда, есімізге ;йтейбойдақ 

Тілеуқабылұлы түсетіні даусыз. Оның «Шипагерлік ба-

янын» зерделесеңіз, қазақта медицина болмаған деуге 

аузыңыз бармайды. ;тейбойдақ еңбегінде, анатомияға 

байланысты 500-ге жуық атау-терминдер айтылған. 

Демек, халқымызда дәрігерлік болған және ол атадан 

балаға мұра боп жеткен. Х.Досмұхамедұлы бабалар 

зерделеген дәстүрлі ғылыми тұжырымдарды кәдеге 

жарата отырып, еуропалық ғылымның жетістіктерін 

саралап, аталған еңбегін жарыққа келтірген деуге негіз 

бар. Мысалы, аталмыш кітапта бұлшық етті «борша» 

деп атаған. Бүгінгі қазақтілді анатомиялық еңбектерде 

түгелдей бұлшық ет деп жазылады. «Борша» десеңіз, 

тосындау естілуі мүмкін. Бірақ борша с)зі – бағзыдан 

келе жатқан, бұл күнге архаизмге айналып бара жатқан 

атау.  �келеріміз мал сойғанда етті боршалау керек 

деп жататын. Демек, бұл с)з бұлшық еттің к)не атауы. 

Аталмыш еңбекте де бұл туралы: «Ет не борша жүйесі 

адамның денесін қозғалту үшін жаралған. Тексергенде 

адамның еті б)лек-б)лек борша болады. �рбір борша 

)з алдына жұмыс қылады. ... Боршаның негізгі қасиеті 

жиырылу не құрысу» деп к)рсетілген. 

Халел Досмұхамедұлы бұл еңбегінде де тіл 

тазалығына жоғары деңгейде назар аударғаны 

байқалады. Ол ғылымды қазақтың түсінікті тіліне 

икемдеген. Еуропалық ғылыми терминдер мен қазақ 

тілінің тоқайласатын тұсы туралы: «Жат с)здерді 

қолданғанда )згертпестен алып, бастапқы жат 

қалыбымен тілге сіңіреміз дегендік – шатасқандық. 

Бұл жолда жүрген адамдар тілімізге орасан зиян 

келтіреді» деп, )зінің айқын ұстанымын аңғартқан. 

Сондықтан да )з еңбектерінде бұл мәселеге 

қатты к)ңіл б)ліп, мүмкіндігінше, терминдерді 

қазақыландыруға, қазақ баласының тіліне жатық болу 

жағына зер салған. Мысалы, адам жүрегіне: «Жүректің 

қалыбы – шошақ дорба» деп анықтама берген. Зер 

салып қарасаңыз, қазақ баласына ұғынықты с)з һәм 

қабылдауға оңтайлы тұжырым. Клетканы – ұлпа деп 

алған. Х. Досмұхамедұлының «Адамның тән тірлігі» 

кітабында адамды құраушы әрбір элементтің қызметі 

мен атқарар р)лі тиянақты жазылған. Белгілі бір дене 

мүшесінің дұрыс қызмет етпеуінен туындайтын ауру 

түрлерін де мысалға келтірген. Айталық, адамның 

)ті )з қызметін дұрыс атқармағандығы себепті ту-

ындайтын аурудың түрін айтқан. Ол туралы: «;ттің 

құйылып тұратын жолы байланып қалса, )т дорбаға 

сыймай кетеді. Дорбадағы, бауырдағы )т ыдыстары 

да керіліп кетеді. Ішіндегі )т лимпі ыдысына кіріп, 

қанға барады, тұла бойға жайылады. Адамның түсі 

сарғайып кетеді, денесінде түрлі қышу пайда болады, 

адам сары ауру деген аурумен ауырады» деп жазады. 

Мазмұнында – ұлттық таным мен ғылыми негіз, 

тілінде – қазақы бояу аңқыған кітаптың кім-кімді 

болмасын елең еткізері анық. �сіресе ізденуші та-

лапты жастар мен студенттерге таптырмас оқулық 

болары даусыз. 

Құрманғазы ЖҰМАҒҰЛ

«Адамның тән тірлігі» жөнінде...
1921 жылдың 31 қаңтарында Орынбор қаласында ұлт көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлының 
төрағалығымен зиялы қазақ азаматтарының жиыны өтеді. Осы жиында олар бірауыздан қазақ 
мектептеріне оқулық әзірлеу керек деген қаулы қабылдап, дереу іске кіріседі.  Бұл Ахаң бастаған ұлт 
зиялыларының ел үшін еткен ерен еңбегінің бірі. Әрине, бұл еңбек «кетігін тауып, қаланған», жыртыққа 
жамау болған нағыз ұлтсүйгіш азаматтардың ерлігі. 
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МІНЕЗ ТУРАЛЫ
МИНИАТЮРАЛАР

Жақау ДӘУРЕНБЕКОВ,
жазушы,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

1. Түртіп қояр бір ойым: к)ріп 

жүрміз, мансап та мінезді )згертеді екен. 

Адамның бұлай )згеруі мәдениеттің 

т)мендігі, жан дүниенің жадаулығы, 

болмысының нәуетек боркеміктігі болар 

сірә.

Түлеп )згерсе жақсы ғой, ал )зін-)зі 

түзеп-күзеп )згеру деген келеңсіздік.

Мінезін )згерткендер )мір сүру 

қағидасын тәрк еткендер.

�йтсе де, мансаптың буына маста-

нып жүргендер жетерлік. Оларды бірден 

танисың, бірден «түсінесің».

Кешегі қатардағы жанның кейіпкері 

мансаптың міскін «кейіпкеріне» ай-

налған. Қарасаң оқтау жұтқандай боп 

оқшауланып тұратыны, сырты жылты-

рап саяқтанып жүретіні, с)зінің суық 

тар татыны, с)йлемді қысқа айтатыны 

– бутафорлық бейнені к)з алдымызға 

әкеледі.

Таңғалмайсың, түсінесің, түңілесің.

Адамның ұлы боп туып, мансаптың 

құлы боп )мір сүру )з жаратылысына 

жасалған жалғандық, жаратылыс берген 

мінезді жарымжан ету.

;мірдің ақиқаты – мансап кетеді, 

мінез қалады.

Сол мінезді сақтап қалайық, ағайын.

2. Мұқаң (�уезов) туралы айтылған-

ж а з ы л ғ а н  д ү н и е л е р  ұ ш а н - т е ң і з . 

Кемеңгерлігі, қаламгерлігі, ғұламалығы, 

к ) р е г е н д і г і . . .  Ш ы ғ а р м а л а р ы  б а р 

қырынан зерттеліп, бағасын алғанын 

білеміз. �лі де бұл зерделеу с)зсіз жалғаса 

береді. Қыруар жазбаларда Мұқаңның 

мінезі ж)нінде айтылмайды екен. Тек 

академик Серік Қирабаевтың естелігінде 

«Мұқаң бала мінезді еді» деген жолдар 

кездеседі.

�йтсе де, адами болмысы, қарым-

қатынасы жайында қысқа да болса 

сыпатты бір үзік үзінді бар екен. Оны 

орыс жазушысы, аудармашы Анна Ни-

кольская «Біздің Мұқтар» жинағында 

(«Жазушы», 1976 жыл) к)ріп, к)ңілге 

түйгенін, танып түйсіне білгенін жазады. 

Толғамды баянында:

 «Маған соны к)рінген тағы бір 

мінездің ұшығын байқадым. Мұхтар 

әдебиетке баға беруге келгенде бетің-

жүзің демейді екен. Таныс-тамырлық 

ол жерге жүрмейді ұнағанын қуана 

мақтап, жаратпағанын ашық даттап 

отырды... ;мірдің к)зге ілінер әрбір 

құбылысы мен жеке  адамдардың 

кішкентай ғана творчестволық табы-

сы – оны немқұрайды қалдырмайтын. 

Бәріне елеңдеп құлақ түріп отыратын. 

Кішкентай ғана деректен ол үлкен 

тұжырым жасай білетін» дейді.

Мұны шығармашылықтағы Мінездің 

шынайылығы десек болар.

Асылы, кемеңгерге тән кемел үлгі.

3. Темірбек Қожакеев бәріміздің 

сүйікті ұстазымыз еді. Бәріміз деп отыр-

ғаным – журфакты бітіргендер қауымы.

;йткені Темкең дегенде бәріміз тік 

тұрамыз. Тегіне тәнті болғандықтан, 

қырғи тілін құп алғандықтан.

Бір досымыздың шығарған афоризмі 

бар еді. «Амандосовтың ақылымен 

тоқыдық, Қожакеевтің қамшысымен 

оқыдық» деген.

Жаны бар с)з жадыдан )шпейді 

екен. �ркез еске түседі, әркез жымиып 

қоямыз.

Темкеңнің қаталдығынан қорықсақ 

та әділдігіне еш күмәнданбайтынбыз. 

Оның темірдей мінезіне бойымыз да 

үйреніп, ойымыз да үйір тартып – 

үйреніп кеткен едік. Содан да шығар, 

Темкеңнің тәртіпке салған тезінен )ткен 

біздер ұстаздың темір мінезін сағына 

еске аламыз, сағына айта жүреміз әлі 

күнге.

«Темір мінезді Темкең» деген бір 

ауыз с)здің де журналистиканың айдар-

лы с)зіне айналып кеткелі қа-ш-ш-шан.

Бұл да ұстазға деген адалдық, ұстазға 

деген құрмет.

4. Оразбек Сәрсенбаев – қазақтың 

философ жазушысы, жаңашыл ақыны, 

с)з бен ойдың білгірі.

Орекеңмен к)п жыл баспада бірге 

жұмыстас болдық.

К)п араластық – к)п сырластық.

Соның бәрі әлі де ойда сәуле шашады.

Күпір с)зі жоқ, шүкір с)зі к)п Орекең...

�рине, адам бойындағы қасиеттер 

оның бойынан емес, ойынан байқалып 

тұрады. ;мір мен тіршілікке, қоғам 

мен адамға, )згерістер мен саясатқа да 

әсерленетін, кейде арбалатын, кейде 

шамданатын сезімдер жетегінде болатын 

әрбір жанның біліктілігі мен парасаты 

дәйім сол адамның болмыс-сипатынан 

шыға келеді.

К)ңілі қалған, болмаса к)ңілі тол-

майтын адамға н)л деген баға беріп 

отыратын. Орекеңнің осы мінезі – 

)зіне лайық мінез еді. Оқығаны к)п, 

соған орай білімі де терең, Орекең 

с)йлегенде бар эмоциясы сыртқа шыға 

келетін. Онысына )зі тежеу салмайды. 

Қайта барынша ашық болуға тырысады. 

;йткені )зіне-)зі к)ңілі риза, )з ойының 

әмірімен, )з жүрегінің жетегімен жүретін 

қаламгердің бапты болмысында бір 

берік батылдық бар-ды. Ол – )зіне деген 

шүкіршіл сенім. Сенім дегеннің негізі – 

шындықты сүю ғой, шыншылдық қой. 

Адам )зіне мықтап сенген жағдайда ба-

тыл да, батыр да болады.

Б і р  е р е к ш е л і г і  т а ғ ы  б а р ,  о л 

ештеңеден ықпайды, жалтақтамайды, 

жағымпазданбайды. Орекең бойындағы 

осы бір қасиет тәнті ететін. Бұл қасиет 

)зінің туа бітті ойлы мінезі екен.

;мірді сүйген, иманы ізгілікке толы 

Орекеңнің шүкіршіл мінезі де, )зіне сай 

жайлы да жарасымды еді.

5. �р адамның мінезі )зіне тән. Ол 

сол мінезімен )мір бойы бірге болады, 

Мінез бірге қалыптасады. Оны адамдар-

мен қарым-қатынасына қарай әр кейіпте 

айтады, мінезіне қарай бағалайды, тіпті 

құрметтеп атай жүреді. Енді біреулердің 

іс-әрекетіне қарап, адамшылығына 

алған. Бірақ Ақанның сұлулыққа табы-

нуы тереңірек. Ақан )мірінің жұмбағы 

түйіндірек. Мұның )мірі – мұң мен зар. 

Сол сұлулыққа табынудан туған мұң 

мен зар» деп, мұндай жанның мінезіне 

жұрттың түсіне алмауын, елдің не деуге 

де білмей қалуын, оның сыр-жұмбағын 

талантының ерендігі мен ерекшелігіне 

балайды.

Ақан мінезінің астарын түйсіне де, 

түсіне білу, бағалау Мағжандай сезімпаз 

дүлдүл дарынның ғана қолынан келер 

қасиет болар, тегі.

Сыны да, сыры да терең қасиет.

8. Болмысына жайдарылықтың 

– жанашырлықтың, азаматтық пен 

адалдықтың уызы ұйыған жанның 

бірі – қаламгер, қайраткер �лібек 

Асқаров ініміз. Оны баршамыз білеміз, 

бағалаймыз, құрметтейміз. ;йткені 

мұндай қошаметке тазалығымен, іс-

керлігімен, ізеттілігімен, қарапайым-

дылығымен, бастысы толық адамға тән 

табиғилығымен жеткен.

Иә, )зің білетін жан туралы жазылған 

)леңдерді, жылырайлы жолдарды оқып 

отырып риза к)ңілмен марқайып 

қалатының бар.

Мұндай шуақты сәтке б)ленген 

қазақтың бір туар азаматы, мемлекет 

қайраткері Қуаныш Сұлтановтың сы-

паттай айтқан мына с)зі әлі күнге тіл 

ұшында тұрады. Ол ініге деген ізгілік 

энергиясымен айтылған сәулелі лебізі 

еді. Азаматтық сабырмен ағынан жары-

лып:

«�лібек – мінезге бай жігіт. �лібек 

Асқаров сияқты жігіттерді қазына деп 

есептеуіміз керек. Ол кім к)рінгенмен 

тіл табыса берудің жолын іздемейді. Ол 

Сол нұрға сеніммен қараған Сма ғұл-

дың мінезі – имани мінез десек артық 

айтқандық болмас.

12. Мұзағаңның (�лімбаев) мінезі 

оның қолтаңбасынан да к)рініп тұратын. 

Аңқылдаған к)ңіл інің  ақшуағын 

ақтарыла айтып, жанымен жүрек с)зін 

жаза салатын. Соның бірі мынау: «Жо-

талы ой, жақұтты с)здің иесі Жақау 

бауырыма! Елге керекті с)зді елпілдей 

жеткізген елгезектігіңе ырза к)ңілден 

Мұзафар. 9. 02.2002 жыл. Алматы. пәтер: 

54-76-88».

Мұзағаңның қаламы қолынан түс-

пегені, баспас)зде үзбей к)рініп отыр-

ғаны мәлім. Оймақтай ойын мақал 

мен нақылға  айналдырып,  үзбей 

жариялағаны таңғалдырып тәнті 

етеді. К)пшіл, мейірбан, аңқылдаған 

Мұзағаңның мінезі балапандарына 

дарығаны даусыз, )зі де сол базарлы 

басылымның – )мір бойы )зі басқарған 

«Балдырғанның» бағбаны болып тарихта 

қалды.

Қазір де «Балдырғанның» әр санын 

қолыңызға алсаңыз Мұзағаңның с)зі, 

)леңі, мақамы, мақалы, ойы – тіпті 

мінезіне дейін жүзіңді желпіп тұрғандай 

к)рінеді. 

Мұзағаңның мінезі – қазақ қартына 

тән мархаббатты мінез ғой.

13. Табиғатқа қарап тұрсаң, басыңа 

қилы-қилы ойлар үйіріледі. Олардың 

қайсы бірі ой тереңіне тарта ж)нелсе, 

енді бірі тәтті-түсініксіз қиялға бастан 

әкетеді. Соның бірі сенің сезіміңді 

сілкілеп, зейініңді тінтілеп, бір сәтке 

басқа дүниеге б)лектеп болмысыңды 

баурап алады. Табиғаттың әр мезгілі 

келген сайын басыңда осындай бір күй 

шерте алған жоқ; есігімізге келсе де, 

т)рімізге жете алған жоқ, – дегені бар» 

дейді. («К)ңіл күнделігінен», 60 бет, 1980 

жыл).

Міне, мінезді жауап, мұратты с)з!

19. Ол күні бойы архивте болып, 

түні бойы жазу үстелінде отыратын жан. 

Ғалым-профессор, оқытушы. ;з еңбегін 

күйіттеп, зерттеуін зерделеп жүрер ж)ні 

бар. Бірақ оған тән қасиет – тынбай 

іздену, тынбай )мірден )ткен белгілі 

арыстар мен ардақтылардың еңбегін 

жинап-теріп жарыққа шығару, халқына 

жеткізу,  қалың қауымға құлағдар 

ету. Артында іздеушісі жоқ, бар бол-

са да қарымы қысқаның ықыласына 

ниет қосу, жәрдемін беру. Олардың 

еңбектерінің алғы с)зі мен түйін с)зін 

жазып түгендеп шығармалары мен 

еңбектерін жүйеге түсіріп, жаңалап 

жарыққа шығару жұмыстарын жанын 

салып атқаруды парыз санайды.

Оның осы еңбекқорлығы баршаға 

аян. Бұл бәріміз білетін танысымыз 

– замандасымыз – Серік Негимов. 

Қарап тұрсақ оның іздестіруімен, жи-

настыруымен «Нәзипа Құлжанова», 

«Қазақтың сал-серілері», «Шашубай», 

«Айқын Нұрқатов», «Мәлік Ғабдуллин», 

«Шешендік )нер», «;зі де, с)зі де Айқын 

еді», т.б. к)птеген кітаптарды дайындап 

жарыққа шығару оңай шаруа емес-ті. 

Соның бәрінің Серіктің арқасында 

жүзеге асқанын біле жүрген ж)н болар 

дейміз. Осынау қыруар қайырымды 

еңбекті ол ардақтылардың артында 

қалған еңбектерінің к)ңілден )шпеуін, 

бүгін ұрпаққа таныс болуын ойлаған 

жанашыр жүрекпен жасаған еді.

Қарапайым еңбек секілді к)ріне ті-

Қарашы, демінен де, деуінен де үмітке 

толы романтикалық леп есіп тұр!

Иә, жазғандарының бәрінен де 

ақбұлақтай атқақтайтын ақық аңсар, 

ақжауын сезім, осы бір рухы биік роман-

тикалық леп – оның романтикалық 

мінезі екеніне иланасың.

Шіркін, Баубектің мінезі осындай 

рәуішті, жастықтың жасын рухына толы 

екен ғой...

24. Суретте қаһарлы күндердің бір 

мезеті. «Хиуаз. Германия. 8 наурыз 

1945 жыл». Суретке қарай бергің келеді. 

Хиуаздың к)ркі қандай десеңші. К)ркіне 

к)зің тоймайды. Қазақтың хор қызындай 

сұлу қызы, Қайсар Хиуаз, к)рікті Хиуаз...

Оның осы сұлулығына тәнті болған 

жерлес сіңілісі Сара (Ләтиева) бірде 

сүйсінісін жасыра алмай:

– Сіз неткен әдемісіз? – дейді сұхбат 

үстінде.

– Не?

– �демі болатынсыз...

– �й, қайдам... Жас кезінде, бала 

кезінде бәрі әдемі болады ғой, – депті 

Хиуаз апай күлімсіреп. Хиуаз апай осы 

күнге (85 жаста) жетуімен Батыр екенін 

тағы бір дәлелдеді. Тәубе дерлік ғұмыр. 

Бірақ осыған ол қалай шыдады.

Бұл – ерлігі еленбеген, қайсар мінезі 

құрметтелмеген Хиуаз Доспанова еді. 

Неге олай болды?

Деректермен с)йлесек: соғыс кезінде 

Талғат Бигелдинов жау тылына – 305, 

Леонид Беда – 211, Сергей Луганский 

– 390 рет ұшып барып, жауынгерлік тап-

сырмалар орындаған екен. Үшеуі де екі 

мәрте Кеңес Одағының Батыры атағына 

ие болды. Ал Хиуаз Доспанова 300 рет 

от кешіп барып жау тылын бомбалап 

қайтқан. Бұл ерліктің қаһармандығы 

мен қайсарлығына кім теңесе алады? 

Хиуазбен бірге ұшқан орыс қыздарының 

бәрі батыр атанды, бірақ Хиуаз қалыс 

қалғаны неліктен? Осы бір сұрақ жанды 

ауыртып, к)ңіліңді қамықтырады. Не 

деген әділетсіздік!? Бірақ мұңаймады, 

мұқалмады.

Қазақтан шыққан жалғыз ұшқыш 

қыз )мірінің ақырына дейін қайсар 

мінезінен, шыншыл с)зінен, тура 

с)йлеуінен айнымады. Қайсарлықтың 

қ а д і р і н  б і л м е й т і н д е р  о н ы ң  о с ы 

мінезін ұнатпады. Уақыт – әділ, уақыт 

т)реші. Тәуелсіздік туы к)теріліп 

Хиуаз апайымыздың қаһармандық, 

қайраткерлік ерлігі лайықты бағаланды, 

оған Халық қаһарманы атағы берілді.

Оның )мірінің шуақты бір сәтін 

суреттеген Сара Ләтиеваның мына бір 

түйін с)зі жүректің тілімен с)йлепті.

 «Қазақтың қызы деген ғажап 

атқа лайық, қарындас деген қасиетті 

сағынышқа лайық,  қазақтың б із 

к)рмеген Батыр қыздарының тірі 

тұлғасы, ұзақ )мірінде антына адал 

болған, нағыз ерліктің бейнесі Хиуаз 

Доспанова босағаға сүйеніп қала берді. 

«Қалың қалай, ардақты апа?» деп келер 

бір ілтипатты ұрпағын күтіп тұрғандай» 

деп жазады.

Міне, қайталанбайтын тағы бір 

тағдыр тәмсілі...

Оның таңдаған тағдырлы жолы-

нан )мірді сүйген, )мірді тазалық пен 

адалдық деп түсінген, сол мұратынан 

айнымаған Мінезді к)реміз.

25. Ақындар туралы айтқанда, оның 

)леңдерін айналып )те алмайсың. 

�лбетте, ақынның )мірі – оның )лең-

дерінде )рнектеледі, жыр боп жария 

болып, сыр болып т)гіледі. Тек оны оқи 

білу керек, иіріміне үңіле қарап, аста-

рынан аңдатпасын аулай алуың керек. 

Ақын жырлары ақынның айнасы. Жыр 

айнадан – ақын арманы, ойы, )мірлік 

мұраты, туа бітті мінезі к)рініп тұрады.

Ақын Ғалым Жайлыбайдың мына бір 

жауһар жыры соған айғақ бола алады.

Тынышымды алған тылсымдар

тілдескенім,

Тұлпарына ешкімнің мінгеспедім.

К)ңілімнің к)мбесін жиі ақтарып,

Сазға біткен сары ағаш сияқтанып –

Солқылдадым,

Несіне жасырамын?

Сонан кейін сізге аян тасығаным...

;лең болып )ріліп )скен )ңір,

К)лбең-к)лбең етеді кешкен )мір.

Сәуле ойнатып сұлудың сырғасына –

Күнім шықты )рмелеп қыр басына.

Т)ңірекке т)бел нұр т)ккен арай,

К)кжиегім кеңіді к)кке қарай.

Басын иіп тұрған соң еңіс біткен,

Мен )зімді іздедім кеңістіктен.

Мінекей, ақынның мені мінезін де ай-

тып тұр емес пе?!

 ;мірдің )лең – )рінде )з тұлпарымен 

дара шапқан дарынды ақынның )р 

мінезі – )з мінезі демей г)р.

 Ақжауын жырлары жанымызды 

жарылқай берсін дейік.

 Дәйім.

26. «;нер» баспасында істеп жүргенде 

екі жас журналист Сағатбек пен Шәмші 

ақ-жарқын к)ңіл күйлерімен жаңа леп 

ала келгендей еді.

 Арада талай жыл )тті. Сол Сағатбек 

курстас досы Шәмші жайлы әдемі эссе 

жазыпты. Осы эссені оқып )те риза 

болып )зіне де звондадым. Бұл эссе де 

бірін-бірі жазып отырса да, екеуінің 

мінезі шыға келгендей болды. 

Екеуінің де мінезі етене танысы-

мыздай к)рінуі – жанды жадыратар сәт 

сыйлайды.

 ;згелердің кемшілігін – )здерінің 

кемшілігіндей к)ретін мұндай жігіттер-

дің мінезінен айналсақ керек-ті.

 Сағатбектікі – сарабына сенімді сайлы 

мінез, Шәмшінікі – жалтақтығы жоқ жай-

лы мінез деуді құп к)рдік.

к)ңіл толмаған жағдайда кім екенін 

к)пке жаяды. «Оны қой, бір ит мінез 

ғой» деп келтесінен қайырады. «Ит 

мінез» дегені түйсігі барға түсінікті 

с)з. «Е-е, солай ма» деп әлгінің қандай 

екенін біле қояды.

Бұл «Ит мінез» дегенді ұлы Абай да 

айта кеткен екен. «Білімдіден шыққан 

с)з» деген )леңінде:

«Айтшы – айтшылап жалынар,

Ұққыш жансып шабынар.

Ұқпай жатып жалығар,

Ұйқылы – ояу бойкүйез.

Жас баладай жеңсік қой,

Байлаулы емес ақыл, ой.

Ойлағаны – айт пен той,

Ыржаң-қылжаң ит мінез» депті.

Мұндай мінез кімдерге телінері айт-

паса да түсінікті болар.

6. Қазақ ханымдарының ізгілікті 

іс-әрекеттері к)не құжаттар мен әдеби 

туындыларда қатталып қалған. Оқыған 

жанның к)ңілі тоғайып қалар сәттері 

жайлы үзік-үзік болса да тарихтың к)не 

беттері айғақ береді.

Солардың бірі – �білқайыр ханның 

әйелі Бопай ханым. Хан алдына иіліп 

құрақ ұшып отыратын әйел емес, ханым 

ел басқаруға да атсалысқан, с)з алысқан 

жан ретінде к)рінеді. Қара мен т)ренің 

арасындағы қырлы қатынасқа дәнекер 

бола білу де оңай ма: �біш ағамыз та-

рихи романында ханның к)ңіл күйін 

тапжылтпай танитын Бопай ханымды 

«Ортадан шығар – су т)кпес жорға 

мінез» деп суреттейді. Бопай ханымның 

Анна Иоанновна патшайымға, кейінірек 

ұлы патшайым Елизаветаға жазған 

сәлем хаттарындағы с)з салтынан, 

мінез қалпынан нағыз дипломаттық 

дегдарлық, су т)кпес жорғалық мінез 

айрықша к)рінеді. 

«Пәлі!» дейсің к)ңілің марқайып. 

«Шіркін-ай, жазғаны қандай!» дейсің 

шалқи түсіп мақтан сезіммен. Ресей 

патшайымынан бастап ұлықтарына 

дейін қалай мән бере жауап қатқанын 

айтсайшы.

Жорға мінездің астарында қазақ 

ханымының тегі мен тік ұстаған азат 

басы айдай боп тұрғанына тәу етейік, 

бір сәт.

7. Хас таланттардың мінезі жұмбақ 

боп келеді-ау... Қарап тұрсаң ондай 

мінездердің терең тағдыр-талайын да 

түсіну оңай емес.

Мағжан Жұмабаевтың )зі Ақан сері 

жайлы жазып, Ақанның мінезін де, 

қасіретін де ақын жүрегімен тебірене 

толғайды. Жай толғау емес, әнімен 

жылынып, с)зімен сыйынып сезім 

күйінің құлағын қайырады. «Ақанның 

жат мінездерін, )мір бойы тәңірі к)ріп 

сұлулыққа табынуын к)з алдыма алып 

келсем» депті ойын )рнектей тартып, 

– менің есіме Англияның ақыны – 

Оскар Уайльд келіп түседі. Оскар )мір 

бойы сұлулықты жырлаған, жалпы 

жұрттан сері деген лақап алған. Жұрт 

оны да сері деген. Сол серілігі үшін 

абақтыға жапқан... Ақан да сұлулыққа 

табынған. Алты Алаштан сері деген ат 

)зінің мінезімен әртүрлі характерлі адам-

дармен де, әртүрлі қарама-қайшылықты 

жүрген адамдармен де с)йлесуге қабілеті 

жетеді. Мемлекеттік қызметкерлердің 

барлығы �лібектей таза, �лібектей 

жауапкершілікті, �лібектей )зін-)зі 

міндеттеуші және бастаған нәрсесін 

аяғына дейін жеткізетін тиянақты 

жігіттер болса, к)п нәрседе алға қарай 

дамып отырар едік деп ойлаймын» дегені 

бар еді.

Адамын тану да әділ бағаның бағы ғой.

9. Кейде бір ауыз с)зде адамның 

бүкіл болмыс-мінезі к)рінеді-ау деп 

ойлайсың. Мұндай ойға қазақтың к)пті 

к)ріп, к)п жасаған қазыналы қарты 

Ғалым Ахмедовтың әйгілі ақын Анна 

Ахматова жайлы айтқан естелігіндегі 

бірауыз с)з-сипаттаманы оқығаннан 

кейін келгенім бар. ;йткені нені жаз-

са да тек нақты дерекпен с)йлейтін 

Ғалым ақсақалдың қаламының әр 

жолынан тек шындықты к)ресің, сол 

шындыққа иланасың. Ақсақалдың 

естелігінде ақынмен сәті түсіп жүздесіп 

әңгімелескенін айтады. Ондағысы – 

«Қыз Жібек» лирикалық эпосын орыс 

тіліне аудару қам-қарекеті болыпты. 

Анна Ахматова жастайынан жарқырай 

к)рініп, орыс поэзиясының еркесі 

болған ақын. ;мір жолы да күрделі, 

талай ауыртпалығын к)теріп, азапты 

жолдан )ткен, еңкеймеген, иілмеген 

тағдыр иесі. Ақсақал Мәскеуге бір 

барғанында кездесуге қолы жетеді. 

Жүздесіп әңгімелесу жылы шырайда 

)теді. Ата-бабаларының Қырым та-

тарларына қатысы барын айта кеткен 

ақынның )зін еркін, тік ұстайтыны, 

тәнті етеді, )зіне сенімді адамды 

к)реді. Тағы бір байқағаны, «Сірә, 

қалай дегенмен де орыс әдебиетіндегі 

)зінің орнын білетін, ешкімге бас 

имейтін, Мінезге берік адам-ау деп 

қалдым» деп жазады («Алаш «Алаш» – 

болғанда») естелігінде.

Осынау мінезге берік деген бірауыз 

с)зге қараңыз енді.

Анна Ахматованың ақындық та 

азамат тық портреті осынау бір ауыз 

с)зде тұрған жоқ па?!

10. Дауыстың да мінезі бар.

1 1 .  О й ы н  т е р е ң н е н  т а р -

тып, с)зін сабырмен сабақтайтын 

Смағұл Елубайдың қаламгер әрі 

қайраткер ретіндегі тұлғасы сана-

лы әлеуметке жақсы таныс. Оның 

бүкіл шығармашылық бітім-болмысы 

байыптылығымен де )зін баурап ала-

ды. Соған қарап оның мінезін де тануға 

болады. Оның елінің болашағына, тілі 

мен діліне қарап алаңдайтын қасиеті 

кім-кімді де енжар қалдырмайды. 

Қайсы с)зін алсаң да ар-ожданымен 

айтады. Оның «Қиямет қайым ғасыры» 

туындысындағы )зекті ойлар мен 

сәулелі с)здерді оқи отырып, жүрекке 

жетер жолдарынан Смағұлдың има-

ни мінезін к)ремін. Қаламгердің 

адалдықпен айтылған ақиқатынан 

жүрек үні – иман игілігі к)рінеді. Бұл 

Смағұлға тән жан азығы – иман нұры.

орнайды. К)ктем, жаз, күз, қыс – бәрін 

сен әуелгіде жаңа к)ріп тұрғандай күй 

кешесің.

Биылғы қыстың бораны да таби-

ғаттың тосын құбылысы секілденеді. 

Күн сайын қар жауып, тоқтамай ұйытқи 

соққан бораны бұрын болмаған жайдай, 

бұрын к)рсетпеген қаһары сияқты.

Боран буырқанған мінез боп бір сәт 

пенделерді таңғалдырып әрі мойында-

тып алғысы келгендей.

Боран... Біреулер бұл Арқаның мінезі 

дейді.

Уілдеп үскірініп, дүниені қымтап із 

қалдырмай, бет қаратпай борап тұр...

Бұл қысқы ертегі емес, кәдімгі боран 

жыры... боран мінезі...

14. Бір к)п оқитын, к)п білетін 

қаламгер дос:

– Қаламгердің мінезін танығың кел-

се, кейіпкеріне қара, – деді.

– Оның негізін қайдан алдың?

– Ақсақал жазушы М.Симашко ай-

тыпты. «Ғабеңді ұғу үшін – романындағы 

Игіліктің мінез-қалпына зер сала 

қараңыз» депті.

Пәлі, бұған не дерсің. 

К)ре білген – айта да біледі-ау?!

15. Белгілі мемлекет қайраткері 

Қуаныш Сұлтановтың қаламы қашанда 

к ) з і н е  т ү с і п ,  к ) ң і л і н е  і л і н г е н і н 

шынайылықпен айта да, жаза да біледі. 

Оның әлем �біші, абыз �біш туралы 

айтқаны соның бір к)ркем к)рінісі.

– Ш)л мен аптапқа сыр бермес 

т)зімді үстірттің қара нарындай кейпінде 

Арқаның құрық тимеген асауындай 

тарпаңдық та, Алатаудың қарағай 

мүйізді Арқарының маңғаздығы да 

мен мұндалап тұрады. Осының бәрі 

түп нағашысы Қара Боқан мен бағзы 

бабасы – Қожаназардан )рбіп келе 

жатқан )шпес мұра, бай мінезі болса, 

шешендігі мен тапқырлығы, зиялылығы 

мен дарқандығы – ұлы ана Айсәуледен 

дарыған асыл қасиеттері дерсің, – деп 

толғай түйіндеген еді, айта жүрер сырлы 

әңгімесінің бір орайында.

Бәріміз де ұлы �біштің байтақ тілін, 

бапты с)зін, бай мінезін к)ріп, куә 

болғанымызға тәубе дейміз.

16. Мінез – рухы күштінің рәуіші.

17.  «Адамның мінезі  адамның 

ойының түрінен, к)ңілінің күйінен, 

істеген ісінен білінеді. Адамның тысқа 

шыққан пікірінде, к)ңілінің күйінде, ет-

кен ғамалында мінезінің қай түрі к)бірек 

к)рінсе, сол адам сол мінезді болмақ» 

депті Ахмет Байтұрсынов.

18. Мариям апайды (Хакімжанова) 

қазақтың ақын қыздарының анасы са-

найды. Лайықты тұлға – айшықты ақын.

 Сабырлы, сырбаз мінезді ақын 

апайымыздың жазғандарынан да 

қазақ қызына тән ибалық, анаға тән 

инабаттылық пен мейірім есіп тұрады. 

Осындай мейірманды мінезді апамыздың 

с)зге ұсталығын сүйсіне айтқан Мұзағаң 

(�лімбаев) тәнті бола жазыпты: «Ма-

риям апай Мәскеуге қауіп т)нгендегі 

жайды айта келіп:

– Жау біздің ерлердің маңдайынан 

німен бұлар )те күрделі еңбектер бола-

тын. Негізінде оған бастау болған Серік 

Негимовтің ерік жігері. 

Қайырымды жүрегі.

Ең бастысы – мейірбан Мінезі.

2 0 .  « Т ұ р м ы с қ а  с а р ы н  ж а с а й -

тын адамның ғамалы, ғамалға )ң 

беретін адамның мінезі, мінезге кейіп 

беретін тұрмыс т)ңірегі» депті Ахмет 

Байтұрсынов.

Бұл да ойымызға ой қосар )релі 

пайым.

21. Бізде жақсы жазушылар к)п. 

Тек соларды танып, талғап оқи білсек 

жарадық. ;з басым Нұрғали Ораздың 

жазғандарын үзбей оқып отырамын. 

М)л  діретіп, с)зді шуаққа б)леп жазады. 

Қарапайым )мірдің сәттерін, оқиғасын, 

адамдары жайлы жазғандарынан )зінің 

де мінезі к)рініп тұрады.

Нұрғалидың мінезі  сонысымен 

баяғыдан білетін, жанға жақын боп 

к)рінеді, )зіне тартып тұрады, бейне ескі 

танысыңдай боп...

Ойым да осыдан кейін «Нұрғалидың 

жібек мінезі оқырманына дәйім шуақ 

шашып тұрады-ау...» деген пайымнан 

айныған емес.

22. Түрлі кітаптарды оқу кезінде 

ондағы мінез туралы айтылған тұсына 

үңіле қарау әдетіме айналған. Мына бір 

жолдар да соның бір үзігі:

«Маған соншама сұмдық, соншама 

қисынсыз жала жабылды. Сонда Сәкен 

Сейфуллин )зін жазасына кескен соттың 

алдында, мылтықтың аузында тұрып, 

ажалдан қаймықпай, ол жазықсыз, оған 

жала жабылған, совет халқының алдын-

да оның еш айыбы жоқ деп, мені ақтады. 

;лім үкімі орындалғалы тұрғанда осылай 

деу үшін жан-дүниеге қандай құдіретті 

күш керек?» дейді Галина Серебрякова. 

Шерлі с)зінің астары – бұл қандай 

жан, қандай қайсар мінез деп тұрған 

жоқ па?

Сәкеннің ерек мінезіне таңғалу мен 

тәу ету деген осы шығар.

23. Баубек Бұлқышевті бәріміз де 

оқыдық, бәріміз де шығармаларына 

сүйсініп )стік. Қайталап оқығанымда, 

Б а у б е к т і ң  ж а з ғ а н д а р ы н а н  б і р 

романтикалық желпіністі байқадым. 

;леңінде де, публицистикасында да сол 

серпін, ерекше желпініс есіп тұрады. 

;мірге деген құлшыныс, табиғатқа деген 

сүйсініс, достарға да ақжарылған кең 

құшақ, к)к жайлау к)ңіл... Тебіреніске 

түсіріп, ойға қалдырар мына бір жол-

дарына қараңызшы: «Мен шығыс 

адамымын, батысқа кетіп барамын. 

Күн батысқа еңкейіп келеді, мен де 

батысқа қарай келе жатырмын. Күн де 

мені қимағандай, ұясына қона қоймай, 

тұр. Шығысқа жеңіспен қайт! Мен сені 

Алатаудың аясында қарсы алармын! – 

деп тұр».

Ойы мен бойын кернеген қайрақтай 

қ ұ л ш ы н ы с ы  қ а л а м ы н  к ү н м е н 

тілдестіреді, түнмен тебірентеді.

Күн мен тілек, күн мен қалам. ;міріне 

серік, күн мен қаламына серік с)з аста-

сып жатыр, тілеуін Тәңір жарылқағыр. 
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(Әңгім
е)

БІЗДІҢ АУЫЛДЫҢ

Нұрдәулет Ермековтың рухына 
«;мірде күнде болып жататын 

күллі жайттың бәрі – күлкі тудыратын 

нәрселер емес, әрине! Бірақ күлкіге 

айналған жайттың қай-қайсысының 

негізінде де кәдімгі )мір шындығы жа-

татыны – еш күмәнсіз...»  деді Нұрдәулет 

аға бір әңгіме үстінде. Және соған )зі 

ғана сеніп қоймай, бізді де сендіргісі 

келіп айтты.

– Мәселен... – деді ол, – «қауға 

сақал Қайролла» атанып кеткен бір 

қартаң ағамыздың кәдімгі қазан туралы 

дауы – біздің елде қалайша мәтел болып 

кеткеніне қараңыздаршы!

. . . О с ы  « К е м е р ш и д е г і »  с о в х о з 

директорының орынбасары болып 

жүрген кезім еді. Жаз айындағы қым-

қуыт науқанның кезінде, пішеншілер 

бригадасынан әрі шаршап, әрі кеш келіп 

ұйықтап жатсам, таңертең ерте – таңғы 

сағат алтының шамасы-ау, – шешем 

оятады. 

– Тұр, Нұрдәулет! Қайролла ағаң 

келіп тұр. Саған шықсын дейді. Не ша-

руа екенін қайдам, айтпады.

«Апыр-ай, аманшылық болса жарар 

еді... Таң атар-атпастан бұ шалдікі не 

жүріс?!» деп, апас-қапас киініп сыртқа 

шығайын. 

– Ассалаумағалейкүм, аға! Неғып 

ертелетіп жүрсіз... Жайшылық па? – бол-

ды аузыма түскен алғашқы с)з.

– Жайшылық болса, жүрем бе осы-

лай! – дегенінде, бір жамандық болып 

қалған екен деп, жүрегім тіпті мұздай 

болған. – Осы... сені жұрт сот болды 

дейді ғой, рас па?! – деді қауғадай қара 

сақалды ағамыз, кенет мені аң-таң 

қылып.

Есіме сот кеңесшілігіне (заседатель-

дікке) сайланғаным түсіп, соны сұрап 

тұрғанын біле қойдым.

– Иә, рас! 

– Рас болса, осы ауыл менің балам-

нан басқа адамды тәртіпке шақырмай 

ма?! – деді ол сұрланып. С)з екпініне 

қарағанда, )ткенде жойдасыз тентектігі 

үшін сотталып кеткен баласының жай-

ын әлдебір себеппен алдыға к)лденең 

тартып тұрғанын ұға қойдым.

– Неге шақырмайды? Шақырады 

тәртіпке...

– Ендеше, кеше �дібайдың бала-

сы мас күйінде машина айдап жүріп, 

жерошақ басындағы қазанымды ма-

шинасымен басып, сындырып кетті. 

Қасында үш жігіт және бар! Соттаңдар 

соларды да! – деді түнеріп.

Қауғадай сақалы әлі қап-қара күйінде 

тұрса да, егде тартып қалғаны еңкіш 

денесінен анық аңғарылатын ағамның 

қолында бір парақ қағазы бар екен, соны 

шошаңдатып:

– Селсәбетке барсам, алмайды ары-

зымды! «Бір қателік болған шығар... 

)здерің келісімге келсеңдерші! Бәлкім, 

ол жігіт қателігін мойындап, кешірім де 

сұрар, қазаныңызды да т)лер. Аудандық 

сотқа берсеңіз, сіздің қазаныңыздан 

басқа солардың шаруасы жоқ болып 

отыр деймісіз!?» дейді. Мынау – сол 

Арыз! Алыңдар да, соттаңдар әлгілерді!

Байқаймын, Қайрекеңнің к)кі-

регінде бір күйініш бар... Сол күйінішті 

қайтіп басарын білмей, «Менің ба-

лам сотталғанда, )згелердің тентектік 

қылған балалары қалайша тайраңдап 

жүре береді? Тартсын олар да жазасын!»  

деп, солай еткізу үшін мені арқа тұтып 

келіп тұрған сыңайлы.

Маған керегі де осы с)з еді:

– «Он екі қарыс?!» Ой-бу-у, енді 

қайттік? – деп сан соқтым да қалдым.

– Не болып қалды? – деді түкке 

түсінбеген Қайрекең.

– Ендеше, аға, мұндай істі қарауға 

менің құқым жоқ!

– Неге?

– «Негеңіз» сол! Мен алты қарыстық 

қана қазан дауын қарай алам. Онан 

үлкен болса, аудандық сот қарайды.

– Не дейд?! �й, сені «Сот! Сот...» 

деп мақтағандағы барың – осы ма? ;зің 

түкке тұрмайтын бірдеңе екенсің ғой!

Ашу қысқан, әрі менен түңілген 

ағам атына мініп алды да, қатты тебініп 

қайқайды...

***

Қазан дауы осылайша... бір ауыз 

с)збен біткен.

Бірақ гәп – тіпті де мұнда емес-ті.

Мәселе – содан кейін шыққан елдің 

мәтелінде-тұғын. ;нбес дауды қуып 

жүрген біреуді к)рсе, енді жұрт:

– «�й, бұл – «қауға сақал Қайрол-

ланың қазан дауы» секілді пәтуәсіз нәрсе 

ғой!» деп күлетінді шығарды емес пе?

Ал мұны – әрбір күлкілі жайттың 

негізінде кәдімгі )мірдің қарапайым 

шындығы жататындығы демей, не 

дейсіз!? 

***

– Жә, бұл – бұрынғылардан қалған 

к)нек)здердің түсінігі дейсіз бе, мінезі 

дейсіз бе, )зіңіз біліңіз. Ал енді... жасы 

)зіңнің сәл ғана алдыңдағы ағалардың 

кейбірінің қылуасына қарасаңыз, не 

күлеріңді, не ашуланарыңды білмейсің! 

– деді әңгімеші с)зін одан әрі сабақтап.

Бұл Нұрдәулет деген ағамыздың )зі 

– к)п жыл «Кемершидегі» кеңшарда ин-

женер, совхоз директорының орынба-

сары, директор болып, кейін аудандық 

ауыл шаруашылық басқармасының 

бастығы қызметінен зейнетке шыққан 

адам еді. Сондықтан ел-жұртпен (яғни 

әртүрлі мамандық иелерімен) к)п 

араласқан; небір жақсы-жайсаңды 

да, телі-тентекті де, тіпті қисық-

қыңырлардың да не түрін к)рген; 

бірақ ұстамдылығын жоғалт паған, әрі 

әзілін де тастамай қоса алып жүретін 

кісі-тұғын. �сіресе елде қызмет еткен 

кездеріндегі біздің қазақ тың )зге ұлтта 

ұшыраспайтын осындай қызық мінез-

құлықтары мен күлкілі істерін, баладай 

аңқаулығы мен әр нәрсеге сенгіштігін, 

кейде тіпті періш тедей тазалығы мен кісі 

сенбестей қожана сырлығын айтқанда, 

жұртты да күлдіріп, )зі де күліп рахатта-

нып қалушы еді.

Соның дәлеліндей: 

– ...Осы «Кемершиде» ел к)рсе езу 

тартпай қала алмайтын тағы екі адам 

болды, – деп және бір әңгімені ба-

стап кетті: – Олардың қылуасына жұрт 

күледі-ау, бірақ ешкім аттарын атай 

алмайтын!

Бірі – Табыл дейтін ашықауыздау, 

әр нәрсеге сенгіш, аңқау кісі еді. ;зі 

менің нағашым болатын. Аңқау кісінің 

аузы үнемі күйіп жүретін әдеті. Ондай-

лар аузындағысынан айрылып қалса, 

)зінің ашықауыз, аңқаулығынан, яки 

ескерімсіз жүре беретінінен к)рмейді; 

)зге біреу пысықтық жасап, алдындағы 

бұйырмыс  несібесін,  яки тиесілі 

нәрсесін арамдықпен алып кеткендей 

к)реді. Сосын-ақ арты – шу! Дау – да-

май! Арыз – құрыз!

Екіншісі, Құдай бой-сойын сонша-

ма ықшамдап, әлденеге )те сараңдық 

жасаған – есепші Сахидан деген адам-

ды. Ол )зі – шәпеттей ғана, қаңбақтай 

жеңіл кісі-тұғын. Қол-аяғы да қып-

қысқа. Ашуланып кетіп, қолтығыңа 

қысып ала салсаң, бәлендей салмағы 

да жоқ – тоқтыдай тыпырлатып, әкете 

беруіңе әбден болады. Бірақ есіңізде 

болсын, содан кейінгі к)ретін күніңіз 

енді күн болмайды, түн болады.

;йткені мұндай тілі ащыны )мірі 

к)рмеген болуыңыз керек. Удай-ау 

тілі, удай!!! Шақ-шақ еткенде, шекеңді 

шағады. «Түйедей болып, титтей кісіге 

тиіскенге )зіңді әлдеқандай к)ріп жүрген 

шығарсың... к)рсетейін мен саған 

тиіскеннің к)кесін!» деп келіп, )мірі 

естімеген с)здеріңді естіртіп, жетпіс жеті 

атаңның сай-сүйегін сырқыратқанда, 

«осы бәлеге қайдан жолай қойып едім?» 

деп, )зің-ақ жаныңнан безесің. ;йткені 

с)зі түскір – кісінің сүйегінен )теді 

ғой! Т)бе шашың тік тұрғанда, жының 

келіп, жетіп барып жағын айырып 

жіберейін десең, шәпеттей неменің 

бір уыс бет-аузынан басқа түгі жоқ. 

Ал үнін шығармай салмағыңмен баса 

салайын десең, омыртқасы опырылып, 

қабырғалары қақырап қала тын сияқты. 

Сонан соң, тиіп кетсең консервінің 

қалбырындай жапы рылып қалғалы 

тұрған бәленің шарылдаған даусынан 

құлағыңды басып, тұра қашудан басқа 

амалың не!?

Асылы, байқасаңыз, Құдай тара-

пынан ш)міштен қысылғандар – ылғи 

осындай шырт етпе, шамшыл; жоқ 

нәрсеге күмәншіл, күдік айтқандарға  

– шетінен шақар келеді... Сондайда 

бар ғой, )зің үшін емес, әлгіндейлер 

үшін Жаратушыға жалбарынып:

– «Ей, Жасаған! Мына байғұстарды 

жаратқан соң, ел қатарлы ғып дұрыстап 

жаратпадыңыз ба?! Обалдарына қара-

саңызшы!» деп, күнәһарлықпен )кпе 

айтқың кеп кетеді Құдайға!

Сондықтан жоқ жерде – дау-дала-

ба; түкке тұрмайтын нәрседен – шу 

шығып кетпес үшін, басқалар түгілі 

біздің к)реген бастықтардың )здері ең 

алдымен солардың қамын ойлап:

– «Ойбай, мына мақтау мен мара-

паттаудан, сый-сияпаттан әлгі пәленше-

түгеншелер ұмыт қалып жүрмесін! Бәлеге 

ұрынармыз..» деп, солардың несібесін, 

солардың жай-жағдайын алдымен ойла-

стырып жүргендері.

С)йткен күннің )зінде, бұлардың 

ісіне не күлмеске, не күйінбеске шараң 

жоқ!

Қараңызшы!

...«Кемерши» совхозы бір жылы 

шаруашылықты орасан зор табыспен 

қорытындылап, соның нәтижесінде 

ауылдың орталық к)шесіне бес-алты 

әсем тұрғын үй салынып, к)шенің )зінің 

атын да «Коммунизм» қойып, біраз 

дүрілдеген.

Сол «Коммунизмдегі» әсем алты 

үйді кімдерге  береміз дегенде, орта 

мектептегі екі мұғалім мен )зіміз 

жалынып-жалпайып шақырып алған 

бір дәрігер жігіт – үшеуіне үш үй дау-

дамайсыз тиді. Енді кімдерге береміз 

дегенде (әрине алғысы келетіндер к)п 

қой), директор: – Ойбай, аш бәледен, 

қаш бәле! �лгі... ылғи құр қалдым деп 

байбалам салып жүретін ашықауыз, 

аңқау Табыл мен шақар Сахидан ұмыт 

қалмасын. Не бәле шықса да, алдымен 

есеп-қисап б)ліміндегі осы екеуінен 

шығады; үстімізден арыз-құрыз борап 

жүрер деп, қалған үш үйді: совхозға 

жаңадан келген бас агроном мен осы 

«екі шатаққа» бергізген.

Бір күні директор шақырады.

Келдім.

– Мен ауданға пленумға жүргелі 

– Ал, баста онда! 

«Кім бастайды?» дегенде кезекті 

жеңіп алғанына қораздай қоқырайған 

ұзын бойлы Табекең бұтын керіңкіреп 

жіберіп, )з үйінен елу қадам жүріп 

келді де: 

– Қақ қазықты! – деді әміршідей 

бұйырып.

Құдық қазушы балаға кім не десе 

де, бәрібір ғой, әрине! Қақты қазықты.

Сахидан )зінің кішкене қадамымен 

)лшеп келе жатқансып біраз жүрді де, 

әлгі қазыққа жеткен кезінде: 

– Жарайды! Дұрыс қой... – деп 

міңгір ете қалды.

Сонымен... 

Құдық қазылды!

Келесі күні пленумға кеткен дирек-

тор келіп, түске таман шақырады.

Келсем, кабинетте Табыл отыр 

түтігіп. Оның әржағында бей-жай 

Сахидан. «Не болып қалды?» десем, 

құдық – бұты қысқа Сахиданның үйіне 

жақын қазылыпты! 

– Бұл не болғандарың? – деп ди-

ректор ашу шақыра бастады. – �й, 

Нұрдәулет, мен саған айтып кеткен 

жоқпын ба? Неге )лшемедің екі ара-

ны?

Жауап бергенімше Табекең кетті 

бұрқырап:

– Орынбасарыңыз құдықты әдейі 

Сахи данның үйіне жақын қазғызды. 

;йт кені оның үйінің әргі жағында бас 

агрономның үйі тұр. Бұ кісінің соған 

жақсы атты к)рінгісі келді... –деді 

қызарақтап.

– Табеке-ау, )зіңіз кеше адымдап 

)лшеп келіп тұрып:

– «Қақ қазықты!» дейтін жеріңізден 

қазылды ғой құдық! Ендігіңіз не дау?  

дедім мен. – Және бірінші болып 

)лшеген де )зіңіз...

– Мен қайдан білейін! Сахиданның 

адымының қысқа екенін... 

Дей беріп еді:

– Табеке, әуелі )зіңнің )лшегенің 

рас па? – деді директор с)зін б)ліп.

– Рас!

– Ендеше, бұдан былай адымдап 

)лшегенді қойып, не нәрсені де мет-

рлеп )лшейтін болыңыз! Барыңыздар, 

әңгіме тәмәм! – деді директор.

...Естіген ел  ал кеп күлсін! Тіпті күні 

бүгінге дейін күледі. Күлмей қайтеді, 

біздің ауылдың Қожанасырларының 

осындай істерінің астарында кәдімгі 

болған оқиғалар жатыр ғой...

Зер салсам, сельсовет т)рағасынікі 

де дұрыс. Шамасы, қателік болған... 

Ал қателік үшін кісіні тек түрмеге 

отырғызу – шарт па?! Ондай-ондай іс 

– айып-анжымен-ақ шешілетін нәрсе 

ғой. Бірақ ағам к)нбей, менімен құрдас 

сельсоветтің т)рағасымен де  біраз )жек-

тессе керек.  Сосын, айтқанын тың-

дата алмаған ол қу:  «Нұрдәулет – осы 

кісінің тумасы секілді еді ғой, әрі сот тың 

кеңесшісі. Барсын соған! Қайтер екен?!» 

деп әдейі маған жіберген секілді.

«Не істеу керек? Асығып-аптыға-

тындай, қоғамға да, жеке адамға да, қауіп 

т)ндіретін іс емес. Бәлкім, біраздан соң 

тіпті екі жақ келісімге келіп те қалар. Ал 

әзірге «)гіз )лмейтін, арба да сынбай-

тын» бір амал табайын» дедім.

Қауға сақал қарттың мінезі маған 

бұрыннан белгілі еді, әлгіндей шешімнің 

басыма келуі сол екен:

– Жақсы, аға! Арызыңызды алып 

қалайын. Тездетіп қарармыз, – дедім, 

ісін тындырып беретін кісіге ұқсап. – 

Қазаныңыз неше қарыс еді )зі... Арызда 

бәрі жазылған шығар?

Қуанып кеткен ағам:

– Он екі қарыс!!! – деді желдене 

с)йлеп. «Осындай қазанды сындырған 

адам қалай сотталмай қалар екен?!» де-

ген сенім бар жүзінде.

отырмын. Мына жаңадан салынған 

«Коммунизм» к)шесінің бойындағы 

алты үйге ауыз су үшін құдық қазу керек, 

Нұрдәулет! – деді ол.

– Құдық қазатын агрегатты шақырып 

қойып ем. Келген бойда, анау елге 

белгілі екі шатақтың үйінің  тең орта-

сына агрегатты қойып, қазғызарсың. 

Жарай ма?

– Жарайды! Агрегат келсін. Сосын 

екеуін де шақырып, )здерінің келісі-

мімен к)здерінше қаздырайын! – дедім.

Келесі күні түске таман агрегат келді.

Екі ағамызды шақырып алып:

– Маған директор құдық қаздыруға 

тапсырма беріп кетті. Ертең артық-

ауыс с)з болып жүрмесін. Үй арасы жүз 

метрден ғой... �рқайсың )з үйіңнен елу 

қадамнан )лшеңдер; келіскен жерлеріңе 

– екі үйге де бірдей қашықтыққа белгі 

қағылып, сол жерден құдық қазылады! 

– дедім. 

– Ал қане, қайсың бастайсыңдар? – 

деуім сол екен: 

– Мен мынадан ит к)йлекті бұрын 

тоздырғанмын, – деді бойы серейген 

Табыл ағамыз. – Сондықтан мен ба-

стаймын! 

– Келісесіз бе? –дедім Сахиданға. 

– Жарайды! – деп бұ кісі келіскен 

болды.

Дипломдарды салтанатты тапсыру 

кезінде де санитарлық-эпидемиялық 

нормалар сақталды. �рине, мұның 

бәрі пандемияның таралуын тез арада 

шектеуге қатысты шұғыл әрі тиімді 

шаралар қабылдаудың негізі еді. «Жа-

қыныңа жанашыр бол!», короновиру-

стан сақтанудың бұдан артық тиімді 

жолы жоқ. 

Жалпы биыл ҚР ҰҚК Шекара 

академиясын қазақстандық 226 түлек 

бітірді. Олардың жиырма алтысы оқу 

орнын үздік тәмам даған. Айта кету 

керек, қазақстандық түлектермен бірге 

Қырғыз Республикасының 13 )кілі, 

Тәжікстан Республика сының 18 )кілі 

офицер атағын алды. Оның екеуі қызыл 

диплом иегері. 

Қазақстандық лейтенанттардың 

үздік оқыған бесеуі алдағы уақытта 

Шекара академиясының атынан, Қа-

зақстан Республикасы Қарулы Күш -

терінің Бас Қолбасшысы, Ел Прези-

дентінің қолынан диплом алу үшін 

Астана қаласына баруды жоспарлап 

отыр. 

Ал лейтенант Мекен Ерсұлтанға 

«�скери оқу орнын үздік бітіргені 

үшін» т)сбелгісі табыс етіліп, оның 

есімі академияның құрмет тақтасына 

енгізілді. 

Оқуды табысты аяқтауларымен 

түлектерді Қазақстан Республика-

сы ҰҚК Шекара академиясының 

бастығы полковник П.Поливанов 

құттықтады. «Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан 

халқына Жолдауында еліміздің оқу 

орындарының қазақстандықтардың 

болашақ ұрпағын тәрбиелеудегі, 

азаматтардың тез )згеретін әлемде 

білімді және бәсекеге қабілетті 

болуының маңызды р)лін атап )тті. 

Президент талаптарын жүзеге асы-

ру аясында бүгін біз офицерлердің 

к е з е к т і  л е г і н  д а я р л а п  о т ы р -

мыз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Т)рағасының бұйрығымен сіздерге 

лейтенант шені берілді. Мен сіздерді 

осы к)птен күткен елеулі оқиғамен 

құттықтаймын» деді.

Дәстүр бойынша түлектерге Акаде-

мия ның Жауынгерлік туымен қоштасу 

рәсімі )тті. Мұндай құрмет түлектер 

аты нан биылғы жылы лейтенант 

Қы  дыр баев Мақсат ;ріспекұлына 

бұйырды. 

Қазақстан Республикасы ҰҚК Ше-

Қазақстандық Steppe and World 
баспасында к7рнекті ғалым, 
саясаткер, қоғам қайраткері 
Зардыхан Қинаятұлының «Қазақ 
мемлекеті және Жошы хан» атты 
кітабы жарық к7рді. 

Т а р и х и - з е р т т е у  ж а н р ы н д а 

жазыл ған еңбекте Жошы ханның 

тегі,  ба лалық шағынан бастап 

қолбасшы, мемлекет қайраткері 

атанғанға дейінгі аралықтағы )мірі 

с)з болады. Автор моңғол, орыс, 

қытай, араб, парсы тіл деріндегі, 

Еуропа мұрағаттарындағы к)птеген 

к)не құнды деректі негізге ала 

отырып, қазақ даласындағы мем-

лекеттік үрдістің бастаулары, оның 

қа лыптасуы, дамуы, жалпы қазақ 

мем лекеті туралы соны пікірлер 

ұсынды. 

«Ғалымның айтулы еңбегінің 

дүйім жұрттың игілігіне айналуын 

оңды іс дей отырып, к)кейкесті 

тақырыпты дер кезінде д)п басқан 

туындыны оқырман назарына 

ЖАҚЫНЫҢА 
жанашыр бол, лейтенант!

 «ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІ ЖӘНЕ 
ЖОШЫ ХАН» 

кара академиясы шекарашы офицер 

кадрларын дайындайтын еліміздегі 

бірден-бір әрі Тәуелсіз мемлекеттер 

достастығы аумағындағы тарихы 

терең бірегей оқу орны. ;зінің даңқты 

жолымен айшықталған әскери оқу 

орны алғашында Ф.Дзержинскийдің 

атымен аталған Алматы шекара 

училищесі Кеңес Одағы аумағына, 

тіпті одан тыс жерлерге де әйгілі 

болды. Бүгінде аталмыш оқу орны 

ҚР ҰҚК Шекара академиясы деп 

аталады. 

Шекара академиясынан түлеп 

ұшқан түлектер оның даңқын асқақ-

татып келеді. 88 жылдық тарихы 

бар білім ордасын осы жылдары 35 

мыңнан аса түлек аяқтады. Оның 

45 түлегі Кеңес Одағының батыры, 

біреуі екі мәрте және бесеуі Ресей 

батыры ата ғына ие болды. Сондай-ақ 

аталмыш оқу ордасының 300-ден аса 

түлегі генерал. 

Бүгінде аға буын ұрпақтың даңқты 

жауынгерлік дәстүрін жалғастырған 

ізбасарлары егеменді Қазақстанның 

шекарасын кірпік қақпай күзетіп, 

Қазақстан Республикасы Шекара 

қызметінің әскери бірлестіктері мен 

б)лімдерінде, басқа да б)лімшелерінде 

басшылық жасауда. Отан алдындағы 

айрықша қызметі үшін к)птеген 

шекарашы офицерлер мемлекеттік 

жоғары наградалармен марапатталған. 

Атап айтқанда, ІІ дәрежелі «Айбын» 

орденімен бес және ІІ дәрежелі «Даңқ» 

ордендері бір адам марапатталған. 

Тәуелсіздік алған жылдан бері Ака-

демияны сегіз мыңнан аса офицер 

бітірді. Олар алғашқы қызмет жол-

дарын шалғайда орналасқан шекара 

заставасы бастығының орынбасары 

болып бастайды. 

Бүгінде Шекара қызметі академия-

сында 77-і ғылыми қызметкер табысты 

еңбек етіп келеді. Оның 8-і ғылым 

докторы, 29-ы ғылым кандидаты, 12-

сі PhD докторы, 28-і профессор мен 

доценттер абыройлы қызмет етіп жүр.

2019 жылдың )зінде т)рт әскери 

қыз метші халықаралық спорттық 

жарыс тарға қатысып, еліміздің к)к 

байрағын желбіретіп, жеңімпаз атанды. 

Жанат ЖАБЫРБЕКОВ,
ҚР ҰҚК Шекара қызметі 

академиясының
баспас7з хатшысы

ұсыну ды парыз деп таптық. Қазақ 

елінің болашағы кемел, )скелең 

ұрпақтың рухы асқақ болуына осы 

тақылеттес еңбектердің берері 

арта түссін деген тілеуқор ниет-

пен к)ркемдеп тарту етіп отыр-

мыз» деп атап )тті Steppe and 

World баспасының басшысы Райса 

Сайранқызы Қадір. 

�ділет ТҰҚАН

Жылдағы қалыптасқан дәстүр бойынша өткізілетін «Түлек – 2020» жас 
лейтенанттардың оқу бітіру кеші бұл жылы карантин режимін сақтай отырып 
ұйымдастырылды.
Елімізде «COVID-19» індетінің таралуына орай қалып тасқан ахуалдың 
себебінен кешті жабық өткізуді жөн көрген шекарашылар бұл жолы салтанат-
ты кешке құрметті қонақ ретінде ешкімге шақыру билетін таратпады. Мың 
бұралған сұлу қыздармен вальс билеуден де бас тартты. Карантин режимінің 
талаптары қатаң сақталып, оған алғаш рет лейтенанттардың ата-аналары мен 
дос-жарандары да қатыстырылмады.

БІЛІМ

ЖАҢА КІТАП
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АСҚАР ТАУДЫҢ АЛМАС 
АСЫЛ ТАСЫНДАЙ 

Б І Р  Ш А Ң Ы Р А Қ  А С Т Ы Н Д А

Ж
ер жәннаты – Жетісудың 
орталығы Талдықорған 
қаласында жаңа сәулет 
үлгісімен салынған 
Достық үйі ғимараты 
2008 жылы ашылған. 
Облыстық Қазақстан 
Халқы ассамблеясының 
(ҚХА) «Достық үйі» 
коммуналдық мекемесі 
2015 жылы «Алматы об-
лысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің 
«Достық үйі – Қоғамдық 
келісім орталығы» болып 
қайта құрылды. Бұл – рес-
ми атауы.
Бүгінгі таңда мекемеде 37 
қызметкер жұмыс істейді. 
Олардың ішінде әкімшілік 
басқару, этносаралық 
қарым-қатынасқа мони-
торинг жүргізу және тал-
дау, қоғамдық, көпшілік 
шара өткізу мен ҚХА-ның 
құрылымымен жұмысты 
ұйымдастырушылар, 
сондай-ақ ғимаратқа 
қызмет көрсету бөліміндегі 
техникалық мамандар бар. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және оған қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары «Ана тілі» газетінің авторы, қаламгер, журналист Мұхтар 

Қазыбекке туған әпкесі мен жиені

СЕЙІЛ мен СЕРІКТІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к)ңіл айтады. 

«Қазақстан» РТРК» АҚ Алматы қаласындағы филиалының ұжымы 

Қазақ теле визиясының ардагері Саниязбек Нұғымановтың жары, Оқу ісі-

нің үздігі, Ыбырай Алтынсарин атындағы т)сбелгінің иегері, ұлағатты ұстаз

Омарова Шайза ИЗАТҚЫЗЫНЫҢ
мезгілсіз )мірден озуына байланысты туған-туыстарына, бала-шағасына 

қайғырып к)ңіл айтады.

рухани және дене дамуына ықпал етіп, 

жас ұрпақ арасында патриотизм мен 

азаматтық түсінікті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Қоғамды біріктіруді қамтамасыз ету-

де нақты кепілдеме беруді негіз ететін 

ұйымдардың бірі – «Ұлағат» ақсақалдар 

кеңесі. Алматы облыстық ақсақалдар 

кеңесінің құрамына негізінен бұрын 

ұ л т т ы қ  м ә д е н и  о р т а л ы қ т а р д ы ң 

т)рағасы болған, ұзақ жылдар бойы сол 

орталықтарды құрған және этникалық 

диаспоралардың белсенділері енеді. 

Ерен еңбегі үшін оларға «Ұлттық мәдени 

орталықтардың Құрметті т)рағасы» 

атағы берілген. Қазіргі таңда )ңірдегі 

ақсақалдар кеңесінің т)рағалық қызметін 

Ермек Келемсейіт абыроймен атқарып 

отыр. Кеңестің басты міндеті – ұрпақ 

жалғастығын қамтамасыз ету, жас ұрпақты 

азаматтық бірлік, халықтар достығы, 

толеранттылық пен патриотизмге 

тәрбиелеу. Аталған кеңес мүшелері жеке 

тәжірибесіне сүйене отырып, жастарға 

тәлім-тәрбие беруде ауқымды жұмыс 

атқарып келеді. Бұған қоса, мемлекеттік 

тілдің мерейін үстем етуге арналған 

түрлі шараға да барынша атсалысып, 

қомақты үлес қосуда. Аналар қауымы 

да Алматы облысының қоғамдық-саяси 

)міріне белсене қатысады. 2013 жылы 

облыстық ҚХА жанынан Аналар кеңесі 

құрылған. Оның алғашқы т)райымы 

болып Мейрамгүл Бақтиярова сайланып, 

кейіннен оны Несіпжамал Баймадиева 

алмастырды. Облыстық ҚХА жанындағы 

консультативті-кеңес мекемесінің негізгі 

жұмысы – балалар мен жастардың 

отбасындағы, қоғамдағы толерантты 

мінез-құлқын қалыптастыратын ана-

ларды қолдау. Кеңес мүшелерінің білім 

деңгейі жоғары. Еңбек және ұйымдастыру 

қызметінде айтарлықтай тәжірибеге 

ие .  Олар )ңірдег і  нәз ікжандарды 

балаларға  тәрбие беруге  белсенді 

түрде қатысуға тартып, к)мекті қажет 

ететін жас)спірімдер мен отбасыларға 

психологиялық тұрғыдан жәрдемдеседі. 

Кеңестің ұйымдастыруымен аймақ 

тұрғындары арасында кеңінен таны-

мал болып үлгерген отбасылық түрлі 

мәдени-демалыс және спорт мерекелері 

)ткізіліп тұрады. Сонымен қатар ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған балалардың 

мәселесі мен қиындықтарын шешуге 

қатысып, ел аумағы және шетелдегі бала-

малы ұйымдармен әріптестікті реттейді. 

Елбасы Н.Назарбаев жетекші жур-

налистер мен сарапшылар клубын 

құру идеясын БАҚ-тың бейбітшілік 

пен ұлтаралық келісімді нығайту ісіне 

ықпалдасуға бағытталған құрылым 

есебінде атап к)рсеткен болатын. Сон-

дай клубтың бірі Алматы облыстық ҚХА 

жанынан 2009 жылы құрылды. Оның 

мүшелері – облыстық бұқаралық ақпарат 

құралдарының Бас редакторлары, 

)ңірдегі этносаралық қарым-қатынастар 

мен конфессияаралық келісім мәселесін 

жазатын тілшілер мен аталған мәселенің 

сарапшылары. Клубтың негізгі міндеті 

– мемлекеттегі  толеранттылықты, 

азаматтық бірлікті, патриотизм мен 

рухани-мәдени ынтымақты нығайтуға 

ықпалдасу. Клуб ішінде түрлі тақырыпты 

қамтитын отырыста )зекті мәселе 

талқыланып тұрады. Сонымен бірге 

клуб ҚХА облыстық хатшылығымен 

тығыз байланыста жұмыс істей оты-

рып, этносаралық келісімді нығайту 

мен мемлекеттің этносаяси бағытын 

түсіндіруге арналған конференция, 

д)ңгелек үстел ұйымдастыруды ұдайы 

жүзеге асырып отырады.

2011 жылы елімізде «Медиация тура-

лы» заң қабылданып, Елбасы Қазақстан 

Халқы ассамблеясына осы институтты 

дамытуды жүктеген болатын. Аталған 

тапсырмаға сәйкес, әр )ңірде медиация 

орталықтары жұмысын жүргізіп отыр. 

Алматы облысында 67 медиация кабинеті 

ашылып, 272 кәсіби емес және 22 кәсіби 

медиатор жұмыс жүргізуде. Облыстық 

ассамблеяның ұйымдастыруымен «Ме-

диация негіздері» тақырыбында шеберлік 

сыныптары, «Этносаралық медиативтік 

біліктілік» және «Даулар мен жанжалдар-

ды реттеуге арналған медиация негіздері» 

атты семинар, тренинг )ткізіліп тұрады. 

Сондай-ақ осы сала бойынша 2016 жылы 

190, ал 2017 жылы 110 адамға арнайы сер-

тификат табысталды. 

«Парасат мемлекеттік тіл білгірлері» 

клубының құрылуы – Алматы облыс-

т ы қ Қ Х А мем леке т т і к т і л  с а яс а-

тын ж үзеге асырудағы ж ұмысының 

н ә т и ж е с і .  2 015  ж ы л ы  қ ұ р ы л ғ а н 

клубтың т)райымы – Лилия Кущ. Клуб 

мүшелері мемлекеттік тіл қолдану са-

ласын ұлғайту және тарату мақсатында 

қоғамдық орындарда әртүрлі этнос 

)кілімен байланыс жасап, конференция 

мен д)ңгелек үстелді мемлекеттік тілде 

жүргізеді. К лубтың барлық жиыны 

ҚХА облыстық хатшылығының тікелей 

қатысуымен ұйымдастырылады. Олар 

)ңір тұрғындарының шығармашылық 

қ а бі ле т і н а ш у ғ а  ж әне д а м ы т у ғ а , 

мемлекеттік тілді оқуға деген талпыны-

сты арттыруға бағыттай отырып, әртүрлі 

этнос )кілдерінің мемлекеттік тілді 

үйренуіне қажетті барлық жағдайды жа-

сайды. ҚХА-ның жыл сайын )ткізетін 

«Нау рыз тойы – дәст үрлі мереке», 

облыстық «Абай оқулары» байқаулары 

«Парасаттың» мақтанышына айналды. 

Сонымен бірге А лматы облысының 

барлық ауданындағы әртүрлі этнос 

)к і лі қатысып, мем лекеттік т і лдің 

мерейін арттыруға үлес қосып жүрген 

«Мемлекеттік тіл – мәртебеміз» атты 

іс-шара да жыл сайын дәстүрлі түрде 

)ткізіліп тұрады. 

Е. БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
Алматы облысы

О, құзыреті күшті Құдай-ай!... Беу, опасыз дүние жалған-ай. Не 

болып барады, мына )мір? Бүгінде газет оқуға қорқатын болдық. 

Қай басылымды ашып қарасаң да оқитының «Пәлен )ңірде пәлен 

адам коронавирус жұқтырыпты, пәлен адам қайтыс болыпты» 

дейтін жүрекке найзадай қадалатын жайсыз хабар. Жалмауыз дерт 

халықты жалмап жатыр. Тойымсыз дерттің тоқтайтын түрі жоқ, күн 

сайын )ртеп, )ршіп барады. Соның бәрі аздай,  онсыз да сыр беріп 

жүрген сырқат жүректі сыздатып, денені мұздатып Арқалықтан 

қаралы хабар жетті. Бірінен соң бірі телефон шалған Абзал, Ғабит, 

Бақыткерей бауырларым Жұмағали ;мірбековтің )мірден озғанын 

айтты. 

Қаралы қалам қалтырап, жаралы жүрек жылап тұр...

Қалай қайғырмассың, қалай жыламассың, )мірден озған жан 

аяспас досың болса, )мір бойы халыққа қалтқысыз қызмет етіп, 

соңғы деміне дейін «Елім!» деп )ткен ер болса?!

Жұмағали екеуміз сонау мектепке бармай тұрған балдан тәтті 

бала кезден күні кешеге дейін жұбымыз жазылмаған Дос едік. 

Оның бүкіл )мірі жасқа ғана емес, жасамысқа да үлгі. Еңбек жо-

лын қатардағы комсомол қызметкерінен бастап, аудан, облыс 

жастарының бірінші басшысына дейін )скен, кейін аудан, об-

лыс деңгейіндегі басшы қызметтерде болған ол, ел десе ет жүрегі 

елжіреп, халық десе құлшынып жемісті жұмыс істеді. Жұмағалидің 

әкесі Сүлеймен бір колхозда, анасы Зейнелғарап екінші колхозда 

басқарма болды. Ол ел басқарудың – халыққа қызмет ету екендігін 

бала кезінен )з к)зімен к)ріп, )згеше )негені к)кірегіне құйып )сті.

Алла тағаланың Жұмағалиға берген тағы бір үлкен сыйы – 

тұла бойы тұнып тұрған сан қырлы талант еді. Елдегі той сазгер 

Жұмағалидың әндерінсіз )тпейді. ;зі де әнші. Бармағынан бал 

тамған он саусақ екі шекті домбыраны шебер шертіп, шешен 

с)йлеткенде халық таңдай қағып, тамсанушы еді.

Текті еді Жұмекем. Тектіден текті туады, текті туған Азамат 

әке жолын қуады. �ке жолын ұстаған Жұмағали Алматы мен Нұр-

Сұлтандағы, Қостанайдағы жолдастары мен билік иелері қызмет, 

пәтер ұсынып сан мәрте шақырса да Арқалықтан алысқа ұзамады. 

Шағын қаланың шаруасын д)ңгелетті, қоғамдық жұмысқа үлес 

қосты. 

Жаны к)ктегі Жұмакемнің жердегі денесі Жұмақтың т)рінде 

болғай....

Азамат еді ол жарқылдаған жасындай, 

Асқар таудың алмас асыл тасындай!

Ойлайтын Ел мен Ердің жайы еді, 

;мір сүрді қиындыққа жасымай.

Жан сырыңды жайып салған жасыңнан,

Кім бар қымбат бала күнгі досыңнан?!

Қабырғамды қақыратып с)кті ғой,

Арқалықтан жеткен хабар тосыннан.

Иә, қайғылы хабар тосыннан болды. Қайран Жұмакем күнде, 

әрі кетсе күнәра телефон шалушы еді. Кеше ғана еді телефон ша-

лып, емен-жарқын с)йлескеніміз. О, Жаратқан Ием-ай, тал бесік 

пен жер бесіктің арасы тым жақын екенін тағы бір мәрте еске са-

лып, есеңгіретіп тастадың. Жұмакемнен айрылғаным бір қинаса, 

топырақ салуға бара алмайтыным екі қинап, қос )кпеге шаншу 

болып қадалғаны-ай. Құстай ұшып жетер ем, ауру дейтін ауырлық 

аяқ-қолды жіпсіз байлап тұр. Жұмакемнің жұбайы Күләшқа, бала-

ларына, бауырларына алыстан к)ңіл айтқаннан б)тен амал жоқ.

Барайын десем жер шалғай,

Бармайын десем ел қандайдың, – кері ғой.

Қош бол, қоштасуға қимайтын, тар табытқа сыймайтын қайран 

Дос! Жаның жәнната болсын!

Сәбит ДОСАНОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері

 –  Ұлтым әзірбайжан болса да, ата жұртым – 
Қазақстан. Осы Cңірде туып-Cстім. Президентіміз 
Н.Назарбаев «Біз ұлтына және діни наным-сенімдеріне 
қарамастан, әрбір отандасымызға салт-дәстүр, 
мәдениет пен дінді таңдауға ерік беретін әр ерікті 
қоғамның негіздерін нығайтуға тиіспіз» деген бола-
тын. Елбасының осы бір сCзін басшылыққа ала оты-
рып, Қазақстанда тұратын 130-дан астам ұлт Cкілі 
мемлекетіміздің Cсіп-Cркендеуіне, ұлттар бірлігін 
сақтауға бір кісідей үлес қосуы керек.
«Парасат мемлекеттік тіл білгірлері» клубының 
мүшесімін. Мұндағы әрбір адам тіл білсем, үйренсем 
деген ниетпен аталған клубқа мүшелікке тіркелген. 
Олардың беталысы жаман емес. Күніне жоқ деген-
де бес сCз үйренсеңіз, сіз үшін бұл үлкен жетістік 
болары анық. Біз Cзге ұлт Cкілдері қасиетті қазақ 
жерінде тұрып жатқандықтан қазақ тілін меңгеруге 
міндеттіміз. Mз басым қазақ тілінде жақсы сCйлеймін. 
Тіпті достарымның басым кCпшілігі қазақтар. Қай 
жерде жүрсем де тіл мәртебесіне аз да болса Cз 
үлесімді қосып жүруге тырысамын. Қазақтың ақын-
жазушыларының шығармаларын оқимын. Үнемі газет-
журналдарды қазақ тілінде оқуды әдетке айналдырдым. 
Қарап тұрсам, бұл әдетімнен пайда таппасам, зиян 
кCріп жатқан жоқпын. Ең бастысы – қазақ тілін 
жүрегіммен жақсы кCремін. Одан шыққан нәтиже үшін 
қуанамын. Замандастарымды, аға-әпкелерімді қазақша 
сCйлеуге, тілді сыйлауға, құрметтеуге шақырамын. Егер 
қазақ тілінің мәртебесін біз, жастар арттырмасақ, біз 
қазақша сCйлемесек ұрпақ алдында мәңгі қарыз болып 
қаларымыз анық. Сол үшін, қасиетті халықтың бізге 
жасаған жақсылығының қарымтасын тіл үйренумен, 
салт-дәстүрді жаңғыртумен қайтарсақ деймін. 

БЕРЕКЕНІҢ 
БАСТАУЫ 

Эмиль ҚҰРБАНОВ, 
әзірбайжан 

диаспорасының 
өкілі

Ортақ шаңырақ аясында 23 этно-

мәдени бірлестіктің кеңесі, облыстық 

Қазақстан Халқы ассамблеясының 

хатшылығы, медиация кабинеті мен 

«Ұлағат» ақсақалдар кеңесі, «Бірлік» 

жастар қауымдастығы жұмыс атқарып 

келеді.  Аналар,  Қоғамдық келісім 

кеңестері мен жетекші журналистер, 

«Парасат» тіл жанашырлары клубы және 

тілдерді оқыту орталығы да осында. 

Алматы облыстық ҚХА жанындағы 

ғылыми-сараптамалық топ облыстық 

ҚХА құрылымының консультативті-

талдау мекемесі. Топ құрамында қарым-

қатынас саласын зерттеумен айналыса-

тын заңгер, этнолог пен тарихшылар, 

философ пен психологтар бар. Аталған 

топтың қызметі ҚХА-ның Қазақстан 

қоғамындағы ынтымақты нығайтудағы 

саяси және азаматтық институт есебіндегі 

маңызын күшейтуге ықпалдасу мен 

жалпыұлттық ынтымаққа қол жеткізуге 

бағытталған. Сондай-ақ негізгі міндетіне 

облыстық ҚХА қызметіне мемлекеттік, 

этносаяси бағыттағы )зекті мәселеде 

ғылыми-сараптамалық қолдау к)рсету 

ж ә н е  к о н ф е с с и я а р а л ы қ  қ а р ы м -

қатынастағы ғылыми-зерттеу жұмысын 

үйлестіру де кіреді. Бейбітшілік пен 

этносаралық ынтымақты дамытуға үлес 

қосу үшін қоғамның жас буын )кілдерін 

тарту да маңызды. Сол себепті 2014 

жылы І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университетінде ҚХА кафе-

драсы ашылған. Онда елдегі қоғамдық-

саяси тұрақтылық үлгісіне сәйкес, сту-

денттер қауымдастығын толеранттылық 

рухына баулу жұмысы жүргізіледі. Ка-

федра ғылыми-сараптамалық топтың 

базалық алаңына айналып, түрлі д)ңгелек 

үстел, семинар, конференция )ткізіп 

тұрады. Атап айтқанда, «Этносаралық 

толеранттылық пен қоғамдық келісім 

– Қазақстанның жемісті дамуының 

негізі» атты семинары және «ҚХА: 20 

жыл бейбітшілік пен ынтымақ» ғылыми 

тәжірибелік конференциясы )ткізілді. 

Алматы облыстық ҚХА жанынан 2002 

жылы жаңа қауымдастық бой к)терген. 

Ол – «Бірлік» жастар қауымдастығы. 

Жас тар қауымдастығын құрудың мақсаты 

– облыста жұмыс істейтін этникалық жа-

стар ұйымдарын біріктіру. Қауымдастық 

қызметі жас ұрпақтың интеллектуалдық, 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

�л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факуль-

тетінің 1982 жылғы түлектері курстас достары

Болған EМІРЖАНОВАНЫҢ 
кенеттен қайтыс болуына байланысты жолдасы Құталиев Маратқа, ұлы 

Елдар мен қызы Арайға және туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 

к)ңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және оған қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары белгілі актер, Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік ака-

демиялық балалар мен жас)спірімдер театрының директоры Азамат 

Сатыбалдыға әкесі

САТЫБАЛДЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к)ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және оған қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары «Ана тілі» газетінің бұрынғы қызметкері �сел Сарқытқа әкесі 

МҰРАТБЕКТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к)ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары филология ғылымының кандидаты, доцент, «Ана тілі» 

газетінің бұрынғы қызметкері

Бейбіт ИХСАННЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 

қайғыларына ортақтасып, к)ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары белгілі журналист

Серік Р�СІЛОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 

ортақтасып, к)ңіл айтады.
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Еліміздің оңтүстік-шығысындағы тарихи 

атауы әрбір қазақтың жадында мәңгі сақталып 

қалатын «Жоңғар қақпасы» – шығысында 

Тарбағатай мен оңтүстігінде Жоңғар Алатауы 

сілемдері )зара түйісе алмаған жазық алаңның 

атауы. Осы екі таудың арасындағы Алак)л 

ойпатында ұзындық )лшемі 120 шақырымдай, 

ені 55 шақырым болатын Алак)л к)лі толқып 

жатыр.

Алак)л тарихына үңілсек, оның табиғатына 

қызыққан Еуропа, Қытай саяхатшыларының 

к)не жазбаларын оқуға болады. Караханид-

тер әулетінің тарихнамасын жазған араб 

тарихшысы әл-Ыдырыси к)л атауын Шаған 

(Алак)л), оған құятын Тентек )зенін Шария 

деп атайды. 1253 жылы «Жібек жолы» арқылы 

жүріп )ткен саяхатшы Вильгельм Рубруктың 

жазбаларында к)лдің атауын «Толқынды к)л» 

деп к)рсеткен.

Алак)л ойпатын зерттеген патшалық 

Ресей мемлекетінің офицері Н.Унковский 

Алак)лдің қысқаша сипаттамасы мен карта-

сын түсірген. Міне, осы бағыттағы зерттеулерді 

үдете бастаған Ресей патшалығы 1793 жылы 

Императорлық ғылым Академиясының 

м ү ш е с і ,  д ә р і г е р  б о т а н и к  И . С и в е р с т і 

жіберіп, Алак)л ойпатының емдік ш)птерін 

анықтап, жабайы жеміс-жидектерін зерттеп, 

тізімдеткен. Ал 1840 жылы «Петербордың 

ботаникалық бағы» арнайы экспедици-

ясы құрылып, Алак)л ойпатын зерттеуге 

А.И.Шренк пен оның серігі К.Ф. Менсгаузенді 

аттандырды. Шренк Алак)л к)лдерінде 

мекендейтін балық түрлерін «Балықтар» 

аталатын жинағында жариялады. Қытаймен 

шекаралас Алак)л ойпатын зерттеушілер 

ж ы л д а н - ж ы л ғ а  ж а ң а  э к с п е д и ц и я м е н 

толығып, құпия деректерді жинады. Осындай 

экспедицияның бірінде атақты саяхатшы 

П.П.Семенов Тянь-Шаньский 1857 жылы 

Жоңғар Алатауын асып, Алак)л ойпатының 

солтүстікке созылып жатқан Сасықк)лде 

болып, ботаникалық зерттеулер жүргізді. 

Ебі желінің соғу жылдамдығы мен екпінін, 

Жетекші қазақстандық 

у н и в е р с и т е т  « T H E  A s i a 

Award-2020» рейтингінің к)ш-

басшылық және менедж мент 

бойынша үздік команда но-

минациясында «Outstanding 

Leadership and Management 

Team» атап )тілді. ;зінің жоғары бәсекеге қабілеттілігі мен 

басқару тиімділігін растай отырып, ҚазҰУ посткеңестік 

кеңістіктегі елдердің жалғыз жоғары оқу орны болып 

құрлықтағы 10 мыңнан астам жетекші университеттері ара-

сында үздік ондыққа енді.

Үдерістік менеджмент, нәтижеге бағытталған басқару 

мен қызметті бағалаудың рейтингтік жүйесін енгізу, барлық 

бизнес-үдерістерді автоматтандыру, Smart-технологиялар 

мен Big Data пайдалана отырып сандық инфрақұрылымды, 

сондай-ақ ақпараттық зияткерлік-сараптамалық жүйені 

құру, ҚазҰУ-дың жетекші орынды иеленіп отырған к)птеген 

әлемдік рейтингтерде табысты және қарқынды жылжуының 

кепілі болды. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы ҚазҰУ-дың 

тәжірибесін шетелдік жоғары оқу орындары зерттеп, қабылдап 

жатыр, ал Майкрософт компаниясы университетті дамытудың 

сандық моделін үздік тәжірибелердің бірі ретінде мойындады. 

Айта кетерлік жайт, биыл Делидегі  бүкіләлемдік 

INBUSHERA-2020 саммитте ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов 

менеджмент және жаһандық деңгейдегі кәсіпкерлік, ғылым 

саласындағы белгілі новатор ғалымдарға берілетін «Amity 

Global Academic Excellence Awards» халықаралық сыйлығына 

ие болды.

�ділет ТҰҚАН

�кем )зі жоспарлап, Қазақстандағы Гетё институты Goete 

– Institut Kasachstan ұйымдастыруымен )ткен екі апталық 

іссапары (ақпан, 2017) кезінде келісс)здер жүргізіп, келісімге 

қол қойып келген қос томдығының бірінші томы. Романды 

неміс тіліне аударған �ділбек �лжанов. Неміс тарапынан 

Марио Пшеро ( Pschera Mario) )ңдеп, баспаға дайындаған. 

Берлиннің «Dagueli» баспасынан оқырманға жол тартқан 

«Бас» Қазақстанның белді кітапханаларына келіп те үлгерді.

�кемнің қос томдығы бұған дейін Ресейдің  Мәскеу 

қаласынан да «Восточный экспресс» баспасынан жарық 

к)рген еді (2019). Ол істің басы-қасында әкемнің досы, жазу-

шы Г.В.Пряхин жүрген. 

Рахымжан Отарбаев мұрасы қазақ әдебиетін әлемге 

дәріптеу жолы жалғасуда. 

Аталмыш баспадан Рахымжан Отарбаевқа дейін қазақтың 

�бдіжәміл Нұрпейісов, Мұхтар �уезов, Олжас Сүлейменов, 

Мұқағали Мақатаев сынды ақын-жазушылары жарық к)рген. 

 

Айжамал РАХЫМЖАНҚЫЗЫ, 
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 

университетінің студенті

А л м а т ы д а  ж а з у ш ы , 

з е р т т е у ш і  И с м а и л ж а н 

Иминовтың «Оралу» атты 

кітабының тұсауы кесілді. 

З е р т т е у ш і н і ң  ж а ң а 

кітабында Екінші дүниежүзілік 

соғысқа қатысқан, Герма-

нияны жеңуге үлес қосқан 

соғыс және еңбек ардагерлері 

туралы әңгімелер, очерктер, 

мақалалар жинақталған. Ав-

тор кейіпкерлердің ерлікке 

толы тағдырын таныстыра-

ды. Ұмыт болып бара жатқан жүздеген есімді тарихқа кері 

қайтарады. Олардың ішінде Кеңес Одағының Батыр-

лары, Даңқ орденінің толық кавалері, Брест бекінісінің 

қорғаушылары, Қызыл алаңдағы Жеңістің тарихи шеруіне 

қатысушылар, тыл еңбеккерлері де бар.

Айта кетейік, «Оралу» кітабы екі тілде – қазақша, орыс-

ша басылған. Орыс тілінен қазақшаға аударғандар Рәтбек 

Терлікбаев пен Дәуіржан Т)лебаев. 

Индира С�ТІМ

ЖАҢА КІТАП

Менің Әкем, 
қазақтың қабырғалы 
жазушысы, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 
халықаралық 
Ш.Айтматов 
академия-
сының академигі, 
«Парасат» орденінің 
иегері Рахымжан 
Отарбаевтың 
атышулы «Бас» 
романы Германия ның 
Берлин қаласында 
басылып шықты.

Әлемге белгілі «Times Higher Education» агенттігінің зерттеу 
қорытындысы бойынша әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті үздік менеджменті бар Азиядағы жоғары оқу 
орындарының топ-10 көшбасшысы қатарына кірді.

«БАС» РОМАНЫ 
БЕРЛИННЕН ШЫҚТЫ

«ОРАЛУ» КІТАБЫНЫҢ 
ТҰСАУЫ КЕСІЛДІ

ЖОҒАРЫ БАҒА

мал жайып жүрген малшы 

мен малын ұшырып, к)лге 

түсіргенін де жазған. К)лдің 

абсолютті биіктігін анықтау үшін 

гипсометрлік )лшемдер жүргізген, 

к)л суының тұщылығы да с)з болған.

Алак)лдің ғажайып құбылысына 

жатқызамыз ба, жоқ әлде құпиясы ашылмаған 

табиғаттың тылсым ерекшелігі ме, к)л суы 

деңгейінің 9-10 метрге дейін к)терілуі мен 

т)мен түсуі ешкімді бейжай қалдырмайтыны 

анық.

Ақын Ахмет Кендербекұлы: «Алак)л 

туралы айырықша тоқталған ж)н. Алак)л 

қазаққа да, басқа жұртқа, әсіресе мәскеулік 

ғарыш саласымен айналысатын ғалымдарға, 

ғарышкерлерге ежелден таныс. К)л жаны-

мен к)не Жібек жолы )ткен. Қазір «Достық» 

бекетіне баратын теміржол торабы елімізбен 

к)ршілес Қытай елін байланыстырып отыр. 

;ткен ғасырларда Алак)л суының шипасына 

Шыңғыс хан, әлемге әйгілі саяхатшы Марко 

Поло да куә болған деседі. «Алак)л серіктері 

– Жалаңашк)л және батысындағы Сасықк)л 

тұтасып жатқан» дейді Марко Поло» деген 

деректер келтірген.

Қазірг і  Алак)л бассейніне  к ірет ін 

к)лдердің теңіз деңгейінен биіктігі: Сасықк)л 

– 348 м., Қошқарк)л – 348,9 м., Ұялы – 349 

м., Алак)л – 348 м., Жалаңашк)л – 368 м. 

Бастапқы т)рт к)лдің деңгейлері шамалас, 

ал Жалаңашк)л деңгейінің айырмасы 9 метр. 

Сая хатшы Марко Полоның к)ргені мен 

айтқаны шындыққа жанасады.

Жергілікті тұрғындарға және де к)л 

маңайындағы балық аулауды кәсіп ететін 

балықшыларға к)л суының к)терілуі мен 

т)мендеуі қалыпты табиғи құбылыс ретінде 

қабылданады да, к)л суының к)терілуі балық-

тың )суіне, к)беюіне мейлінше қолайлы 

жағдай туғызса, судың т)мендеуінен к)лді 

мекендейтін құс пен балықтың қорегі азайып 

кетеді екен.

Ғалымдардың зерттеулеріндегі  к)л 

суының к)терілуі мен т)мендеуінің айнал-

малы-қайталану сипатына сүйене отырып, 

анықталған деректердің к)рсеткішін келтіре 

кетейік.   1845-1850 жылдары 

су қатты т)мендеген. Ал 1940 

жылғы деректер судың 3-4 метрге 

к)терілгені туралы жазады. К)л 

суының ең т)менгі деңгейінен 

бастап келесі т)менгі деңгейіне 

дейінгі айналымы 61 жылдың 

(1885-1946 жылдар) ішінде судың 

к)терілуі 23 рет, ал т)мендеуі  38 

рет байқалған. 

К ) л  ж а ғ а с ы н д а  о р н а л а с қ а н 

К)ктұма, Қамысқала ауылдарын су басып, 

тұрғындар амалсыздан бірнеше мәрте қоныс 

ауыстыруға мәжбүр болған. Қамысқала 

балықшылар ауылында 1970 жылдары 

салынған үш қабатты жаңа үлгідегі орта 

мектеп ғимараты су астында қалып, ақыры 

оқушыларды биіктеу жерде орналасқан ауру-

хана ғимаратында оқытуға тура келіпті.

Жоғарыдағы келтірілген деректер нақтылы 

табиғи құбылысты анықтағанмен, осы 

құбылыстың туындау себептеріне біржақты 

пікірді беретін сияқты. Яғни к)лге құятын 

)зен суы қар қалың түскен жылы және жауын 

к)п жауғанда к)бейеді деген тұжырымдарды 

ғана айтады. 

К)нек)з қариялардың )здері куә болған 

әңгімесін тыңдадым. «;ткен ғасырдың 30-

50 жылдары балық аулаумен шұғылданған 

балықшылар к)лге шығатын кезімізде к)зі 

қарақты қариялар: «К)л ортасында үлкен 

иірім бар, ол жаққа барып ау салмаңдар. 

Иірімнің айналымына түскен қайықтың аман 

шыққанын естіген емеспіз. Сақ болыңдар» 

деп ұдайы ескертетін. Барлық балықшы  әлгі 

иірімнен алыстау жүріп балық аулайтынбыз» 

деген еді бірде Ақмежан аға.

Балқаш к)лінің деңгейі теңіз деңгейінен 

342 метр биіктікте жатса, Алак)лдің деңгейі 

343 метр. Қос к)лдің деңгейінің к)терілуі 

мен т)мендеу к)рсеткіштері )те ұқсас екенін 

байқаймыз. Ал ол ұқсастықтың себебі әлі де 

белгісіз болып отыр. Мүмкін осы екі к)л суы 

жер асты сулары арқылы жалғасып жатыр ма 

екен?

Алак)л бассейнін құрайтын бес к)л су 

к)терілген кезде тұтас бір айдынға ұласып 

кететіні белгілі. К)л суы тартылғанда әрқай-

сысы )з айдынына б)лшектенеді. 

Ұлтымыз жер-су атауына аса к)реген дікпен 

қарап, табиғат құбылысымен үйлестіре оты-

рып таңбалаған. Алак)л бассейнін құрайтын 

бес к)лдің атауы )з сипаттарына дәл келеді.

Жоңғар қақпасынан  бастау алатын  к)л 

– Жалаңашк)л. Атына заты сай – к)лдің ай-

наласы қиыршық тас, жалаңаш жазық. К)лдің 

шығыс жақ жағалауында ғана тораңғы тоғайы 

сақталып қалған. К)л суы жалбыз түстес. Суға 

бойлай жүзсең су астынан баяу шығып жатқан 

кішкене ауа шарларын байқайсың. Денең 

ширап, ары-бері малтып сергіген соң, жағаға 

шыққанда судың )те жұмсақ әрі майлы екенін 

сезесің. К)л суының адам ағзасына пайда-

сы к)п, соның ішінде радиациялық әсерді 

бәсеңдететін қасиеті бар. Ғарышкерлер жерге 

оралған соң Жалаңашк)лге шомылдырып, 

бойға күш-қуат жинататын болған.

Жалаңашк)л мен Алак)л к)лін аласа жота  

б)ліп жатыр. Алак)л Жалаңашк)лден сипа-

ты ерекше. Судың тұнықтығы соншалықты 

жағада тұрып тереңге к)з салсаң су түбіндегі 

тастарды, жүзіп жүрген шабақтарды айқын 

к)руге болады. К)лдің суы тұзды. Суға шо-

мылып, жағада құм аралас қиыршық таста 

қыздырынып жатып, немесе арқаңды күнге 

беріп к)л айдынын тамашалай қарасаң, к)л 

бетінің ашық түсі қоюланып к)к түске, бір 

сәт к)к түстен басқа реңге ауысып кеткенін 

байқайсың. К)л суының бір жолағы ақшыл, 

бір жолағы к)кшіл болып )згеріп тұруы 

аспандағы қыран құстың қалықтау биігінен 

де анық к)рінеді. Осы құпия құбылыс к)лдің 

«Алак)л» деп аталуын дәлелдеп тұр. Ұялы, 

Қошқарк)л мен Сасықк)л атауларының 

негізінде де осы к)лдерге тән сипаттар анық 

байқалады.

Тянь-Шань мен Жоңғар Алатауының 

жоталарын мұз басқан бұрнағы замандар-

да Балқаш к)лімен Алак)л тізбектері бір 

бассейнді құраған деген болжам (Валангали; 

Давыдова, т.б.) бар. Уақыт )те келе Балқаш 

пен Алак)л к)лдері )зара б)лініп кеткен. Осы 

екі к)лдің суында тіршілік ететін жәндіктердің 

ихтиологиялық зерттеулеріне сүйене отырып, 

мынандай )згешеліктеріне тоқталып, жау-

ап іздейсің. Бастапқыда бір теңізді құраса,  

бассейндегі теңіз жәндіктерінің, балық 

түрлерінің әртүрлі болуының себебі  неде?

Алак)лде тіршілік еткен жергілікті балық 

түрлері санаулы: ұсақ итбалық, қара балық 

(шармай), шұбар ит балық, алабұға.

Балқаш к)лінің негізгі табиғи қоры )те 

бай: сазан, табан, қара балық (шармай), м)ңке, 

жайын, ақсерке, к)ксерке, қаяз, шортан, 

бекіре, аққайран. 

Екі к)лдегі балықтың осыншалықты 

ерекшеленуіне қандай табиғи құбылыстар се-

беп болған? Қазіргі күні Алак)л бассейнінде 22-

ден  аса балық түрі жіберіліп, жерсіндірілген. 

Алак)лдің толық зерттеліп, ашылмаған 

құбылысы жетерлік. Жас ғалымдардың 

туған )лкенің табиғатына қызығып, құпия 

құбылысқа теңеп жүрген жорамалымыз-

ды физика, химия, геология, сейсмология, 

ихтиология, т.б. ғылымдары теориясымен 

дәлелдейтініне сенімім мол.

Ерекше құбылысты,  тұма табиғаты 

бар Алак)лдің келешек ұрпаққа дін аман 

жетуі  жергілікті  тұрғындардың, аудан 

басшыларының азаматтық борышы екенін 

естен шығармайық.

Тұрсынбек С�ДІРБЕКОВ
АЛМАТЫ

аз айы басталы-
сымен Алматы-
дан Алакөлге  
күніне арнайы 
оншақты 
автобус, 
Алматы-Достық 
пойызы, 
Алматы-Үшарал 
ұшағы туристерді 
тасымалдайды. 
Жеке көлікпен демалуға 
баратын отбасылар 
қаншама? Маусым, 
шілде, тамыз айла-
рында көлдің шипа-
лы суына шомылып, 
емдік қара батпағын 
денеге жағып, күнге 
қыздырынған мыңдаған 
демалушының 
қызықты-думанды көңіл 
күйіне таңырқай да там-
сана қарайсың. Кейінгі 
оншақты жыл көлемінде 
Алакөлдің аты республи-
кадан тыс жерлерге де 
жете бастады. Бір жолы 
түскен жолаушының 
екінші қайта келуіне 
жетелеген көлдің 
қандай құдіреті, қандай 
құпиясы бар екен? 

Ж

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

мал жайып жүрген малшы 

мен малын ұшырып, к)лге 

түсіргенін де жазған. К)лдің

абсолютті биіктігін анықтау үшін 

гипсометрлік )лшемдер жүргізген,

к)л суының тұщылығы да с)з болған.

кетейік.   1845-1850 жылдары 

су қатты т)мендеген. Ал 1940 

жылғы деректер судың 3-4 метрге

к)терілгені туралы жазады. К)л

суының ең т)менгі деңгейінен 

бастап келесі т)менгі деңгейіне

дейінгі айналымы 61 жылдың

(1885-1946 жылдар) ішінде судың

к)терілуі 23 рет, ал т)мендеуі  38

рет байқалған. 

рып таңбалаған

бес к)лдің атауы

Жоңғар қақ

– Жалаңашк)л.
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