
ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№39 (1559)
24 – 30 қыркүйек

2020 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

16+

Отансыз өмір – өгей өмір. Өгейліктің не екенін Отанынан жырақта, жат жұртта туып-
өскен, көңілі қаяулы адам білмесе, кім білсін! Кейінгі жылдар бедерінде жақсы тұрмыс, 
жайлы өмір іздеп өзге елге кетіп, бөтен жұртқа сіңісуге бейіл адамдардың әрекетіне, 
Қазақстаннан кеткенше асық болып тұратынына қарап, қарадай көңілің түседі. 
Әлбетте, жеке адамның тағдыры мен таңдауына баға беріп, бағыт сілтеуге, ақыл 
айтуға қақымыз жоқ. Бірақ бұл Отан туралы терең ойға қалдырады. Біреулер кетуге 
асық болып жүрген Қазақстанды бір көруді армандап, топырағын басып, кеудесін 
кере ауасын жұтып, сағым ойнаған кең далаға көзін талдыра қарауды жалғандағы 
жанының жалғыз жалауындай желбіретіп алыста жүрген қаншама қазақ бар десеңізші. 
Әне, Отан туралы сол қазақтан сұрасаңыз, қазақтың жерін жата қап сүйгіңіз келеді. 
Сүйгіңіз келеді демекші, тоқсаныншы жылдардың басында ұшақтан түскен бойда 
дізерлеп отыра қалып, қазақ жерінің топырағын сүйіп жатқан ақсақалдың суреті бар. 
Кең тараған сурет. Сол бір суретті көрген сайын көзіңе жас келеді; көңілің бүрлеп, 
жұдырықтай жүрегіңе сыйып тұрған ұлан-ғайыр Отаныңды кезе бергің келеді, кезе 
бергің келеді. Кезген сайын Отанның ыстық құшағына сүңги түсесің, өзге елде өткен 
өгей өмірің алыстай береді. Қазақстанға ашылған қақпадан қалай өткенің, қақпаны 
кім, кімдер ашқаны, бақытты көштің керуені көз алдыңа келіп, ойыңа оралады. Иә, 
қазір айтсаң, бәрі ертегі секілді, ешкім сенбейтін ертегідей.

Өткен ғасырдың алпысыншы, жетпісінші жылдары...
Жүрек пен жанды ерекше ыстық  сезіммен тербеген біздің қатарластарымыздың  
алаңсыз  жастық шағын еске алған сайын, сана төрінде кітапхана жағалап, кітап 
дүкендерін аралап, Алматының шуақ пен нұрға малынған кең көшелерін  саялап 
жүрген, оқу іздеп, білім қуған, ғылымның «соқтықпалы, соқпақты» кезеңі жетектеген 
әдемі күндер,  асыл ойлар, арманға толы жылдар еске түседі.

БҮГІНГІ САНДА:

5-бет

Қоғамдық сананы 
жаңғыртудағы 
Бекет ата өнегесі

3-бет

Адамгершіліктің Ақ Сарайы
СЫР-ПЕРНЕ

ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН

ағам айтып отырған хат 1991 жылы 31 

жел тоқсанда Нұрсұлтан Назарбаевтың 

радиодан «Алыстағы ағайынға ақ тілек» 

деп арнайы с�йлеген с�зі екен. Ол 

с�здің ең тегеурінді түйіні: алыстағы 

қазақ баласын атажұрт – Қазақстанға 

шақырған. Радиодан берілген тарихи 

с�з 1 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 

газетіне басылып шығады. С�йтіп, әрі 

қарай шетел қазақтары арасында жедел 

тараған. Тәуелсіздік жарияланған  бойда 

шетел қазақтарын Отанға шақыру, 

қалай десеңіз де тарихи шешім. Сол 

хаттан басталып, ұлттық стратегия-

лық саясатқа ұласып, Тәуелсіздік 

жыл дарындағы қиыншылықтарға 

қ а рамастан шетел қазақтарының ата-

мекенге к�шінің күні бүгінге дейін 

тоқ таусыз жүріп келе жатқандығы 

сол тұстағы ел басшылығының тари-

хи маңызын жоймайтын ісі. +рине, 

Қазақстан билігі Назарбаевтың хаты-

мен ғана шектеліп қалған жоқ. Шетел 

қазақтарының Отанға оралуы үшін 

Қазақстанға қақпа ашты. Сол хатпен 

ашылған қақпа әлі жабылған жоқ.

(Жалғасы 4-бетте)

Бірі Жайықтан, бірі Ертістен, бірі 

Алтайдан, бірі Оралдан, бірі Сырдан, 

бірі Қырдан, бірі Есілден, бірі Алатау-

дан, бірі К�кшеден, қысқасы, қаймағы 

бұзыла қоймаған қазақ ауылдарының 

адалдығы мен тазалығын арқалап келген 

менің құрбы-құрдастарымның жүріс-

тұрысынан қазақ жерінің т�рт қиыры 

сезіліп тұрушы еді. Осы бір адалдық, 
тазалық дейтін қос ұғымның т�ркінінде 

тұтас бір дәуірдің ұрпақ тәрбиелеу үлгісі 

жататын. «Тәрбие к�рген бала», «оқып-

тоқығаны бар бала», «зейінді бала» дейтін 

жүрекке жылы естілер с�здер де ұрпақты 

түзу жолға салудың, бойына уақыт 

алдындағы жауапкершілік жүгін артудың 

жолы болатын.

«Ұяда не к�рсең, ұшқанда соны 

ілесің» деген �негелі жұрттың �рісін 

кеңейтудің қайнары – отбасы. Бұрымын 

�ргізіп, к�йлегінің етегін т�гілтіп киюге 

үйрететін отбасы тәрбиесінің к�здеген 

мақсаттарының бірі оқуға деген ынтаны 

қалыптастыру еді. Айналып келгенде, 

отбасындағы жылылық, ата-ананың 

тәлімі, келешекке жол сілтейтін ақылы 

мен тағылымы, отбасының �мір сүру 

салты мен дәстүрі, істері, бір-бірімен 

сыйластығы, әкеге деген құрметі,  адами 

қарым-қатынасы – бәрі сабақтаса 

келіп, ұрпақ пен ұлт тәрбиесінің негізін 

қалайтын.

Тәуелсіз Қазақ Елінің бүгінгі алған асу-

лары мен жеткен жетістіктері  туралы с�з 

еткенде, білім мен ғылымды �ркендетуде, 

мәдениет пен �нерді �рістетуде айрықша 

еңбек етіп, тер т�гіп, адамның жан азығы 

мен рухани тазалығын қалыптастыруда 

ұлттық құндылықтарымыздың озық 

түрлерін сақтай отырып, жүзеге  асыруда 

т а л м а й  қ ы з м е т  е т і п  к е л е  ж а т қ а н 

қабырғалы буын – осындай үлгі мен �неге 

мектебінен �ткен менің замандастарым 

екенін зор мақтанышпен айтқым келеді.

Біз  – �ткен ғасыр қабырғасын 

қатайтып, буынын бекіткен ұрпақпыз.

Біз – екі ғасыр тоғысындағы алма-

ғайып �згерістерді ойы, жүрегі, санасы 

арқылы �ткізе отырып, ұлтпен бірге 

ұлғаю биігіне к�терілген, �ткен ғасыр мен 

болашақ арасына к�пір болып жалғанған 

ұрпақпыз. 

Қос ғасыр жүгін арқалап, жетпістің 
туын тігіп, елдік пен бірлікке үн қосып, дәуір 
жүгін к�теріп келе жатқан сол халықшыл, 
еңбекқор, талантты буынның к�рнекті �кілі 
– менің әріптес-замандасым, дос-құрбым – 
филология ғылымының докторы, профессор 
Жамал Айтқалиқызы Манкеева.

Қаршадай кезден қатар келе жатқан 

Жамалдың �мір �ткелдерінің әр кезеңі 

менің жадымда. Қуанған сәті, мұңайған 

тұсы, қоғамда, ғылымда, �мірде қандай 

жеңіске қалай жеткені – барлығы менің 

ғана емес, зиялы қауымның да к�з ал-

дында.

Хадисте адам баласына қаратып 

айтылған: «...�міріңде ең жақсы, ең үлкен 

үйде тұр» деген �сиет с�з бар. Бұл �сиеттің 

білдіретін мағынасы: «Адам санасына 

игілікті із қалдырудың жолы – адам жа-

нына, жүрегіне жақсылық нұрын себе 

білу. Игілік нұрын себе білу деген с�з – 

сенің адам жүрегінде қалдырған жақсы, 

игі істерің. Жасаған жақсылығың мен игі 

істерің адамдардың жүрегінен орын алса, 

ол жүрек сенің тілеуіңді тілейтін ізгіліктің 

үйіне айналады, саған қуаныш сыйлай-

тын, сені құрметтеп, аялайтын мейірім 

мен қамқорлықтың ақ ордасы болады. 

Ақ ордадағы ақ тілек Алланың құлағына 

шалынады, жүректен жүрекке жетеді. 

Сонда «ең жақсы, ең үлкен үй дегеніміз 

– адамның адамға жасаған жақсылығы, 

таза, адал ниетімен жүректерге салған 

ізі, қалдырған игі істері, мейірімі мен 

қамқорлығы» дегенге саяды.

К�ктен түскен т�рт ұлы кітаптың 

бірінен бастау алар осынау адамның 

мейірім келбетін танытар мәңгілік 

қағидат �мірлік мирас болып табыла-

ды. Оны қадірлей алған жанның жүрегі 

адал, ақ тілектің арқасында адалдық пен 

адамшылықтың ғажайып мекеніне айна-

лары хақ. Адам жүрек атаулыны сондай 

тілек пен мақсаттың ақ сарайына айнал-

дыра білсе, мұратына жетпек...

Менің пайымдауымда, Жамал – 

�зінің бар саналы �мірін ең жақсы үй 

салуға арнаған адам. Жамалдың жүрегі 

кең, жаны таза. Ол �зінің табиғи бол-

мысымен, сабырлы мінезімен, ақылды 

әрекетімен әр адамның жүрегіне жол таба 

біледі. Жамалдың жүректерге салған үйі – 

адамзаттық ұлы мұраттардан бастау алар 

шынайы адамгершіліктің, тазалықтың, 

адалдықтың ұясы. 

Жамал к�пбалалы отбасынан шық-

қан, ол – жеті баланың екіншісі. +кесі 

Айтқали аға – еліміздің тың игеру 

кезіндегі алғашқы совхоз құрушылардың 

б ір і .  Ауылдағы шаруашылық іс ін 

ұйымдастырған ел ағасы. Анасы Хадиша 

апа техникум бітіріп, қаржы саласында 

қызмет еткен. Хадиша апа ақынжанды, 

�нерге жақын, ел-жұртына сыйлы, 

 жаратылысы б�лек адам болған. Жомарт 

мінезді әке мен жаны нәзік ана жеті бала-

ны �сіріп, тәрбиелеп, бәріне жоғары білім 

беріп, адал еңбекке баулыған. Жамал 

сәби кезінен ерекше ұғымтал, әр нәрсеге 

байыппен қарайтын, мектеп жасында 

сабақтан �зге ештеңеге қызықпайтын, 

б и я з ы  б о л ы п  � с е д і .  А т а - а н а н ы ң , 

мұғалімдердің, үлкендердің с�зін екі 

етпейтін, оларды ерекше құрметтейтін, 

шолжаңдауды да білмейтін, �те сенгіш, 

кітаптан бас алмайтын ол ой мен арман 

жетегінде жүріп есейеді. Сырттай тұйық 

к�рінгенімен, оның ішкі әлемі кең, 

жан дүниесі тектілік пен т�зімділіктен 

жаратылған. Оның «ақырын жүріп, анық 

басатын», үндемей отырып, үлкен іс 

тындыратын байсалды мінез-құлқын 

 ауылдастары қатар құрбыларына үлгі 

ететін. 

Студент кезінде бірге оқыған курстас-

тары оның осы бір пәктігі мен тазалығына 

сырттай сүйсіне қараудан әріге бара ал-

майтын. Аты да Ақжамал, жаны да аппақ, 

адамшылығы да кіршіксіз, таза, жүрегі де 

ақ осы бір аяулы жанның жер қозғалса, 

қозғалмайтын салмақтылығы мен са-

бырына бәрі таңғала сүйсінетін. Біреуге 

ренжісе, не �кпелесе, жанарын сәл мұң 

торлап, үнсіз қалатын әдетін жақсы 

білетін қызметтес-әріптестері де оның ақ 

пейілін құрметтеуден еш жаңылған емес.

(Жалғасы 9-бетте)

НАЗАРБАЕВТЫҢ ХАТЫ

+
лі айтады. Сол бір шаққа 

қайта оралып, сол кездегі ала-

пат сезімдерді қайта бастан 

кешкендей толқып айтады. К�зі жасау-

рап толқып кетеді. «Осы күнді әкем 

к�рмей кетті-ау» деп қалай жылағанын 

да айтады. Ол – менің ағам. Мені, 

мені ғана емес, бүтін әулетті Отанға 

жеткізген кісі. Ол кезде мен бала едім. 

Бізге бәрі таңсық, бәрі қызық. Кейін 

ағайын арасындағы басқосуларда, 

әңгіме тиегі ағытылғанда білдік.

Ағам айтады: «1991 жылы қаңтар 

айының басында Баян-<лгейдегі 

«Шұғыла» секілді газет-журналдарда 

Назарбаевтың шетелдегі қазақтарды 

Қазақстанға шақырған хаты шықты. 

Сол хат к�шке қозғау салды.  Хатты 

о қ ы ғ а н  қ а з а қ  қ а т т ы  т о л қ ы д ы . 

Үлкендердің «Қазақ �з алдына ел 

болған екен» деп кемсеңдеп жылағаны 

әлі есімде. Қолдан-қолға �тіп оқылған 

хат Мұңғұлиядағы қазақтың сеңдей 

қозғалып, Қазақстанға к�ш түзеуіне 

 себепкер болды».  Қазір тарихқа 

айналған сол кездегі дерекке зер салсақ, 

Ұлы ойшылдар 
үндестігі

МЕРЕЙ

7-бет

Нұрғали Ораздың 
«Қазығұрт оқиғасы» ашар шылық 

қасіреті жайлы жазылған барып тұрған 
қайғылы реквием. Бұл әңгімені осыдан отыз шақты 

жыл бұрын оқығанмын. Мақала жазу алдында кейбір 
детальдар мен штрихтарды еске түсіру үшін тағы да оқуыма 

тура келді. Бекер-ақ оқыппын. Оқып болып үйге сыймай далаға 
шығып кеттім. Күйеуі аштан өлген соң, өзінен басқа бұл ауылда 

тірі жан қалмаған соң жас әйел төрт жасар қызын жетектеп, 
кішкене бөпесін омырауына қысып, Қазығұрт тауының ар 

жағын дағы төркініне қарай жаяулатып шығып кетеді. 
Күн жүреді, түн жүреді. Қазығұрттың төбесі көрінер 

емес. Өліп бара жатқанда талғажу етерміз деп 
қалтасына салып алған қос уыс кебек 

қана бар.

Аграрлық 
аймақтың 
әлеуеті жоғары 10-бет

ЖАЛҒЫЗ ОТАН – 
ҚАЗАҚСТАН!

ЕМЕЛДІК
КЕҢІСТІГІ

Азаматтың суреті
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ШАРА

А Қ П А Р А Т Т А Р  А Ғ Ы Н Ы
Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрлігі Тіл саясаты 
комитетінің тапсырысы бойынша 
Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-
Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығы ұйымдастырған «Түркі 
әлемі: тілдік ахуал, латын әліпбиі және 
әдістеме» тақырыбындағы онлайн 
режимде халықаралық семинар-кеңес 
дүниежүзі түркітілдес ғалымдарының 
үлкен қызығушылығын тудырды. 
Түркі тілдері – Шығыс Еуропадан Сібір 
мен Батыс Қытайға дейінгі кең аумақта 
тұратын 180 миллион адамның ана 
тілі, 210 миллион адам өзінің екінші 
тілі ретінде қабылдайды, 40 тілден 
тұратын тілдер тобы. 
Тіл кеңістік пен шекараға тәуелді, сол 
себепті үлкен аумаққа таралған түркі 
қауымы тілдерінде айырмашылық 
болуы әбден заңдылық. Бірақ 
әрқайсысы дербес ел болғанмен, тегі 
бір, мақсаты ортақ. 
Семинар-кеңестің нысана қып алған 
басты мәселесі –  зерттеушілермен,  
әдіскерлермен ғылыми пікір, тәжірибе 
алмаса отырып, туыстас тілдердің 
мамандары арасында өзара байланыс 
қалыптастыру. 

Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық сессиясы аясында 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 75 жылдығына арналған Жоғары деңгейдегі іс-шарада 
бейне-үндеу жасады. Аталған шара коронавирус індетіне байланысты онлайн 
форматта өтті.

Елордада ҚМДБ төрағасы, Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының қатысуымен 
республика көлемінде «30 жылдық мерейтойға – 30 мың түп ағаш отырғызу» 
акциясы өтті.  Бас қаланың символы саналатын «Бәйтерек» монументі маңындағы 
саябақта бастау алған игі шара еліміздің барлық аймағында мешіт қызметкерлері 
және ерікті жамағаттың қолдауымен жалғасты. 

Парламент Сенатының депутаты Ақмарал Әлназарова ДДҰ-ның Қазақстандағы 
елдік кеңсесінің басшысы доктор Каролин Кларинвальмен кездесті. Тараптар 
COVID-19-ға қарсы күрес мәселелерін, оның ішінде Қазақстандағы ағымдағы 
жағдайды, сонымен қатар Арал өңіріндегі халықтың денсаулығын қорғау 
мәселелерін талқылады.

Халықаралық бас қосуға ғағауыз, 

қырғыз, ноғай, �збек, хакас, қарақалпақ, 

түрік, тыва, татар және қазақ тілдерінің 

ма мандары, барлығы алты мемлекеттің 

( Т ү  р і к ,  < з б е к с т а н ,  Қ ы р ғ ы з с т а н ,  

 Молдо ва, Ресей, Қазақстан)  ғалымдары 

қатысты. 

Іс-шараға қатысушыларға сәттілік 

т ілеген Қазақстан Республикасы 

 Мә дениет және спорт министрлігі Тіл 

саясаты комитетінің т�рағасы +ділбек 

Қаба түркітілдес халықтар арасындағы 

латыннегізді әліпбиге ауысу тари-

хына тоқталып �тті. «Тұңғыш Прези-
дент – Елбасымыз Нұрсұлтан �бішұлы 
Назарбаевтың бастамасымен к"терілген 
қазақ әліпбиін латын графикасына к"шіру 
мәселесі қорытынды кезеңге келіп жетті.  
Қазіргі уақытта әліпби жобамыз тағы 
бір пысықталып, зерделенуде. Бірақ 
кейбір халықтың "зіне ғана тән болып 
келген кейбір әріпті жоғалтып алып, 
артынан сол әріпке ескерткіш қойған  
"кінішті тәжірибесін де ұмытпаған 
дұрыс. Бүгін ортақ түрік әліпбиі, оның 
қажеттілігі мен мүмкіндіктері ж"нінде 
де с"з қозғаймыз» деді ол. 

Қазақстандағы тілдік  жағдайға 

тоқталсақ, Негізгі Заңымыз бойын-

ша мемлекет әрбір қазақстандықтың 

ана тілдерін оқып-үйренуге толық 

қамқорлық жасайды. Елімізді мекен-

дейтін түркітілдес ағайындар тура-

лы да осыны айтуға болады. <збек, 

ұйғыр мектептерінің жүйесі жаса-

лынған. Қалған тілдер әртүрлі курс-

тар арқылы оқытылады. +р облыста 

ашылған «Достық» үйлері, этномәдени 

бірлестіктер осындай оқыту курста-

рын мемлекеттік қамқорлық арқылы 

ұйымдастырады. Ұлттық ғылыми-

практикалық орталық жыл сайын Тіл 

саясаты комитетінің тапсырмасымен 

оқу құралдарын шығарып таратады. 

Бірақ мәселе үйретуде ғана емес, мәселе 

әр адамның �зінің ана тіліне деген 

қатынасына байланысты.

Т�раға атап к�рсеткендей, осы 

халықаралық ғылыми басқосу бары-

сында жаһандану жағдайындағы тілдік 

ахуал ортаға салынды, әліпби және түркі 

тілдерін оқыту әдістемесі бағытында 

ортақ және жеке ғылыми-әдістемелік 

дәстүрлер мен жаңашыл бастамалар 

ж�нінде пікір алмасып, тәжірибелер 

қорытындыланды. Сонымен қатар 

түркі халықтары қолданатын әліпби 

нұсқалары, әліпби түзу принциптері, әр 

тілдің фонетикалық ерекшеліктері, емле 

ережелері ж�нінде с�з болды. 

Бұл мәселелер, әсіресе Ш.Шаях метов 

атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-

практи калық орталығының  ат қарушы 

директоры, филология  ғылым ының кан-

дидаты Ербол Ердембекұлы Тілешовтің 
«Түркі тілдері: әліпби және қазіргі 

Мемлекет басшысы �з с�зін БҰҰ 

бұрынғы Бас Хатшысы Даг Хаммар-

шельдтің: «Біріккен Ұлттар Ұйымы 

бізді жұмаққа жеткізу үшін емес, 

тозақтан құтқару үшін құрылған» 

 деген қанатты с�зімен бастады.

Президенттің айтуынша, бастап-

қыда бұл ұйым ұжымдық қауіп сіз-

дікті қамтамасыз ету жүйесі ре тінде 

құрылғанымен, іс  жүзінде әлем 

ха лықтарын ортақ мақсаттар мен 

қағидаттар т�ңірегіне біріктірді. 

 Қа лып тасқан белсенді әрі кең ауқымды 

халықаралық ынтымақтастық дәуірі – 

соның айқын дәлелі.

Мемлекет басшысы бүгінгі күннің 

жаһандық сын-қатерлеріне алаң-

даушылық білдірді. Атап айтқанда, 

мультилатерализм қағидаттарына 

т�нген қатерлерге, коронавирус панде-

миясын ауыздықтаудың қиындығына, 

жаппай қаруланудың жаңа бәсе-

кесіне қатысты қатерге, дамудың 

стратегиялық  мақсаттарына қол 

жеткізудегі құбылмалы жетістіктеріне 

назар аударды. Сондай-ақ Президент 

БҰҰ Жарғысында бекітілген мұрат-

мақсаттар тиімсіз деген пікірлерге 

қатысты �з к�зқарасын да айтты.  

– Мен �з елімнің Президенті және 

БҰҰ-ның бұрынғы жоғары лауазымды 

тұлғасы ретінде бұл к�зқараспен мүлде 

келіспеймін. Бұған қарамастан, біз үміт 

отын �шірмей, қайта оны лаулатуы-

мыз керек; ортақ мұрат-мақсаттан бас 

тартпай, оған қол жеткізу үшін күш-

жігерімізге тың серпін беруіміз қажет; 

анархияға жол бермей, халықаралық 

құқыққа негізделген қоғамдастық 

құруды жалғастыруға тиіспіз, – деді 

Қазақстан Президенті.

Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы 

онжылдықта 2030 жылға дейінгі 

мерзімге арналған орнықты дамудың 

Күн тәртібін жүзеге асыру үшін бірге 

жұмылудың �те маңызды екенін атап 

�тті. Президенттің айтуынша, осы 

ауқымды мақсаттарға қол жеткізу 

үшін күш-жігерді біріктіріп, ортақ 

жауапкершілікті арттыру қажет.

Мемлекет басшысы БҰҰ Бас хат-

шысы Антониу Гутерриштің сенімді 

к�шбасшылық қызметіне ризашылық 

білдіріп, оның бүкіләлемдік Ұйымның 

тиімділігін, ашықтығын және айқын-

дығын арттыруға бағытталған іс-

қимылдарын қолдады.

– Қазақстан БҰҰ-ның миссия-

сы мен Жарғысын берік ұстанады. 

 Сонымен қатар еліміз  тұрақты, 

әділетті және �ркендеген әлем құру 

жолындағы ортақ міндетті жүзеге 

асыруға атсалысады, – деді Президент.

С�з соңында Қасым-Жомарт 

Тоқаев БҰҰ-ның, шын мәнінде, бір-

ден-бір, әмбебап әрі баламасы жоқ 

халықаралық �кілетті ұйым деп есеп-

тейтінін білдірді.  

Тал отырғызуды бастап берген Бас 

мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы:

– «Пайғамбарымыз (оған  Алла ның 

салауаты мен сәлемі болсын) бір 

�сиетінде: «Қолдарыңда бір құрма 

ағашының шыбығы  болып, қиямет  

келген жағдай болса да соны отырғызып 

үлгеріңдер» деген. Бұл хадистен 

ағаш отырғызудың маңыздылығын, 

табиғатты қорғаудың, маңайымызды 

к�галдандырудың қаншалықты 

 сауабы бар екенін түсінуге болады. 

«Атадан мал қалғанша, тал қалсын» 

деген де ата-бабаларымыздың с�зі 

бар. Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев биылғы Жолдауында 

ел аумағын к�галдандыруға қатысты 

алдағы бес жылда орман алқаптарында 

1 миллиардқа жуық ағаштың, ал 

елдімекендерде 15 миллионға жуық 

ағаш отырғызылатынын айтып �тті. 

Мінеки, Пайғамбар сүннетін, баба-

лар с�зін келер ұрпаққа насихаттау 

үшін әрі Мемлекет басшысының 

Жолдауындағы үндеуге үлес қосу 

үшін Қазақстан мұсылмандары 

діни басқармасының 30 жылдық 

мерейтойына орай ел к�лемінде 30 

мың түп ағаш отырғызуды бастап 

кеттік. Елордада басталған шарамыз 

бір мезетте �ңірлердің имамдары 

және жамағатының атсалысуымен 

жалғасады, – деді. 

Айта кетейік, ҚМДБ-ның құрыл-

ғанына 30 жыл толуына байланысты 

жер-жерде 30 жетім балаға, 30 отба-

сына қайырымдылық к�мек к�рсету, 

30 елдімекеннің ауыз су, жол-к�пір 

мәселесін шешуге ықпал ету, тарихи 

к�рмелер ұйымдастыру, ҚМДБ туралы 

деректі фильм түсіру, әл-Фараби, Абай 

сынды тұлғалардың, ел ішінде есімі 

еленбей жүрген 30 дін қайраткерінің 

есімін мешітке беру, ауылдағы 30 

мешітті күрделі ж�ндеуден �ткізу, 

т.б. сауапты да салауатты шараларды 

жүзеге асыру жоспарға енгізілген. 

О с ы  б а с т а м а  а я с ы н д а  б ү г і н 

 Нұр-Сұлтан қаласының саябақтарына 

332 түп ағаш отырғызылса, республика 

бойынша ең к�бі Түркістан  облысында 

8228 түп ағаш тамыр жаймақ.   

А.ҚОНАРБАЙҰЛЫ

ОРТАҚ МҰРАТ-МАҚСАТТАН 
БАС ТАРТПАЙМЫЗ

АҒАШ ЕГУ – ІЗГІ ІС

Сенатор ДДҰ өкілімен кездесті

ӘЛІПБИ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙДЕ ТАЛҚЫЛАНДЫ

тілдік жағдаят» баяндамасында кеңінен 

қамтылды.  

– �лемдік "ркениет к"шіне үлкен 
үлес қосып, дүниежүзінің картасында 
оңтүстікте Ақ теңізден, солтүстігінде 
Еуразияның даласын басып, Мұзды мұхитқа 
дейін, шығысында Саян, Алтайдан бастап, 
Орал тауларына дейін аса ірі аймақты 
иемденетін түркі халықтарының тілдері 
қолданылу жағынан, дамуы тұрғысынан, 
ресми мәртебесі ж"нінен әр алуан, – деп 

бастады с�зін белгілі ғалым. 

Қазіргі кезде түркі халықтарының 

7  м е м л е к е т і  б а р :  + з е р б а й ж а н , 

Қазақстан, Қырғызстан, <збекстан, 

Түркия, Түркіменстан және Түрік Кипр 

 республикалары. Бұл мемлекеттерде 

алты тіл мемлекеттік немесе ресми тіл 

мәртебесіне ие. Түркі тілдерінің келесі 

тобына авто номиялық құрылымдардағы 

тілдер жатады. Олар: башқұрт, татар, 
тыва, саха, қарақалпақ, ғағауыз, қарашай-
балқар тілдері. Ресей, <збекстан, Молдо-

ва мемлекеттерінің ішіндегі бұл тілдердің 

де қолданылуы, оларға деген қажеттілік 

пен сұраныс әртүрлі.  Мәселе, сол 

мемлекеттердің ұлттық саясатында және 

демографиялық жағдайдың барысында. 

Айталық, ұлттық автономиясында басым 

к�пшілікті құрайтын татар, саха, тыва, 
ғағауыз тілдеріне қарағанда,  ұлттық 

автономия халқының жартысына да 

жетпейтін башқұрт, қарақалпақ, хакас, 
алтай тілдерінің жағдайы бірдей емес 

екені түсінікті.  

– Автономиялық құрылымдардағы 
түркі тілдеріне назар аударсақ, олардың 
барлығы посткеңестік кеңістіктегі 
тілдер екенін байқаймыз. Алдымен  Ресей 
империясының,  кейінірек Кеңестер 
одағының құрамында болған  түркі 
тілдеріне тән құбылыс миллиондаған 
адамның "з ана тілдерінде білім алмауы, 
қызмет істемеуі. Соның салдары қазіргі 
кезге дейін сезілуде. Қазақстанда да осын-
дай мәселе бар. �сіресе үлкен қалаларда 
тұратындар к"бінесе  орыс тілінде 
с"йлейді, қызмет істейді. �рине, кеңестік 

Сенатор Ақмарал +лназарова Дүние-

жүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

Қазақстанға Covid-19 пандемиясымен 

күресте к�рсеткен жан-жақты қолдауы 

мен ынтымақтастығы үшін ДДҰ-ның 

ресми �кіліне алғыс айтты.

«ДДҰ билік органдарының маңызды 

серіктесі болып келеді, �йткені ұйым 

COVID-19-ға жауап ретінде техникалық 

ұсыныстар әзірлейді, �зге де техникалық 

білікті ресурстарын ұсынады. Бізді 

халық денсаулығын сақтау мен заң 

шығару мәселелеріндегі �зара ынты-

мақтастығымыз қуантады» деп атап �тті 

Сенат депутаты.

Доктор Кларинваль ДДҰ Қазақ-

станның COVID-19-ға қарсы күрестегі 

күш-жігерін, сондай-ақ пандемия-

мен күрестің алдыңғы шебінде жүр-

ген қазақстандық медицина қыз мет-

керлерінің кәсібилігі мен жан кеш-

тілігін жоғары бағалайтынын жеткізді. 

Сондай-ақ ол ДДҰ Қазақстанға эпиде-

миология, қауіп-қатер коммуникация-

сы, логистика және �зге де денсаулық 

сақтау бағыттарында қолдау к�рсетуді 

жалғастыратынын айтты.

«Ынтымақтастық, �зара іс-қимыл, 

білім және ресурстар алмасу неғұрлым 

тез әрекет ету үшін аса маңызды, сон-

дықтан халықтың денсаулығын қорғау 

жолында барлық тараптар арасында 

сындарлы диалог құра отырып, бір 

 ба ғытта жүруді жалғастыру маңызды» 

деп түйіндеді ДДҰ-ның Қазақстандағы 

елдік кеңсесінің басшысы.

билік ыдырағаннан кейін посткеңестік 
кеңістікте ұлттық жаңғыру ерекше 
байқалды. Дегенмен, тіл мәселесі біздің 
ойымызша ұлттық автономияларға толық 
шешілмеуде. 

Мемлекеттілігі және автономиялық 
мәртебесі бар түркі халықтарының тілдік 
мәселесінің толық шешім табуының саяси 
мүмкіндіктері бар. Мәселе тұтынушылары 
аз, шашыраңқы орналасқан түркі халық-
тарының тілдік проблемасы қиындау. Біздің 
ойымызша, ондай тілдердің "кілдерімен 
біздің байланыстарымыз мардымсыз. 
Соған орай, осы семинар-кеңесті пай-
даланып түркі тілдерінің дүниежүзілік 

ассоциациясы деген сияқты халықаралық 
қоғамдық ұйым құрылуы қажет сияқты. 
Қазіргі кезде «Түрксой» ұйымы, мемле-
кеттер мен автономиялардағы зерт-
теу  институттары, орталықтар бұл 
 проблемамен шұғылданбайды. Шұғыл дан-
ған күннің "зінде тек қана ғылыми қызы-
ғушылықпен қарайды. Біздің ойымызша, 
тұтынушылары азайып  бара жатқан түркі 
тілдеріне дәл осылайша этнографиялық 
к"зқараспен қарау аздық етеді. 

Түбі бір – түркі тілдерінің ұқсастық-
тары мен бірге ерекшеліктері де бар. 
Сондықтан бәріне бірдей, тіпті бірнеше тіл 
үшін бір әліпби жасау оңай емес. Дегенмен, 
біздің ойымызша, әліпби түзудің ортақ 
ғылыми принциптері болғаны ж"н, – деп 

ойын қорытты.

Іс-шара аясында Түркияның Башкент 

университетінің профессоры Суер Екер 

«+ліпби реформаларына лингвистикалық 

к�зқарас», Мирзо Улугбек атындағы 

<збекстан ұлттық университетінің про-

фессоры Н.А.Рахмонов «<збекстанда 

латын графикасының қабылдануы 

және ондағы туындаған кейбір мәселе-

лер»,  Н.Ф.Катанов атындағы Хакас 

мемлекеттік университетінің филология 

ғылымының докторы Андрей Данилович 
Каксин «Түркі жазуын латын әліпбиіне 

к�  шіру жағдайы мен алғышарттары 

 ту ра лы» және т.б. ғалымдар  баяндама  

жасады.

+жінияз атындағы Н�кіс мемлекеттік 

педагогикалық институтының ғалым-

ұ с т а з ы  Т � р т к ү л б а е в а  Т ұ р с ы н а й 

+бдіғазықызы: 

– Шайсұлтан  Шаяхметов атындағы 
ұлттық орталықтың бұл халықаралық 
шарасы Қазақстан Республикасының 
латын жазуын қабылдау және оны 
іске асыру мемлекеттік бағдарламасы 
мәселелерін қамтып қана қоймай, ла-
тын жазуын қабылдаған түркі тектес 
туыс халықтардың бұл жазудағы келелі 
мәселелерімен пікір алысқан, ұсыныс-
пікірлерін б"ліскен үлкен басқосу болды.

Түркі тілдес халықтар жазуындағы 
тілдік келелі мәселелер, ортақ шешімге 
келу керек болған латын жазуы бойынша 
к"кейкесті міндеттер мұндай халық ара-
лық к"лемдегі семинар-конференцияның 
қажеттігін к"рсетіп бергені  анық. 
�йтпесе, Қарақалпақстан Республи-
касы аймағында тұрып жатқан "збек, 
 қа ра қалпақ, қазақ, түркімен, қырғыз, т.б. 
халықтар үшін латын әліпбиіндегі мәсе-
лелер дер кезінде шешілмесе, туыс халық-
тардың бір-бірінің жазуына түсінбей қалуы 
әбден мүмкін. Тіл білі міндегі мәселелердің 
басын ашып алу үшін халықаралық ғылыми 
семинардың құны "те ерекше болды деп 
ойлаймын, – деді.

Осы мазмұндас пікірді Қарашай-

Черкес гуманитарлық зерттеу институ-

тының ғылыми қызметкері, филология 

ғылымының кандидаты Сафият Алиев-

на Кукаева мен Н.Ф.Катанов атындағы 

 Хакас мемлекеттік университетінің 

 филология ғылымының докторы 

Андрей Данилович Каксин білдірді. 

Алдыңғысы халықаралық дәрежедегі 

мұндай кездесу жаңа қозғалыс – 

Түркологтар  Ассоциациясын құруға 

жол ашады деп сенім білдірсе, хакастық 

ғалым қазақ  т іл ін ің  болашағын 

қамтамасыз ету факторының бірі жал-

пы тұрғындардың жаппай сауат тылығы 

мен прогрессивті жаңаға ұмты луы, 

сонымен бірге қаржылық және тех-

никалық мүмкіндіктердің молдығына 

тоқталды.

Халықаралық семинар-кеңес жұ-

мысына Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі, Қазақстан 

ха лықтары Ассамблеясы жанындағы 

«Қоғамдық келісім» мекемесі, Түркі 

академиясының �кілдері, жоғары оқу 

орындарының ғалымдары, республика 

бойынша тіл оқыту орталықтарының 

оқытушы-әдіскерлері қатысты. 

Дүниежүзілік деңгейдегі бұл келелі 

кеңестің басты жетістігі – түркі тілдері 

мамандарының осындай ғылыми бас-

қо суларын дәстүрге айналдырып, �зекті 

тақырыптар т�ңірегінде �зара тәжірибе 

алмасуды жалғастыру.

Н.БАТЫР
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ANA TILI К И Е Л І  Қ А З А Қ С Т А Н

ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ 
ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ 
БЕКЕТ АТА 
ӨНЕГЕСІ

С:ЗБАСЫ

Тарыққанда да, торыққанда да, 

зарыққанда да, қорыққанда да 

ел оның есімін есіне алып отырыпты.  

...Құлдилап сондай құздан 

құларымда,

Арман не, «иә, Бекет!» 

деп тұрып кетсем?! – 

деп ақын Ғафу Қайырбеков жырға 

қосқан Бекет атаның есімі талайдың 

жебеушісі де, демеушісі де болып-

ты. «...+лсізге Медет, Күштіге Ай-

бар, Асқанға Тосқан, Сасқанға Сая, 

Ұрпаққа Ұстаз,Ұлысқа Ұран» деп 

басталатын ерен күрсіністі, терең 

сілкіністі жан тебіренісін бүгінгі 

буынның атынан толғап тұрып 

арнаған толағай с�здің иесі +біш аға 

Кекілбайұлынан асырып Ата тура-

лы ешкім де айта алмас-ты. +йтсе 

де, осы уақытқа дейінгі мемлекеттік 

қызмет жолымда Елбасының сенім 

білдіруімен бірнеше �ңірдің тізгінін 

ұстау бұйырды. Солардың бірі әулиелі 

топырақ – Маңғыстау облысы. Ор-

далы елге құрмет, киелі топыраққа 

тағзым, Атаның қасиетіне тәу ете 

отырып, аз-кем пікірімді жазуға ниет 

еттім. 

КҮРДЕЛІ КЕЗЕҢ 
КҮРЕСКЕР ТУҒЫЗАДЫ 

Еліне тұтқа, ұлысына ұран, 

ағарту шы ұстаз, абыз ақылман, 

мәміле гер қайраткер Пір Бекет ата 

Мырза ғұлұлы – �з заманы үшін де, 

кейінгі ғасырларға да қадірі артық, 

мәр тебесі мәңгі тарихи тұлға. Оның 

�мірге келген кезі қазақ халқы үшін 

�те бір күрделі шақ еді. 

Бекет ата 1750 жылы Жем бойында 

туған деп айтылады. Туған жылына 

байланысты әредік басқа да болжам-

дар айтылып жүр. Кейінгі кезде туған 

жері туралы да түрлі деректер айтыла 

бастады... 

А т а  ж а с  к е з і н д е  ж а у ы н г е р 

 болды  деген әңгіме де ақиқаттан 

 алыстамайды. К�шпелі түз тайпа-

лары үшін жер, су, �ріс үшін күрес 

– �мір үшін күрес. Ешбір ел мекенін 

�згеге оңайлықпен бермейді. Қазақ 

 ауылдары �ңірге енді орнығып, ол 

жердің бұрынғы тұрғындары  арттарына 

қарағыштап ереуіл аттары белдеуде, 

бес қаруы белінде атойлап отырғанда 

әр ер азаматтың жау жарағын асынуы 

қалыпты жағдай. 

О р ы с  п а т ш а л ы ғ ы н ы ң  қ а з а қ 

Нұралыұлы Пірәліні Маңғыстаудағы 

түрікмендердің ханы етіп тағайындауы 

күрмеулі іс. Бұл кәдімгі отаршылықтың 

«бір-біріне айдап сал да билей бер» 

саясатының к�рінісі. +йтпесе, ол 

кезде саны аз түрікмендерді жер 

билігі біржола қазақтар қолына �ткен 

Маңғыстауда дербес хандық қылудың 

қандай қажеттілігі болды!? Оның 

үстіне Пірәлі қазақ, орыс қолында 

аманатта болып, оқып, тәрбиеленген 

адам. Түрікмендердің �зі оның хандық 

мансабын мойындауға құлықсыз. 

Б ұ л  к е з д і ң  ж а з б а  қ ұ ж а т т а р ы  – 

орыс патшасының Пірәліге жазба-

ша бұйрықтарында к�рініс беретін 

қазақтар тарапынан түрікмендерге 

ж а с а л ғ а н  з о р л ы қ - з о м б ы л ы қ 

ақиқатында,  түрікмен халқына 

емес, патшаның отаршыл үстемдік 

 саясатына білдірген на разылық деп 

қарауымыз керек.

Бекет ата ат жалын тартып мінген 

жылдар да тарихта батыс беттегі 

қазақтардың басындағы ең бір күрделі 

кезең болып қалды.

+білқайыр хан мен қазақтар 

арасындағы +білқайыр тарапынан 

орыс патшасымен әскери, саяси 

одақ құруға бағытталған, ал орыстар 

екіжүзділік, қитұрқылық танытып 

қазақтарды біржола бодан қылып 

алғысы келіп жасалған келісімнен соң 

да қырдағы жағдай бірден оңалып кете 

қойған жоқ. Қазақтар +білқайыр хан 

�лген соң да орыс бодандығындағы 

қалмақтарға шабуылын доғармады. 

Ақыры оларды Еділ асырып біржола 

шығындырып жіберді. Содан соң оған 

дейін түрікмендер қонысы  болып 

келген Үстіртке ішкерілеп ендеп 

кетті. Бір жағынан бұрын �здерінің 

боданы қалмақтарға бодан болып 

 келген әрі баяғы Черкасскийдің сәтсіз 

жорығынан бері бұл жақпен қабағы 

түзу түрікмендерге қазақтардың 

Мұны «Ата жолы» деп атадық. Бүгінгі 

қазақты ке мел дікке, адамгершіліктің 

биігіне, абыз дыққа бастайтын жол 

болғай деп тіледік.

АТА МҰРАСЫНА 
АДАЛДЫҚ КЕРЕК

Ел аузынан жинақталып, кітап 

болып шығып жетіп,  ру ха-

ниятымызға қазына болып қосылған 

Бекет атамыз ж�ніндегі  аңыз әң-

гімелер, оның �сиеттері, жазба де-

ректер – құнды қазынамызға айнал-

ды. Заманымыздың заңғар жазушысы 

+біш аға Кекілбайұлының Ата туралы 

толғамы – артық-кемі жоқ анық баға деп 

білеміз. Біздің ендігі міндет-мұратымыз 

– Пір Бекет атаның �мірі мен �негесін, 

рухани ілімін кейінгі ұрпақ тәрбиесіне 

орынды пайдалану, насихаттау.

+рқашан Бекет атамыздың ру-

хына құрметі ерекше ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Н.+.Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» ар-

найы жобасын жасауды тапсырып, Ата 

мешіттерін республикалық маңызы бар 

ескерткіштер қатарында мемлекеттің 

ерекше қамқорлығына алғызды.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаев та президенттік сапарының 

алғашқысын Маңғыстау �лкесінен ба-

стап, Бекет ата басына барып, зиярат 

етті.

Азаттық алғалы, әр онжылдық сайын 

Атамыздың 250 жылдық, 260 жылдық 

мерейтойларына орай жоғары деңгейде 

іс-шаралар ұйымдастыры лып келеді. 

<зім де облыс әкімі ретінде Бекет атаның 

260 жылдығын ха лық аралық деңгейде 

атап �туде ұйымдастыру жұмыстарының 

б а с ы н д а  б о л ғ а н ы м д ы  ы қ ы л а с -

ризалықпен еске аламын. Рухани ілім 

игерген оқу орны – Хиуа жеріне арнайы 

ғылыми экспедиция ұйымдастырып, 

Хиуадағы қорық-мұражай кешенінде 

 Бекет атаға арналған к�рме жасақтауға 

 ат салысқанбыз. <збекстанда тұратын 

Атаның кейбір ұрпақтары оның қасиетті 

асатаяғын елге алып келді, облыста 

жаңадан құрылған Мұнайлы ауданына 

келіп қоныстанды. 

А л  е н д і  б и ы л ғ ы  п а н д е м и я 

 жағ дайына байланысты бұрынғыдай 

ұлан-асыр ас беріп, халықтық шаралар 

�ткізуге мүмкіндік жоқ. Есесіне, Пір 

Бекет ата ілімін тану жолында тарих-

шылар мен дінтанушыларды, жалпы 

бейімі бар ғалымдарды агиографиялық 

еңбектер жазуға жұмылдыруымыз 

 к е р е к .  « Б е к е т т а н у »  о қ у л ы ғ ы н 

 дайын дап, Қазақстанның жоғары оқу 

орындарында болашақ тарихшыларға, 

философтарға, филологтарға оқытатын 

уақыт әлдеқашан жетті. Кез келген 

шығармашылық иелерін шабыттанды-

ратын Бекет ата туралы ғылым мен �нер 

саласындағы іс-шараларға мемлекет 

тарапынан барлық қолдау к�рсетіледі. 

Сондықтан Бекет ата �негесі негізінде 

қоғамдық санамызды жаңғыртатын, 

�ткенге де, болашаққа да бірдей қызмет 

ететін туындылар жарыққа шығарына 

сенімдіміз.

Ғасырлар бойы к�ксеп, қолымыз 

жаңа жеткен Тәуелсіздігімізді баян-

ды ету үшін әл-Фарабидің, Қорқыт 

атаның, Қожа Ахмет Ясауидің, Пір 

Бекет атаның, Мәшһүр Жүсіптің, 

А б а й д ы ң ,  Ш ә к ә р і м н і ң ,  А х м е т 

Байтұрсынұлының, тағы да басқа 

К�кте – Алла, жерде аруақтар қолдаған 

абыздарға ұлттық рухани жаңғыру жо-

лында дәйім зәруміз, ылғи қажеттігін 

сезінеміз. Олар біздің және бізден 

�нген ұрпақтың жолына һәм к�кірегіне 

Жаратушының с�нбес сәулесін себе-

леп тұрады. Ал ол сәулеге ергендердің 

ғұмыры баянды болмақ.

ТІЛЕК С:З

Бір кездері құздан құлап, жол-

дан адасқан жолаушының 

киелі дұғасындай болған Бекет ата 

есімі бүгінгі қазаққа не үшін керек? 

Түрлі мәдениеттер мен �ркениеттік 

құндылықтар қақтығысқан, білім мен 

ғылымы озған жұрттың ғана ұпайы 

түгел жаңа заман шартына – бағзы 

мен бүгіннің арасын бұзбай жалғаған 

адами мұрат, абыздық сана, имани 

қуат, күрескерлік пен к�ркемдік, 

билік пен мәмілегерлік �неге қапысыз 

сомдасқан, с�з бен іс ірге ажыратпай 

жымдасқан болмыс қана сай келеді. 

Кемел ойдың иесі кәміл адам ғана 

біздің т�рт құбыламызды сай ете ала-

ды. 

+лемді дағдарысқа тіреген індеттің 

кезінде жан дәрмен сырқаттың да, 

оны емдеуге жанұшырған жанкешті 

дәрігердің де бір сенгені – білім-

білік, іштей сыйынғаны Құдайдың 

құдіреті және оның киелі де құрметті 

достарының абзал рухы болғаны 

ақиқат. Ендігі жерде де ел мен ерді 

қиянатқа бермей, қияметтен аман 

алып шығуға осы аталарымыз ме-

дет берері с�зсіз. Ал біз қасиет пен 

киеге шәксіз сеніміміз бен шексіз 

құрметімізді сақтап қалуымыз шарт.

Бір замандары жау мен даудың 

үстінде жәрдем еткен Бекет атаның 

есімі ендігі жерде ғылым мен білімге 

ұмтылған талапты қазақтың сүйеніші 

болғай, оның рухын құрметтеген ел-

жұртының жігер-күші болғай! Ұжданы 

биік, ұйымшылдығы берік ұлттың на-

мыс ұраны болғай!

Қырымбек КӨШЕРБАЕВ,
ҚР Мемлекеттік хатшысы,

саяси ғылым докторы, 
профессор

Ықылым заманнан келе жатқан Ұлы дала қағидатында «еліңде кімің бар?» 
дегенде, керегелі елдің келбетін келтірген, салиқалы жұртының санасына 
сәулесін төккен сарабдал тұлғаларын, сұңғыла кемеңгерлерін алға 
шығарғаны белгілі. Өйткені елдің келбетін табиғатының ландшафты емес, 
жерасты байлығы емес, елдің қабырғалы азаматтары қалыптастырған. 
Жау бетке білектісін, дау бетке біліктісін, жарастыққа жақсысын жұмсаған 
қазақ халқы ешқашан да тұлғаларға кенде болмаған. Иә, осы дәстүр 
ұзағынан сүйіндірсін! Осындай ұлағатты ұлт тұлғаларын терең танып, 
өнегесін санасына сіңіріп өскен өскелең ұрпақтың ертеңгі күні туған елдің 
тірегіне, Отаны үшін отқа түсер шынайы патриотына айналатыны ақиқат. 
Сондықтан жастардың жадына сіңіре беру үшін бұған дейін қағазға түсіріп, 
жинастырып жүрген Ұлы дала тұлғалары туралы дүниелерімізді мәртебелі 
оқырманға ұсынуды жөн санап отырмыз. Дала данышпандарының 
галереясында Қорқыт ата, Қожа Ахмет Ясауи, Пір Бекет ата, Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынұлы және басқа да 
тарихи тұлғалар туралы сөз қозғамақпыз.  Ұлтымызды жаңғырту жолында 
ұрпақтар үндестігі баянды болсын.

іргеден түріп келіп �з ықпалын жүргізе 

бастауы орыс патшасына ұнаған жоқ. 

Оның үстіне орыстар ежелгі жауы 

Хиуа хандығын басып алып, онан 

әрі Индияға шығу жоспарынан әлі 

бас тартпаған еді. Қайта оны мықтап 

қолға ала бастаған. Наполеонмен 

арадағы келісім бойынша екі жақтан 

35 мыңнан 70 мың армия шығарылып, 

француздар Қара теңіз, Қап тауы 

арқылы Каспийге, онан әрі түрікмен 

жері арқылы ендеп, орыстар қыр жо-

лымен Еділ, Жайық, Үстіртті к�ктей 

�тіп Хиуаға шабуыл жасаудың, ары 

қарай Үндістанға �тудің бас жоспары 

бекітіліп қойылған. Жаңа жерден мол 

үлес қарпып қалғысы келген орыстың 

атаманы Платов басқарған Дон ка-

зак әскері жорықты тез бастап кетіп, 

алды Гурьевке жете бергенде І Павел 

патшаның �лімі себеп болып кері 

қайтарылып алынған еді.

+білқайыр хан мен арадағы келісім 

шартына бірде-бір биі, батыры қол 

қоймаған Адай руынан сонда-ақ «іш 

жиып» қалған орыстар, енді солардың 

Арал мен Каспий арасындағы кең 

далаға ие бола кетуіне шама келгенше 

қарсы болып баққаны аян.

Бұл кезде қалмақ боданынан 

құтылған Маңғыстау түрікмендері де 

екіұдай күй кешулі еді. Қырдағылар 

жағы әскер күшінің негізін �з қандас-

тары құрайтын, әрі хандықтағы саны 

жағынан түрікмендер к�п халық  болып 

есептелетін Хиуа ханының аужайына 

қараса, тіршілік тіні теңізге қа тысты 

жаға беттегі, Маңғыстаудың қара 

ойындағы түрікмендер орыс патша-

сына бодандығына алуды �тініп, хат 

үстіне хат жазып, елші аттандырып 

жатты.

МAМІЛЕГЕР

Сұңғыла Бекет, әрине, мұның 

бәрін к�ріп-біліп отыр. Мұндай 

жағдайда не істеу керек? Бірден-бір 

жол – бауырлас түрікмен халқымен 

бейбіт қарым-қатынасты бұзбау.

Маңғыстаудың Бозашысына алғаш 

келіп қоныстанғандардың бірі Беріш 

Есболай әулетінің түрікмен қызына 

үйленіп құдаласуы; Атаның досы 

Қожаназар байдың түрікменнің Сүйін 

бегімен анда дос болуы; Сүйінғара 

батырдың түрікмен батырына �кіл 

бала болуы; түрікменнің Кәтам 

шайырының екі халық бірлігін «бірі 

қолым, бірі жеңім еді» деп жырлауы – 

сол екі елдің ортақ пірі, батаг�й абызы 

Бекет атаның екі ғасыр тоғысында 

салып берген бейбіт саясаттың жемісі, 

жеңісі болды. К�п ұзаққа бармай, 

Маңғыстау түрікмендері хандығының 

жойылуы тағы бір жеңіс. Бекет ата 

�мір сүрген заманда қазақтың Хиуа 

жақ іргесі де тыныш болды. Ата �лген 

алты жылдан соң – 1819 жылы Хиуаға 

барған орыс �кілі Муравьев хан са-

райынан Маңғыстау қазақтарының 

елшілігін к�ргенін жазады. Демек, 

бұл кезде арада жаулық жоқ, жау-

шы аттандамаған, бейбітшілік әлі 

қаймағын бұзбаған. Бекет атаның 

сол аралықтарда Хиуа ханымен 

арада ауылының үсті арқылы әрлі-

берлі �тіп жатқан сауда керуендері, 

 саяхатшылары, әртүрлі экспедиция-

лары арқылы орыс үкіметімен де 

мәмілегерлік саясат ұстағанында с�з 

жоқ. Тарихшыларымыз бұл  ретте 

і здене  түссе,  оны айғақтайтын 

құжаттардың табылуы әбден мүмкін. 

<ткен тарихты мұқият таразылар 

болсақ,  қазақтар маңғыстаулық 

түрікмен ағайындарды әуелі қалмақ, 

соңынан Хиуа ханының езгісінен 

азат етуші болған екен. Атаның осы 

кезеңдегі қызметі мәмілегерлікпен 

к�рінген. Ел аузындағы Қараман 

ата бітімі содан жеткен жаңғырық. 

Тарихшыларымыздың келешекте 

 назар салып зерттейтін бір тұсы осы.

БІЛІМТАЛАП

Бекет ата Маңғыстаудан Хиуа-

д а ғ ы  с о л  к е з д е г і  д і н и  е ң 

жоғары оқу орны медресеге барып, 

Пақыржан ғұламадан дәріс алған, сол 

ғұламаның сенім шапағатын иеленіп, 

батасы дарыған бірінші қазақ. Ал 

АҚ НАЙЗАСЫН 
К:К АСАҒА АЛМАСТЫРУ

Ол оқыған Хиуадағы Шерғазы 

хан медресесі – Хиуа-Хо-

резм хандығының орталығындағы 

сол кездегі ең жоғары дәрежедегі 

білім ордасы саналған. Қыр еліне дін 

арқылы да ықпалын жүргізуді к�здеген 

Хиуа ханы мұнда алыстағы қазақ, 

қарақалпақ, түрікмен жастарының 

 жатып оқуы үшін жағдай жасаған. 

 Содан ол мектеп медресе деп те 

аталған.

Мұнда да оқу екі сатылы. Бірінші 

сатыда шәкірттер екі басқышпен 

 Билан, Илал, Мұғзый, Занжаний, 

дін дердің кемшін, олқылықтарынан 

қорытынды шығара білген Ислам 

дінінің адамгершілік құндылығын 

жоғары бағалаған болса, Пір Бекет 

діни сәулет �нерінде ежелгі иудей, 

христиан дінінің тауды қашап ғимарат, 

мінәжатхана тұрғызған дәстүрін қыр 

жағдайында ұластырып орнықтырушы 

бола білді. Сондай-ақ Ахмет  Ясауи 

шәкірттерінің Маңғыстаудағы осы 

бағыттағы үрдістерін жаңғыртты 

және дамытты дей аламыз. Бұл үрдіс 

ескерткіштерімізде де кеңінен �рістеп 

кетті .  Сыр бойынан ежелгі  дің-

пирамида дәстүрін ала келген қазақтар 

жаңа қонысында шығыс, Орта Азия ар-

хитектурасына еліктеп енді дің т�бесіне 

Пақыржан болса, Қожа Ахмед Ясауи 

жолын ұстанған, сопылық ілімнің ту 

ұстаушысы болған атақты тұлға.

+рине, Ата Хиуаға барып оқы-

мастан бұрын-ақ мектеп есігін ашқан. 

Қазақтар арасына мұсылман дінін 

тарату мақсатымен келіп, үйленіп, 

біржола тұрақтап қалған Назар 

Қожаның арқасында  Бекет атаға 

қараған ауылдардың балаларының 

оқуға қолы ертерек жетті. Сол кез 

�лшемімен алғанда жоғары білім 

беретін медресе түлегі Назар Қожаның 

�з ортасының білімдары болғаны 

анық. Сол себепті оның шәкірттеріне 

берген білімі әдеттегі ауыл молдала-

рының бірінші басқыштық дәрежедегі 

Құранды оқудан, араб әрпінің ем-

лесімен жазуға үйретуден г�рі іл-

герірек болды. Мұндай оқу орнын-

да шәкірттер әдетте парсы тіліндегі 

«Шар кітапты» оқитын. Оның �зі т�рт 

б�лімнен тұрған. Бірінші б�лімінде 

діни мазмұндағы мәселелер, екінші 

б�лімінде мұсылманшылық жол-

ды ұстану ға қатысты сауа л-жау-

аптар, ү шінші б�лім де шариғат 

тағы лымдары, «Панднама» атты 

т � р т і н ш і  б � л і м д е  әд еп,  и м а н, 

а д а м г е р ш і л і к  м ә с е л е л е р і  с � з 

е т і л г ен.  «Шар к іт а п т ы» ж а қсы 

оқып тамамдаған шәкірт Сүлеймен 

Бақ ырғани, Сопы А л ла яр, Нау-

а и т у ы н д ы л а ры мен с усы н д а п, 

т�л түрік тілінің мәйегімен ауыз-

данса,  Физулы, Хафиз, Фердоуси  

шығармаларын оқып, заманында 

ғылым, поэзия тілі атанған парсы 

әдебиетінің тұнығына бойлай алған. 

Ауы л мектебіндегі оқ у негізінен 

ш а ғ ат а й т і л і н де  ж ү рг ен д і к т ен 

шәкірттер ана тіліне жақын бұл тілді 

еркін меңгеріп, Қожа Ахмет Ясауи, 

Сүлеймен Бақырғани шығармаларын 

�з беттерімен-ақ оқып, үйренген.

Назар Қожа туған жиені әрі  зерек 

шәкірті Бекет баланың бойында 

 жасынан бастап оқу-білім негізін 

мықтап қалыптастырғаны анық.

Е л ж а д ы н ы ң д е р ег і  А т а м ы з 

біржола Хақ жолына кешірек, ересек 

тартқан шағында түсті десе, одан 

оның ауыл мектебінен соң оқуын үзіп 

алғанын аңғарамыз. Оның себебін 

қ ы ры қ қ ұ бы л ғ а н әр т ү рл і   са яси 

жағдайлармен, ең алдымен, қазақ 

пен қалмақ арасындағы жаугершілік 

арқылы түсіндіруге болады. Бекет 

атан ы ң қ ы лш ы л даған дер шағ ы 

қалмақтардың к�бесі с�гіліп, Жайық 

пен Еділ арасындағы жерден батысқа 

қарай біржола ығысқан кезеңімен 

тұспа-тұс келеді. Ел аузында Бекет 

атаның туған ағасы хафиз Меңдіқұл 

батырдың атажұрттан қалмақтарды 

ығыстырудағы ерліктері әлі күнге 

дейін айтылады. Атаның найзасын 

асаға ауыстырған кезі осы жеңістен 

соң іле-шала болғандай.

Харакат, Аууамил, Кафия хәм Шархи 

Молла кітаптары бойынша «Илми 

сарф», «Илми наху», яғни араб тілінің 

грамматикасын меңгерген. Екінші 

сатыда дін, шариғат бағдарламасына 

басымдық берілген. Фикхи Кайданий 

Мухтасарул Үйкая, Шархил  Уйкая, 

олардан басқа әдеби еңбектер терең 

қарастырылған. Ең соңында астро-

номия, биология, химия,  медицина 

ғылымдары оқытылған. Медицинаның 

негізгі оқулығы болып саналған Ибн 

Синаның бұл тақырыпта жазылған 

том-том еңбегінің, ішінде орыс тілі 

де бар, бірнеше тілге аударылып, осы 

күнге дейін маңызын жоймай келе 

жатқанынан-ақ медреседе бұл ғылымға 

қатысты  қаншалықты дәрежеде дәріс 

берілгенін шамалауға болады.

Ата-бабаларымыз медресе бітірген-

дердің білімдарлығы туралы айтқанда 

«он екі пәнді оқып тауысқан» деуші еді 

ғой. Сонда олар медреседе негізінен 

осыншама ғылым саласын оқыта ала-

тынын айтады екен. Міне, осындай 

ғұламаларға «ахун», «ишан» сынды 

дәрежелер берілген.

Мұсылман медреселерінің оқыту 

жүйесін – халық оқыту саласы бір ізге 

түсіп, жақсы жолға қойылған, дамыған 

делінетін Ресейдің ағартушылары да 

мақтап, артықшылығын мойындаған. 

Олар: «Мұсылман мектебінің �з 

оқушыларының санасына сіңдіретін 

ұнамды қасиетінің бірі – сыртқы 

сыпайылық, тәртіптілік, елдік дәстүр-

лерді бұзбау және құрметтеу» деген 

(Остроумов Н.П. Сарты: этнографичес-
кие материалы. Ташкент, 1908, 258 б.)

АТА МЕШІТТЕРІ: 
ҺAМ ТАУ ҚОПАРЫП, 

ТАС КЕСКЕН СAУЛЕТКЕР

Бекет Мырзағұлұлы Шерғазы 

медресесінде түрікмен, �збек, 

қарақалпақ зиялыларымен бірге 

оқып, дос болып дүниетанымын 

кеңіткен. Жоғары діни білім алып 

оралған Атаның сол уақыттағы елінің 

болашағы үшін жасаған үлкен ісі – 

шекаралардан, әр ұрымтал тұстан 

мешіттер салуы. <з жерінде к�п 

жаңаның басы болуы. Бұл әріден ой-

ланып жасалған игі іс, шынтуайтқа 

келгенде ел іргесін бекемдеудің ша-

расы болды да шықты. Атаның бұл 

орындарды жаттың табаны таптама-

сын деп �сиет айтуы тегіннен-тегін 

емес.

Бұл мешіттер заманындағы аса 

елеулі ерлікке бергісіз істер дерлік, 

ал Оғыландыдағы мешіт тіпті алып 

құрылыс. Ислам діні бұрын жерасты 

мешітін білмей, ол тек Маңғыстауда 

ғана салынып келсе, Бекет ата соны 

д а м ы т у ш ы .  О р ы с т ы ң  а к а д е м и к 

 Крач ковский сынды білімдары, Ұлы 

Толс той абызы – ең жаңа, бұрынғы 

айшықты күмбез орнататын болды. 

Сағана,  бестас, үштас, қошқартастар 

к�бейді. Құлпытастардың бедері арт-

ты. Бір с�збен айтқанда, тас �ңдеу 

мәдениеті �те-м�те жетілді, дамыды.

Мысалы, тас �ңдеу мәдениеті әлі 

кемшіндеу кезде таудың кесек та-

сынан тұрғызылған Атаның заман-

дас досы Қожаназардың күмбезінде 

дала архитектурасындағы ежелгі дің 

үлгісінің сипаттары сақталған. Ал 

1856 жылы Қараған-Босағада жаумен 

шайқаста �лген Балуанияз батырдың 

ескерткішінің кейін неміс зерттеушісі 

Гуго Штумм 1873 жылы салып алған 

суреті бойынша бізге жеткен кескін-

кейпі бұл салада біраз ілгерілегенімізді 

аңғартады. Айта кетелік, бұл соңғы 

құрылыс Балуанияз �летін ұрыста ту 

ұстаған Асар сұпының басшылығымен 

салынған. Ал Асар – Атаның немересі. 

Қажылық сапарынан оралмаған.

Бекет ата мешіттерінің дәл қанша 

екенінің есебін шығару қиын, себебі әр 

жерден Ата атына қатысты мешіттер та-

былып жатыр. Бізге әуелден белгілісі – 

Жем бойындағы, Бейнеудегі, Тобықты 

ойындағы, Оғландыдағы мешіттер. 

Бұлардың әрқайсысы бір-бір тарих. 

+сіресе Оғландыдағы бірнеше б�лмелі 

атаның ақыреттік мекені болып қалған 

жерасты мешітінің құпиясын әлі зерт-

теп болған жоқпыз. Міне, осыларды 

к�ргеннен кейін Атаны �лкедегі сәулет 

�нері �рлеуінің басында тұрған тұлға 

деп те батыл айта аламыз.

Бекет ата мешіттерінің ішіндегі 

ең айтулысы Оғыландыдағы тәуап 

орыны. Оның ішінде Атамен туысқан 

бірнеше жандар жерленген. Соны-

мен бірге �зінің де мәйітін осы жерге 

аманаттаған. Ел ішінде бертінге дейін 

оның денесі бұзылмай жатқанына 

куәлік етушілер к�п болған, шы-

рақшыларға оны күту парыз болып 

келген. Кейін ғана �зі аян беріп, беті 

жабылған екен деседі. Бір жағынан 

ғибадат орыны, бір жағынан оқу-

ағартушылық, жолаушыға тұрақжай, 

сонымен бірге қабірхана да болып 

келетін к�пфункционалды орындардың 

жиі кездесуі ислам ұстанған орта 

азиялық мұсылман елдерінің таны-

мында қалыпты жағдай. Күллі түркінің 

т�рі болған Түркістандағы Ясауи ма-

зараты да дәл осы мазмұндас. Атаның 

Оғыландыдағы мешітіне зиярат кеңес 

үкіметінің кезінде де тыйылған жоқ. 

Тәуелсіздік тарихында к�беймесе, 

азаймағаны белгілі. Бұл жер еліміздегі 

ең ірі зияраттық туризм нүктесі болып 

саналады. Таудың шақпақ жонын, 

құздың қырпу шыңын асып жететін 

к�ліктер үшін бұл нағыз қияметтің 

қылк�піріндей еді. Осыны ескере келе, 

бүгінгі ұрпақ, табиғаты қатал, тағдыры 

тарғыл ел – барша маңғыстаулықтардың 

атынан біткен бір іс болсын деп арнайы 

қатқыл табан жол салуды қолға алдық. 
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ӨНЕГЕЕҢБЕК КҮНІ

(Басы 1-бетте)

ҚАЗАҚ БОЛҒАНЫҢ ҮШІН ҒАНА 
ЖАСАЛҒАН ҚАМҚОРЛЫҚ

Тағы да ағам айтады. «1992 жылы мамыр 

айының 17-сі күні Мұңғұлия мен Ресей ше-

карасынан алғашқы к�ш к�лігі �тті. Жүк 

тиеген к�лік, автобус толы қазақ Қазақстанға 

табан тіреді. Содан бері к�ш тоқтаған жоқ. 

Кейін адамдарды ұшақпен тасыды. Қазақты 

ел ішіне орналастыру, ерулік к�мек к�рсету, 

үй-жай беру, жұмысқа орналастыру жағы да 

ұмыт қалмады» деп ширек ғасыр бұрынғы к�ш 

оқиғасын еске алады.

Сол к�шпен келген қазақтарды Үкімет, 

негізінен, елдің солтүстік облыстарына 

қоныстандырды. Ол саясаттың астары айқын 

еді. Қазір де солтүстік аймақтарда қазақ қарасы 

молайса, ол сол тоқсаныншы жылдардағы 

к�ші-қон саясатының нақты нәтижесі.

Біз кейде, кейде емес-ау, к�біне әңгімені 

үлкен жақтан айтып, ұсақ дүниені қаперімізден 

шығарып, ұмытып кететініміз бар. Ал үлкен 

істер  ұсақ  нәрселердің  жиынтығынан 

құралады. Мәселен, сол кездің тұрғысынан 

алсақ, �зге елде �гей баладай болып келген 

қазаққа «Ал келдің, енді �з күніңді �зің к�р!» 

деп билік қайқайып отырса, қылар қайран 

болмай, далаға келгендей күй кешер еді. Сол 

тұстағы Үкімет, жергілікті билік алыстан 

келген ағайынға барынша жағдай жасады. 

Мәселен, әр үйге бір құлынды бие, бір бұзаулы 

сиыр, он шақты қой беріп, баспаналы етті. Ол 

аз десеңіз, алғашқы кезде азық-түлік  таратып 

отырды. Кейін білсек, жан басына б�лінген 

квотаның қаражаты да берілген екен. +р 

аймақта әртүрлі ерулік – к�мек жасалған 

шығар, біздің үйге жасалған қамқорлық сол еді. 

Қораңа мал, қазаныңа ас, қалтаңа ақша салып 

берген соң, тірі адам тіршілік етеді де. Солай 

болды да. Қағажу мен кемдік к�рмей, қазақ 

қазаққа сіңісіп кете барды. <сіп-�нді.

<сіп-�нді дегенде еске түседі. 1991 жылдан 

2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 261 мың 

104 отбасы немесе 957 мың 772 этникалық қазақ 

тарихи Отанына қайта оралыпты. Т�рт жылғы 

бұрынғы дерек. Қазір миллионнан асқан болуы 

керек. Екі мыңыншы жылдары арғы беттен 

оқуға келіп, соңынан ата-анасы, туыс-туғанын 

елге к�шіріп алған бір досым: «Біз шекарадан 8 

адам �тіп едік. Биыл әулетіміздің жан саны 25 

адамға жетіпті. Елге келгелі екі есеге �сіппіз» 

дейді. +неки, мұндай мыңдаған шынайы 

2002 жылы ол Л.Гумилев атын-

дағы Еуразия университетіне ауы-

сып барып, 2019 жылға дейін сол 

университеттің шығыстану және 

қытай филологиясы кафедрасының 

меңгеруші қызметін, 2019-2020 жыл-

дары аталған университеттің жаны-

нан құрылған қытайтану ғылыми-

зерттеу институтының директоры, 2020 

жылдың маусым айынан  Р.Сүлейменов 

атындағы Шығыстану институтының 

директоры қызметін атқарып келеді.

Отанға оралған 27 жылдан бері 

Дүкен Мәсімханұлы Отан үшін, 

е л  ү ш і н  т ә у е л с і з д і к т і  н ы ғ а й т у 

 жолында білім беру, ғылыми және 

к � р к е м  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ   с а л а д а 

жанқиярлықпен қызмет етіп, зор 

табыстарға қол жеткізді. Атап айтқанда, 

оның 30-дан астам әдеби, ғылыми, 

аударма еңбектері баспадан шықты, 

оның ішінде бір үлкен с�здік бар. Ол 

с�здіктің жаңалығы мен ерекшелігі  

туралы мен кезінде арнайы мақала 

жаздым. Сондай-ақ Мәсімханұлы осы 

жылдар ішінде  белгілі ғалым, академик 

Р.Нұрғалидың ғылыми жетекшілігімен 

филология ғылымының кандидаты 

және докторы ғылыми дәрежесін абы-

роймен қорғады.

Ол ұлт тағдыры, мемлекет болашағы 

ж�нінде толғаныста жүреді. Соның 

бірі қазақ халқының қайта бірегейлену 

мәселесі еді. 2000 жылы «Қазақстан» 

ұлттық арнасынан  «Алтын бесік» хаба-

рын жүргізіп, шетелдердегі этникалық 

қазақтардың тарихи Отанға оралуы 

және елге келген қандастардың д�п 

келіп отырған �зекті мәселелерін 

к � т е р і п ,  Е л б а с ы н ы ң  д и а с п о р а 

саясатының тиянақтануына белсенді 

р�л атқарғанын атап айтуға тиіспіз.

Дүкен Мәсімханұлы Астанаға барған 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Қ а с ы м -

Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына 

биылғы Жолдауында да халықтың 

еңбек етуіне, әлеуметтік мерей-

мәртебеге жетуіне қатысты жайттар 

жан-жақты талқыланған болатын. 

Е л б а с ы н ы ң  Ж а л п ы ғ а  о р т а қ 

Еңбек Қоғамын құру туралы идеяла-

рының шеңберінде �німді еңбекті 

ынталандыру, жастар арасында   жұ -

мысшы кәсіптерін насихаттау мен 

жұмысшы әулеттерінің к�пжылдық 

дәстүрлерін нығайту мәселесі осы күні 

де қоғам назарынан тыс қалған емес. 

Алайда әлемдік пандемия к�п нәрсеге 

кедергі келтіргені де рас. Пандемияның 

жалпыәлемдік құбылысқа айналуы мен 

әлемдік ахуалдағы �згерістер тұрғын 

халықтың к�ңіл күйіне, тұрмысына, 

тағдырына оңай тимеді. Сондықтан 

жалпақ әлеуметтің уақытша табыссыз 

қалған 4,5 миллионнан астам �кіліне 

42 500 теңге м�лшерінде к�мек берілді. 

«…Бұған 450 миллиард теңгеден астам 

қаражат жұмсалды». Адами капиталды 

дамыту, жаңа үлгідегі білім саласына 

инвестицияның қарқыны да, к�лемі 

де ұлғаятын болды. Дағдарысқа қарсы 

жедел шаралардың және түпкілікті 

ш е ш і м д е р  т о п т а м а с ы  т ұ р м ы с 

тапшылығын тартып отырғандардың, 

қалың бұқараның артқан үмітін 

ақтайды деп сенеміз. 

Президент бастамасымен оқу-

ағарту, денсаулық сақтау және басқа 

да кейбір салалардағы еңбекақының 

к�бейтілуі т�лемдік-қайырымдық 

жүйенің тынысын кеңейтеді. Кезеңдік 

міндеттердің қандай екенін халық 

алдын ала біліп, оның қалай жүзеге 

асып жатқанын қадағалап отыруға 

ж а ғ д а й  т у д ы .  С а л ы м ш ы л а р ғ а 

зейнетақы жинағының бір б�лігін 

пайдалану үшін мүмкіндік беру 

мәселесі таяу жылдардағы және ұзақ 

мерзімдегі міндеттерді сындарлы 

түрде жүйеге келтіреді.  Бір айта 

кететін жағдай, дер кезінде қолға 

алынған жұмыссыздықпен күрес, 

ең алдымен, жастарды жұмыспен 

қамтып, сол арқылы демографиялық 

қиындықтарымызды жеңілдетуге 

орайлас шешілетін болды. +йтпесе, 

уақытша тауып берілген жұмыс 

орыны, азғантай мал-мүлік тұрғын 

халықты табыссыздықтан, бюджет 

тапшылығынан біржолата құтқара 

а л м а й д ы .  Б ұ л ,  ә с і р е с е ,  қ а з і р г і 

панде мияға байланысты аса қиын 

тарихи кезеңдегі ерекше маңызды 

нар тәуекел.  Мемлекеттік билік 

жауапкершілікті �з қолына алып 

саяси ерік к�рсетуге мәжбүр болып 

отыр. 2021 жылдың �зінде Бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорының 

700 мың салымшысы �з жинағының 

бір б�лігін тұрғын үй алуға, емделуге 

жұмсай алады немесе басқарушы 

компаниялардың иелігіне береді. Біздің 

еліміздің жаңа экономикалық бағыты 

ақылға қонымды, адамдарға ұғымды 

жеті түпқазық қағидаға негізделетін 

болады. Бұл экономикалық қарым-

қатынастарды барлық тараптың 

мүдделерін мұқият ескеріп, осы 

заманға лайықтап қайта құруға 

талпынған үміт. Сонымен қатар осы 

реформа еңбек қатынастарын ашық 

әрі заңды жүргізіп, зейнетақы жүйесіне 

қатысуға ынталандыратын пәрменді 

құралға айналады деп ойлаймын. <з 

бетінше баспана мәселесін шешуге 

т а б ы с ы  ж е т п е й т і н  а з а м а т т а р ғ а 

тиімді әлеуметтік к�мек к�рсетілетін 

болады. Ойда-жоқта орасан қарқын 

ала бастаған пандемияның даму 

процестерін ырықтан шығарып 

алмауға мейлінше зор үлес қосады. 

Қазақстан мемлекетінің мақсаты 

– қоғамды сақтау. Жолдауда халыққа 

жұмыс, бюд жетке табыс беретін 

�ндіруші бизнесті дамыту жолдары 

айтылды. Енді жұмыссыздықты жою 

қолға алынып отыр. Соның арқасында 

бюджеттік түсімдер ең шетін әлеуметтік 

қиындықтарды біртіндеп жеңілдетуге, 

жағдайы т�мен отбасылардың әл-

ауқатын оңалтуға бағытталады. 

Уақыттың ең негізгі �лшемі – 

нәтижелі аяқталған іс. Қазір Президент 

маңыз беріп отырған бұл мәселелердің 

шешімін табуы үшін жауапкершілік 

пен еңбекқорлық қажет.

Ләззат СПАНҚҰЛОВА,
экономика ғылымының докторы,

әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті

ЖАЛҒЫЗ ОТАН – ҚАЗАҚСТАН!

�мірдегі мысалдарды 1991 жылы басталып, 

ұзақ жыл үзілмей, жолынан жаңылмаған әрі 

тұрақты жалғасын тапқан к�ші-қон ұлттық 

стратегиялық саясатының жемісі емес деп 

айтуға бола ма?! К�ш орайындағы кезекті бір 

ұзақ әңгімесін түйіндегенде ағам бір сауал 

тастады: «Отанға шақырып, к�шіріп алып, 

тіршілік етуіңе мүмкіндік беріп, осының бәрін 

Қазақстан не үшін жасады деп ойлайсың?». Іле 

іркілмей �з сұрағына �зі жауап қатады: «Қазақ 

болғаның үшін! Қазақ болып туғаның үшін! 

Отан деген – осы!».

ШЕТЕЛДЕН 
КЕЛГЕН ШAКІРТТЕР

 

Адам �зін іштей қарыздар сезінетін 

дүниелер болады. Сырт қарағанда, жалпыға 

ортақ жайт к�рінгенмен, �з сезінуіңде сәл 

басқашалау. Отаныңның саған жасаған 

жанашырлығы екенін білесің, ішің жылиды. 

+рине, бұл күнде к�п нәрсеге келіспеген тұста 

�з к�зқарас, ұстанымың тұрғысынан екшеп 

қарайсың. Бірақ жеке тағдырыңды �згертіп, 

болашағыңа жол салған орайлы шақтарды 

ұмытпайсың.

Мемлекет шетелдегі қазақ жастарын 

Қазақстанның жоғары оқу орындарына арнайы 

жеңілдікпен оқытуды сонау тоқсаныншы жыл-

дары бастады. +лі де жалғасып жатқан осы бір 

саясат к�штің к�зге к�рінбейтін жалғасы бол-

ды. Екі мыңыншы жылдары шетел қазақ жаста-

рына арналған дайындық курсында жүздеген 

жас оқыдық. К�бі Қытай және Мұңғұлиядан 

келген жастар еді. Бір жылдан кейін дайындық 

курсының оқушыларына түрлі мамандықтарға 

шектеулі орынға оқу гранттары келді. Сол 

арнаулы б�лінген грантқа іліккен жастардың 

болашағы ашылды. Сол тұста оқығанның бәрі 

де �з ісінің маманына айналды. Одан бұрын 

да, кейін де мыңдаған қазақ жастары оқуға 

мүмкіндік алды.

Бұл жай ғана оқу емес еді. Оқу жолдамасы-

мен шекара асып келген әр баланың артынан 

туған-туысы біртіндеп елге оралып, орнығып 

қалды. +рі құжаттанудың жеңілдетілген 

тәртібінің енгізілуі де жақсы орай болды. 

Осылайша, мемлекет оқудың �зін к�ші-қон 

саясатының бір б�лігіне айналдырды.

Қоғам болған соң, к�зқарас қайшылықтары 

болып тұрады. +рқилы пікірлер де қылаң 

береді. Сол бір кездерде «шетел қазақ жастары-

на мемлекеттің жасаған қамқорлығы бізге неге 

жасалмайды?» дейтін де с�здер айтылатын. Не 

айтарыңды білмей, қарадай қысылатынсың. 

Біреудің несібесін тартып алғандай, �згенікін 

жұлып ап саған бергендей ыңғайсыз күйге 

түсетінсің. Енді ой к�зін жіберіп қарасақ, 

бар қазақты Отанына жинау үшін жасалған, 

 сонау хаттан бастау алған саясаттың біз к�рген 

алқауы екен. Бүгінгі күніңнің т�бесінде оты-

рып, егер сол мүмкіндік болмағанда қайтер ем, 

тағдырым қалай түзілер еді деп ойлайсың. Соны 

ойлағанда шетел қазақ жастарын шақырып, 

оқуға орай тудырған саясат мыңдаған адамның 

болашағына негіз болғанын к�ресің. С�з бол-

майтын, тіпті ұмытылып кететін к�ші-қон 

саясатының осындай игілікті тұстары к�п 

болғанын әділдік үшін айту парыз.

 АТАМЕКЕННІҢ 
АШЫҚ ҚҰШАҒЫ

Жақында Президенттің пәрменімен «орал-

ман» «қандас» болып �згерді. «Оралман» 

с�зін �згерту қоғам тарапынан к�п с�з болып, 

ақыры ол с�з де тарихқа айналды. Жұрт ішінде 

шеттен келген қазақтың бәріне «қандас» деп 

қарайды. Асылы, «қандас» дегеніңіз, шетел-

ден келген қазақтың Қазақстан азаматтығын 

алғанға дейінгі аралықтағы заңмен бекітілген 

арнайы мәртебесі. Қандас куәлігін қолына 

алған адам мемлекет тарапынан жасалатын 

жеңілдіктерді пайдаланып, азаматтық алғанға 

дейін әлеуметтік және басқа к�мектерді ала 

алады. Яғни мемлекеттің шетел қазақтарын 

елге әкеліп, қоныстандырудағы айрықша 

саясаты десек болады. Ал азаматтық алған 

адамның «қандаспын» деуге қақысы жоқ, 

елдің толыққанды, теңқұқылы азаматына 

айналады. Ел ішінде болса, біреу біліп айта-

ды, біреу білмей айтады. +п-әдемі әңгіменің 

аяғына «қандасты» қосып отырғанымыз, 

мемлекеттің сыртқы к�ші-қон саясатындағы 

отыз жылға таяу, Тәуелсіздікпен бірге үзілмей 

келе жатқан жұмысының жаңа бір кезеңге 

шығып, жалғасын тауып, бұдан кейін де 

жүйелі жүретінінің к�рінісі іспетті екенін 

аңдағанымызды айту еді. Сонау 1992 жылы 

болған дүниежүзі қазақтарының алғашқы 

құрылтайында баяндама жасаған Н.Назарбаев: 

«Қазақстанның құшағы шетелдегі әр қазаққа 

әрқашан ашық» деген еді. Қарап тұрсақ, 

сол құшақ әлі ашық. Шетелдегі қазақ үшін 

Қазақстанға ашылған қақпа жабылған жоқ. 

Соңғы қазақ �ткенше жабылмас.

2021 жылы Тәуелсіздіктің 30 жылдығы. 
Сол отыз жылдың ішінде менің де 
 Отанымда өткізген 28 жыл өмірім бар. 
Жалқы тағдырыңды өзгерткен – Жалғыз 
Отан! Жер бетіндегі жалғыз!
«Менде жалғыз ана бар – туған Анам,
Менде жалғыз Отан бар – Қазақстан!».

:міржан AБДІХАЛЫҚҰЛЫ, 
журналист

P.S.

соң да, кәсіби және шығарма шылық 

жұмыстарының к�птігіне қарамастан, 

қандастар проблемасымен де айналы-

сты. 2004 жылы Елордада құрылған 

қандастардың «Атажұрт» қоғамдық 

бірлестігінің т�рағасы болып сайланып, 

қандастарға қатысты заңдық, құқықтық 

мәселелерді шешуге аянбай атсалысып 

келеді. 

Б і з д і  с ү й і н д і р е т і н і  –  Д ү к е н 

Мәсімханұлы ның отаншылдығы мен 

табиғи дарыны қабысқан еңбекқор аза-

мат екендігі. 

Covid-19 әлегі онсыз да кері  айнала 

бастаған жаһандану үдерісіне дем 

 берумен бірге, мемлекеттерді �здерінің 

ішкі әлеуетіне ден қоюға, ықтимал 

тәуекелдерге т�теп беру қабілеттерін 

арттыруға итермелейді. АҚШ шашырап 

кеткен �ндірушілік қуатын қайыра елге 

тартудың, Қытай ішкі нарыққа қайта 

басымдық берудің, Еуроодақ сыртқа 

тәуелділіктен арылудың қамына кірісіп 

жатыр. Қысқасы, әлем елдері �здерінің 

мемлекеттік қауіпсіздігі мәселесін 

қайта қарауға мәжбүр болуда.  Мемлекет 

қауіпсіздігі с�з болғанда, еліміздің 

 демографиясы мәселесі алаң тудырары 

жасырын емес. Президентті де «отбасы-

демографиялық жағдай алаңдатып 

отыр». «Бос жатқан жер жау шақырады» 

деген қадымғы жоралғыны былай 

қойғанда, қазіргі экономикамыздың 

табандап, дағдарысқа қарсылығы 

әлсіз, бәсекеге қабілетсіз болуының бір 

ұшы осы жан санымыздың аздығында 

 жатыр.  Жан санының аздығы – 

сұраныстың әлжуаздығы деген с�з. 

Елдегі �ндірістің  �ркен сала алмауы 

да соның кесірі, �йткені жан санының 

аздығы �ндірілмек тауардың �зіндік 

құнын т�мендетуге мүмкіндік бермейді. 

Ғасыр басталғалы бері мемлекеттік 

қауіпсіздік тақырыбында дәстүрлі 

ф а к т о р л а р д а н  т ы с ,  е л д е р д і ң 

«жұмсақ күшінің» әлеуеті, мәдени 

жаңғыртушылық қабілеті, геоорна-

ласуы сынды жаңа ұғымдардың бәсі 

үстеп барады. Еліміз геосаяси тұрғыда 

Еуразияның кіндігіне �те ұрымтал 

орналасқан.  +лемдік алыптар – 

 Ресей және Қытаймен ірге к�ршіміз. 

Қытайдың аса  ір і  стратегиялық 

 жобасы «Жібек жолы экономикалық 

белдеуінің» шығар есігіміз. Ұтымды 

ойната алсақ, таптырмас мүмкіндік! 

Десе де, біз бүгінгі екінші экономи-

ка, әлемдік �ндірістің ошағы, алып 

тұтыну нарығы – Қытай жайында тым, 

тіпті т�тенше аз білеміз. Ал Қытай 

болса, біздің «ішек-қарнымызға дейін 

ақтарып», зерттеп-зерделеп отыр. 

 Демек, қытайтану саласы ақсап тұр. 

Аталған екі олқылықтың орнын 

толтыру дың, әрине, жолдары мен 

тетіктері баршылық. Мәселені шешуде 

күні бүгінге дейін талпыныс та болды, 

игі нәтиже де бар. Десе де, түпкілікті 

нәтиже мәселені Ұлттық масштабта, 

оның құқықтық қырынан қозғағанда 

барып қолға келеді деп санаймыз. 

Дүкен Мәсімханұлы  «Қазақ стандағы 

демографиялық ахуалдың  нашарлауы 

– ерекше назар аударуға тұрарлық 

мәселе» екенін жанымен сезінеді. Ол 

елге келе сала-ақ к�ші-қон, Қытайдағы 

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

мерзімді баспас�здерде  материалдар 

беріп, мәселе к�терген-ді. Бұл  туралы 

оның �зі де  «Түркістан» газетінің 

«Қоныс» қосымшасының жұмысына 

барымды,  жанымды салдым.  +р 

н�міріне салмақты-салмақты бір-екі 

материал берумен бірге, Қытайдағы 

қазақтардың к�ші-қонына қатысты �те 

�зекті, түйткілді мәселелерге жауапты 

1985 жылы Пекин университетіне ассистенттер аспирантурасына барғанда Бейжің Ұлттар 
университетінде оқып жүрген жас Дүкенмен таныстым. 1987 жылы ол университетті озат 
бітіріп, мен қызмет ететін Шыңжаң қоғамдық ғылымдар академиясының Ұлттар әдебиетін 
зерттеу институтына ғылыми қызметкер болып келді. Содан бастап етене араластық. 
Дүкен екеуміз тарихи Отанға бір мезгілде оралдық. 1993 жылдың көктемінде мен 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы Ш.Ш.Уәлиханов атындағы  Тарих және 
этнология институтына докторантураға келдім, ол әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті Шығыстану факультеті қытайтану кафедрасына қытай тіл-әдебиеті 
мұғалімі болып келді. Тәуелсіз Қазақстанға оралумен Дүкен екеуміздің өміріміз, 
тағдырымыз түбегейлі өзгерді. Елдегі бостандық Дүкен Мәсімханұлының талан-
тын одан сайын аша түсті. Ол білікті ұстаз, зерделі ғалым және дарынды ақын 
ретінде қоғамға тез танылумен қатар, оның ұйымдастырушылық қабілеті 
де ашыла түсті. 1999-2002 жылдары аталған оқу орнында кафедра 
меңгерушісі қызметін атқарды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 қарашадағы №698 
Жарлығымен Қазақстанда «Еңбек күні» мерекесі белгіленген болатын. 
Ол қыркүйек айының соңғы жексенбісінде атап өтіледі. Қазір еңбек күні 
Қазақстанда кеңінен насихатталып жүр. Еңбек күні қарсаңында Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдаудағы еңбек мәселесін көтергені 
де назардан тыс қалмасын деген оймен аз-кем пікірімізді білдірсек дейміз...

тұлғалардан сұхбат алып, мәселенің 

оңтайлы шешілуіне ықпал еттім» 

деп еске алады. Дүкен Мәсімханұлы 

 2003-2019 жылдары ҚР Президенті 

жанындағы Ұлттық кеңесте қандастар 

және к�ші-қон мәселелері бойынша 

мүше болып табаны күректей 16 жыл 

қоғамдық қызмет атқарып, аталған 

саланың ұңғыл-шұңғылына терең бой-

лап, осы тақырыптың «жілігін шағып, 

майын ішкен» азамат. Сондықтан с�з 

болып отырған мәселенің түйткілді 

тұстарын к�рсетіп, оның ыңғайлы 

шешілуінің тиімді жолдарын меңзеп, 

о л а р д ы  т е о р и я л ы қ ,  қ ұ қ ы қ т ы қ 

негіздемелермен қамтып та отырды. 

«К�ші-қон заңы ның» кемелденіп, 

қ а н д а с т а р  т у р а л ы  м е м л е к е т т і к 

саясаттың жетіле түсуіне пәрменді 

үлесін қосты. 2004 жылы Астана 

қаласында құрылған оралмандардың 

«Атажұрт»  қоғамдың бірлестігіне 

бірауыздан т�раға болып сайланған 

ол «Қоянды» �ңірінен қандастардың 

қоныстануына арналған жер аумағын 

шешуге, бүгінгі «Қоянды» ауылының 

бой к�теруіне барынша атсалысты. 

Қытайдағы реформа барысын к�збен 

к�ріп, бастан �ткерген азамат ретінде 

де, Отанға оралған соң, тұрақты түрде 

қытайтану мәселелерімен айналысқан 

 маман ретінде де сол елдегі экономикалық, 

әлеуметтік реформалардың қыр-сырына 

қанық маман. Ол елге оралған бетте-ақ 

«Ана тілі», «Егемен Қазақстан», «Жас 

Алаш», «Zaman-Қазақстан», «Азия», 

«Түркістан»,  «Парасат»,   «Алматы 

а қ ш а м ы »  с ы н д ы  б а с ы л ы м д а р д а 

Қытай туралы танымдық мақалалар 

мен сұхбаттары арқылы еліміздегі 

қытайтану ғылымының қалыптасуы 

мен жүйеленуіне елеулі үлес қоса білді. 

90-жылдардың ортасы дипломатиялық 

қырсыздықтан Қытаймен визасыз  режим 

қабылданып, кесірінен елге «қара н�пір» 

ауғанда, бұл мәселеге сол кездегі ҚР 

Жоғары кеңес депутаттарының наза-

рын аударып, алып к�ршімен  «визалы 

тәртіпті» қалпына келтіруге септескенін 

жақсы білеміз. Осы еңбектері еленіп, 

2001 жылы Елбасының қабылдауын-

да болды. Онда да ол жеке басының 

қамын емес, қандастардың к�ші-қоны, 

квотаның саны мен жәрдемақы м�лшері, 

Қытаймен қарым-қатынастың түйткілді 

мәселелеріне қатысты ұтымды ұсыныстар 

айтты.

Нәбижан МҰҚАМЕТХАНҰЛЫ, 
тарих ғылымының докторы, 

профессор, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың жанындағы 

«Қазіргі заманғы Қытайды зерттеу 
орталығының» директоры

Құрмет ҚАБЫЛҒАЗЫҰЛЫ,  
экономист-ғалым, қытайтанушы

да Бейжің Ұлттар
иверситетті озат 
ң Ұлттар әдебиетін
е араластық.

мінде мен
ындағы Тарих және

Қазақ ұлттық 
әдебиеті 
міріміз, 

ң талан-
ақын 
ті

ҚАНДАСТАН 
ҚАЛАУЛЫ КЕРЕК

МЕМЛЕКЕТ МАҚСАТЫ – 
ҚОҒАМДЫ САҚТАУ

ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН
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ANA TILI О Й Т О Л Ғ А М

Біз �зіміз �мір сүріп отырған заманды 

барынша терең танып, �мір сүрудің дұрыс 

жолын таңдау үшін, �зіміздің  тарихымыз 

б е н  м ә д е н и е т і м і з д і ,  д а н ы ш п а н -

ойшылдарымыздың, бабаларымыздың 

ғибратқа толы еңбектері мен �сиеттерін 

бойымызға терең сіңіріп, сол идеялар 

мен қағидаларды басшылыққа алып 

отырғанымыз ж�н.  Сондай құнды 

мұралардың иесі, биылғы жылы мерей-

тойлары әлемдік деңгейде тойланып 

жатқан ұлтымыздың мақтаныштары – 

ғұлама ойшылдарымыз әл-Фараби мен 

Абай. Абай мен әл-Фараби әртүрлі дәуірде 

�мір сүргенімен, екеуінің айтқан ғибратты 

с�здерінің арасында үлкен үндестік бар. 

+л-Фараби мен Абайдың ой-толғамдары 

халықтың үлкен мұрасы. 

+л-Фараби бабамыз Аристотельден 

кейінгі дүниежүзі білімі мен мәдениетінің 

екінші ұстазы атанған данышпан, энци-

клопедист ғалым, астрономия, астро-

логия, математика, логика, музыка, 

 медицина, табиғат ғылымдары, социо-

логия, лингвистика, поэзия, риторика, 

философия ғылымдарын меңгеріп, осы 

ілімдер хақында арнайы 200-ге жуық трак-

таттар жазған. <кінішке қарай, осынау 

ұшан-теңіз рухани туындылардың к�бі 

жоғалып, біздің заманымызға тек 40 шақты 

еңбегі ғана жеткен. +л-Фараби мұраларын 

зерттеуге еліміздің атақты ғалымдары 

+.Марғұлан, А.К�бесов, Р.Бердібай, 

А.Қасымжанов, +.Дербісәлі, тағы басқа да 

ғалымдар атсалысты. +сіресе, елу жылдан 

аса �мірін әл-Фараби бабамызды зерттеуге 

арнап, әл-Фараби сынды ұлы ғұламаның 

есімін қазақ топырағына қайта оралуына 

ерекше еңбек еткен үлкен ғалым, Қазақ 

КСР Ғылым академиясының академигі, 

профессор Ақжан Машановтың еңбегі 

орасан зор. Ол соңғы демі таусылғанша әл-

Фараби мұрасын зерттеп, оның ғылыми, 

�мір тарихын жасауда теңдесі жоқ мұра 

қалдырды. Қазақтың дүниетанымдық 

пайымдауларын сабақтастыра отырып, 

фарабитану методологиясының ғылыми-

ислами негізінің бағдарламасын жасады.

Қазақтың ұлы тұлғалары Абай мен 

әл-Фараби әртүрлі замандарда �мір 

сүргенімен және Абайдың ұлы ойшыл 

әл-Фарабидің еңбектерімен таныстығы 

ж�нінде нақты ақпараттың жоқ болуы-

на қарамастан, олардың еңбектері мен 

�сиет етіп қалдырған ғибрат с�здерінің 

мағынасы бір-бірімен тығыз байланысты. 

Ғұлама, кемеңгер ойшылдарымыздың 

шығармашылығына назар аударсақ, 

ұрпаққа қалдырып кеткен даналық ой-

толғамдары әртүрлі с�збен жеткізілсе де, 

айтар ойлары, к�здеген мақсаттары бір 

екенін к�реміз. Ұлы Абайдың Шығыс 

әдебиетімен кең таныс болғаны, оның 

атақты шайырлардың туындыларын ер-

теден оқып, бойына сіңіргені баршамызға 

мәлім. +сіресе, ол түркі, парсы тілінде 

жазған кемеңгер ойшылдар  Фирдоуси, 

Сағди, Хафиз, Науаи, Физули кітаптары 

арқылы Шығыс елдерінің аңыз, тарих, 

мифтерін танып біліп, ғибрат алған. Ал 

Шығыстың ұлы ғалымдары мен ойшылда-

ры +бу +ли ибн Сина (Авиценна), Беру-

ни, Бозжани, Омар Хаям және т.б. �здерін 

Әр заманның ғасырға бергісіз 
біртуар адамдары  болады. 
Тұңғыш Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаев «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласында: 
«Ұлы дала әл-Фараби мен 
 Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, 
әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары 
мен Абай және басқа да көптеген 
ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге 
әкелді» дей келе, тарихи сананы 
жаңғырту үшін, алға даму үшін ең 
алдымен ұлтымыздың ұлы ойшыл-
дары мен қаһармандарын үлгі тұтуға, 
олардың өнегелі өмірі мен артына 
қалдырған құнды еңбектерін, 
пайымды ой-пікірлерін елге, 
әсіресе жас ұрпаққа кеңінен 
насихаттау керек екеніне 
ерекше тоқталды. Мемлекет 
басшысы Қ.Тоқаев Қазақстан 
халқына 2019 жылғы Жолдауында: 
«Ендігі жылы бәріміз әл-Фарабидің 
1150 жылдық, Абай Құнанбайұлының 
175 жылдық мерейтойларын атап 
өтеміз. Мерейтой барысында 
ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама 
тұлғаларымыздың еңбектерін халық 
арасында дәріптеуіміз керек. Ел өмі-
ріндегі осындай елеулі оқиғалар жас 
ұрпақты нағыз отаншылдыққа тәр-
биелеуге жол ашады» деген болатын.

+бу Насыр әл-Фарабидің шәкірттеріміз 

деп есептеген. Ортаазиялық философ, 

ғалым +бу +ли ибн Сина �з туындыла-

рында әл-Фарабидің шығармаларын пай-

даланып, «бұрын еш түсіне алмай жүрген 

Грек метафизикасын толығымен осы 

әл- Фарабидің кітабын оқып түсіндім» 

деген екен. Бұдан шығатын қорытынды 

– Абай тек қазақ ауыз әдебиетінің ора-

сан байлығымен ғана емес, Шығыс 

шайырларының шығармаларын бой-

ына сіңіріп, солар арқылы әл-Фараби 

еңбектерімен де таныс болған деп 

тұжырымдауға болады.

+л-Фараби мен Абай шығармаларының 

үндестігін, ұқсастығын к�птеген ғалымдар 

зерттеген. Соның ішінде екі ойшылдың 

арасын тарихи сабақтастықпен жалғастыра 

білген, «+л-Фараби және Абай» пробле-

масын зерттеумен шұғылданған атақты 

ғалым А.Машанов: «+л-Фараби мен Абай 

арасын жақындастыру, оларды үндестіру, 

біздің халқымыздың мың жылдық рухани, 

мәдени-рухани дүниесін тірілту деген с�з. 

Демек, бұл зор мақсатты халықтық іс деп 

білу керек… Ал осы екі алып тұлғаны же-

ке-жеке тануда едәуір істер атқарылғаны 

рас. Бірақ бұлардың арасын жалғастырып 

тұрған ғажайып нәзік,  тамаша берік 

 рухани жіпті біз әлі таба алмай жүрміз: 

бірақ оның барын анық сезсек те, оны 

«к�руден» әлі шалғай жатырмыз» дейді. 

А.Машановтың Абайдың 150 жылдық 

тойы қарсаңында жазған «+л-Фараби 

және Абай» атты кітабы �зінің мән-

мағынасымен, ойшылдық, талдау болжам-

дарымен аса құнды, халқымыздың мың 

жылдық мәдени тарихының бар екендігін 

зерделеп, Абай дүниетанымының бастауы 

орта ғасырлық, араб, Шығыс елдерінде 

жатқандығын, оның к�ш бастаушысы 

ұлы бабамыз әл-Фараби болғандығын, 

с�йтіп, дана бабаларымыздың арасын 

жалғастыратын ғылымның даңғыл 

 жолын ашып, мың жылдан астам уақыт 

�ткен әл-Фарабиден кейін, оған ой-�рісі 

жақын  парасаты кең, ойшыл Абай екенін 

дәлелдеген еңбек болды. 

дүниетанымына тікелей ықпал еткені ұлы 

ақынның шығармаларынан к�рініп-ақ 

тұр,  дегенмен, бұл әлі де терең зерттеуді 

қажет етеді, Абай жолын келешекте 

кеңейтіп, адамдық, шындық жолы – Фа-

раби мен Абай жолы деп тануымыз ке-

рек…» дейді Ақжан Машанов.

А р а б т ы қ - м ұ с ы л м а н д ы қ  Ш ы ғ ы с 

мәдениеті – әл-Фараби мен Абай үшін 

бірдей рухани бастау, олардың арасын 

жалғастыратын арқау, үндестік. +л-

Фарабидің философиялық ойлауларының 

б а с т а у ы  а д а м д а р д ы ң  ж а н  д ү н и е 

үндестігінен, әдемілік пен сұлулықтан, 

қайырымдылықтан, әділдік пен бақыттан 

басталса, Абайдың ойлау тұжырымдамасы 

�з бастауын адамды бағалау,  оның 

бақыты мен адамдық болмысының мәнін 

қарастырудан тұрады. Абай мен Фарабидің 

үндестігін с�з еткенде, ең алдымен, екі ұлы 

ойшылға ортақ «жан қуаты» немесе Абай-

ша айтқанда «�зін танымақтық» жайында 

к�зқарасына назар аудару қажет. «Жан 

қуаты» ж�ніндегі философиялық ілімнің 

алғашқы қадамы сонау ерте заман фило-

софтарынан бастау алса, оны �з заманын-

да ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған 

Фараби еңбегін ерекше атауға болады. Бұл 

ілімге қазақ топырағында алғаш Фараби 

бойласа, әрі қарай оның ізін жалғап, терең 

барлап барған Абай болды. +л-Фарабидің 

еңбектерінде «жан қуаты» ж�нінде 

қолданған ұғымдар Абайдың 7,27,43-ші 

қара с�здерінде жиі қайталанады. +л-

Фараби мен Абайдың жердің жаратылуы 

туралы ойлары, түсініктері де үндес. +л-

Фараби �зінің математикалық трактат-

тарында «8» санына баса назар аударса, 

Абай «Сегіз аяқты» жазған. +л-Фарабидің: 

«+рбір адамның әлемде �з орны бар»  деген 

тұжырымын, Абай «Сен де бір кірпіш 

дүниеге, кетігін тап та бар қалан» деп 

әрбір адам баласының �мірде �зінің орны 

барын айтып �ткен. Идеялардың мұндай 

�зектестігін әрі қарай жалғастыра беруге 

болады. Абай мен Фарабидің үндестігін 

с�з еткенде, тағы бір айта кететін жайт, 

Абайдың қара с�здерінде Фараби айтқан 

ойлар к�рініс табады. Біріншіден, Абай 

жан, ой, дін, ынсап, ләззат, ақыл, түйсік, 

ғылым, білім, құмарлық, еңбек, талап, 

ұят, ар, намыс, махаббат, қайрат, ашу-ыза, 

қуат, т.б. философиялық категорияларды 

терең зерттеп, мән-мағынасын айқындап 

к�рсеткен. Сол себепті, Абайдың қара 

с�здерін философиялық трактат деп 

айтуға болады. Екіншіден, Абай Фараби-

ден кейін, арада мың жыл �ткен соң қазақ 

топырағында Сократ, Платон,  Аристотель, 

Аристодем еңбектерін терең оқып, �зінің 

ой-тұжырымдарын жасай білген.

Ұлы ойшылдарымыз Фараби мен 

Абайдың рухани әлемі – ерекше бір 

тылсым дүние, олардың негізгі зерттеу 

объектісі – адам. Адамның эстетикалық, 

этикалық бет пернесі,  арманы мен 

мақсаты, �мірінің мәні, болмысы мен 

пайымдық ой-пікірлерінде адам тәрбиесі 

ерекше орын алған. Ол «адамға ең 

бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, 

тәрбиесіз берілген білім адамзаттың 

қас жауы» деп, оқып-білім алу, ғалым 

адам болу мәселесін тәрбиемен тығыз 

байланыс тырады. Тәрбие мәселесін әл-

Фараби осындай кең мағынада түсіне 

отырып, тәрбиенің жалпы халықтар 

мен қала тұрғындарының �мірінде ала-

тын орнын, атқаратын р�лін жоғары 

бағалайды. Дұрыс тәрбие берілмеген 

халықтар мен қала тұрғындары «надан» 

халықтар  немесе қала тұрғындары деп 

аталып, ондай қалалардың түрлері, 

адамдарында кездесетін нашар мінез-

құлық, іс-әрекеттер сипатталады.

+л-Фараби тәрбиенің, оның 

ішінде еңбек тәрбиесінің теория-

сы ғылымға негізделуі қажет деп 

санай келе, оқу-ағарту мен тәрбие 

туралы, еңбек мәдениеті туралы 

ілім жасады. «Еңбектің �зі – �нер. Ал 

еңбек тәрбиесі сол �нерден туындайды, 

әрбір адамды еңбекке баулиды, еңбек 

шеберлігіне үйретеді. Олардың еңбек ету 

дағдысын қалыптастырады» дейді  Фараби. 

Ол еңбек �мір сүрудің негізі, адамзат 

тіршілігінің мәңгілік, табиғи шарты деп 

қарастырады. +л-Фарабидің пікірінше, 

оқу, тәрбие, білім алу, еңбек ету, ғылым 

адамы болу адамгершілік және еңбек 

тәрбиесіне тығыз байланысты. Фараби ең 

алғаш еңбекті, таза еңбекті, адал еңбекті 

тәрбиенің алғы шарты деп есептейді.

Абай да �з шығармаларында «адал 

еңбек» деп аталатын ұғымға ерекше 

мән береді. «Адал еңбек, мал таппақ, 

жұртқа жақпақ» деп ақын адал, шынайы 

еңбектің адам �мірінде зор орын алаты-

нын, адамның азамат ретінде қалыптасуы 

үшін басты қызмет атқаратынын, 

еңбек адамның жан дүниесін мейірімге 

б�лейтінін, ал «еңбектің қадірін білмейтін 

жалқаулар, еріншектер, олар талапсыз, 

жігерсіз, ұяты т�мен адамдар болып 

келеді» деп тұжырымдайды. Қорытып 

айтқанда, ақын еңбекті ең жоғары 

игіліктің к�зі, адам қарекетінің ең биік 

�лшемі, халыққа қызмет етудің, намысын 

қорғаудың басты к�рсеткіші деп білді. 

Адамның тұлға ретінде қалыптасуында 

адал еңбектің, �скен ортаның, тәрбиенің 

р�лі ерекше екеніне мән бере отырып, 

ұлы Абай әр адамның �зіне-�зі есеп 

беріп отырғаны ж�н деген ойды айтады. 

Ол �зінің он бесінші с�зінде осы ойды 

былайша қорытады: «Есті кісілердің 

қатарында болғың келсе, күніне бір 

мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең 

болмаса айында бір �зіңнен �зің есеп ал! 

Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі �міріңді 

қалай �ткіздің екен, не білімге, не ахи-

ретке, не дүниеге жарамды, күнінде �зің 

�кінбестей қылықпен �ткізіппісің? Жоқ, 

болмаса, не қылып �ткізгеніңді �зің де 

білмей қалыппысың?». Бұл жерде Абай әр 

ұлы ойшылдары сияқты Абай қоғамның 

жақсарып, жаңғыруына адамдардың 

ар-ұжданын жетілдіру жолымен жетуге 

болады деп сеніп, халқын сол жолға 

салсам, халқыма мол пайда келтірсем 

деп ойлаған. Абай дүние үнемі �згеріп 

отырады, дамып отырады деп есептейді. 

Ақынның «Қартайдық, қайғы ойладық, 

ұйқы сергек» деп аталатын �леңінен 

 бастап, жиырмасыншы, отыз жетінші, 

отыз сегізінші қара с�здерімен, «Алланың 

�зі де рас, с�зі де рас» деп келетін �леңінде 

және тағы да басқа шығармаларында даму 

идеясы к�рініп отырады. Абай Жара-

тушыдан басқаның бәрі бұл жалғанда 

дамиды, �згеріске ұшырайды, ал қоғам 

ұрпақтардың үнемі жаңарып отыратын 

мекені деп есептеген. +л-Фарабидің 

философиялық, әлеуметтік-этикалық 

ой-тұжырымдары да ұлы Абайдың 

еңбектерінде жалғасын тапты. +л-

Фараби «Интеллект мағынасы жайында» 

деп аталатын еңбегінде адамның пайым-

парасат мүмкіндігін жан-жақты талдап, 

оны «потенциалды интеллект», «акту-

алды интеллект», «жүре келе дарыған 

интеллект» сияқты философиялық 

категорияларға б�ліп талдайды. +л-

Фараби «жүре келе дарыған интеллект» 

туралы «адам туғаннан ақылды, білімді 

болып тумайды, интеллект �зі жүре келе, 

естіп, к�ріп, оқып барып қана дамиды» 

деп тұжырымдайды. Бабамыздың ин-

теллект туралы айтқан ойларын мың 

жылдан кейін, ұлы Абай �зінің «Он 

тоғызыншы с�зінде»: «Адам ата-анадан 

туғанда есті болмайды: естіп, к�ріп, 

ұстап,  татып ескерсе, дүниедегі жақсы, 

 жаманды таниды-дағы, сондайдан 

білгені, к�ргені к�п болған адам білімді 

болады. Естілердің с�зін естіп жүрген кісі 

�зі де есті болады. Сол естілерден естіп, 

білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман 

дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, 

сонда адам десе болады» деп тереңдете 

түседі. 

+л-Фараби: «Ақыл-парасат күші – 

адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым 

мен �нерді ұғынуына және жақсы мен жа-

манды ажыратуына к�мектесетін күш» деп 

ескертеді. +л-Фараби �зінің «Қайырымды 

қала тұрғындарының к�зқарастары» атты 

философиялық трактатында «Қайрат», 

«Ақыл» және «Жүрек» сияқты ұғымдарға 

түсінік бере келіп: «Жүрек – басты мүше, 

мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі 

билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да 

басты мүше, бірақ мұның үстемдігі бірінші 

емес» дейді. +л-Фарабидің «Қайрат», 

« А қ ы л »  ж ә н е  « Ж ү р е к »  ж � н і н д е г і 

философиялық ой-пікірі Абайдың «Он 

жетінші с�зінде» �зінің толық жалғасын 

табады. Абайдың осы с�зінде «Қайрат», 

«Ақыл» және «Жүрек» үшеуі әрқайсысы 

�зін мықты  санап, айтысып, таласып, 

ақыры «ғылымға» келіп жүгінеді. Сонда 

«ғылым» бұл үшеуіңнің де айтқандарың 

рас, үшеуің де қажетсің: «Ей, Қайрат, 

сенсіз ешнәрсенің болмайтұғыны да рас, 

бірақ қаруыңа қарай қаталдығың да мол, 

пайдаң да мол, бірақ залалың да мол, 

кейде жақсылықты берік ұстап, кейде 

жамандықты берік ұстап кетесің, соның 

жаман» дейді. Бұдан кейін «ғылым» 

«Ақылға»: «Жаратқан тәңіріні де сен 

танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын 

да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, 

амал да, айла да – бәрі сенен шығады. 

Жақсының, жаманның – екеуінің де 

сүйенгені, сенгені – сен; екеуінің 

іздегенін тауып беріп жүресің, соның 

жаман» депті. Бұдан кейін Абай, әл-

Фарабидің жоғарыдағы пікіріне 

сүйеніп: осы үшеуің басыңды қос, 

бәрін де «Жүрекке» билет, – деп 

ұқтырып айтушының аты «ғылым» 

екен. – Осы үшеуің бір кісіде 

менің айтқанымдай табылсаңдар, 

т а б а н ы н ы ң  т о п ы р а ғ ы  к � з г е 

сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің 

ала болсаң, мен «Жүректі» жақтадым. 

Құдайшылық сонда: қалпыңды таза 

сақта, Құдай тағала қалпыңа әрдайым 

қарайды деп кітаптың айтқаны осы» 

дейді. Абай �зінің он т�ртінші 

қара с�зінде де: «Тірі адамның 

жүректен аяулы жері бола 

ма?» деп сұрақ қойып, соған 

�зі жауап берген. Оның жауа-

бын талдасақ, жүректі – адам 

ең мықты, батырдың – баты-

ры, жүрекпен айтылған с�з – 

ең дұрыс с�з дейді. Сондықтан 

да әр уақытта жүрегімізді тыңдап, 

әр іс-әрекет алдында жүрегімізге 

үңілгеніміз дұрыс, – деген қорытындыға 

келеді. 

Ғұлама әл-Фараби мен Абай – 

қазақ топырағынан шыққан әлемдік 

деңгейдегі кемеңгерлер. Олар күллі адам-

зат баласына ақыл-ойдың жемісін сый-

лады. Біз әл-Фараби, Абай сынды ұлы 

тұлғалар еңбектерінің мемлекетіміздің 

тәуелсіздікті нығайту, ұлт тұтастығын 

ұйыстыру,  жастарды отансүйгіштікке, 

п а т р и о т и з м г е ,  б і л і м д і л і к к е , 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеудің негізі 

екенін ұмытпауымыз керек. +л-Фарабиді 

таныған, Абайды терең түсінген ұрпақ 

�зінің ұлттық рухын жоғары ұстайды, 

қиын-қыстау кезеңдерден дұрыс жол 

тауып, еліміздің алға дамуына барынша 

үлес қосады. Сондықтан да біз үшін бұл 

мерейтойлардың маңызы ерекше. Бұл 

тарихи даталарды ақыл-парасатпен, 

салиқалы деңгейде �ткізуге баса мән 

беру керек. Негізгі мақсат – ұлтымыздың 

мақтаныштары – Ұлы ойшыл әл-Фараби 

мен дана Абайдың тағылымын жастардың 

санасына сіңіру, ұлы тұлғаларымыздың 

ой-толғамдарын кеңінен дәріптеу. 

Тойдың �зегі – әл-Фараби мен Абай 

мұрасын  насихаттау арқылы қазақты 

ә л е м г е  т а н ы т у .  Ұ р п а қ т ы ң  б о й ы -

на ұлы бабаларымыздың еңбектерінің 

биік тағылымын сіңіру.Бұл тойлардан 

қандай үлгі-�неге алдық, жас ұрпаққа 

ұлы бабаларымыздың терең мағыналы 

ғибратты ойларын таныта алдық па? Біз 

той барысында осындай сауалдарға жауап 

алуымыз керек. Сонда ғана той мақсаты 

орындалды деп айтуға болады.

 НҰР-СҰЛТАН 

TILI О Й
сырға бергісіз 
ы болады. 
нтіміз 

Ұлы даланың 
мақаласында: 

араби мен 
мен Бейбарыс,
ылай, Кенесары 
асқа да көптеген 
ғырын дүниеге 
, тарихи сананы

алға даму үшін ең 
ыздың ұлы ойшыл-
мандарын үлгі тұтуға,

өмірі мен артына
ы еңбектерін, 
ірлерін елге, 
ққа кеңінен 
к екеніне 
ы. Мемлекекет т
ев Қазақстан ан 
ылғы Жолдауындында: 
ріміз әл-Фарабидіидің ң 
бай Құнанбайұлыныңың 
ейтойларын атап 

й барысында ҰЛЫ ОЙШЫЛДАР 

Қуаныш АЙТАХАНОВ,       
қоғам қайраткері

Ол екі ойшылдың арасын  тарихи 

сабақтастықпен жалғастырушы 

Қазандағы Маржани медресесінде 

�зінің «<ткен бабалар �мірінен» 

атты кітабында әл-Фарабиді терең 

зерттеп, ұлы ойшылдың фило-

софия, музыка, жаратылыстану 

ғылымдары туралы трактаттарынан ар-

наулы дәрістер оқыған мұсылман-діншіл 

Шағабутдин әл-Маржани деген пікірге 

келеді. Ал Ш.Маржанидің шәкірттері 

Абайға медреседе оқыған жылдарында 

дәріс берген. Абайдың Маржаниды к�п 

оқығандығы ж�нінде мәліметтер бар. Ұлы 

Абай әл-Фарабиді білді деген дәлел Ақжан 

Машановта осылай қалыптасқан. +рине, 

бұл мәселе әлі де нақтылауды, 

байып ты зерттеуді талап етеді. 

« А р а б - м ұ с ы л м а н д ы қ 

Шығыстың,  сондай-

ақ әл-Фарабидің Абай 

ұлттық ойлау ерекшелігі ұлы ойшылдарды 

терең тебіреніске түсірген. <йткені адам 

мәселесі, олардың қарым-қатынасы, �мірі 

мен тұрмысының мәні философияның 

негізгі �зегін құрайды. Дана Абай адам 

проблемасының қоғамдық, рухани, 

этикалық, эстетикалық жақтарына кең 

ауқымда жан-жақты қарайды. Ал бұл 

мәселелердің бір-бірімен тығыз байла-

нысты екендігіне ешқандай күмән жоқ. 

Абай адам табиғатын этикалық түрғыда 

қарай отырып, оның тұтас алғандағы 

кісілік қалпын, ұжданды, «сегіз қырлы, 

бір сырлы» сырбаз адам, яғни кемеліне 

жеткен «толық адам» ретінде к�рсетеді. 

«...Адам деген даңқым бар» дейді Абай. 

Сол арқылы ол неден қашық, неге асық 

болуы керек екеніне тоқталып, жақсылық 

пен жамандықтың, надандық пен имансыз 

адамның шынайы мәнін ашып береді.

+ л - Ф а р а б и д і ң  е ң б е к т е р і  м е н 

адам �зіне сыни к�збен қарап, күнделікті 

істеген ісіне талдау жасап, жауап беруі 

арқылы, �зінің �мірдегі орнын тауып, 

соған лайықты әрекет жасау керектігі 

 туралы айтады. Абай �зінің қырық үшінші 

с�зінде, адамның тұтыну мүмкіндіктері 

туралы толғана келе, бұл мәселеде шама-

дан тым аспай, қанағатшыл болу керек 

екендігіне тоқталады: «+рбір жақсы 

нәрсенің, �лшемі бар, �лшемінен асса 

– жарамайды. <лшемін білмек – бір 

үлкен керек іс… Ішпек, жемек, кимек, 

күлмек, к�ңіл к�термек, құшпақ, сүймек, 

мал жимақ, мансап іздемек, айлалы 

болмақ, алданбастық – бұл нәрселердің 

де �лшемі бар» деп �сиет айтады. Ал 

оның таразысы – ұят пен ар. Ары мен 

ұяты бар адам әрқашанда қанағатшыл 

және адамгершілігі мен кісілігі жоғары 

дәрежеде болады деген пікірге тоқтайды. 

+л-Фараби мен Шығыстың басқа да 

Ерлігі аңыз болған Қасабай батыр
ЗЕРДЕЗЕЗЕЕЗЗЗ

Ер Қасабай дегенде к�з алдыңызға алдымен 

Алак�л-Балқаш ойпатында �ткен атақты Аңырақай 

шайқасы елестейді.  Семсер тағынып, найза 

ұстайтын Тоқпақ руының ер-азаматтарын маңына 

топтастырған 17 жасар Қасабай осы шайқаста 

ерекше к�зге түседі. Хан ордасының бас сардары 

Қабанбай қолына қосылған  соң, т�зімділігі май-

дан даласындағы жағдайды жіті бағамдайтын 

тапқырлығы, ұрымтал тұсты қалт жібермейтін 

қырағылығы арқылы тез танылады. 

Қасабай батыр ХVІІІ ғасырдың басында  

қазіргі Алак�л ауданындағы К�ктұма  елді 

мекенінде  дүниеге келген. Орта жүздегі  

Найман руы Қаракерей тармағының Тоқпақ 

атасынан шыққан.  Қасабай батыр қазақ 

елін жоңғар  хандығынан азат ету жолындағы 

күреске белсене қатысып, Қабанбай батырдың 

серігі, мыңбасы болған адам. Аңырақай шайқасы 

мен Сайрам соғысында жоңғар батырларымен 

болған жекпе-жектерде жеңіске жеткен.  Қасабай 

батырдың әкесі Шақардан 5 ағайынды ұл дүниеге 

келген. Шақардың бірінші әйелі Торқабикеден  

Ырысбай, Қасабай  туады. Шақардың екінші әйелі 

Қазынабикеден  Жауқашар, Оразбақ және Ноғас 

туады. Халық оларды «Бес Шақар» дейді.

Абылай ханның ақылшы серігі болған әйгілі 

Бұхар жыраудың:

Қасабай, Ш�рек пенен батыр Жанбай,

Айқасты ата жаумен жан-жақты.

Баймұрат, Тентек батыр, балуан Қасым,

Бұлардың маңайына жан батпады, – деген  жыр 

толғауынан  Қасабай батырдың  ерекше күш иесі 

болғанын  аңғаруға болады. 

Қасабай батыр із кесіп, жаудың келіп-кететін 

бағытын біліп отырған. Ұйымдастырушылық қабілеті 

де зор, с�зге шешен, айтқанына берік әділдігі айқын 

жан. Ол ешқашан мінген атын тұсамаған және 

арқандамаған. Керек еткенде жануары қасынан 

табылған.  Бірде Уақ батыры Баян, Байғана Ш�кімән 

және тоқпақ Қасабай намаз оқып отырғанда аттары 

қашып кетіпті. Сонда серіктер Қасабайға:

– Құдіретіңді к�рсетші! – депті. Батыр күбірлеп 

жі герлі с�здер айтқанда жануарлар �з иесіне оралған 

екен. 

Бірде Абылай хан Тарбағатай �ңірін басып ал-

ған жоң  ғарларды атамекенімізден қайтсек қуып 

шы  ғамыз деп, бір топ батырларды шақырып кеңес 

құ рады. Осы жайында Кәрібай ақын былайша 

жырлаған екен:

Қабанбай, ер Б�генбай, батыр Барақ...

Бердіқожа, Қасабай, батыр Жантай,

Қаз дауысты Қазыбек, �ңкей саңлақ...

Барлығына Қабанбай қолбасы боп,

Айқасты ата жаумен бірнеше рет...

«Шорға соғысы» аталған осы сексен күнге 

созылған ұлы шайқаста аттары аталған батырлардың 

мерейі үстем болып, Тарбағатай, Құлыстай �ңірлерін 

азат етеді.

«<з ұлын, �з ерлерін ескермесе, ел-тегі қайдан 

алсын кемеңгерді» деп Жетісудың жыр дүлдүлі, 

Ілияс Жансүгіров айтқандай, ел мен жер тағдыры 

талқыға түскен тұста, басын тәуекелге байлап, 

«егеулі найзасын» қолына алып, жауға қарсы шапқан 

Қасабай батырдың ерлік жолы және қазақ халқының 

барлық баһадүр қаһармандардың ерлігі мен �рлігі, 

ақылы мен парасаты, қайсарлығы мен т�зімділігі 

ұмытылмайды. Олардың есімі бүгінгі және ертеңгі 

ұрпақ үшін қастерлі де қадірлі ұғым. 

М.ҚАЛИЕВА,
Қабанбай батыр атындағы тарихи-�лкетану 

музейінің экскурсия жүргізушісі 
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2 0 1 9  ж ы л ғ ы  О м б ы  о б л ы с т ы қ 

мем лекетт ік  мұрағатына ғылыми 

іссапар  барысында әкелінген архив 

құжаттарынан барша қазақ халқының 

назар аударатын жаңа дерек табыл-

ды. Бұл дерек қазақтың к�рнекті 

мемлекет қайраткері Қаз дауысты 

Қазыбек би мен оның ұлы Бекболат 

биге қатысты. Қазыбек би Келдібекұлы 

Орта жүзде ерекше еңбегімен к�зге 

түскен к�рнекті мемлекет қайраткері. 

XVII-XVIII ғасырларда ұлт тағдырына 

қатысты к�птеген мәселенің шешілуіне 

атсалысқан. Оның �мірі қазақ халқының 

тарихындағы аса ауыр сын болған 

Жоңғар шапқыншылығы жылдарына 

сәйкес келеді. Бір деректерде Қазыбек 

би Сырдария �зенінің жағасында 

�мірге келді (1663 ж.) десе, келесі де-

ректерде қазіргі Қарағанды облысының 

Қ а р қ а р а л ы  а у д а н ы н ы ң  Т е р а қ т ы 

бұлағында (1664,1665 жылдары) туды деп 

айтылады. Қазыбек би қазақ хандығын 

нығайтуға бағытталған дипломатиялық 

қызмет атқарған. Хан кеңесінің мүшесі 

ретінде жастайынан �з ұсыныстарын 

айтып, ақыл-кеңес беріп отырған. 

Қазыбек биге қатысты Омбыдан 

табылған дерек: 1775 жылы 28 қазанда 

Ямышев бекінісінің (қазіргі Пав-

Қираған сол мәмләкетті 
Құрастырып қайтадан, 
Ел қылуға еңселі 
Ант еткен жоқ па едік екеуміз?!

Сауран сұлтан

Қан құйысып ант ішкенбіз. 
Бірақ амалың қане? 
Aтпес жарлық бойға қорлық. 
Қайран болмаса қайтейін?

�білхайыр хан

Ант – жеке тұлғаның 

ең қастерлі  нәрсемен 

�зінің адал ниетіне сал-

танатты түрде сендіруі, 

уәде беруі, куәлік етуі. 

Қазақ дәстүрінде нан, 

Құранды ұстап,  адал-

ды ғына ант беру рәсімі 

ежелден қалыптасқан. 

Жаугершілік  заманда 

сарбаздар елдің еркіндігі, 

намысы үшін жан аямасқа 

серттесіп,  қылыштың 

жүзін сүйіп ант берген. 

Ел қорғау міндетін �терде 

ант беру салты қазір жаңа 

маз мұнмен байыды.  

Антұрған с�зі сертін 

бұзған адамды ант ұрады 

дегенді ұғындырса керек-

ті. Оқырманның жадында болар, Қытайда түсірілген 

Шыңғыс хан туралы кинобаянның басында далада аң 

аулап жүріп танысқан екі бала Тимучин мен Жамұқаның 

серттескен, анттасқан тұсы бар. Шыңғыс ханға берген 

антынан тайған жан досы – Жамұқаның: «Мені кешіруге 

болмайды, �йткені мен антымды бұздым» деген сипаттағы 

с�здері естеріңізде ме? 

Біз мұның бәрін неге қазбалап отырмыз?..

Ойда-жоқта қолға түскен бар-жоғы сегіз-ақ беттен 

тұратын шағын брошюра к�ңілімізді тап осылай тас-талқан 

етеді деп кім ойлаған. Қазақстанның «Халық қаһарманы» 

атағының тұңғыш иегері, армия генералы Сағадат 

Нұрмағамбетов атындағы «Жас ұлан» республикалық 

мектебінің ұландарына ұсынылған «ПАМЯТКА УЛАНУ» 

деген жадынама жанымызды соншалықты жаралап 

кетті. Бастан-аяқ басқа тілде басылған басылым ішіндегі 

Ұланның салтанатты АНТЫ деген он бір-ақ жолдан 

тұратын қазақшасын бұлай қорлағанша жазбай-ақ қойғаны 

дұрыс па еді, бәлкім?! 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа арнаған 

Жолдауындағы «Халық үніне құлақ асатын мемлекет», яғни «+ділетті 

мемлекет» құру тұжырымдамасы былтырдан бері істелген жұмыстың 

жалғасы деп есептеймін. Былтыр Президент әкімшілігі жанындағы 

Азаматтардың арыз-шағымдарын қарау ж�ніндегі тұрақты комиссия 

жұмыс істеді. Комиссия жұмысына құқық қорғау органдарынан Жоғарғы 

Сот, Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігінің �кілдері қатысып, 

Қазақстанның әр �ңірінен келген арыз-шағымдарды қарастырдық. 

Президент әкімшілігі аппаратының арыз-шағымдарды қарау 

б�лімінің сол кездегі меңгерушісі әрі Президенттің к�мекшісі болған 

Аида Балаева: «К�п сынайсыздар, келіңіздер, к�ріңіздер, осы мәселені 

шешудің жолын бірге іздейік» деген соң, ешқандай ақы талап етпестен, 

комиссия жұмысына қоғамдық негізде Адвокаттар қауымдастығы аты-

нан �зім қатыстым. Жоспар бойынша күніне елу адам қабылдаймыз, 

одан артық қабылдау мүмкін емес деген едік. Арыз-шағымдардың 

к�птігінен күн сайын 200-300 адам қабылдауға тура келді. Қаншама арыз-

шағым түсті, жеке қабылдау болды. 

Біздің мақсатымыз – жергілікті жерде қандай проблема бар, �кілетті 

органдар, әрбір салалық министрліктер, салалық комитеттер, облыстағы 

аймақтардың басқармалары, осылардың қызметінде қандай кемшін 

тұстары бар, соны анықтау еді. Аңғарғаным, негізінен облыс әкімшілігі, 

аудандық, ауылдық деңгейде шешілетін мәселелердің к�пшілігі 

 Президент әкімшілігіне жолданған. Мәселен, құқық қорғау органдары 

тарапынан, әсіресе жергілікті қандай да бір лауазымды адамның іс-

әрекетіне шағым келтіріп, Президент әкімшілігіне жүгінеді. 

Жұмыс барысында шын мәнінде қаншама қатпар-қатпар �зекті 

мәселелердің бар екеніне к�з жетті. «Халық үніне құлақ асатын мем-

лекет» деген, ең бірінші кезекте, Президент әкімшілігі немесе Үкімет 

емес, жергілікті жердегі ауылдық округ әкімшілігінен бастап, аудандағы 

мемлекеттік мекемелер екенін мемлекеттік қызметші, әр мемлекеттік 

мекеменің басшысы жете түсінуі қажет. Халық үнін еститін мемлекет 

десек, ол Астанада шешілетін мәселе, Үкіметтің шаруасы екен деген ой 

тумауы керек. 

Адам баласы болғаннан кейін әртүрлі жағдайға кезігеді. Сан алуан 

мемлекеттік мекемелерге барады. Мәселен, ол Ауылшаруашылығы 

басқармасы, құқық қорғау органдары, Ішкі істер органдары, қаржы по-

лициясы, қазіргі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюро-

сы болуы мүмкін. Міне, осы жергілікті жерде ол азамат қандай �тінішпен 

келді, жан-жақты қаралып, сол жерде шешілуі тиіс. Президент тапсырма 

берді, енді мәселені шешудің тиімді механизмдері жасалуы керек. Біз 

�з тарапымыздан Президент әкімшілігіне ұсынысымызды бердік. Мен 

қазір ол жерде жоқпын, еліміздегі карантинге байланысты ол қоғамдық 

жұмыстан бәріміз де шеттеп қалдық. 

Азаматтардан түскен арыз-шағымды электронды бақылау жүйесіне 

енгізу ж�нінде айта кетейін. Азаматтың арыз-шағымы түсті делік. Ол 

арызды кім қабылдады, кімге түсті, кімге барды, орындаушысы кім, 

мерзімі қандай, қандай шара қолданылды, осының бәрі электронды 

бақылау жүйесінде жазылып тұрса,  бұл бірінші кезекте азаматтардың 

�тініш, арыз-шағымдарының дұрыс қаралуына, қалалық, республикалық 

департаменттер, министрліктер мен Үкімет, Президент әкімшілігі 

тарапынан қатаң бақылауға алынуына �з әсерін тигізер еді. Адамды 

допша қуаламай, мәселесінің дер кезінде шешілуіне, арызының дұрыс 

қаралуына, әсіресе жергілікті жерде дереу шешілуіне тигізер пайдасы 

зор деп есептеймін. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев мемлекеттік бақылауға балама ретінде 

қоғамдық бақылау институтын қолдай отырып, тиісті құқықтық негіз 

қалыптастыру қажеттігін, мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік 

сектордың қоғам алдындағы ашықтығын қамтамасыз ететін «Қоғамдық 

бақылау туралы» заң әзірлеп, қабылдауды тапсырғанына баса назар 

 аударуымыз керек. Меніңше, Қасым-Жомарт Кемелұлы қызметке кел-

геннен бері бұл бағытта к�птеген жұмыс атқарылды. Қараңыз, біріншіден, 

Ұлттық сенім кеңесі құрылды ма, құрылды. Оған қоғам �кілдері тартыл-

ды ма, тартылды. Мейлі, біреу келісер, біреу келіспес, ең бастысы, билік 

органдары алға қарай бір қадам жасады. Бұған дейін тәжірибеде мұндай іс 

болған жоқ. Бұл мемлекеттің қоғам белсенділерімен жұмыс істеу арқылы 

қоғаммен қарым-қатынас орнатуға жасаған бір қадамы.

Екіншісі, жоғарыда айтып �ттім, Президент әкімшілігі аппаратының 

арыз-шағымдарды қарау б�лімінің жанынан құрылған комиссия. Мен 

заңгер ретінде, қоғамның �кілі ретінде сол комиссияның тұрақты мүшесі 

болдым. Мұны да �з басым эксперимент деп бағалаймын.    

Ұлттық сенім кеңесі – қоғамдық ұйым, қоғамдық комиссия, 

қоғаммен қарым-қатынас орнатуға бағытталған алғашқы қадам. Енді 

бұл үрдіс жергілікті жерде де жалғасын табуы керек. Аймақтарда эко-

логия, ауызсу, жер мәселесі секілді тұрғындар үшін �те актуальды 

мәселелер к�п. Осындай мәселелерді бұқаралық ақпарат құралдарында, 

әлеуметтік желілерде сынай бермей, мәселенің шешілуіне �ңірдегі 

қоғам белсенділері тікелей атсалысқаны ж�н. Мәселен, мен Оралдың 

қазағымын. Атырау бізге к�рші облыс. Атырауда экология мәселесі күйіп 

тұр. Біздің экологиялық мәдениетіміз қалыптаспаған. Соның салдары-

нан Жайық �зенінің айналасын қоқысқа толтырып тастаған. Атырауда 

онсыз да демалатын жер, тал-терек аз. Соған қарамастан, демалатын 

жердің айналасы күл-қоқыс тастайтын жерге айналып кеткен. Жақында 

қалалық әкімшілікпен бірігіп, қоғам белсенділері қоқыстан тазалау 

жұмыстарын жүргізіп, бірнеше камаз қоқыс шығарылды. Міне, осындай 

белсенді азаматтарды мемлекет �зінің қызметіне пайдалану керек. Бұл 

қиындық тудыратын немесе күрделі механизм емес, қарапайым ғана 

тәсіл.

Президенттің Жолдауында «Жұртқа жақын полиция» қағидаты, яғни 

учаскелік инспектордың мәртебесін заңнама арқылы арттырып, оның 

�німді жұмыс істеуіне мүмкіндік берген дұрыс екені айтылды.

Учаскелік полиция инспекторларына келетін болсақ, жалпы 

Қазақстан полициясы дегеніміз, ол кешегі Қазақ КСР-інің милициясы 

ғой, негізінде сол мектеп күйінде қалды. Тек кейбір салалар бойын-

ша тәжірибе �згерді десе болады. Соның ішінде учаскелік полиция 

инспекторларына бұрын к�ңіл б�лініп, жақсы жұмыс істегендерін 

қызмет бабында к�теретін. Қазір бізге сол тәжірибе бұзылып кеткен-

дей к�рінеді. <йткені бір �ңірге �зге �ңірдің полиция қызметкерін 

әкеліп тағайындайды. Ол тергеуші, анықтаушы-дознаватель бола алуы 

мүмкін, ал учаскелік полиция инспекторы мүмкіндігінше сол жергілікті 

халықтың арасынан шыққан, бәрін танитын, тіпті кімнің қандай к�лігі, 

қанша малы бар, соның бәрін білуі тиіс. 

Жаңадан келген инспектор әрбір ауланы аралап жүріп танысуға 

тиісті, танысып болғанша оны тағы да ауыстырып жібереді. Ол басқа 

жерге барып, қайтадан сіңісемін дегенше, кімнің қылмысқа икемі бар, 

мінез-құлқы қандай, зерттеп үлгермейді. Олардың мәртебесін к�тереміз 

деп ақшасын ғана к�теріп, қосымша �кілеттік берумен шектелмей, ең 

бастысы оның тұрақтылығын қамтамасыз етуіміз керек. Яғни учаскелік 

полиция инспекторы бір учаскеге тағайындалды ма, сол жерде тұрақты 

түрде жұмыс істегені дұрыс.  <йткені сол учаскеде болатын барлық 

қылмыс үшін жауапты, қылмыстың ашылуына бірден-бір себепкер адам 

– осы учаскелік полиция инспекторы. Сондықтан учаскелік полиция 

инспекторларының тұрақтылығын қамтамасыз ету арқылы олардың 

жағдайын жасау қажеттігі ешқандай дау тудырмайтын мәселе. Ол 

әлдеқашан к�терілуі керек еді.

Абзал ҚҰСПАН,
адвокат

ҚОҒАММЕН 
БАЙЛАНЫСҚА 
БЕТ БҰРДЫ

ҰЛАННЫҢ  САЛТАНАТТЫ  АНТЫ
Мен, (тегі, аты-ж"ні), армия генералы С.Қ.Нурмағамбетов 

а т ы н д а ғ ы  « Ж а с  ұ л а н »  р е с п у б л и к а л ы қ  м е к т е б і н і ң 
тәрбиеленушісі тізімді Отан қызметіне сарып ете отырып, 
салтанатты түрде ант етемін: "з Отанымды жаныммен 
сүюге, жақсы оқып, адал, батыл, тәртіпті ұлан болуға.

Мен «Жас ұлан» мектебінің тәрбиеленушісіне қатысты ары 
мен абыройын ардақтауға, әскери кішіпейілділік және мілтіксіз 
тәртіптілік тіл "негесі болуға, "з Отаным – Қазақстан 
Республикасын қорғауға, бар ынтаммен дайындалуға ант 
етемін. (Қатесімен беріп отырмыз)

Міне – мәтін. Не ұқтыңыз? Осы антты қабылдаған 

ұланның ұлтқа қызмет ететініне мен енді сене алмайтын 

сияқтымын. Неге дейсіз бе?.. Осында оқитын 150 баланың 

30-ы ғана орыс б�лімінің шәкірті екен. Қалған 120 ұлан қазақ 

б�лімінде. Сонда 120 қарак�зді орысша оқитын 30 балаға 

жығып берудегі мақсат не? Ұлт деген ұғым қайда қалды? Бұл 

әскер болашақта кімге қызмет етпек, сонда?

Жуырда �зім тұшына оқыған «Евреи были правы!» деген 

мақалада: «Алғаш Израильде Ресейден к�шкен орыстілді 

эмигранттардың жойқын қарсылығына қарамастан, иврит 

күштеп оқытылды. Бұлар басым к�пшілік болатын. Орыс тілі 

мемлекеттік мәртебе алуға ұмтылды. Соған қарамастан иврит 

жеңді. Себебі: бұл – еврейлердің тарихи, ұлттық тілінде еркін 

с�йлей алатын, дамытуға, зерделеуге, зерттеуге толық құқы 

бар әлемдегі жалғыз мемлекеттері еді».  

«Сарбаздарға бұй рық сол еврей ті лінде беріліп, сол тілде 

ұлт тың тарихы таң баланып, жады жаң ғырып, әдебиеті әрле-

нетін! Ел боламын деп, бесігін түзеуге бет бұрған немесе 

ұятты ұлты бар бар лық мемлекеттің осы жолды таңдауы дау-

сыз» дегендей пікір қа лыптастырыпты.  Біз де осы израильдік 

тәсілді қолдана алсақ қой, әттең! Таласыңыз бар ма осыған?    

Жер бетінен жойылып кетті деген иврит тілін тірнектеп 

жүріп тірілтіп, бір ұлтты жоғалудан сақтап қалған ұлттың ерен 

ерлігі де осы болса керек-ті.  Белгілі бір ағамыздың: «Тіл бар 

жерде ұлт бар, тіл жоқ жерде ұлт та жоқ, жалғыз қағида осы 

болуы керек» дегеніне дүр ете түскен шапалақтың шаттығын, 

«Орысша сұраққа орысша жауап бермесең орныңды босат!» 

деп ұлтының тілін ұлтарақтың астына салып берген ұятсыз 

«ұлағат» басып тастады.  

Мақаламызға эпиграф ретінде алған Тахауи Ахтановтың 

«АНТ» драмасы:

Елім-ай, маңдайың неткен тар еді, 

Екі арыстан сыймаған.

Еліне тұлға екі арыс

Бітісер жолын таба алмай

Бір-біріңнің түбіңе жеттіңдер. 

Қағусыз �скен қиын елдің салмағын

Бір әйелге тастап кеттіңдер.

Белім талды ғой.

Дағдарған елді тар қиядан 

Алып шығар ұл бар ма?

Қайдасың, азамат?.. – деп аяқтамаушы ма еді. Ант туралы 

жазып отырғасын біз де айналып �те алмадық. Қайдасыңдар, 

Азаматтар?!

Иә, Ант дегеніміз тек соғыста немесе әскерде ғана 

берілетін нәрсе емес, ол үлкен уәде. 

Мұқағали: 

Жамылып сағыныштың сал шекпенін, 

Сағынып сенің үшін зар шеккемін. 

Зарықтыр, о, Тәңірім, жалықтырма, 

Мәңгілік ғашықпын мен, Ант еткемін! – дейді.

Яғни махаббатқа адалдық. Достыққа адалдық. 

Солай. Ант біткенді адақтап шыққанда түйгеніміз осы 

болды. Қандай киелі, қандай құдіретті ұғым десеңші. 

Ал біздің сарбаздың, ұланның антының түрі болса анау... 

Біз ше, �зіміз Антымызға адалмыз ба? Осы сұрақты 

�зімізге қойып к�релікші, Азаматтар!

Жарлы БАЙҒАНИН 

АЙТЫЛМАСА СӨЗ ӨЛЕДІ

АНТЫМЫЗҒА АДАЛМЫЗ БА?

ҚАЗЫБЕК БИ 
ЖАЙЫНДА ЖАҢА ДЕРЕК

Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ғалымдары соңғы жылда-
ры қазақ халқының тарихы туралы мұрағат материалдарын жинау жұмысын күшейте 
түсті. Ресейдің, Қытайдың, Өзбекстанның, Қырғызстанның, Моңғолияның архивтерінен 
алынған кең көлемдегі тың деректер ғылыми айналымға енгізіліп жатыр. Институт 
ұжымы Ресейдің Мәскеу, Санкт-Петербург, Орынбор, Омбы қалаларының архивтерінен 
«Өзара ынтымақтастық туралы» келісімшарттар негізінде бұрын «құпия грифі» болған 
көптеген құжаттар әкелді. Мемлекеттік «Архив – 2025» бағдарламасы аясында БҒМ ҒК 
тапсырмасымен институт ғалымдары Ресей Федерациясының бірнеше қаласында зерт-
теу жүргізді.

лодар облысы жерінде) қолбасшы, 

 артиллерия капитаны М.Л.Лебеткиннің 

Сібір корпусының командирі, гене-

рал-поручик И.А.Деколонгке жазған 

рапорты. Құжатта бекініске Т�ребатыр 

Орманчин сұлтанның келгенін және 

оның Қаракесек болысының стар-

шинасы Қазыбек би мен оның ұлы 

 Бекболат бидің және аға хан Абылайдың 

араларында болған жанжал туралы 

айтқанын жеткізеді. Қазыбек бидің 

адамдары Абылай ханның ұлдарының 

бірін сабап тастайды. Бұл жердегі мәселе 

қазақ даласында болып тұратын ішкі 

жанжалға қатысты емес. Назар аударсақ, 

орыс офицері рапортында 1775 жылғы 

қазанда Қаз дауысты Қазыбек би тірі 

болғанын нақты айтқан. Еліміздің 

оқулықтарында «Қазақстан тарихы» 

к�птомдығында, энциклопедияла-

рында, ғылыми еңбектерінде айтылып 

келген «Қаз дауысты Қазыбек бидің 

XVIII ғасырдың 60-жылдарында қайтыс 

болды» деген дерегін осы тарихи факт 

теріске шығарды. Қазыбек би Қаракесек 

болысының старшинасы ретінде 1775 

жылы 28 қазанға дейін тірі болған. Ал 

қазіргі тарихи әдебиеттерде ол 1763, 

1764, 1765, 1766 жылдарда қайтыс болды 

деп әртүрлі айтылып жүр.

неприметным образом выведывать ста-

рался. И как только я у оного Батыря-

Тюри велел спросить толмачю про тех 

каракисецких старшин: не знает ли он их, 

и ежель знает – где ныне они пребывание 

свое имеют? На что он тотчас ответ-

ствовал, что он их знает, и ныне-де они 

против Устькаменогорской находятца. 

Между тем сам проговорил, что-де сии 

старшины ныне с Облай-султаном в соре 

за то, что оные старшины в нынешнее 

прошедшее лето Облай-султанова сына 

высекли плетьми, якобы за причиненную 

им прежную обиду. За что-де Аблай-сул-

тан на них и злобствует….. Однако нако-

нец он, Батырь-Тюря, тех каракисецких 

старшин Казыбек-бия и Бикбулата не по-

хваляет за то, что они дерско приступили 

облай-султанскова сына сечь, проговари-

вая между тем то, надобно-де их за тако-

вую дерзность наказать, дабы они впредь 

смирняя были, и естли-де им в том повод 

дасца, то-де они по своей ветренности 

отважутца и других старшин, захватя, вы-

сечь…. И из них-де один, Казыбек-бий, 

слышел он, Батырь-Тюря, что нынешнею 

зиму пребывание свое иметь будет выше 

Семиярского фарпоста».

Омбы облыстық мемлекеттік тарихи 

архивінің №1 фонды, 1 описі, 194-ші 

ісі, 662 парағындағы «Сібір корпусының 

бас командирінің әскери жорық кеңесі» 

істеріндегі бұл құжаттан: біріншіден, 1775 

жылдың күзінде Қаз дауысты Қазыбек 

бидің тірі және �з елінде Қаракесек 

руының старшинасы болып �мір сүріп 

жатқанын білеміз. Екіншіден, Қазыбек 

би мен оның ұлы Бекболат би <скемен 

бекінісіне тақау жердегі жайлауда болса, 

қыстауда Семияр бекінісінен жоғары 

байланысты тарихи шындық қалпына 

келу үшін жаңа зерттеулер қажет деп 

білеміз. Қазыбек бидің қайтыс болған 

мерзімін 1775 жылдың күзінен бұрын 

қою дұрыс емес деп есептейміз. Қазаққа 

беделі зор болған Қазыбек бидің туған, 

қайтыс болған мерзімін білу үшін 

қосымша тарихи деректер табу міндеті 

тұр.

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының директоры, 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі 

Капитан Лебеткин генерал Деко-

лонгқа былай деп хат жазған (Архив 

дерегін сол тілде беріп отырмыз): «В 

Ямышеве, сего октября 25-го дня вер-

ноподданного и доброжелательного к 

российской стороне киргис-кайсацкой 

Средней орды старшины Батыря-Тюри 

Урманчина, исполняя ордер вашего 

высокопревосходительства, пущенной 

минувшаго сентября от 29 под № 459-м, 

а мною полученной 3-го числ сего меся-

ца, о старшинах Каракисецкой волости 

Казыбеке-бии и Бикбулате, не имеют ли 

они с подвластными своими киргисцами 

намерения чинить нашим российским 

людям ныне по закрытии реки Иртыша 

шалости и воровство, посторонним и 

жерде болатынын білдік. Үшіншіден, 

Шыңғыс ұрпақтары, ақсүйектер мен 

қарадан шыққан басшылар арасында 

жанжалдар болып тұрғаны. Сұлтандарға 

қол к�теруге болмайтыны туралы дала 

заңына қарамай, Қазыбек би мен оның 

ұлы Абылай сұлтанның ұлын сабатуға 

дейін барған. Шамасы, хан ұлының тізесі 

Қаракесек еліне батып кеткен болуы 

 керек. Т�ртіншіден, бүгінгі басылымдар-

да айтылып жүргендей Қазыбек би 1667 

жылы туса, құжат жазылған жылы ол 108 

жасқа келмей ме? 108 жастағы адамның 

старшын болып, хан ұлын сабатып, 

1000 шақырымнан астам жерде к�шіп-

қонып жүруі шындыққа  жанаспайды. 

Сондықтан Қазыбек бидің туған  жылына 
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ANA TILI М Е Р Е Й
ұрғали Ораз алпысқа келіпті. Сенейін бе, сенбейін бе? Сенейін десем, Нұрғали дегенде 
менің көз алдымнан жіптіктей қара торы, ұяң дауысты, биязы мінезді, кісінің бетіне 
тура қарап сөйлемейтін балаң жігіт кетпейді. Сенбейін десем, тууы туралы куәлігінде 
«1960 жылы туған» деген қасарысқан қатыгез мәлімет тұр. «Япыр-ай» деп амалсыздан 
мойындауға тура келеді екен. Ешқашан өкпесі өшпейтін тұлпардай, ешқашан бір тетігінен 
ақау шықпайтын зымырандай зулаған уақыт дүниеге келген жаңа ұрпақтың бірін есейтіп, 
бірін қартайтып, енді бірін тозаңға айналдырып, түк болмағандай, түк сезбегендей өз 
дегенін бір мысқал да өзгертпей зымырай береді екен. «Сенсең сен, сенбесең өзің біл» 
дегендей. Баяғыда үлкен әпкем Бибіқали менің елуге толғаныма сенбеген. Ағаларым 
тууым туралы метркемді көрсетсе де сенбеді. «1942 жылы туған» деген жазуды көрсетсе 
де сендіре алмады.
Сол сенбеген күйі кетті.
Менің елуге толғанымды әпкемнің мойындамаған себебін кейінірек түсіндім. Бала 
кезінен көз алдында өскен інісін «кәрілікке» қимайды екен ғой. «Ана тілі» газетінің бас 
редакторы Жанарбек інім телефон соғып: «Дулат аға, Нұрғали ініңіз алпысқа толып жатыр 
екен. Әрі ауылдасыңыз, әрі шәкіртіңіз, сол жөнінде мақала жазып берсеңіз дұрыс болар 
еді» дегенде Бибіқали әпкем сияқты мен де: «Алпысы несі? Ол қашан алпысқа толып 
жүр?!» деп әуелгі кезде сенбегенім рас. Әпкеме қарағанда менің аздап өмір шындығын 
мойындайтын сауатым бар, туған жылына қарадым да, сенбеске лажым қалмады.

Сонымен, Бақыршаның баласы Нұрғали 

Ораз 60 рет қар басыпты. +детте, жетпіске 

келген адам алпысын, алпысқа толған адам 

елуін аңсайды, елуге толған адам қырқын 

армандайды. Есімде, Асқар Сүлейменов 

қырыққа толған кезде жақсы к�ріп жүрген 

қызы: «қырықтамын» деп айта бермеңізші, сіз 

отыз тоғыздасыз, бұдан кейін де отыз тоғызда 

бола бересіз» деп күлдіріп еді. 

Нұрғали екеуміз Монтай-тас деген бір 

ауылданбыз. Монтай-тас – теміржол станция-

сының аты. 1954 жылы сол жерден «Жданов» 

атындағы астық совхозы ұйымдастырылып, 

бүкіл балалық шағымыз �ткен «Молотов» 

колхозын тастап, үлкен ағам Набиялхан 

1959 жылы, мен Бадам станциясында он 

жылдықты бітірер кезде осы «Жданов» 

совхозына орта мектеп директорының 

шаруашылық ж�ніндегі орынбасары 

боп к�шіп келді де, табан астынан 

монтайлық боп шыға келдік. Нұрғалидың 

әкесі Балтақара менің ағаммен әрі құрдас, 

әрі дос еді. Мен 1959 жылы он жылдықты 

бітірген соң бір жыл Шеңгелді – Түркістан 

аралығындағы байланыс линиясында, онан соң 

«Жданов» совхозында электр монтері боп жұмыс 

істедім.

1960 жылы, мен околодкада монтер боп 

жүрген кезімде Нұрғали дүниеге келген екен. 

1961 жылы мен Қазақ университетіне оқуға 

түсіп кеттім де, елмен байланысым үзіліп қалды. 

Кейіннен естідім, ағамыз Балтақара жаңа 

ашылған Бақырша деген б�лімшеге б�лімше 

бастығы боп ауысыпты. Б�лімше деген аты 

болмаса, қу мекиен, қу дала. Қылтиған тал 

жоқ, шылжырап аққан жылға да жоқ, тіршілік 

табы білінбейтін белес-белес адырлы дала. Осы 

елсіз даланың суретін «Бақыршаның балалары» 

деген повесінде Нұрғалидың �зі қарапайым 

бояумен қарапайым ақ қағаздың бетіне айна-

қатесіз, оп-оңай түсіре салыпты. Повесть былай 

басталады: «Мына даланың ұшы-қыры жоқ-ау, 

сірә... Қыбырлаған тіршілік атаулы бір орыннан 

тапжылмай, тас т�беде шақырайып тұрып алған 

күннің аптабынан бой тасалап, к�леңке қуып 

кетіпті. Шырылдауық бозторғайлар қадау-қадау 

жусан түбін қорғалап, пыр етіп ұша ж�нелуге 

жасқанып, ұйқылы-ояу, мең-зең күйде отыр. 

Жылан екеш жыланға дейін сасық кеуректің 

сабағына оратылып, қыбыр етсем оттай ыстық 

тақырға бауырымды күйдіріп алармын дегендей 

қимылсыз қалған. Маң даладағы гүл біткеннің 

сұлуы – құлқайырлар да тәкаппар басын жерге 

иіп, мүлгіп тұр».

<зім талай к�рген аптапты даланың ғажап 

салынған суреті! Мұндай даланың бар к�рінісі мен 

бояуына тәй-тәй басқаннан к�з қанықтырып, 

сол даланың бүкіл табиғаты мен иісін ана сүтімен 

бірге бойына сіңіріп �скен адам ғана дәл осындай 

сурет сала алады. Жапан даланың жанды суреті. 

Нұрғали шығармаларында әрбір жусанның, 

әрбір қурай мен кеуректің жанды бейнесі бар, 

образы бар. Мұндай сурет салу үшін туған жердің 

табиғатын сүю аздық етеді, ол табиғат сені де 

сүюі керек, сенімен тілдесе білуі керек, сен оны, 

ол да сені танитын болуы керек. Э.М.Ремарктің 

«Время жить, время умереть» романындағы 

�сімдік атаулымен тілдесе алатын Изабелладай 

олардың үнін тыңдай білу керек. <зі суреттеп 

отырған аптапты да адырлы даласының әр 

түп жусаны мен құлқайыры Нұрғалиды біледі, 

таниды, сондықтан да олар бір-бірімен еркін 

тілдесе алады. Олар да Бақыршаның балалары 

секілді жанды образға айналып кетеді.

Айдалада жаңа ашылған б�лімшеде туған 

балалардың бірде-бірінде «Туған жері – 

Бақырша» деп к�рсетілмеген, �йткені ондай 

елді мекен еш жерде тіркелмеген, әркімнің туған 

жері – �здері к�шіп келген бұрынғы ауылдары. 

Жаңа ашылған сусыз б�лімше тұрғындары үшін 

басты оқиға – водовоздың келуі болса, күнге 

күйген қара борбай балалары үшін теңдесі жоқ 

мереке. Водовоздан шырылдап аққан шалшық 

суды шылпылдатып кешіп тұру ол балалар 

үшін ең бақытты сәт. Шлангадан ағып тұрған 

суға қарай б�лімше адамдарының шелектерін 

салдыратып жүгіргені, жақын маңдағы мал 

біткеннің водовозды алыстан танып, лобайымен 

осылай қарай �ңмеңдеп жүгіргені де әрі қызық, 

әрі аянышты. Үйдегі екі шелек суды ұрлап 

ішуге машықтанған сиырдың «қулығы» да 

�те нанымды, �те әсерлі, мейлінше күлкілі. 

Ш�л даланың ындыны кепкен сиырының 

«қулығы» мен «ұрлығына» күле қарайсың, тіпті 

сүйсіне қарайсың «Время жить, время умереть» 

романының «... Время жить» деген алғашқы 

жартысына сай, �лмес �мір үшін жанды мен 

жансыздың жапа-тармағай �з әлінше «күресіп» 

жатқанына жымия қарап, сүйсіне езу тартасың. 

+демі юмор, мәдениетті мысқыл, ұтқыр теңеу, 

құнарлы тіл. Бірде ауру, бірде сау, қалаған 

кезінде жүріп, к�ңіл қошы болмаған кезде 

«айдалада» тоқтай салатын, «жалқау» образы 

қанық ашылған водовоз бір күн келмей қалса 

бір шелек судың айырбас құны бір құнажынға 

бағаланатын адырлы даланың адамдарының 

бет-жүзінен �мірге деген наразылық, �кпе-

реніш дегеннің табы да жоқ, тәңір қалап, дәм 

айдап келген осындай «жабайы» тіршіліктеріне 

разы. Олар үшін дүние-әлем Бақыршамен бітеді. 

Ешкімде машина жоқ, кейбір «бақыттылары» 

к�ксау водовозбен анда-санда Арысқа барып-

келгендерін Американың Арканзас штатына 

барып қайтқандай бірнеше күн бойы жыр ғып 

айтып отырады. Жансыз далаға к�шіп келіп, 

бір ұрттам суға зар болып отырған ересектер 

де, жаз бойы адырлы даланы жалаңаяқ кезген 

балалардың табандары кепкен жусанның ш�гірі 

батпайтын к�нтақаға айналса да ешқайсысының 

жүзінде �мірге деген налу жоқ. Бұл не? Мұнда 

қандай сыр жатыр? Біздің дәуіріміздің бірінші 

ғасырында Рим философтары, соның ішінде 

Луций Анней Сенека қалыптастырған күллі 

Адамзат �мірінің негізі – стоицизмнің (т�зім-

ділік, байлыққа ұмтылмау) немесе �зіміздің 

Ахмет Яссауи негізін қалаған сопылық ілімнің 

(қанағатшылдық, Жаратушының дегенімен ғана 

�мір сүр, к�нбістік) ғарыш арқылы жарлықсыз, 

насихатсыз бойға тарап, сананы еріксіз билеуі 

ме? Қалай болғанда да, Нұрғалидың «Тасболат», 

«Бақыршаның балалары» деп аталған повес-

тері мен шағын әңгімелерінде ешнәрсеге 

мұңаймайтын, алыстағыны армандаса да, осы 

адырлы даласын жан-тәнімен сүйетін, оның 

аптапты аңызағы болмаса «Тасболат» повесіндегі 

құдыққа құлап �лген жалғыз баласының соңынан 

�зі де құдыққа құлап, дүниеден ғайып болған 

аңыздағы кемпірдей, бұл ш�л даланың адамдары 

да �зін қаумалаған «жабайы» табиғаттан айы-

рылса әлгі кемпірдей �здері де �мірден ғайып 

болатындай немесе классикалық қытай аңы-

зын да алып ағаштың бұтақтарында аяқтарын 

салбыратып, адамдарды к�рсе ішек-сілелері 

қатып күле беретін, бойлары тышқандай ғана 

жалаңаш адамдарды бұтақтан жұлып алса бірден 

�ліп қалатын құпия тіршілік иелеріндей, бұл 

жақтың адамдары да осы даласыз �мір сүре 

алмайтындай к�рінеді.

А.П.Чеховтың «Студент» деген әңгімесі 

еске түседі. Онда �ңменіңнен �ткен суық болса, 

мұнда «қара қарғаның миы қайнайтын» аптап. 

Соған қарамай Нұрғалидың адамдары �здерінше 

«к�ңілді», Чеховтың адамдарының жан дүниесін 

ешқашан жылымайтын мұздай мұң басқан. 

Оның кейіпкерлері «Матушка Россия» деп 

жиі айтса да, олар «кір басқан» («немытая 

Россия») Ресейінің жер-жебіріне жете сынап 

отырады. Болашақтарынан үміт күтпейді. Ондай 

үмітсіздікті студенттің мына бір ойынан оқуға 

болады. «И теперь, пожимаясь от холода, студент 

думал о том, что точно такой же ветер дул и при 

Рюрике, при Иоанне Грозном, и при Петре, и что 

точно такая же лютая бедность, голод; такие же 

дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, 

такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета – 

все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что 

пройдет еще тысячи лет, жизнь не станет лучше. 

И ему не хотелось домой». 

Нұрғалида мүлде керісінше. Оның кейіп-

керлері есейген кездерінде де қанат қағып �скен 

сол сар даласын, аптаптан қайда барып жан 

сақтарын білмей, бір жусанның к�леңкесінде 

қанатын үрпитіп, аузын ашып отырған молда 

торғайын сағынады. <йткені олар сол даласымен 

егіз жаралған, дала мен бала егіз боп дүние есігін 

ежелден бірге ашқан. Оның бұдан басқа елі жоқ.

«Сарғайған ш�л далада, құс қанаты күйетін 

аптапта �сетін Қалыбай атамның бақшасы 

секілді біздің балалық шағымыз да ғажап екен 

ғой». «Жапатастың» етегіндегі ауылдың тіршілігі 

�з алдына бір қызық. Басқа жақтағы ауылдарға 

ешбір ұқсамайды. «<йткені бұл жақта �зен, к�л 

дегенің, тіпті түсіңе де кірмейді. Ағаш �спейді. 

Ағаш �спеген соң жеміс-жидек қайдан болсын. 

Айнала – маңқиған маң дала».

Осындай маң далада туып-�скен Нұрғали 

повестері мен әңгімелерінің кейіпкерлері �скен 

соң сол ауылдарын сағынады. Чеховтың студенті 
туған жерін сағынбақ түгілі, аштық пен аяз 

жайлаған туған үйіне де барғысы келмейді. 

Себеп? Себебі – қазақ қандай қиындық к�рсе 

де туған жеріне кіндігі байланған, бауырында 

сексен к�лі бар жер жаннаты К�кшені қалай 

сүйсе, қылтиған бір талы жоқ, бір водовоздың 

суына қарап отырған күнге күйген адамдар маң 

даласын сол К�кшеден кем сүймейді. Туған 

жерін табиғи бар болмысымен сүю – қазақ 

атаулының бойына біткен ұлы қасиет. «Осы 

жерді жақсы к�рем бе, жек к�рем бе?» деп олар 

�здеріне ешқашан сұрақ та қоймайды. Бетіне 

қарап отырған жалғыз водовоздары бір күн 

кешігіп, ш�лден қаталап отырса да олар дәл осы 

ш�л даласының бір пұшпағын Швейцарияға 

да, Мадагаскарға да айырбастамайды. Біз оған 

сенеміз. Оған бізді сендіре білген – Нұрғали 

Ораздың шыншыл шығармалары, жазушылық 

байқағыштығы мен суреткерлікке тән туа бітті 

зеректігі, тілдік қорының молдығы мен нені 

айтса да, нені суреттесе де шығармашылыққа 

трибунадан жариялап қойған 80-жылдардағы 

коммунизм олимпиадалық ойындармен ауысып, 

«Еуропаны кезіп жүрген коммунизм идеясы» 

коммунистер елінде «адасқан күшік секілді» 

(Абай) �з иесіне – Еуропасына қайтып баруға жол 

таппай, бара қалса бұрынғыдай «адамзат арманы» 

ретінде оны бірде-бір мемлекет қабылдамай, бар 

үміті – «коммунизм құрылысшылары» – Кеңес 

Одағы боп осында біржолата қоныс тепкелі 

келіп еді, бірақ қағаз жүзінде бар, іс жүзінде жоқ 

екеніне к�зі жеткен сол «коммунизм елесі» бірте-

бірте кейін шегіне берді. Сонымен бірге ғылыми 

коммунизм де, практикалық коммунизм де 

ұмытыла бастады. Бірақ коммунистік идеология 

жалғаса берді. Капиталистік әлем мен ком-

мунистік әлемнің бәсекесі толастаған жоқ, 

капитализм мен социализм арасындағы теке-

тірес жалғаса берді. «Рейганомика» (Рейган) мен 

«Черная чайка» (Брежнев) басқарған елдердің 

экономикасы мен саясаты бірте-бірте ушығып, 

екі ел арасында «суық соғыс» («холодная война») 

саясаты деген ұғым қалыптасты. «Америка  на -

сыбай иіскесе Англия түшкіреді» деген қағыт па 

с�з де сол кезде �мірге келді. Оларды Батыс 

Еуропа елдері де қолдай бастады.

Осындай бір-біріне қарсы кереғар саясат-

тың нәтижесінде Кеңес үкіметінің идеологтары 

Кеңес жазушыларының алдына жаңарған міндет 

қойды. Ол – Коммунистік қоғамның капи-

талистік қоғамнан артықшы лығын әдебиет пен 

�нерде жан-жақты к�рсету, к�ркем әдебиетте 

совет адамының, ұлттық емес, совет адамының 

жарқын бейнесін жасау. Белгілі драматург Виктор 

Розов жазғандай, «К великому сожалению, это 

нам удалось». <ндіріс, ауылшаруашылығы, 

мораль тақырыбына арналған, белсенді совет 

адамдарының образын жасау жолында тотальды 

«шабуыл» басталып кетті. Нәтижесінде, кеңсе, 

әде биетінде «белсенді бейне» жасаған  ро-

ман, повестер кітапхана с�релерінде лықып 

тұрды. Қазақ әдебиеті де бұл үндеуден кенже 

қалған жоқ, алғы шепте болды деп айтсақ 

асыра айтқандық бола қоймас. Оспанхан 

+убәкіровтің «Эзоптан Ислам Шұғаевқа 

дейін» деп аталатын мақаласындағыдай, проза 

саласында Грибачев пен Горбачевтің (жазушы 

Горбачев) �ндіріс тақырыбына жазылған, 

мемлекеттік сыйлықтармен марапатталған, 

бұл күнде ешкімнің есінде жоқ романдары 

секілді қазақ әдебиетінде �ндіріс пен ауыл 

еңбек керлерінің �мірін «паш етуге» арналған 

ондаған шығармалар жазылды. Драматургия 

саласында А.Гельманның, Ю.Бондаревтің, 

А.Софроновтың, Ю.Семенованың және біздің 

М.Сәрсекеевтің �ндіріс тақырыбына арналған 

«белсенді кейіпкерлері» сахнаға шығып, 

идеология тұрғысынан «совет адамдарының 

жарқын бейнесі» ретінде жарнамаланып жатты.

Бұл ұрпақтың артықшылығы – олар бұл 

романдарды естігені болмаса, оқыған жоқ. Біз 

оқыдық. Совет адамдарының жарқын бейнесін 

жасауды үйренгіміз келді.

Бұл ұрпақтың артықшылығы – олар студент 

болған кезде Батыс әдебиетінің шымыл-

дығы түрілген болатын. Біз оларды оқыған да, 

естіген де жоқпыз. Біз мектеп рұқсат еткен 

жалпы хрестоматия шеңберінде ғана к�ркем 

шығармалар оқыдық. 

Бұл ұрпақтың айырмашылығы – олар 

жалған идеология мен қатаң цензураның әлсірей 

бастаған шағында қолдарына қалам алды. 

Олар �здерінің «�зіндік сынынан» сәтті �тіп, 

к�ркем дүние жасауға қабілет-қарымдарының 

бар екендіктеріне сеніммен қарай баста ғанда 

М.Горбачев билікке келіп, «коммунизм» 

идеясынан кеңестік кеңістікті біржола тазартып, 

жариялылық пен плюрализмді, с�з бостандығы 

мен демократияны мемлекеттік дамудың моделі 

ретінде қалыптастырып, цензура дегенді атымен 

жойып, шығармашылықтың барлық түрінен 

тыйым салған ноқта-жүгендерді сыпырып 

тастады – енді не жазсаң да, қалай жазсаң да 

�зің біл, тек билік саясатын сынаудан аулақ 

жүрсең болғаны.

+дебиетте еркіндік кезеңі басталды. Бұрын 

тыйым салынған А.Рыбаковтың «Дети Арбата» 

романынан бастап к�птеген роман-повестер 

қараңғы тартпалардан жарық дүниеге шығып, 

оқырман қауымның қолына жедел түрде жете 

бастады. Қазақ әдебиеті де сол сарынға ілесіп, 

бір-екі «қапастағы» шығармалар «азаттық» 

алып к�ріп еді, ол шығармалардың дені саяси 

бағыттарының ауытқуынан емес, к�ркемдік 

деңгейлерінің сын к�термейтін т�мендігі үшін 

«қамауда» жатып келгендері анықталып қалды.

Нұрғали Ораз шығармашылығы жайлы 

мақала  жаза  отырып,  нег ізг і  мақсаттан 

ауа жайылып кеткендей боп к�рінетінімді 

білмей отырған жоқпын. +рбір жазушының 

арқа сында үлде мен бүлдеге ора нып еш 

мұқтаждық к�р мей шалдуар �мір сүріп жатқан, 

«к�зінің қиығына жы быр лаған ұсақ әжімдер ұя 

салып үлгерген», «бақытты» келіншекке мұндай 

байлық нағыз бақыт сыйлай қоймайды. Оның 

жан дүниесі басқа бақытқа талпынады. Ол 

бақыттың түрі – рух бостандығы, ой еркіндігі, 

жазушы адамның �мірі мен шығармашылық 

әлеміне деген шексіз қызығушылық, ішінде 

тұнып жатқан сол қызығушылығын жастық 

шағымен бірге қайта оятып, келмеске кетіп бара 

жатқан романтика әлеміне алаңсыз шомылуды 

қалайтын әйел жанының к�п қатпарлы сырын 

бір кештік оқиға арқылы ашып бере білген 

психологиялық әңгіме. «Оңаша арал» әңгімесі де 

жарыққа ұмтылған к�белектей «�мірде жақсы» 

адамды іздеп таба алмаған әйел жанының 

құпиясын ашуға арналыпты. Романтикалық 

сарындағы әңгімелер циклын жазуға қатты 

құмартып жүрген кезі болар, Нұрғалидың «Тауда 

айды тамашалаған түн», «Бақ құсы» әңгімесі бір-

бірімен туыстас шығармалар секілді. Мұндағы 

романтикалық сезім сарындарының ұқсастығын 

айтпағанда, екеуінде де Жапонияда Обасутэяма 

тауына барып айды тамашалау дәстүрі бар екенін 

қайталап кетуі «айдың бетіне жердің к�леңкесі 

түсіп тұрғандай», махаббат рапсодиясындай тап-

таза лирикалық әуеннің к�ркін бұзып тұрғандай 

к�рінеді екен. Бір-біріне ынтызар адамдар 

тау б�ктерінде жүргенде айға қарамағанда 

қайда қарайды? Жапонияның ұлттық дәстүрін 

айту арқылы олар білім-дәрежесін білдіруді 

мақсат еткен шығар немесе барлық мерекесі тек 

жеуге құрылған қазағының дәстүрлі тойларын 

с�з астарында жасырып, сарказм сарынында 

білдіргілері келіп те тұрған шығар? Бәлкім... 

бәлкімді қоя тұрып, оның «Қазығұрт оқиғасы» 

деген әңгімесіне тоқталайын.

+ңгіме ашаршылық жайлы. Осы �мірімде 

мен ашаршылық жайлы қасіретке толы талай 

шығармалар оқыдым. К�ркемі де бар, деректісі 

де бар. Халықтың тең жартысынан астамы 

қырылып, қазақ даласы «Долина смертей» деген 

сияқты «�лік сасыған далаға» айналғанын естіп, 

оқып, т�бе шашым тік тұрып, ішім қан жылап, 

осыны ұйымдастырған адамдардың молаларын 

тауып, сүйектерін жан-жаққа шашып барып 

байыз тапқым да келді.

Нұрғали Ораздың «Қазығұрт оқиғасы» 

ашар шылық қасіреті жайлы жазылған барып 

тұрған қайғылы реквием. Бұл әңгімені осыдан 

отыз шақты жыл бұрын оқығанмын. Мақала 

жазу алдында кейбір детальдар мен штрихтарды 

еске түсіру үшін тағы да оқуыма тура келді. 

Бекер-ақ оқыппын. Оқып болып үйге сыймай 

далаға шығып кеттім. Күйеуі аштан �лген соң, 

�зінен басқа бұл ауылда тірі жан қалмаған соң 

жас әйел т�рт жасар қызын жетектеп, кішкене 

б�песін омырауына қысып, Қазығұрт тауының 

ар жағын дағы т�ркініне қарай жаяулатып шығып 

кетеді. Күн жүреді, түн жүреді. Қазығұрттың 

т�бесі к�рінер емес. <ліп бара жатқанда талғажу 

етерміз деп қалтасына салып алған қос уыс кебек 

қана бар.

Осылайша, бірін жетектеп, бірін к�теріп 

әйел екі күн жүреді. Тау к�рінер емес. +бден 

қалжырап бітті. Кездескен бұлақ пен жылғаның 

жанына кеп жығылып, қорқыныш пен үрей 

құшағында сол жерде түнеп шығады. Ертеңінде 

тағы жолға шығады. Емізулі бала тамақ сұрап 

шырқырап жыласа, т�рт жасар қыздың жүруге 

шамасы келмей сүрініп құлай береді. Сол жерде 

отырып сәл әл жинап, қайта жүреді. Екінші күні 

далаға түнеп шыққан соң кішкентай қыздан 

мүлде әл кетті. Енді ол құлаған жерінен тұра 

алмайтын халге жетті. Енді не істеу керек? 

<стіп жүре берсе үшеуі де �леді. +йелдің басына 

сұмдық ой келді. «Қызды осы жерде қалдырып, 

үйге жетіп алған соң баланы сонда тастап, тез 

қайтып келіп қызды алып кетермін» деп сұмдық 

шешім қабылдайды. Басқа амал жоқ! +йел отыз 

шақты қадам алыстағанда талықсып жатқан қыз 

анасының �зін айдалаға тастап бара жатқанын 

сезіп «Апа-а-а»» деп айғайлайды. Оған қайтып 

баруға мұрша жоқ, әйел бір құлап, бір тұрып 

«Рабат» жаққа қарай ілби басып, қараңғылыққа 

сіңіп к�зден ғайып болады.

... К�зін ашса үйінде жатыр екен. Есін жиған 

соңғы бірінші сұрағы:

– +же, мен қашан келдім? – болды.

– Бүгін тұп-тура жетінші күн. Балаң екеуіңді 

�лмеші халде жатқан жерлеріңде ш�п тамырын 

қазып жүрген атаң тауып әкелді.

Қараңғы түнде «апа-а-а?» деп қалған т�рт 

жасар қыздың тағдыры не болды? Арада жеті күн 

�тіп кетті ғой!

+ңгімені оқып шыққаныма бірнеше күн 

болса да кішкентай қыздың «апа-а!» деген 

дауысы құлағымнан кетер емес.

торшы бала оталдырып алып келемін дегенше 

де к�п уақыт �тті. Ақыры олар жолға шығатын 

болды-ау! Жүрер алдында әйелі күйеуіне: 

«Сандықта қоңыр шәлі бар, тауып берші» деп 

�тініп еді, күйеуі оны таба алмады.

Олар «р»-ға тілі келмейтін баланы үйге 

жалғыз тастап жолға шықты. Балаға қарауыл 

боп к�рші әйел Ағайша қалды. Күні бойғы ауыр 

жұмыстан әбден тоңып шаршаған әйел пеш 

түбінде қисайып жатып ұйықтап кетті.

Бала сандықтан қоңыр шәліні тауып алып, 

апама апарып берем деп «кәсемсот» кеткен 

жаққа қарай оның ізімен жолға шықты. Біраз 

жүрген соң із жоғалды, күн кешкірді. Аяз  кү-

шейді. Жол бітіп, омбы қар бас талды.

Кішкентай бала сол күйі табыл мады.

К�рген қорлы ғы ның бәрін деревнядағы 

атасына: «Ата, аташым, мені тез алып кетші. 

Мұнда мені ұрады, соғады, тамақ та бермейді, 

менің сенен басқа ешкімім жоқ» деп асығыс 

хат жазып, конверттің сыртына «Деревняға, 

атама» деп адресін к�рсетіп, пошта жәшігіне 

хатты тастап қайтқанына қуанып, тәтті ұйқыға 

кіріскен тоғыз жасар Ванька Жуковтың хаты 

атасының қолына ешқашан тимейтініне жаны 

ашыған Чехов заманының оқырманының біразы 

осы әңгімені оқып болып, еңіреп жылаған 

екен.  +рине,  ол кездің адамдары біздің 

кезіміздің оқырманына қарағанда жұмсақтау, 

бауырмашылдау, тазалау, �згеге жандары 

ашығыштау, сондықтан да Ваньканың хаты 

атасына жетпейтінін біліп, к�здеріне жас алды. 

Нұрғали Ораздың осы екі әңгімесін оқыған 

адам �здерін қаншама қасаң да қатал дәуірде 

�мір сүріп жатырмыз деп сезінгенмен, осы 

оқиғаларды оқып шыққан соң мұз жүректерінің 

қалай жібіп, �згенің қайғысын �з қайғысындай 

қабылдай кеткендерін сезбей де қалады. Оған 

басты себеп тек оқиға барысы мен финалының 

үмітсіз тұйыққа тіреліп, оқырманның жүрегін 

«Тауда ұшқан тазқара» повесіндегі қара тастай 

ауыр сезімге б�леуінде емес, реалистік �мір 

шындығы мен к�ркемдік шындықтың ортақ 

бірлестік таба білуінің арқасында оқырманға әсер 

етер эмоциялық қуаттың м�лшерлік �лшемнен 

шықпай бірте-бірте күшейе түсуінде.

Осы жасқа дейін Нұрғали Ораз он шақты 

кітаптың авторы боп үлгеріпті. Балалық шақтағы 

Бақыршадан бастап Алматыда алпысқа толғанға 

дейінгі аралықта ол иісі қазаққа аты мәшһүр 

жазушы, киносценарист, драматург ретінде 

кеңінен танылып үлгерді. <зінің �су жолына 

қарай оның шығармалары да тақырыптық, 

формалық, құрылымдық жағынан, контекст пен 

контенттік базаларды композициялық тұрғыдан 

үйлесімді пайдалана білуді шебер меңгере білген 

мәдениетті прозаик ретінде �з атын біржолата 

қалыптастырды.

Жоғарыда айтып �ткен «ауыр» әңгімелер-

мен қатар ол «Тауда ұшқан тазқара», «Оңаша 

арал» секілді формасы жағынан қарапайым, 

баяндалып отырған оқиға шағын боп к�рін-

генмен мазмұны терең, �зі жүріп �ткен �мір деп 

аталатын жолдың екі жағында шашылып қалған 

�з тіршілігінің ұмытыла бастаған сынықтарын 

қайта еске түсіру арқылы �зінің бүкіл �мірінің 

ой-шұқырын аралап шыққан бұрынғы үлкен 

лауазым иесі Керім Меңдіғалиевтің қартайған 

шағында ауылдағы тойға келген бір күндік 

�мірі бүтін бір ғұмырға шеккен ұзақ сапардай 

боп к�рінсе, «Оңаша арал» атты әңгіме тойдан 

қайтқан, аттары аталмайтын Ер адам мен 

+йелдің арасындағы екеуара әңгімеге құрылған. 

Бұрын бірін-бірі танымайтын екі адамның екі-

үш сағат ішінде �мір жайлы, адам жанының 

тазалығы мен арман-қиялдары жайлы ашық 

сырласу кезінде жайшылықта байқала бермейтін 

қырық қатпарлы әйел жанының ерке де еркін 

диалогтары арқылы тереңдеп ашыла түсуі 

оқырманды адамдық пен тазалықтың, сезім мен 

шынайылықтың оңаша аралына алып ұшып бара 

жатқандай сезіндіреді. +йел жаны отқа ұмтылған 

к�белектей �мірден тек жақсылық күтеді, ізгілік 

пен шынайылықты, жақсы адамның �мірлік 

серігі болуды армандайды, бірақ ондай адамдар 

табыла бермейді. Бәлкім, табылса да бір-

бірінің жанынан байқалмай �тіп кеткен болар, 

сонан соң, Фланнери О’Коннердің «Хорошего 

человека найти не легко» дегеніндей, аңсаған 

арманына жете алмағасын, ауыр бір күрсініп 

алып, шулы �мірінде жадырап, оңаша �мірінде 

жабырқап, бір �мірде екі адам боп тіршілік 

кешуге амалсыз к�ндіккен әйел болмысын 

жалаңаштап ашып бермесе де, �зінің жазу 

мәдениетіне сай жартылай «жалаңаштап» қана 

ашып бере білген Нұрғали осы әңгімесі арқылы 

психологиялық диалогты жандандыра түсті.

Нұрғалидың жоғарыда аталған «Бақ құсы» 

деген әңгімесінде мынадай қызықты са лыс-

тыру бар: «Барлық... кішкентай ауылдың аты – 

кішкентай ауыл, – деп ойлады ол. – Оны үлкен 

ауылдар үнемі менсінбей келеді. Айталық, +уезов 

«Қаралы сұлуды» ағылшынша жазсыншы!.. О-о, 

онда Еуропаның есі бар біраз жазушысы �з 

шығармаларына қайта үңілген болар еді».

Иә, біз «кішкентай ауылмыз». Малды ауыл-

мыз. Жапониядағыдай озық технология мен 

элек троника бізде дамымаған. Біз әлемдік 

назардан тыс қалған елміз. Бізді ешкім әдеби 

державаның қатарына қоспайды, қосқылары да 

келмейді. Бірді-екілі сәтті туындыларымызды 

олар кездейсоқтық деп бағалайды. Егер Нұрғали-

дың «Қазығұрт оқиғасы» әңгімесінің авторы 

Я.Кавабата немесе Х.Мураками болсыншы, 

біз, қазақтар ол әңгімені әлемдік деңгейдегі 

классикалық шығарма ретінде алғашқылардың 

бірі боп �з тілімізге аударып, «ашаршылық жай-

лы бізде осындай әңгіме неге жоқ?» деп талай 

рет «жоқтау» айтқан болар едік. Бұл әңгіме-

нің «бақытсыздығы» сол, оны тым болмаса 

«орыс деревнялық прозасының» �кілдері 

В.Шукшин немесе В.Распутин емес, қайдағы 

бір «Кішкентай... малды ауылдың» қазақ авторы 

қазақ тілінде жазғандығында. «К�шпелі елдің 

профес сио налды әдебиеті жоқ» деген стереотипті 

пікір батыс елдерінің санасына әбден сіңіп 

қалған. Ол стереотипті бұзу үшін бізге уақыт 

керек, жарнама тұрғысында қазақы сыпайылық 

пен жалтақтықты жиып қойып, әлемдік әдеби 

рынокта барымызды базарлай білуіміз керек. 

Онсыз ешқандай тауар �тпейді. Бізге талай 

ғасыр бойы жон арқасын беріп тұрған алыстағы 

батыс елдерін былай қойғанда, үш жүз жылдай 

аралас-құралас �мір сүріп, жетпіс жыл бойы 

«бауырлас бір халық» боп келсек те Ресейдің шет 

қалаларында, тіпті С-Петербургтің �зінде біздің 

әдебиетіміз бен �неріміз жайлы кейбір к�зі ашық 

деген адамдардың �зі бейхабар екенін байқайсың. 

Премьерадан кейінгі пресс-конференция кезінде 

журналист пе, сыншы ма, сырт қарағанда �нерге 

қатысы бар зиялылардың бірі боп к�рінетін 

орта жастан асқан сақалы сәнді бір кісі маған: 

«Айтыңызшы, қазақ драматургиясы Петербург 

сахнасында қойылатындай дәрежеде дамыған 

ба, әлде бұл кездейсоқ қана сәттілік пе?» деген 

сұрақ қойды. Сонан соң қоюшы-режиссер 

В.Малышицкиге: «Неге сіз ұлы жазушы Булгаков 

жайлы орыс жазушыларының пьесасын емес, 

алыстағы қазақ драматургінің пьесасын 

таңдадыңыз?» деп тиісті.

Мен үшін де, �зі үшін де В.Малышицкий 

ызалана жауап берді. «Осындай жалған гегемон-

дық пен суық шалған жалған «�зімбілемдікті» 

қашан қоясыңдар! <здерің білмейсіңдер, білуге 

тырыспайсыңдар! Бұл күнде қазақ әдебиеті мен 

драматургиясы орыс шығармаларынан асып 

түспесе, кем түспейді. Бірақ оны мойындауға 

намыстанасыңдар! Булгаков жайлы жазылған 

қандай пьесаларды айтып отырғандарыңызды 

білемін. Оларда Булгаков жоқ, тек Елена 

Сергеевнаның юбкасы ғана бар. Ал маған керегі 

юбка емес – Булгаков! Сол керегімді қазақ 

драматургиясынан тапсам, несі айып? Орыс 

жазушысы жайлы қазақ драматургінің жазғанына 

қайта қуанбайсыздар ма? Осында отырған 

біреуің Мұхтар +уезов жайлы немесе Галина 

Серебнякованың досы, сүйіктісі жалын ды 

ақын Сәкен Сейфуллин туралы пьеса жазып 

к�ріңдерші, қазақ халқы сендерді к�кке к�терер 

еді. Ал сіздер «орыс тақырыбын қазақ неге 

жазады» деп қызғанып отырсыздар. Бұла-

рыңыз бен мүлде келіспеймін!» деп бұдан кейінгі 

беріліп қалар қиямпұрыс сұрақтардың «жынын» 

құмыраға ашу-ызамен қайта тығып тастап еді. 

«Ерікті елдердің мәңгілік одағында» тату-тәтті 

қатар �мір сүріп келе жатырмыз деп мәз боп 

жүрсек, іргеміздегі Ресейдің «мәдени астанасы» 

С-Петербург бізді әлі менсіне қоймайды екен. Ал 

біз болсақ алыстағы батыс Еуропаға �кпелейміз. 

Дәл жоғарыдағыдай астамшыл сұрақтар маған 

Лондонда да қойылған. Олардың бәріне �зімше 

жауап бере келіп: «Ғасырлар бойы біз сіздердің 

жауырындарыңызды ғана к�ріп келеміз, енді 

беттеріңізді к�ргіміз келеді. Сонда бір-бірімізді 

жақынырақ таныр едік» деп жауап берген 

едім. Бұл жердегі негізгі мәселе қалай жауап 

беруде емес, негізгі мәселе – сұрақтардың түп-

т�ркінінде болып тұр. Сұрақтардың сыры – біз 

әлі �неркәсібі мен �ндірісі, технологиясы мен 

электроникасы әлем назар аударарлықтай 

биікке к�теріле қоймаған, социализмнің ескі 

жұртында отырып қалған малды ауылдың 

адамдары секілдіміз. +дебиет пен �нердің �зге 

елдерде танылуына сол елдің экономикасының 

шарықтап дамуы да тікелей әсер ететін фактор. 

Тіпті жақсы шығарылған тұрмыстық ыдыс-

аяқтардың �зі идеологиялық насихаттың бір 

түрі боп бағаланады екен. Лондондағы Лордтар 

палатасының қабылдауы кезінде үстел үстінде 

тұрған жапон тарелкаларының �зі маған жеңімпаз 

елдің елшісіндей әсер етті. Мадам Баттерфляйға 

ұқсайтын жапон әйелінің суреті саған қарап: 

«біздің әдебиетіміз де бай, сенбесеңіз оқып 

к�ріңіз» деп жымия күліп тұрғандай.

Алпысқа келген адамды іні деп айту жараса 

қоймас, 26 жасар Пушкинді қабылдағаннан 

кейін император Николай бірінші: «Мен бүгін 

Россияның ең ақылды адамымен кездестім» 

деп жазған екен. 26 жастағы адамды біздің 

билік те, �зіміз де «ең ақылды» адамдардың 

қатарына қоса қоюымыз қиын шығар, ол үшін 

біздің жасымыз құрығанда елу-алпысқа толуы 

керек. Қазір Нұрғалиды қалай мақтасаң да 

жарасатын жасқа келді. Балалардың шулы 

�мірінен бастау алған оның шығармашылық 

�су жолы бұл күнде қоғам тынысының барлық 

кезеңдерін адам жанындағы �згерістер арқылы 

суреткерлік ерекшелігімен естен кетпес 

образдар жасап, әдебиетімізді әдемі юмормен, 

биязы мәдениеттілікпен, тілдік қорының 

байлығымен, деталь ұтқырлығымен, кейінгі 

кездердегі кейіпкерлерінің биік интеллектісімен 

ойлы прозаның к�ркемдік планкасын едәуір 

жоғарыға к�терген дүниелерімен әдебиетіміздің 

қоржынын толтыра түсті. +рине, бір мақалада 

оның шығармаларының бәріне тоқталып 

�ту мүмкін емес. Алайда оның кітаптарына 

тұтастай алып баға бергенде, әдебиетіміздің 

к�ркемдік к�кжиегін кеңейтіп, �мір шындығын 

к�ркемдік шындықпен оп-оңай біріктіре алатын 

шыншыл да шынайы суреткердің алғашқы 

шығармаларымен-ақ қалыптасып үлгіргенін 

мойындауымыз керек.

Бүгінгі таңда Нұрғали Ораз к�ркемдік кри-

терлердің қыр-сырымен керегінше қаныққан, 

батыс пен шығыстың әдеби үрдістері мен 

үлгілерінен �зіне керегін алып, не батыс, не 

шығыс ауанында байланып қалмай, баяндаудың 

жаңа пайда болған еуразиялық формасын қазақ 

әдебиетінің даму процесіне әр шығармасы 

арқылы енгізе білген қаламгер.

«Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман» 

деп Абай айтқандай, шығармашылық адам ның 

жасы ұлғайған сайын оның арманы да молая 

түспек. «Мені жаз» деп т�ңірегіңде сан алуан 

та қырып анталап жүреді. Оның қайсысын таңда-

рың ды білмей дай-дұй күй кешетін күндерің де 

аз емес.

Жазушыда шың да жоқ, еңістік те жоқ. Онда 

тек кеңістік қана бар. Сол кеңістікте ол келе 

жатпайды, бара жатады.

Кемелдік кеңістігіне.

ЕМЕЛДІК
КЕҢІСТІГІ

Н ең қажетті компонент – талғам �лшемінің 

(чувство меры) дәлдігі. Тақырып таңдауда, оқиға 

�рбітуде, кейіпкер мінез-құлқын ашуда, мазмұн 

мен түрдің ішкі үндестігін сақтауда, құмнан 

алтынды ажыратып ала білетін старательдей 

сапырылысып �тіп жатқан �мір шындығынан 

к�ркем шындықты сүзіп ала білуде, деталь 

таңдауда Нұрғали «Бақыршаның балалары» деген 

алғашқы кітаптарының бірінен-ақ табиғи талант 

иесі екенін оқырман қауымға танытып �тіп еді. 

«Тасболат» пен «Бақыршаның балаларын» оқып 

отырып: «Дүниеауи �ркениеттен ажырап қалған 

бұл ауылдың ертеңі не болмақ?» деп уайымдай 

бастағанда, қара борбай балалардың «Гекельбери 

Финнді» оқып, Шерлок Холмс туралы біле-

тіндіктері алаңсыз ауылдың ертеңі туралы тұтаса 

бастаған уайым торын бұлт арасынан жалт 

етіп шыққан Бақыршаның күніндей сейілтіп 

жібереді. Оның үстіне бұл ауылға скважина 

қазатын құдықшылар келе жатыр.

Тасболаттың әпкесі Шынар оқуға түсу үшін 

водовозбен Арысқа кетті, онан әрі үлке-

ен қалаға барады.

Жол-ж�некей шофер Тасболатқа 

«Маймақ аю» деген конфет алып 

берді.

Демек, «жабайы ауыл» емес, зайырлы ауыл. 

К�ңілге қуаныш ұялататын «ұсақ» оқиғалар.

Нұрғали Ораз, Асқар Алтайлар әдебиет есігін 

ашқанда біздің кезіміздегі жаппай әкесіздік пен 

жоқшылық әлдеқашан ұмытылып, ел еңсесі 

белгілі бір дәрежеде биікке к�теріліп, тоқшылық 

дәуір біржолата орнығып, Брежнев негізін салған 

«�ркендеген социализм» заманы мызғымастай 

дәуірлеп тұрған шақ еді. Кезінде Н.Хрущев биік 

шығармасын талдап-тану үшін оның �скен 

ортасын,  тәрбиесін,  білімін,  к�ркемдік 

к�зқарасын қалыптастыруға тікелей ықпал еткен 

саяси факторлар мен моральдық модельдердің, 

�мір тану, әдебиет тану процестерінің жазушы 

шеберліг ін ің  басталу,  қалыптасу,  даму 

эволюциясымен бірлестіре қарағанда ғана 

жазушының �су жолына баға беруде басты құрал 

боп табылатыны анық.

Жоғарыда айтқан факторларды оқып, біліп, 

к�ріп �скен Нұрғали алғашқы әңгімелері мен 

повестерінде �з басынан кешкен �мірді шыншыл 

да шынайы қалпында �зіне тән жарасымды 

юмормен жайып салуға құштар болса, келесі 

кітаптарында заман ағымының �згеруіне 

байланысты адам баласының ішкі әлеміне 

тереңдей еніп, оның жан түбінде жасырын 

жатқан қатпар-қатпар сезімдерін жабағы 

түткендей жайбарақат таратып, классикалық 

психологизм дәстүрін меңгеруге батыл қалам 

тербегенінің куәсі боламыз. Автордың �зімен 

бірге кейіпкерлері де есейіп, «ересек» �мірдің 

адам жанын шырмаған элегиялық сарындағы 

сезімдерді аша түсетін шығармалары бірінен 

соң бірі дүниеге келе бастады. «Түнгі 

жалғыздық», «+пкем, жездем және 

мен», «Жылқының к�з жасы» 

жайлы �мірді жайбарақат жазып 

отырғандай боп к�рінгенмен 

«Бақ құсы» атты әңгіменің 

айтқанынан айтары мол. Алтын 

сарайдай зәулім үйде тұрып 

жат қан Айгүл қыздың ішкі жан 

тебіреністері, биік лауазым 

иесінің «к�ңілдесі» болуының 

Осы әңгімеден соң әлгі қызбен жасты  ш�-

берем Айымды орнымнан тұра сап, құша ғыма 

қатты қысып аймалап сүйе бергім келетін болды.

Нұрғалидың «Қоңыр шәлі» деген әңгімесін 

оқып шыққанда да дәл осындай күйді бастан 

кешірдім.

Сиыр фермасына қарауыл боп отырған тау 

қуысындағы қар к�мген т�рт үй. Қыс ауасында 

бұл жаққа шайтан болмаса тірі жан аяқ баспайды. 

Сондай күндердің бірінде 

Пернебайдың әйелі 

Кәмешті толғақ қы-

сып, жанын қояр-

ғ а  ж е р  т а п п а й 

қинала бастайды. 

Тез арада әйелдер 

бо санатын үйге 

жеткізбесе жағдай 

қ и ы н д а п  к е т у і 

мүмкін. Аязда қа-

тып тұрған «кә-

семсотты» трак-

Дулат ИСАБЕКОВ, 
ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының иегері
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мұның бәрі дәрігердің абырой-беделіне 

әсер етпей қоймасы анық. Осындай 

дау туындаған тұста істің ақ-қарасын 

білетіндер бейтарап қалмай, пікірін 

білдіріп отырғаны ж�н деп ойлаймын.

 Дәрігер болу �те қиын және екінің 

бірі жақсы дәрігер бола алмайды. Мен 

жақсы танитын бір хирург болды. <зі 

к�п оқып, барынша ізденетін. Түрлі 

курстарға қатысып, білім-біліктілігін 

жетілдіріп жүрді. Алайда іске келгенде 

қатты қиналатын. Яғни теориялық 

тұрғыдан білгенін тәжірибе жүзінде 

қолданар шақта абдырап қалатын. 

Мәселен, соқыр ішекке ота жасау үшін 

ол 1-1,5 сағат жүретін. Ал басқалары 

оны 15 минутта жасайды. 

Батысқазақстандықтарға жақ-

сы  таныс жоғары санатты аку шер-

гинеколог Болат Біләлиев деген досым 

кешегі карантин кезінде о дүние лік 

болды. Сауатты, жауапкер шілігі жоғары 

маман ретінде ол кезінде Мозамбик 

 Республикасына арнайы барып, онда 

2,5 мың әйелге ота жасаған еді. Жетпіс 

жылдан аса ғұмырының елу жылға 

жуығын  медицина саласына арнаған 

ол  кесер тілігін жедел әрі сапалы жа-

саумен ерекшеленетін еді, марқұм. 

Міне, осындай мейірімділік пен ізгілік 

 жаршыларын неге жиі насихаттамасқа?!

М е д и ц и н а  м а м а н д а р ы н ы ң 

 мәр тебесін к�теру арқылы тұтастай 

денсаулық сақтау саласының қыры 

мен сырын, ағы мен қарасын айыруға 

 болатыны белгілі. Сол себепті ақ 

желеңді жандардың еңбегін елеп, қадір-

қасиетін �сіру жағын ескерейікші. 

ДAРІГЕР ҚАЙ 
ЗАМАНДА ДА ДAРІГЕР

С а н а л ы  ғ ұ м ы р ы м  м е д и ц и н а 

 саласымен байланысты.  Ата-анамдай 

болған апа-жездем осы саланың 

білікті мамандары, ғалымдары болды. 

Медицинаның қыр-сырын, Гиппократ 

антына берік болуды үйреткен жылы 

жүректі, алтын қолды ұстаздарым, 

әріптестерім бар. Содан шығар, дәрі-

герлерге қатысты келеңсіздіктер тура-

лы оқып, естіп, к�рсем қай-қайсысы 

да жаныма батады. Бүгінгі  таңда 

әріптестеріме қатысты оңды-солды 

айтылып жатқан с�здердің де  заманы 

�тер. +р нәрсенің құлдырау, �су, 

шарықтау шегі болады емес пе. Абай 

атамыз да бұл �мірде баянды ештеңе 

жоқтығын жазып кеткен жоқ па. Оны 

жүріп �ткен �мір жолыма қарап та айта 

аламын.

Жаңа ректор бірден оқу-тәрбие үдерісін 

жолға қою, білім беру сапасын арттыру, 

профессор-оқытушылар мен студенттердің 

әлеуметтік жағдайын жақсарту  ісіне білек 

сыбана кірісіп кетті. Бұрынғы жеке-жеке 

факультеттер кеңейтіліп, институттарға 

айналдырылды. 

Профессор-оқытушылар құрамымен 

және студенттермен қоян-қолтық араласып 

жұмыс істейтін қызмет стилі ерекше назар 

аудартты. Институттарды, жатақханаларды 

жиі аралап, к�пшіліктің жағдайын �з 

к�зімен к�ріп, қордаланған мәселелерді 

шешіп те берді. Университет сайтында 

ашылған «Ректор блогы» арқылы студент-

тер  мен ата-аналардың �тініш-тілектерін, 

арыз-шағымдарын уақытылы қарап, дер 

кезінде жауап қайтарып отыруды дағдыға 

айналдырды. Университетте «бір терезе» 

қағидаты бойынша қызмет к�рсететін 

«Шапағат» орталығын ашу арқылы білім 

алушылардың құжат дайындауға және 

басқа да мәселелерге жұмсалатын уақытын 

үнемдеп, олардың алаңсыз білім алуына 

жағ дай жасады. Оқу орнында «Парасат» 

және «Ізгілік елшісі» орталықтары ашыл-

ды. Ай сайын «Денсаулық күні» аясында 

про фессор-оқытушылар мен студенттердің 

спорт тық жарыстарға қатысуына мүмкіндік 

туғызды. 

2016 жылы Мәскеу мемлекеттік педаго-

гикалық университеті мен Абай атындағы 

ҚазҰПУ басшылығының  бастамасымен 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің педагогикалық жоғары оқу 

орындарының Қауымдастығы құрылып, 

бір мәжіліс �ткізген соң, оның жұмысы 

қозғаусыз тұрып қалған-ды. Осы Қауымдас-

тық тың жұмысын әрі қарай жылжыту үшін 

ректор Т.Балықбаев мәскеулік әріптесі 

А.Лубков екеуі кеңесе келе құра мында 44 

педа гогикалық жоғары оқу орны бар қауым-

дастықтың жұмысын жаңа арнаға бұрды. 

Қытайда, Вьетнамда, Түркияда және 

Польшада ашылған Абай орталықтарының 

жұмысына жаңа тыныс берген Т.Балықбаев 

Мәскеу педагогикалық университетінде 

Абай орталығын ашуға �зі мұрындық болды. 

2018 жыл ректор Такир Балықбаев үшін 

қарбаласқа толы қым-қуыт жыл болды. 

Оқу орнының 90 жылдық мерейтойын 

қазан айында халықаралық деңгейде атап 

�ту ж�нінде Байқау кеңесі жыл басын-

да шешім қабылдап қойған еді. Күзде 

�тетін мерейтойға шетелдік жүзден астам 

әріптес оқу орындарынан қонақтар келмек. 

Еуразиялық одақ мемлекеттеріне қарайтын 

44 педагогикалық университеттің деле-

гациясы қатысады. Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінде 

филиалы ашылған Францияның «Сор-

бонна Париж сити» университеттер 

кешенінен жетпістен аса оқу орны бас-

шылары мен ғалымдары келетіні белгілі 

болды. Қазақстандағы барлық ЖОО-

лардың басшылары, республика Үкіметі 

мен Парламентінің, тиісті министрліктердің 

�кілдері шақыртылмақ. 90 жылдыққа тура 

он күн қалғанда мерейтойлық онкүндік аса 

жауапты іс-шаралармен басталды. Алды-

мен оқу орнын 21 жыл басқарған академик 

Т.Садықовтың 80 жылдығына арналған екі 

күндік «Садықов оқулары – V» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы �тті. 

Университет мерейтойына арналған 

онкүндік аясында �ткен «Математикалық 

модельдеу мен ақпараттық технологиялар 

– білімде және ғылымда» халықаралық 

ғылыми-әдістемелік конференциясы �тті. 

2014 жылы Абай университеті база-

сында Францияның ежелгі Париж сити 

университетінің филиалы болып ашылған 

«Сорбонна-Қазақстан» институтының даму 

стратегиясына арналған Қазақ-Француз 

 форумына 70-тен астам франциялық 

қонақтар және �з еліміздің оқытушылары 

мен профессорлары қатысты. 

А б а й  а т ы н д а ғ ы  Қ а з Ұ П У - д ы ң  9 0 

жылдық мерейтойы 2018 жылғы 5 қазанда 

Алматыдағы Республика сарайында �ткен 

салтанатты жиынмен қорытындыланды. 

Мерейтойдан кейін к�п ұзамай ректор 

Т.Балықбаевты Парижге, франкофондық 

университтер ректорларының форумына 

шақыртты. +лемнің 100 мемлекетінен 600-

ден астам ректорлар қатысқан бұл  жиынды 

Француз Республикасының Премьер-

1985 жылы Ақт�бе медициналық 

институтын бітіріп, туған �ңірім Ақ 

Жайыққа оралып, еңбек жолымды 

Орал облыстық перзентханасында реа-

ниматолог болып бастадым. Одан кейін 

облыстық балалар ауруханасының бас 

дәрігері болдым. 2004 жылы облыстық 

ауруханаға жетекшілік жасадым. Сол 

кезде аурухананың жағдайы мәз емес 

еді. Екі-үш жылдың ішінде осын-

дай олқылықтардың бәрін реттедік. 

Т�рт жыл ішінде бұл емдеу орнының 

барлық корпусын ж�ндеп шықтық, 

жетіспейтін дәрігерлерді шақырдық, 

қызметкерлердің әлеуметтік жағдайына 

қараса бастадық. Мұның бәрі қызмет-

керлердің к�ңіліне сенім ұялатты. 

Бұл істі Батыс Қазақстан облыстық 

денсаулық сақтау басқармасының 

б а с ш ы с ы  б о л ы п  б а р ғ а н  с о ң  д а 

ж а л ғ а с т ы р д ы м .  М е м л е к е т т і к 

б а ғ д а р  л а  м а л а р  а я с ы н д а  О р а л -

да кардио логиялық, онкологиялық 

орталықтар және �зге де қажетті емдеу 

мекемелері ашылды. К�рші Ресеймен 

арадағы жақсы қарым-қатынастың 

нәтижесінде Орынбордағы Федоров 

к�з орта лығының басшылығымен 

Ауылда туып-�скен соң, ондағы 

жағдайға құлақ түріп, елеңдеп оты-

расың. Кезінде ауыл медицинасын 

дамытуға арналған бағдарламалар бол-

ды. Ол �з нәтижесін берді. Тәуел-

сіздігіміздің жиырма жылдығы ішінде 

Ақ Жайық �ңірінде 200-ге жуық 

медициналық нысан бой к�теріп, 

олар дәрігерлермен қамтамасыз 

етілген еді. Жыл сайын жүзден астам 

жас мамандар шақыртылып, аудан 

деңгейіндегі медициналық к�мектің 

аясы кеңейтілген болатын. Қазіргі 

қолдау шаралары сол кездегімен 

салыстырғанда т�мендеу. <йткені 

ауыл медицинасын дамытуды одан 

әрі жалғастыруға бағытталған арнайы 

бағдарлама жоқ. Мамандар жергілікті 

жерде к�п тұрақтамайды. Бұл әсіресе 

кешегі пандемия кезінде анық бай-

қалды. Сол себепті бұл мәселеге де жете 

мән беру қажет екені анық.

ТAЖІРИБЕЛІ 
ТАРЛАНДАР ШОҒЫРЫ 

Денсаулық сақтау  саласында 

�зекті мәселе к�п. Кадр тапшылығы, 

дәрігер лердің әлеуметтік жағдайын 

жақсарту, материалдық-техникалық 

жарақтандыру сынды түйткілдер 

уақыт �те шешіледі деп ойлаймын. 

Меніңше, ең басты мәселенің бірі – 

салада жастарға үлгі болатын, оларды 

ОТАНДЫҚ 
МЕДИЦИНАНЫҢ

ЫСТЫҚ ҚАЙРАТ, 
НҰРЛЫ АҚЫЛДЫ ҰШТАСТЫРҒАН

МӘРТЕБЕСІ МЕН ӘЛЕУЕТІН ҚАЛАЙ АРТТЫРАМЫЗ?

Хамидолла ИРМЕНОВ,
Батыс Қазақстан Жоғары 

медициналық колледжінің 
директоры, медицина 

ғылымының кандидаты

Дәрігердің мәртебесін пандемия айқындап бергендей. Басшыдан  бастап 
қосшыға дейін дәрігердің қоғамдағы рөлі қандай екенін жете түсінді. ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі Жолдауында бұған ерекше 
тоқталып өтті. Бұрын ауылда жолдың үстімен дәрігер келе жатса, оның ал дын 
ешкім кесіп өтпейтін еді. Мұғалім мен дәрігердің абырой-беделі зор болатын.

Қазақ топырағындағы тұңғыш жоғары 
оқу орны – Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті еліміздің білім 
беру, ғылым мен мәдениет салаларындағы 
даңқты дәстүрлерін жалғастыра оты-
рып, Қазақстан жоғары мектебінің алғы 
шебінде келеді. С.Асфендияров, Б.Алманов, 
С.Толыбеков, Х.Әділгереев, А.Ысқақов, 
А.Закарин, М.Ғабдуллин, Ж.Жүнісбеков, 
Қ.Қасымов, Т.Садықов, С.Пірәлиев секілді 
көрнекті тұлғалар басқарған оқу орнының 
тізгінін 2017 жылғы маусымда белгілі педагог-
ғалым Такир Оспанұлы Балықбаев ұстаған 
еді. Бұған дейін Ұлттық тестілеу орталығының 
 директоры, Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтының ректоры, Қазақ 
технология және бизнес университетінің рек-
торы, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
академиясының президенті, ҚР Білім және 
ғылым вице-министрі сияқты  лауазымды 
қызметтерде шыңдалған Такир Оспанұлы қара 
шаңырақ білім ордасының абырой-беделін 
одан әрі асқақтату үшін білімі мен өмірлік 
тәжірибесін аянбай жұмылдырды. 

бірлесіп, облыстық аурухананың 

ішінен к�з ауруларын емдеу б�лімін 

жа сақтадық. Одан б�лек әлемге таны-

мал немістің лор хирургі Хеннинг Хой-

манмен достық байланыс орнаттық. 

Ол  Штудгарттан (Алмания) арнайы 

Оралға келіп ота жасап тұрды. Соның 

нәтижесінде біраз жыл бойы дым 

естімей жүрген  облыс тұрғындарының, 

соның ішінде ауылдағы ағайынның 

отадан кейін құлақтары қалыпқа келді. 

Мемлекет тарапынан жасалып жатқан 

ізгі іске риза болған олар ел, облыс бас-

шыларына ризашылықтарын білдірді. 

Т�рт-бес жыл қатарынан келген Хой-

маннан біздің дәрігерлеріміз, әсіресе 

жас мамандар құлаққа ота жасаудың 

қыр-сырын меңгерді.

Дәрігер қай заманда да дәрігер 

ғой. Оның міндеті – күн-түн демей, 

адамдарға к�мектесу. Ол қалыптасқан 

қағида. Алайда нарықтық заман 

жастардың к�зқарасын �згертуде. 

С�здің шыны керек, ақша т�ленбесе, 

жастар қазір аяғын аттап басқысы 

келмейді. Ал біздің кезімізде бәрі 

басқаша болды. Кезекшілікке ж�нді 

ақша т�ленбейтін. Соған қарамастан 

ауруханадағы кезекшілікке �зіміз 

сұранып баратын едік. Демалыс, ме-

реке күндеріміз негізінен ауруханада 

�тетін. Міне, соның арқасында к�п 

нәрсе үйрендік. Жоғарыда айтып 

�ткен неміс әріптесіміз де кәсіби 

білікті маман болу үшін к�п іздену, 

еңбек ету қажеттілігін жиі айтатын. 

Бастапқы кезде бұл істе әлеуметтік-

материалдық тұрғыдан ұтылуың 

мүмкін, алайда ертең алдың жарық 

болады. Егер сен білімді, білікті, адал 

дәрігер болсаң, ел-жұрт құрмет тұтады, 

атақ-абырой, жақсы табыс �зі келеді. 

Жас әріптестеріміз осыны ескерсе 

екен деймін. 

АУЫЛ МЕДИЦИНАСЫН 
ДАМЫТУ

 

Жастар демекші, бүгінде олардың 

арасында медицина саласына баруға 

екі ойлы болып жүргендер қатары 

біртіндеп артып келеді. Себебі оқыту 

мерзімі ұзақ. Бұрын мединститутта 

алты жыл, сосын бір жыл интернату-

рада оқыса, қазір оларға қосымша ре-

зидентура деген шықты. Соның бәрін 

қосқанда он жылдай оқиды екен. Ұзақ 

оқудың сапаға да әсері жоқ емес. Мем-

лекет басшысы Жолдауында дәрігер 

мамандардың сапасын күшейтуді талап 

еткені белгілі. Сол себепті оқу үдерісіне 

�згеріс енгізіп, мамандарды барынша 

жедел дайындауды қолға алатын уақыт 

келген сияқты. +сіресе Қасым-Жомарт 

Кемелұлы айтып �ткендей, эпидемио-

лог, инфекционист, реаниматолог, 

пульмонолог, кардиолог сияқты сирек 

мамандарды 3-4-курстарда дуалды 

әдіске к�шіріп, кадр тапшылығы бар 

медициналық ұйымдарға жолдаған 

дұрыс. Яғни саладағы оқыту үдерісіне 

байланысты оперативтік-нормативтік 

құжаттар уақытылы шығарылғаны 

ж�н. Сонымен қатар медициналық 

оқу орындарының материалдық ба-

залары заман талабына сай �згертілуі 

тиіс деп ойлаймын. Инновациялық, 

симуляциялық тәжірибелер енгізіп, 

о қ ы т у ш ы л ы қ - п р о ф е с с о р л ы қ 

құрамының әлеуметтік жағдайына, 

олардың мәртебесі жоғары болуына 

мән берілу қажет. 

министрі Эдуард-Шарль Филипп ашып, 

шетелдерде француз тілін оқытудың қазіргі 

жайы, Францияға шетелдерден студенттерді 

к�птеп тарту  туралы с�з етті. Осы  форумда 

Абай университетінің «Сорбонна-Қазақ-

стан» институты туралы к�рмесі әлем деле-

гацияларының, әсіресе француз әріптес-

тердің ерекше қызығушылығын туғызды. 

 Премьер-министр Эдуард-Шарль Филипп 

пен Такир Балықбаевтың арасында жара-

сымды әңгіме �рбіді.  Премьер-министр 

дүниежүзінде – екінші, ал Орталық Азияда 

бірінші болып Париж сити университетінің 

филиа лын ашып, оны дамытып, Қазақстан 

мен Франция арасында алтын арқау тартқан 

қазақ еліне және ректор Т.Балықбаевқа 

алғыс айтты. Форумнан кейін Т.Балықбаев 

Францияның және басқа да шетелдердің 

ЖОО-ларының басшыларымен әріптестік 

байланыстар орнату ж�нінде келісімшарт 

жасасты. 

Ректор Т.Балықбаев күнделікті �з қыз -

метінде білім сапасын жақсарту, әлемдік 

бәсекеге қабілетті мамандар даяр  лау 

мәселесін басты назарға алып отырады. 

2018-2019 оқу жылында оқу орнының 

76 қызметкері біліктілік арттыру курста-

рынан �тті, оның 5-еуі шетелдік, қалған 

71-і �з еліміздегі «<рлеу» ұлттық білік-

тілік жетілдіру орталығында, Назарбаев 

зияткерлік мектептері базасында арнау-

лы курстарда оқыды. «Қысқы мектеп» 

пен «Жазғы мектепте» 790 тыңдаушы 28 

курстан �тті. Олардың 728-і университет 

профессор-оқытушылары, 33-і универ-

ситет кітапханасының қызметкерлері. 

Ресеймен әріптестік қызмет аясында Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің 108 қызметкері «Педаго-

гикалық қызмет – цифрлы экономика 

жағдайында» тақырыбында �ткен біліктілік 

жетілдіру курсына қатысты. Жазғы мек-

тепте А.Комиссарова курстары онлайн-

режимінде �тті.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагоги-

к а л ы қ  у н и в е р с и т е т і н д е  ж а ң а  б і л і м 

бағдарламалары мамандықтардың Ұлттық 

шеңберіне сәйкес жасалды. 

Университеттің білім бағдарламаларына  

«Рухани жаңғыру» «Артбілімберу», «Ұлттық 

тәрбие технологиясы», «Түрік-латын қарі -

пінің негіздері» сияқты қоғамдық пәндер 

қосылып отыр. Т.Балықбаевтың баста-

масымен бітіруші курс үшін үздіксіз педа-

гогикалық практиканың (дуальды оқыту-

дың) 15 кредит к�лемінде жаңа түрі енгізілді. 

Яғни студент аптасына 4 күн мектепте прак-

тикада болып, 2 күн теориялық білім алумен 

айналысады. Осының нәтижесінде �ткен 

оқу жылында 108 бітіруші �здері практикада 

болған мектептерде жұмыста қалды. Жаңа 

оқу жылында бұл дәстүр жалғасын тауып, 

2-курс студенттері аптасына 5 күн оқып, 

бір күн практикада болмақ. Ал бітіретін 

курс жыл бойы практикалық жұмыспен 

тиянақты айналысады. 

Қашықтан білім беру 61 оқу бағдарла-

масы бойынша жүзеге асырылады. Оның 

29-ы педагогикалық мамандықтарға ар-

налған. Оқытудың бұл түрі Moodle платфор-

масы бойынша ұйымдастырылды. Биылғы 

әлемдік індетке байланысты университеттегі 

барлық білім беру жүйесі қашықтан оқытуға 

к�шті. Бейнеконференциялар мен вебинар-

лар Zoom, Google Meet, Microsoft Feams, 

G-suit, Microsoftb Classroom, Scype сияқты  

сервистердің к�мегімен �ткізіліп жатыр. 

Такир Оспанұлы оқу үдерісіне жаңа 

инновацияларды, ғылым жаңалықтарын 

енгізуге құлшынып жүретін басшы.  Мәскеу 

мемлекеттік педагогикалық университетінің 

к�мегімен университет базасында Пе-

дагоги калық STEM-парк ашуы оның осы 

ізденісі нің жемісі. Соның арқасында оқу 

үдерісіне информатика,  электротехника, 

радиоэлектроника және робототехника 

бойынша білім бағдарламасы енгізілді. 

«Білім беру мехатроникасы мен робототех-

ника» курсына арналған оқу-әдістемелік 

кешені әзірленді. STEM-парктің к�мегімен 

жоғары коммерциализациялық әлеуеті 

бар ғылыми жобалар жүзеге асырылып, 

мектеп оқушылары мен студенттердің 

р о б о т о т е х н и к а ,  м е х а т р о н и к а  ж ә н е 

техникалық шығармашылықтың басқа да 

түрлері  бойынша олимпиадалар �ткізілді. 

STEM-парктің базасында электронды 

бастап жүре алатын білімді де білікті 

тұлғалар шоғырын қалыптастыру. Қазір 

«дәрігерлердің санаты емес, серти-

фикаты маңызды» деген желеумен 

санаттар алынып тасталды. Бұл дұрыс 

емес. Санат ақ желеңділерді алға тал-

пындыратын, ізденісті арттыратын 

жайттың бірі емес пе. Тағы бір мысал-

ды қағазбастылыққа қатысты айтқым 

келеді. Толған есеп, түрлі құжаттар 

толтыру дәрігерлерді  шаршатып 

жіберді. Соған орай біраз әріптесіміз 

�здерінің ем-дом кабинеттерін  ашуда, 

жеке клиникалардың шақыртуын 

қабылдауда. С�йтіп, мемлекеттік емдеу 

мекемелерінен мықты мамандар кетіп 

жатыр. Мәселен, Батыс Қазақстан об-

лыстық ауруханасына осы дан бес-алты 

жыл бұрын еліміздің басқа �ңірлерінің, 

Ресейдің тұрғындары келіп осында 

емделетін. Қазір олай емес. Себебі 

білімді де білікті мамандар азайды. 

Адамгершілігі мол, кәсібіне адал, 

ж�н-жосықты білетін, елдің жағ-

дайымен жіті таныс, к�пшілікпен 

т іл  табыса жұмыс істей алатын 

тәжірибелі дәрігерлерге қарап жастар 

бой түзейді. Бір мысал келтірейін. 

Осыдан т�рт-бес жылдай бұрын, яғни 

Батыс Қазақстан облыстық денсаулық 

сақтау басқармасының  басшысы 

 б о л ы п  қ ы з м е т  а т қ а р ы п  ж ү р г е н 

кезімде Тимур +жіғалиев деген жас 

жігіт келді. М.Оспанов атындағы 

Ақт�бе медициналық университетін 

бітіріп келген беті екен. Онымен бірге 

қабылдауымда болған әкесі  баласына 

облыс орталығындағы емхана, не ау-

руханадан жұмыс беруімді �тінді. Жас 

жігіттің �зі де ж�нді қазақша білмеген 

соң ауылға баруға аса құштар болмады. 

Мен оларға жастар негізінен еңбек 

жолын ауылдан бастау керектігін 

айттым. +рі мемлекеттік тапсырыс 

бойынша оқығасын, міндетті түрде 

ауданға жіберіледі деп, Оралдан 600 

шақырымдай қашықтықтағы Б�кей 

ордасы ауданына жолдама бердім. 

Мұңайып шығып бара жатқанда 

Тимурға бір жылдан соң Оралға ал-

дыратынымды айтып, аз-маз жігер 

бергендей болдым. С�йтіп, келесі 

жылы шақырсам, ол тағы да бір жыл 

жасайын шы деп �тініш білдірді. 

Нәтижесінде сол ауылда үш жыл 

еңбек етті. Аудандағы тәжірибелі 

мамандардың к�мегімен білікті хирург 

болып қалыптаса бастады. Қазақы 

жерге барып қазақша жақсы с�йлейтін 

болды. Одан кейін оны Оралдың 

маңындағы Дариян ауылындағы 

аурухананың бас дәрігерінің орын-

басары етіп бекіттік. Ұйымдастыру, 

әкімшілік жұмыстарды үйреніп, 

мұнда да жақсы қырынан танылды. 

<ткен жылы ол Орал қаласындағы №5 

емхананың директоры болды, ең бас-

тысы Президенттік жастар резервіне 

енді. Міне, осындай жанып тұрған 

жастарды бастап жүретін, оларға 

дұрыс бағыт беретін тәжірибелі тар-

ландар к�п болса отандық медицина 

саласының мәртебесі де, әлеуеті де 

артары с�зсіз. 

М ұ н ы  Ү к і м е т ,  с о н ы ң  і ш і н д е 

Денсаулық сақтау министрлігімен 

қатар, Парламент те назарға алып, ҚР 

Президентінің Жолдау арқылы берген 

тапсырмасын орындау бағытындағы іс-

шаралар жоспарына енгізіп, бұл бағытта 

тиісті заңнамалардың қабылдануына 

ұйытқы болса нұр үстіне нұр.

оқыту платформасының орталығы ашылды. 

Академиялық адалдық кодексі студент-

тердің де, оқытушылардың да еңбегін әділ 

бағалауға мүмкіндік береді. Оқу орнында 

бірнеше мамандық бойынша к�птілді білім 

беретін 11 топ жұмыс істейді. Қазір бұл топ-

тарда 352 адам оқиды.

Оқу орнында инклюзивті білім беру 

жақсы жолға қойылған. <ткен оқу  жылында 

ерекше білім беруді қажет ететін 44  студент 

оқыды. Оның 31-і к�з кемістігі бар, 3-і 

есту қабілеті т�мен, 81-і қозғалу тірек ап-

паратында кемшілігі бар балалар. Білім 

алушылардың бұл категориясы үшін арнау-

лы қондырғылар жұмыс істейді.  Мысалы, 

к�зі мен құлағында кемістігі барлар үшін 

«SARACE» «оқитын машина», цифрлы 

с�йлейтін DAYSY- плейері, Джойси NVDA 

экрандық бағдарлама, веб-камералар 

осы үшін пайдаланылады. Оқу үдерісі 

кезінде психологиялық-педагогикалық, 

ақпараттық-адаптивтік қолдау әдістері жиі 

пайдаланылады. Ерекше білім беруді қажет 

ететін студенттерге оқу ғимараттарына, 

аудиторияларға кедергісіз кіріп-шығуға 

және т.б. толық мүмкіндік жасалған. 

Университеттің к�пқырлы жұмысының 

бір қыры білім беруді интернализаци-

ялау, шетелдік әріптес оқу орындары-

мен бірлесе отырып бәсекеге қабілетті 

қос дипломды мамандар даярлау. Бүгінде 

қос дипломды 12 бағдарлама бойынша 

(оның 4-і бакалавриатта, 8-і магистрату-

рада) дайындық жұмыстары жүргізілуде. 

Мәскеу мемлекеттік  педагогикалық 

университетімен  «Педагогика және 

психология» мамандықтары бойын ша, 

Польшадағы Помор академиясымен 

ағылшынша оқытатын орыс филологиясы  

бойынша, ИНАЛКО, Пуатье, Лотарингин, 

Страсбург (Франция) университеттерімен 

қос дипломды білім беру жүзеге  асырылады. 

Бүгінге дейін 72 түлек осы бағдарлама 

 аясында білім алып, екі мемлекеттің 

 дипломын алып шықты. 

Абай университетінде педагогика, 

 филология, тарих, философия, әлеуметтік 

және физика-математикалық, жараты-

лыстану ғылымдары бойынша ғылыми 

мектептер қалыптасқан. Білім және ғылым 

министрлігінің мемлекеттік тапсырысы 

және университетішілік  гранттар бойын-

ша «Мәңгілік Елдің» ғылыми негіздері 

– ХХІ ғасыр білімі, гуманитарлық ғылым-

дар саласындағы іргелі және қолдан балы 

зерттеу лер, жаратылыстану саласындағы 

ғылыми зерттеулер, табиғи ресурстар ды 

тиімді пайдалану, ақпараттық телеком-

муникациялық және ғарыштық технология 

ж�нінде ғылыми жобалар жүзеге асырылды. 

Бүгінгі таңда Абай атындағы ҚазҰПУ  32 

шетелдік университетпен  160  халықаралық 

келісімшарт бойынша жұмыс істейді. Оның 

ішінде 20 шарт әлем университеттері  ТОП-

500 Академиялық рейтингісіне енетін  

жоғары оқу орындарымен жасалған. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша оқу орнының 75 білім алушысы 

шетелдік әріптес оқу орындарында оқып 

келді. Абай университетінде шетелдерден 

406 студент білім алып жүр. Соңғы 2 жылда 

ғана 984 магистрант шетелдік универси-

теттерде тағылымдамадан �тті. Сондай-

ақ 167 докторант шетелдерде ғылыми-

зерттеу, экспериментальдік жұмыс атқарып, 

инновациялық технологиялармен танысып 

қайтты. Шетелдерден 53 профессор келіп 

дәріс оқып, шеберлік сыныптарын �ткізсе, 

оның екісіне ҚазҰПУ-дың 111 оқытушысы 

шетелдерде дәрістер оқыды. +рине, мұның 

бәрі университеттің қыруар жұмысын 

іскерлікпен ұйымдастырып отырған ректор 

Т.Балықбаев еңбегінің жемісі.

Хакім Абайдың: «Сенбе жұртқа тұрса 

да қанша мақтап, /әуре етеді ішіне қулық 

сақтап, /�зіңе сен, �зіңді алып шығар,  /ақы-

лың мен қайратың екі жақтап»  деген �сиетін 

берік ұстанып, �мір бойы �зіне, �зінің білімі 

мен тәжірибесіне,  күш-қайратына, ақыл-

парасатына сеніп еңбек етіп келе жатқан 

Такир Оспанұлының бойындағы адами 

қасиеттер ізгіліктермен үйлесіп, оның аза-

маттық, ұстаздық келбетін айшықтай түседі.  

Мырзахан АХМЕТ,
Абай атындағы ҚазҰПУ Қоғаммен 

байланыс б�лімінің басшысы

ДЕНСАУЛЫҚ

ДAРІГЕРДІҢ МЕРЕЙІ 
МЕН МAРТЕБЕСІ

 Қазір дәрігерге пациенттер анайы 

с�йлеп, д�рекі қылық к�рсетіп, тіпті 

қол жұмсап жіберетінін де естіп 

 қа ла мыз. Денсаулық сақшыларын 

кінәлаушылардың, қара күйе жағушы-

лардың қатары к�бейіп келе жатқаны 

�кінішті, әрине. <мірде түрлі жағдайлар 

кездеседі ғой. Адам денсаулығына, 

�міріне қатер т�нгенде, ақ халатты 

 абзал жандар к�мекке келеді. 

Дәрігер мың адамды ажалдан құт-

қарып, бір рет қана қателесуі мүм кін. 

Ол да пенде ғой. Ендеше, ол құтқарған 

мың �мір неге ескеріл мейді? Мұндай 

жағдайда оны кінә лаудан бұрын 

мәселенің анық-қанығын толық зерттеп 

біліп алған ж�н. Тура келген ажалдың 

алдында дәрігер де дәрменсіз екені хақ. 

Одан б�лек, ғаламтордан оқыған дерек-

терге сүйеніп, не біреулердің айтуымен 

дәрігер тағайындаған емге қарсылық 

танытатындары да кездеседі. Иә, кей 

әріптестерім тарапынан да кемшіліктер 

кездесетін шығар. Адамның, маманның 

бәрі бірдей емес қой. Дегенмен де, 
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<мір �згергенімен, Жамал бойындағы 

туабітті табиғи қасиеттер оны �згерткен 

емес. Жамал �з еңбегімен, �з білік-бітімімен 

іргесін қалаған адамгершілік пен адалдыққа 

негізделген ордалы ақ сарайын уақыт, 

 заман талаптарына сай толықтырып, ұлт 

руханиятының �суіне, оқу мен білімнің 

�рістеуіне, тіл ғылымының дамуына елеулі 

үлес қосып келеді. 

Ғылым саласына Жамал үлкен мектеп-
тен �тіп, жан-жақты ізденіспен келді. Ол 

1967-1972 жылдары Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультетінде 

оқып жүрген кездің �зінде лингвистиканың 

күрделі салалары тіл тарихы, тарихи морфо-

логия, этимология сияқты мәселелерімен 

айналысып, �зінің зейінді, алғыр, та-

банды шәкірт екенін к�рсетті. Сол 

тиянақтылық Жамалдың ғылымдағы 

ізденісі мен еңбек жолынан анық 

аңғарылады. Ол ғылым жолында  – 

екінші курста оқып жүрген студент 

кезінен бастап қазіргі кезеңге дейін 

тіл білімінің іргелі де бірегей саласы-

мен үзбей айналысып келеді. Ғалым 

зерттеп келе жатқан түбіртек, с�з тегі, 
бірбуынды түбірлер, негіз морфемалар, 
тілдік бірліктердің этнотанымдық тарихы 

– соның к�рсеткіші.

Еңбек жолына к�з жүгіртсек, та-

лантты шәкірт университетті үздік 

бітіріп, аспирантураны аяқтаған 

соң,  1977  жылы Қазақ  КСР Ғылым 

академиясының Тіл Білімі институтына 

(қазіргі кезде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл Білімі институты) орналасып, оның Тіл 

мәдениеті, Лексикология, Этнолингвистика 

б�лімдерінде кіші ғылыми қызметкер, аға 

ғылыми қызметкер, б�лім басшысы, бас 

ғылыми қызметкер болып, қырық үш жыл 

бойы бір жерде тұрақты еңбек етуде.

Жамал Айтқалиқызы 1972 жылы морфо-

логия ілімінің дамуына елеулі үлес қосқан 

белгілі тілші-ғалым Ыбырайым Мамановтың 

жетекшілігімен «Қазақ тіліндегі  «�лі 

түбірлер» тақырыбында үздік қорғаған 

диплом жұмысын аспирантурада жүріп, 

тереңдете зерттеуге ден қояды. Ізденуші 

етістік түбіртектердің құрылымы мен 

мағынасын салыстырмалы-тарихи негізде 

зерделей отырып, 1987 жылы академик 

+бдуәли Қайдардың ғылыми жетекшілігімен 

«Реконструкция «мертвых» корней глаголь-

ных основ казахского языка» тақырыбында 

кандидаттық диссертация қорғайды.

Қазақ тіліндегі лексикалық бірліктердің 

тарихын түбегейлі зерттеуді мақсат ет-

кен тілші аталмыш мәселені жан-жақты 

қарастыра отырып, 1997 жылы «Қазақ 

тіліндегі мәдени лексика» тақырыбына 

жазылған докторлық диссертациясын 

талқыға салып, ғылыми ортада сәтті қорғап 

шығады. 

Ғаламдық жаратылыс – бір-бірімен 

терең байланыста жатқан тұтас дүние. Адам-

зат болмысы – осы күрделі біртұтас дүние 

құрамындағы ерекше құбылыс. Табиғат, 

адамзат, жер үсті және жер асты қойнаулары 

тұтаса келіп, жер есімді планетаның �мір 

сүру сипатын, ұлы ғаламмен байланысын 

анықтайды. Жер үсті тіршілігінің дамуына, 

�згеріп, түрленуіне жағдай жасайды. Бұл – 

ондаған мың жылдардан келе жатқан �мір 

мен қоғам дамуының эволюциясы. 

Адамзат тілі – әлемдік жаратылыстың 

маңызы мен мазмұнынан, ең күрделі 

қасиеттерінен тұратын дамудың жоғары 

деңгейіндегі тірі организм. Адамдардың 

ой жүйесінің сыртқы ортамен байланыста 

болуының к�рсеткіші, құралы, қаруы бо-

лып табылатын тіл – ойлау мен с�йлеуді 

сабақтастықта жүзеге асыратын құбылыс. 

Адамның ой әрекеті мен с�з әрекеті сыртқы 

дүниені қабылдау, пайымдау арқылы 

жинақталып, тілдің қызметімен жарыққа 

шығады. Ұлт тілінің қалыптасуы мен да-

муы адам санасына бекіген халықтың �зіне 

тән �мір сүру сипатынан, лексикалық 

қорынан, рухани қазына-байлығынан 

тұрады. Сондықтан ұлт тілінің базалық қоры 

халықтың басынан �ткен тарихи кезеңдер 

мен бүкіл �мір к�шіндегі халық санасында 

бекіген ұғымдарды, мағыналарды, атаулар-

ды қамтиды. <мір к�шіндегі әрбір оқиға, 

сыртқы, ішкі жағдай ұлт жадында қандай 

із қалдырса, сол �згеріс нышандары ұлт 

санасы мен ұлт тіліне де солай ықпалын 

тигізеді. <йткені тіл – ұлт ойы мен �мірінің 
кемел к�рінісі. 

Адамзат коммуникациясында қолданыл-

ған, к�рініс тапқан әр ұғым, әр с�з, әр тілдік 
бірлік лингвистика ғылымының әртүрлі 

салаларында тілші-ғалымдар тарапы-

нан зерттеу нысанына айналып, белгілі 

бір қоғамдық-әлеуметтік ортада тілдік 

қатынасқа түсуші, ой б�лісуші субъектінің, 

ұлт �кілінің, халықтың рухани әлемінің 

к�рсеткіші ретінде зерделенеді.

Филология ғылымының докторы, про-

фессор Жамал Айтқалиқызы Манкееваның 

зерттеу нысаны – сан ғасырлар бойы 

жинақталған қазақ с�з �нерінің негізінде 

жатқан ұлттық кодты құрайтын, хал-

қымыздың к�пғасырлар бедерінде қалып-

тасқан ойлау, с�йлеу үлгілерін айғақтайтын, 

ел мен жерді, ұлт пен ұлысты, салт пен 

ғұрыпты, �нер мен мәдениетті кестелі 

с�збен �рнектеген тілдің дәстүрлік, та-
ным дық, тағылымдық, мұрагерлік  сипа-

тын анықтайтын лексика-семантикалық, 

этимологиялық, этнолингвистикалық, 

л и н в о м ә д е н и е т т а н ы м д ы қ  б і р л і к т е р 

жиынтығы. Ғалымның �з с�зімен айтқанда, 

тілшінің ғылыми ізденістерінде: «... ұлттық 

тіл  ерекшелігінің сырын, табиғатын 

сол тілде с�йлеуші ұлт �кілінің рухани, 

психологиялық, әлеуметтік, т.б. сипаттары-

мен біртұтастықта зерттеу» басты мақсат етіп 

қойылады.

Ғылымда бұл бағыттағы зерттеулер тілдің 

�н бойына қан жүгіртіп, жан бітіретін с�здің 

түпкі мән-мағыналарымен, түбіртекпен, 

оның к�неру, �згеру, жаңару себептерімен, 

тілдік қордың ата-тегін сақтау, талдау, 

дамыту және бағалауымен маңызды. Бұл 

терең білімді, �рісті ойды, дәйекті талдау-

ды және ана тілінің с�з байлығын жетік 

білуді қажет етеді. Тілші зерттеулері осы 

талаптарға жауап бере отырып, қазақ тіл 

білімінің адами капиталға қатысты ілімінің 

тың беттерін ашуға жол сілтейді. Ғалым 

ізденісі тіл біліміндегі когнитивтік бағытты 

к�не тамырлы этномәдени атауларға тарихи-

танымдық тұжырымдар мен талдаулар жа-

сау арқылы тың белестерге к�тереді, жаңа 

арналарға алып шығады.

<з бастауын ғасырлар қойнауынан 

алатын тілдің мұндай қыры мен сырын, 

�зге тілдерге ұқсамайтын �зіндік �рнегін 

терең зерттеп-тану үшін адамға «ыстық 

қайрат»,  «нұрлы ақыл» және «жылы 

жүрек» керек екені күмәнсіз. Зерттеуші 

тіліміздің жұмбағы мол к�ркем кеңістігін 

дәйекті, дәлелді талдайды, тілдік к�не 

мұраны тарихи-этимологиялық тұрғыдан 

білімдарлықпен, тамырын тереңнен тарта 

отырып қарастырады. Ана тіліміздің мың 

бояулы қасиеттерін үлкен сүйіспеншілікпен, 

жан-жүрегімен зерделей отырып, ғылыми 

негізде саралайды. 

Жамал Манкееваның қазақ тілінің 

байлығын танып-білуге деген құштарлығы, 

ана тіліне деген махаббаты мен зердесі оны 

айрықша даралап тұрады. Тіл – ғылым – ұлт 
– ұрпақ дейтін ұғымдар – Жамал үшін ажы-

рамас бірбүтін дүние. Ой, сана, мейірім, жүрек 

секілді адами қасиеттер – зерттеушінің 

зердесіне қанат бітірер рухани қуат к�здері. 

Осындайда «Тірі адамның жүректен 
аяулы жері бола ма? Рақымдылық, мейірбан-

дылық, әртүрлі адам баласын �з бауырым 

деп, �зіне ойлағандай оларға да болса игі еді 

демек, бұлар – жүректің ісі» деген кемеңгер 

Абайдың ұлы ой тұжырымы еске түседі. 

Жамалдың жүрег і  адам баласына 

деген рақымдылыққа, мейірбандыққа, 

қамқорлыққа толы. Ол зиялы қауым ор-

тасында және �зі қызмет істейтін  Ахмет 

Б а й т ұ р с ы н ұ л ы  а т ы н д а ғ ы  Т і л  Б і л і м і 

институтының ұжымында үнемі жастарға 

қамқорлық жасап, қатарластарына зор 

ықылас білдіріп,  үлкендерге ерекше 

 сый-құрмет к�рсетіп жүреді.

Осыдан біраз  жыл бұрын,  Жамал 

докторлық зерттеу жұмысын аяқтаған соң, 

мен оны �зім қызмет істеп жүрген Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетіне жұмысқа шақырдым. 

Ғылымдағы жаңа бағыттармен студенттер 

білімін кеңейтіп, толықтыру үшін ұстанымы 

мықты, білімі терең, шәкірт жүрегіне жол 

таба білер ұстаздар керек екенін айттым. 

Парасатты педагог, жаңашыл ғалым, озық 

маман, тәжірибелі мұғалім, ақылды әріптес 

ретінде қолқа салдым. 

Құрбым ұсынысымды асықпай тыңдады. 

Сонан соң жайлап �з шешімін айтты: «Маған 

тарих, этностық рухты бейнелейтін таңба 

ретінде» лингвомәдениеттаным саласының 

ш е ң б е р і н д е  қ а р а с т ы р а д ы .  Ғ а л ы м 

еңбектерінде ұлттың болмысы мен мәдени-

рухани �мірі тіл арқылы �рнектеліп, ұлт пен 

тіл тұтастығын құраса, адами капиталдың 

материалдық, рухани құндылықтарын 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін танымдық мәні 

зор тілдік �рнектер мен этномәдени бірліктер 

коммуникативтік, когнитивтік, лексика-

семантикалық, лингвоэкологиялық жағынан 

ұлт – тіл – мәдениет – таным тұтастығы 

арқылы зерделенеді. 

Аталмыш модельдің ерекшелігі: мұнда 

ұлт та, тіл де, мәдениет те бір ортақ межені 

к�здейді, ол меже – таным. Таным – тіл 

кеңістігіндегі қазақ этносының мәдени-

рухани қоры, қазынасы. Зерттеуші таным-

ды қалыптастырушы фактор ретінде ұлт 

мәдениетіне мынадай анықтама береді: 

«Тарихи-рухани негізде қалыптасқан 

қазақ қоғамындағы дүниенің тұтастығы, 

интеграциялық негізі және этностың 

рухани кеңістігі (мәдени дәстүрлер, т.б.) 

– «қазақ мәдениеті» ұғымының негізгі 

тірегі». 

Ғ а л ы м  е ң б е к т е р і н і ң  е р е к ш е л і г і , 

біріншіден, тілші зерттеулері ұлттың тіл 

қойнауында сақталып, жинақталған с�здік 

қордың морфемдік, лексика-семантикалық, 

этностық, этимологиялық құрылымы 

мен мән-мағынасын ғылыми-теориялық, 

прагматикалық-қолданымдық тұрғыдан 

байланысы. Функционалдық негіздегі 

аналогиялық байланыстар».

Д а н а  А б а й :  « Ғ ы л ы м д ы ,  а қ ы л д ы 

сақтайтұғын мінез деген сауыт бар» дейді. 

Жамал Манкееваның ғылым жолындағы 

ізденістері оның �мірлік ұстанымдары мен 

бай мінезінен �ріс алады. 

Жамалдың табиғаты: тілші ретінде – 

табандылығы мен еңбекқорлығынан; ғалым 

ретінде – білімділігі мен ізденімпаздығынан; 
ұстаз ретінде – ұстамдылығы мен сабырлы-
лығынан; ана ретінде – мейірімділігі мен 

қамқорлығынан; дос ретінде – адалдығы 

мен адамгершілігінен; әріптес ретінде – 

біліктілігі мен жауаптылығынан к�рінеді. 

Жамал бойындағы осынау ізгі қасиеттердің 

басын біріктіріп тұрған алтын арқау – мінезі 
дер едім. Аталмыш касиеттер – ғалымның 

�зіндік болмысы мен кісілік келбетін 

аңғартар �лшемдер. Замандасымыздың 

с�зінде де, ісінде де, жүріс-тұрысында да 

жасандылықтың ізі жоқ. Ол қандай кезде де 

табиғи таза қалыбынан жаңылмайды. 

Мінезі сұлу жан – �з ортасының к�ркі. 
Қолына қызыл диплом мен аспирантураның 

үш жылын арқалап келіп, бір мекемеде 

қырық бес жылға жуық қызмет ету, әрі �з 

ортасына сүйкімді болу – �нер. 

Жамалдың бұл болмысы атқарған 

қызметінен де аңғарылады. Профессор 

Манкееваның ұзақ жыл институттың 

диссертациялық кеңесінің ғалым-хатшысы 

қызметін үзбей атқарып келгені белгілі. 

менің жадымда жатталып қалды. Т�ркінім – 

Алтай, келген жерім – Алатау. Екеуі де Алаш 

елінің сыңсыған орманды жасыл аймағы... 

Маңғыстау табиғат �зі �ріп-қашаған сұлу 

таулардан, қиял-ғажайып ертегілерді еске 

салатын шатқалдарын, жал-жал құмдауыт 

т�белерден тұратын қайталанбас ерекше 

жер екен. Ақтаудан ары Бекет-Ата маза-

рына мәшинемен жеттік. Оғыландының 

қасиетті кескінін алғаш к�руім. Тәу етіп, Пір 

Бабаның басына зиярат жасадық... 

Жамал мен Зинолдың отбасындағы осы 

бір игі дәстүр берекелі жанұяға күш-қуат 

беретініне сенемін. Жарасымды отбасының 

тірегі – Ақмарал атты қызы мен Кенесары 

атты ұлы. Жайқалып �скен немерелері бар. 

Қазақша с�йлеу, қазақша ойлау – әулеттің 

бұлжымас тәртібі. Бұл асфальтта туып, 

асфальтта �скен, жаны, жүрегі, тілі қазақ 

болып есейген ұрпақтың әулет тізгінін бе-

кем ұстаған қос ғалымның тағылымы мен 

тәлімінің, тіні берік ұстанымының нәтижесі 

екені белгілі.

З и н о л  м е н  Ж а м а л д ы ң  ұ с т а н ы м ы 

адамгершілік пен сыйластыққа негізделген. 

Мен жақсы білетін т�мендегі мысал с�зімді 

растай түсері анық.

Кеңестер дәуірінде сәбиің жасқа то-

лар-толмастан қызметке шығуың міндетті 

болатын. Уақытында шықпасаң, орның 

сақталмайды. Басында пәтерлері де жоқ 

жастарға қызметтен айырылып қалудан асқан 

қауіп жоқ екені белгілі. Сондықтан жалдап 

тұрған пәтерде, не к�рші үйде қамқор адам 

кездессе, жас отау иелері олармен келісіп, 

сәбилерін қарап тұруға к�мек сұрайтын. 

Жамал мен Зекеңе ниеттеріне сай мейірімі 

мол Елена Васильевна атты кеңпейіл пәтер 

иесі кездесті. Пәтерге жібергенімен қоймай, 

ол кісі олардың кішкентай бүлдіршіндеріне 

де қарайласып тұрды. <мір бойы байла-

ныстарын үзбеген отбасы оған �з апала-

рындай жәрдемдесіп, қартайған шағында 

да қамқорлық жасауларын тоқтатқан емес. 

Той-томалақтарынан да қалдырмайтын. 

<ткен жылы жанұяның бір мүшесіндей 

болған, жалғызілікті Елена Васильевнаны 

Зекең мен Жамалдың �з қолдарынан о 

дүниеге шығарып салғаны есімізде.

Бала демекші, Зекең мен Жамалдың бала-

лары нағыз қазіргі заманның білімді, білікті, 

қайсар, қағылез перзенттері болып ержетті. 

Екеуі де ата-аналарына қамқор, талапты, 

еңбексүйгіш. Кенесарының жарасымды 

қалжыңы да жоқ емес. Бірде р�лде отырған 

Зекең қарсы жақтан қатты жылдамдықпен 

келе жатқан к�лікке ұрылудан сақтанып, 

жол шетіндегі жуан ағашқа мәшинесін 

соғып алады. Қасында Ақжамалы бар. Абы-

рой болғанда екеуі аман. Машина быт-шыт 

қираған. Кенесары келіп, әке-шешесінің 

үрейін басып, үйге алып келеді... Арада 

бірер күн �тіп, к�ңілдері жайланған соң, 

Кенесары әкесіне келіп: «О-оу, каскадер-ау! 

Ендігәрі байқап жүрші!» дейді құшағына 

алып. С�йтіп, әке мен баланың орындары 

ауысып, ақыл айту енді балаға к�шеді. 

Қаншама әзіл-шыны аралас әңгіме 

болғанымен, бұл – �мірдің �згеруін танып, 

мойындауға жетелер, т�ркінінде ұрпаққа 

сенім артар, болашаққа ығысып орын бе-

рер дұрыс тәрбиенің жемісі! +кенің балаға 

деген сенімі мен баланың әкеге деген 

құрметі ұлтты сақтаудың к�зге к�ріне бер-

мес құндылықтарының бірі екені осындай 

қатынастан к�рініп, адамға ой салады... 

Ж ұ п т а р ы  ж а з ы л м а й  е ң б е к  е т і п , 

ұрпақ �сіріп, шәкірт тәрбиелеп, ұлттық 

құндылықтарымызды дамытуға елеулі үлес 

қосып отырған Жамал мен Зинолдың бірігіп 

шығарған еңбектерінің бірі «Қазақ фило-

логиясы: егіз негіз» деп аталады. Ұлттың 

ұлы қазынасы саналатын тіл мен әдебиет 

әлемінде бірі – тілші, бірі – әдебиетші 

ретінде қатар қызмет атқарып келе жатқан 

олардың зерттеу нысандары да бір-бірінен 

ажырамас: с�з �нері – әдебиеттану мен 

тіл �рнегі  – лингвистика  ілімдері. Бұл 

ғылымдардың тегі, негізі – бір ұғымдар. 

Ұлттың с�з байлығы мен ой байлығын 

жұптары жазылмай, жарыса зерттеп, к�з 

майларын тауысып жүрген бір отбасындағы 

мақсаттары мен мұраттары егіз екі ғалым 

маған бір құстың екі қанатындай елестейді. 

<йткені олар – �мірде де, ғылымда да егіз әрі 

негіз. Педагогикада да, ұлт руханиятында да 

егіз әрі негіз болып, қазақ қоғамында �рісті, 

�негелі ғұмыр кешіп, еңбек етіп келеді.

Жамал – мен үшін жарты ғасырдан астам 

уақыт бойы бірге келе жатқан, �мірдің күн-

гейінде де, к�леңкесінде де адамгершілік пен 

ізгіліктің жүзіне шаң қондырмаған адал дос.

Менің ұғымымда, достық – түсіністік 

пен сыйластықтың дәнекері, қиналғанда 

қасыңнан табылып, сеніміңе қанат бітірер, 

қуанғанда сенімен қоса қуана білер құдіретті 

күш. +рине, �мірде досыңның к�п бо-

луы – жақсылықтың нышаны. Бірақ сол 

достың ішінен ерекше сенімді, қай кезде 

де арқа тұтып, сүйенетін, сырлас, сыйлас, 

пікірлес, адал жанды кездестіріп, бірге 

жүру – тағдырдың сыйы. Шын достық 

таза к�ңіл мен кіршіксіз адамгершіліктің 

үйлесімділігінен, адамдардың �мір сүру 

ұстанымдарының сәйкестігінен, пікірлері 

мен к�зқарастарының ұқсастығынан, алға 

қойған мақсаттарының үндестігінен бастау 

алады. «Жақсы болудың жақсылық жасаудан 

басқа жолы жоқ» дейді заңғар жазушы +біш 

Кекілбаев. Осы бір с�зге ден қойсақ, «жақсы 

болу» мен «жақсы үй салудың» т�ркіні бір. 

<мірде де, қоғамда да, ғылымда да айнала-

сына адал еңбек сіңіріп, ана тіліне, еліне, 

жұртына «жақсылық жасаудан» жалықпаған 

менің замандас-досым, к�рнекті тілші, 

танымал ғалым, білгір ұстаз, филология 

ғылымының докторы, профессор Жамал 

Манкееваның «�мірде �зінің ең жақсы үйін» 

салғанына кепілмін.

Жамал Айтқалиқызы Манкеева салған үй 

– адамгершілік пен адалдықтың, ұстамдылық 

пен ұлтжандылықтың Ақ Сарайы... 

Шынында да, біз білетін, ел танып, 

әріптестері  сыйлайтын, қазақ қоғамына 

есімі белгілі Жамал Манкеева – хадисте 

айтылғандай �з еңбегімен, �з ісімен «�з үйін» 

тұрғызған ғалым, ұстаз, ана!

студенттерге дәріс берген ұнайды. Бірақ 

шәкірт кезімде осы жұмысқа қабылдаған, 

ғылымда да, �мірде де жолымды ашқан, 

қазір жастары ұлғая бастаған ұстаз апа-ағала-

рымды қалай қалдырып кетемін? Кете ал-

маймын... Ол кісілерге қазір біздің ең керек 

кезіміз!.. +йтпесе, барғым-ақ келеді...» деді.

Шынында да, мен қалай ескермегенмін?! 

Бұл Жамалдың жеке басынан г�рі, аяулы 

ұстаздарының қамын к�бірек ойлағаны 

және �зі �сіп-қалыптасқан ғылыми орта-

сын ерекше бағалағанының белгісі еді. Биік 

адамгершілік пен адалдықтың, «нұрлы ақыл» 

мен «жылы жүректің» нышаны осындай-ақ 

болар?!. 

Ғылым әлемінде ұлт – тіл – мәдениет 

сабақтастығы – адамтаным, қоғамтаным, 
ұ л т т а н ы м ,  е л т а н ы м ,  м ә д е н и е т т а н ы м 

мәселелерін бір ортақ �зекке жинақтайтын 

компоненттер. Жалпы жерүсті �ркениетінің 

негізі саналар адами капиталдың сапа-

сын анықтауға, ұлттық сананың рухани 

құндылықтар кеңістігіндегі орнын барлап-

бағалауға, әлемдік �ркениет айдынында 

тілдің дүниетанымдық табиғатын  зерделеуге 

тікелей ықпал ететін, ұлттың �мір сүру 

қабілетін айқындайтын бұл компоненттердің 

адамзат �мірінде алатын орны ерекше. 

Лингвистикаға негізделген бұл тұтастық ұлт 
болмысы – тіл к#рсеткіші – мәдениет к#рінісі 
дейтін ұғымдар арқылы адами капиталдың 

негізгі параметрлерін айқындайды, бірімен-

бірі тығыз байланысты ғылымдар жүйесін 

құрайды. Ғалым Манкеева қарастырған 

қазақ с�з �нерінің этномәдени жаратылысы 

осы ұғымдардың негізінде талданады. 

Қазақ этномәдени лексикасының түп-

тегін зерттеу әріден басталады. Еуразия 

кеңістігін жайлаған қазақ халқы тілінің тари-

хы Еуропа, Ресей ғалымдарының, к�рнекті 

түркологтардың, тілші, тарихшы, әдебиетші, 

этнограф зерттеушілердің назарын ертеден 

аударғаны белгілі. Қазіргі қазақ тіл білімінің 

даму кеңістігінде бұл салаға �лшеусіз үлес 

қосқан аса к�рнекті түрколог-ғалым – ака-
демик Aбдуәли Қайдар. Ғұлама ғалымның 

айтулы проблемаға арналған іргелі еңбектері 

ұлттың тілтаным саласын барынша кеңейтіп, 

тамырын тереңдетіп, әлемдік түркологияның 

арнасы кең жаңа бағытына айналды. Бұл 

– екі ғасыр тоғысында әлем түркологтары 

мойындаған шындық. Этнолингвистиканың 

қанат жаюына к�п еңбек сіңірген аға буын, 

орта буын, кейінгі буын �кілдері бүгінде ака-

демик +бдуәли Қайдардың басты ғылыми 

ұстанымдарын жалғастырып келеді.

Ж а м а л  М а н к е е в а  –  т і л  т а р и х ы н 

теориялық тұрғыдан кешенді зерттеген 

ғалым-ұстаздарының ғылыми мектебін 

жалғастырушы ғана емес, оны алға апару-

шы, дамытушы. Түркология ілімін дамыту 

барысында оқулық жазып, тарихи лексико-

логия, с�здің этникалық тегі, этимология, 

этнолингвистика саласының негізін салған 

академик +бдуәли Қайдар ұлттық с�здік 

қорды табиғат, адам, қоғам, ғалам, дүние 
кеңістігінде тарихи-семантикалық тұрғыдан 

талдап жүйелесе, ұлы ғалымның шәкірті 

Жамал Манкеева осы кеңістікті құрайтын 

материалдық лексиканың этномәдени 

с и п а т ы н ,  х а л ы қ т ы ң  с � з  м ұ р а с ы н ы ң 

ұлттық рухани құндылықтарды сақтау мен 

дамытудағы маңызын, этнолексиканың 

танымдық негізін, тілдік бірліктердің 

лексика-семантикалық мәнін  тари -

хи, этнолингвистикалық, антропо�зектік 

тұрғыдан қарастырады. 

П р о ф е с с о р  Ж а м а л  А й т қ а л и қ ы з ы 

тілтаным ғылымын  психолингвистика, 

 э т н о л и н г в и с т и к а ,  м ә д е н и е т т а н у , 

әлеуметтану, психология ілімдерінің 

тоғысында зерттеп-зерделей отырып, «тілді 

ұлттық ой-сана, дүниетаным, мәдениет, 

қарастыра келіп, қазақтың с�з байлығын, тіл 

шеберлігін инновациялық ізденістер арқылы 

тың тәсілдермен, соны шешімдермен 

толықтырады.

Екіншіден, тіл мен ұлт тұтастығына 

негізделген ғылыми қағиданы нақты де-

ректермен, тұжырымдармен, жаңа ой-

пікірлермен тереңдетеді.

Үшіншіден ,  халықтың к�кірегінде 

тұмардай сақталған, ғасырлар қойнауынан 

сыр тартар ұлттың рухани қазынасы – 

материалдық этномәдени лексиканы 

ұлттаным, дүниетаным, елтаным кеңістігінде 

тарихи-этнолингвистикалық негізде зерде-

леу арқылы когнитивтік және антропо�зектік 

методологияны жаңа қағидалармен байыта-

ды. 

Т�ртіншіден ,  ғалым зерделі  зерт-

теу барысында халық ауыз әдебиетінен, 

а қ ы н - ж ы р а у л а р  ш ы ғ а р м а л а р ы н а н , 

к�ркемс�з үлгілерінен, халық арасындағы 

к�нек�з қариялар мен кәсіп иелерінен, 

тарихи-этнографиялық мұражайлардан 

және с�здіктерден тақырыпқа қатысты 

жинақталған тілдік материалдарды жүйелі 

талдау нәтижесінде қазақтың с�з байлығын 

жаңғыртумен қатар, семантикалық реңктері 

�згеріске түскен с�з �рнектерін ғылыми 

айналымға қосады. Мұндай семантикалық 

бірліктердің қолданысқа енуі қазақ тіл 

ғылымының лексикография саласының да-

муына игі ықпал етеді.

Бесіншіден, халықтың салт-дәстүрлік, 

әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени-психо-

логиялық жағдайына байланысты та-

рихи-рухани негізде қалыптасқан қазақ 

с�зінің морфо-семантикалық ерекшелігін 

жалпытүркілік т�ркінінен тарата отырып, 

негізгі түбірдің мазмұнын құрылымдық 

лингвистика аясында талдайды.

Тіл – жүйелі құбылыс, тілдің ішкі мәні 

мен сыртқы қалыбын к�рсететін с�з – 
жүйелі құрылым .  С�здің құрылымдық 

жүйесі аталымдық мағыналардан, ортақ 

ұғымдарды топтастырып, жинақтайтын 

тақырыптар ретінен және тілдің қатысымдық 

қызметін қамтамасыз ететін морфемдік-

грамматикалық байланыстардан тұрады. 

Осы тұрғыдан келгенде, алтыншыдан, 
тілші этномәдени лексиканы тілдік жүйелі 

құбылыс пен жүйелі құрылым ретінде әртүрлі 

мағыналық-тақырыптық топтарға жіктеп, 

олардың жалпыхалықтық, ұлттық сипатын 

дәйектей отырып, этномәдени бірліктерді 

қазақ мәдениеті мен �нерінің к�рсеткіші 

ретінде ғылыми-концептуалдық жағынан 

саралайды.

Жетіншіден, тілшінің зерттеу еңбекте-

рінің жиынтығы қазақ лингвисти касында 

біртұтас тілдік жүйені құрайды. Бұл жүйе 

бірегей әдіснамалық ұстаныммен сарапталған 

ұлттың рухани құндылықтарының ғылыми-

прагматикалық мектебі болып табылады. 

Ғалым зерттеу материалдарын, қазақтың 

этнолексикасын сыртқы формасы мен 

ішкі мән-мазмұнына қарай әр қырынан 

зерделей отырып, с�здің шығу –қалыптасу 
– тұрақталу – �згеру – даму – сақталу 

үдерістерін жүйелілік, сабақтастық, сатылық, 
құрылымдық, танымдық ұстанымдар негізінде 

ғылыми-теориялық тұрғыдан талдайды; 

қазақ тілінің ұлттық қорын байытатын, 

белсенді қолданыстар санатына енуі тиіс 

с�з аталымдарының басты белгілерін атап 

к�рсетеді. Осыған орай ғалым �зінің мақсаты 

мен зерттеу объектісін т�мендегідей етіп 

жіктейді: «Мәдени атауларға  байланыс ты 

этнолексика мынадай ішкі байланыстар 

мен ішкі түрден құралатын жүйелі құбылыс 

ретінде қарастырылады: С�здің аталатын 

нәрсемен байланысы. С�здің аталуының 

ұлттық ерекшеліктермен, тарихи-мәдени, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларымен 

Бірде хатшыны ауыстыру туралы әңгіме 

болғанда, институт директорының орын-

басары тілші-ғалым Сәрсен Құлманов: 

«Диссертациялық кеңес  т�рағалары 

ауысқанымен, ғалым-хатшыны ауыстыруға 

болмайды.  Диссертациялық еңбекке 

қойылатын барлық талап бойынша мүлтіксіз 

жұмыс атқаратын, кеңес мүшелерімен де, 

ізденушілермен де толық тіл табыса алатын, 

білімді, білікті, жауапкершілігі зор Жамал 

Айтқалиқызын орнында қалдыру керек!» 

деп �з пікірін ашық айтқанда, біз ұжым 

мүшелерінің ризашылықпен дүркірей қол 

соққанының куәсі болғанымыз бар. 

Жамал Манкееваның қамқорлығымен 

қаншама жастардың ғылымдағы жолы 

ашылып, ұлттық тіл білімінің танымал 

зерттеушілері қатарына қосылды. Оның 

сыртында  ғалымның �з інің  ғылыми 

жетекшілігімен қорғаған отызға тарта 

ғылым кандидаттары мен ғылым доктор-

лары еліміздің түкпір-түкпірінде әр салада 

еңбек етіп жүр. 

Міне, мейірбандықтың, қамқорлықтың 

нышаны! Жылуы мол, кең жүректің к�рінісі!

Екі ғасыр тоғысында �мір сүріп, елдік 

туын құлатпай ұстау, ұлт рухын қалғытпай, 

ұрпақ тәрбиелеу міндеті иығына түскен 

біздің буынның танымал �кілі ретінде про-

фессор Жамал Манкеева отбасындағы 

�мірінде де, достармен қарым-қатынасында 

да �зінің адамгершілік ұстанымына берік. 

Жамал �зінің жеке �мірін қоғамдық ортадан 

ажырамас бірлікте қарайды. Ұлт үшін киелі, 

қасиетті саналар ұғымдар т�ңірегінде де шар-

шамай, шалдықпай, «ұзақ жолды қысқарта 

жүріп», бай қазақ тілін де, байтақ қазақ жерін 

де танып-білуден жалықпайды.

Бозбала күннен қасында бірге жүріп, 

жарының қабағына қарауды, алақа нына 

салып аялауды жанұялық әдемі дағдыға 

а й н а л д ы р ғ а н  ж ұ б а й ы  –  ф и л о л о г и я 

 ғы лымының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ мемлекеттік универси тетінің профес-

соры, танымал ғалым, белгілі әдебиет сын-

шысы Зинол-Ғабиден Бисенғали екеуінің 

Ұлы Дала т�рінде аяқтарының ізі түспеген 

жер жоқ.

Жамал мен Зекеңнің байтақ Қазақстан-

ның барлық аймағын тегіс аралап шығуды 

мақсат етіп, отбасылық «жол картасын» 

жасауының �зі – бәрімізге ой салатын 

дәстүр. Жыл сайын келетін  демалыстарын 

а л ы с - ж а қ ы н  ш е т е л д е р д і ң  к у р о р т -

санаторийлерінде �ткізбей, қасиетті қазақ 

жерінің сұлу т�рлеріне арнау ел мен жерге 

деген сүйіспеншіліктің, отаншылдықтың 

�згеше үлгісі емес пе?! 

Жер мен Елдің киесі бар... 

З и н о л  м е н  Ж а м а л д ы ң  м ұ н д а й 

саяхаттарының т�ркінінде елді тану, жерді 

к�ру, әр жыра, әр сайда халық пен ерлік, ер 

тағдырын бауырына басып жатқан тарихи 

оқиғалардың ізін түгендеу, сол к�ргендерін 

�згелерге жеткізу, тәрбиелеп отырған ба-

лаларына, ағайын-туыстарына «жыр қып» 

айту – отбасының ғибратты салты! Ерлі-

зайыптылар бір жыл Алтайды араласа, 

келесі жылы Арқаның орман-тоғайларын 

тамашалайды. Бір жыл Қаратаудың қойын-

қолтығын кезсе, келесі жылы Еділ-Жайықта 

жүреді. Олардың Жәңгірхан Ордасы мен 

Махамбет кесенесіне, Абылай хан алаңы 

мен Кенесары үңгіріне, Қорқыт ата зираты 

мен Қазығұрт тауына, Зайсан мен Марқа-

к�лге барған сапарлары қазақ жерінің сан 

ғасырлық тарихын к�кірек к�зінде сақтап, 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуге жол салады.

Сондай сапардың біріне Жамалдың 

ұсынысымен менің де қатысқаным бар. Ат 

арқасы қиянда жатқан Ақтауға Рәбиға апай 

Сыздық пен К�бекең Хұсайынов бастаған 

бір топ адам ұшақпен бардық. +серлі кездесу 

 «Если мудрость  лежит в сердце».
Омар ХАЯМ     
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АҚ САРАЙЫ

Фаузия ОРАЗБАЕВА,
ҚР  ҰҒА корреспондент-мүшесі,

педагогика ғылымының 
докторы, профессор               
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АГРАРЛЫҚ АЙМАҚТЫҢ 
ӘЛЕУЕТІ ЖОҒАРЫ

Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты, жұмыс орындарын және халықтың 
табысын сақтап қалу қазіргі күрделі жағдайда басты міндет екенін айтқан 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған Жолдауында Үкіметке 
агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі жаңа ұлттық жобаны әзірлеуді тапсыр-
ды. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен өзімізді толық қамтамасыз 
ету, миллиондаған ауыл тұрғындарының табысын арттыру, еңбек өнімділігін екі 
жарым есе көбейту,  агроөнеркәсіп кешені өнімінің экспортын екі есе арттыру негізгі 
міндеттер ретінде аталды. Осы орайда, Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 
облыстық мәслихат сессиясында Үкімет тарапынан бекітілген Жалпыұлттық іс-
шара жоспары басшылыққа алына отырып, жоспар әзірленуде екенін, Жолдауда 
көрсетілген барлық тапсырмалар жүйелі түрде орындалатынын мәлімдеді. 

221 ЖОБА 
ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛЫП 

ОТЫР

Облыс әкімі келтірген деректер-

ге жүгінсек, �ңір экономикасының 

басты тірегі – аграрлық салада, яғни 

ауылшаруашылығында 235,5 млрд 

теңгенің �німі �ндіріліп, �сім 101,7% 

болды. +лемде орын алған карантиндік 

режимге қарамастан, �ңірде жалпы 654 

мың тонна ауылшаруашылығы �німі 

экспортталып, табыс к�лемі 70,0 млн 

АҚШ долларын құрады. «Жыл  басынан 

бері облысымыз күрделі жағдайда 

 дамып келеді.  Оған қарамастан, 

биылғы жылдың 7 айында облыстың 

маңызды әлеуметтік-экономикалық 

даму к�рсеткіштері оң сипатқа ие 

болып отыр. Экономиканың ба-

сты к�рсеткіші саналатын жалпы 

�ңірлік �нім к�лемі былтырғы жылмен 

салыстырғанда 6 пайызға артқан. <сім 

қарқыны осы деңгейде сақталады деп 

жоспарлануда» деді <мірзақ Естайұлы. 

<ңірде 3000-нан астам жұмыс орнын 

ашуға мүмкіндік беретін 53 жоба жүзеге 

асырылуда. Оның ішінде 33 жоба іске 

асырылып, қазіргі таңда 750 жұмыс 

орны ашылған. <неркәсіп �німі де 

артып келеді. Инвестициялық ахуал-

ды жақсарту мақсатында облыста 

9 индустриалдық аймақ құрылған. 

О н ы ң  і ш і н д е  7  и н д у с т р и а л д ы қ 

аймаққа инфрақұрылым тартылған. 

Бүгінде облыста 142 мыңнан астам 

шағын және орта бизнес субьектілері 

бар. Кәсіпкерліктің дамуы жағынан 

Т ү р к і с т а н  о б л ы с ы  р е с п у б л и к а 

к�лемінде алдыңғы орында. Бұл орай-

да «Қарапайым заттар экономикасы» 

бағдарламасы үлкен септігін тигізіп 

отыр. <ңірде 447 әлеуетті жоба дайын-

далып, республикалық комиссия 

қарауына жолданған. Оның ішінен 26 

миллиардтан астам теңгені құрайтын 

221 жоба қаржы институттарымен 

қаржыландырылуда. 

ЕТ ЭКСПОРТЫ 
АРТЫП КЕЛЕДІ

Облыс, сондай-ақ ірі қара мал етін 

экспорттау бойынша республикада 

бірінші орынға ие. Экспорт табысын 

жыл соңына дейін 97,2 млн АҚШ 

долларына жеткізу жоспарлануда. Ет 

�ндіруге �ңірдің аудандары қомақты 

үлес қосуда. Бірер мысал келтірейік, 

Шардара ауданының орталығында 

орналасқан «Ақарыс» шаруа қожалығы 

жылына 150 мың тоннаға жуық ет 

�ндіреді. Қазіргі таңда қожалықта 

80 бас ірі қара бар. Мал бордақылап, 

ет �ндіру бағытында жұмыс істейтін 

отбасылық кәсіпте 4 адам еңбек 

етеді. Ет ауданның ішкі нарығы мен 

облыстағы �зге аудандарға ж�нелтіледі. 

Шаруа қожалықта жеке мал сою орны 

мен жем-ш�п дайындайтын арнайы 

цех бар. Алдағы уақытта қожалық 

аумағын үлкейтіп, мал басын арттыру 

к�зделіп отыр. <йткені ет �німіне 

сұраныс артқан. Ал Сайрам ауданында 

биыл 84 тонна қой еті мен 1638 тонна 

ірі қара еті экспортқа шығарылды. 

Жыл соңына дейін сайрамдықтар тағы 

да 500 тонна қой еті мен 2 мың тонна ірі 

қара етін экспортқа шығаруды жоспар-

лап отыр. Бұдан б�лек, ауданда соңғы 

алты айда жалпы 14 833 тонна ет, 73 

095 тонна сүт, 8950 мың дана жұмыртқа 

�ндірілген. Сондай-ақ т�рт түлік саны 

к�бейіп келеді. Ауданда бүгінгі таңда 

263 353 уақ және ірі қара мал, 82 075 

жылқы, 165 713 бас қой-ешкі, 132 456 

құс бар. Мал бордақылаумен және 

егін шаруашылығымен айналысатын 

Бәйдібек ауданы Жамбыл ауылындағы 

«Ырысбек-Нұр» шаруа қожалығы да 

мал басын арттыруда. Қазіргі таңда 

шаруа қожалығында 200 жылқы, 150 

сиыр, 1500 уақ мал бар. Сондай-ақ 

қожалық 500 гектар жерге  арпа-бидай, 

жоңышқа егіп, малға жем-ш�п дайын-

дайды. Қожалық жылына 200-250 

тонна ет �ндіреді. Мал азығын дайын-

дайтын Шаян ауылындағы «Асқар тау» 

шаруа қожалығы 4000 гектарға жуық 

жерге дәнді дақылдар егумен айна-

лысады. Одан б�лек, 60 гектар жерге 

жоңышқа егіп, мал азығын дайындай-

ды. Шаруашылықта тұрақты 10 адам 

жұмыспен қамтылған. Маусымдық 

кезеңде 30-ға жуық адам жұмыс 

істейді. Қожалықта биыл 200 басқа 

арналған мал бордақылау алаңы мен 

130 гектар жерге тамшылатып суғару 

тәсілімен жылыжай кешенін соғу 

қолға алынған. Ал Келес ауданына 

қарасты Біртілек ауылдық округінде 

«ақылды» мал бордақылау алаңы іске 

қосылды. Жалпы аумағы 0.5 гектар 

болатын алаң 300 малға есептелген. 

Шаруашылық «ангус» тұқымды 32 

бас ірі қараны Солтүстік Қазақстан 

 облысынан алдырған. Мұндағы барлық 

«қара жұмысты» арнайы қондырғы, 

 робот атқарады. Мал шаруашылығын 

кәсіп еткен жергілікті тұрғын Дәурен 

АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА 

БАСТЫ БАҒЫТТАР 
АЙҚЫНДАЛҒАН

Биыл �ңірде егіс к�лемі де артып 

846,1 мың гектарға жеткен, яғни 17,0 

мың гектарға ұлғайған. Қарқынды 

баулардың к�лемі 3,7 мың гектар 

 болып, жүзімнен 100,0 мың тонна �нім 

алынды. Осы арада жүзім ж�нінде бірер 

дерек келтіре кетелік. Жетісай ауданы 

Жылысу ауыл округінде орналасқан 

«Ер-Те Агро» ЖШС-і 33 гектар аумаққа 

жүзімнің 9 сортын еккен. Серіктестік 

биыл жүзімнің әр гектарынан 20 тонна 

�нім жинаған. Сатылу бағасы – 300-

400 теңге аралығында. Шығындарды 

есептегенде серіктестік  жылына 

орта есеппен 150 млн теңге таза та-

быс  тауып отыр. Маусымдық кезде 

20 адам жұмыспен қамтылады. <нім 

негізінен ел аумағына ж�нелтілуде. 

Серіктестік �німге сұраныс артқан 

жағдайда жүзімдік алқабын ұлғайтуды 

к�здеп отыр. Жалпы Жетісай ауданы 

бойынша 1183 гектар аумаққа жеміс-

жидек және жүзім дақылдары егілген. 

Оның ішінде қарқынды бау 255 гектар-

ды құрайды. <ңірдегі қарқынды бау-

ларда жүзім мен алманың италиялық, 

белорустық, украиналық сорттары 

егілген. Жаңадан 2,4 мың гектарға 

тамшылатып суғару жүйесі ендіріліп, 

жалпы к�лемі 20,0 мың гектарға жетті. 

Диқандар тамшылатып суару жүйесінің 

тиімділігі арқасында �нім к�лемін арт-

тырып отыр. Облыста сонымен қатар 

инвестициялық субсидия бағдарламасы 

жаңа бағыттағы жобаларға ірі инвестор-

лар тартуға оң ықпалын тигізуде. <ткен 

жылы 1524 жобаға мемлекеттік қолдау 

к�рсетілсе, биылғы 7 айда 6,0 млрд 

теңгеге 1433 жоба қолдау тапқан. Об-

лыс әкімі <.Ш�кеев аудан әкімдерімен 

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

�ңірде ауылшаруашылығын дамыту 

мақсатында 3 негізгі бағытты белгілеп 

берген болатын. +сіресе, жаңбырлатып 

суғару әдісі мен азық-түлік белдеуін 

қалыптастыру жобасы және үйіргелік 

ш а р у а  қ о ж а л ы қ т а р ы н  д а м ы т у ғ а 

ден қойылып отыр. Түркістанның 

а у м а ғ ы н д а  а з ы қ - т ү л і к  б е л д е у і н 

қалыптастыру жобасы аясында 31,7 

млрд теңгені құрайтын 7 инвестициялық 

жоба іске асырылуда. Алдағы уақытта 

облыс орталығы аумағында 1458 шаруа 

қожалығын 9 кооперативке біріктіру 

арқылы 11,0 мың гектар алқапқа 

жаңбырлатып суғару машиналарын 

орнату жоспарлануда. Бұл алқаптардан 

алынған жоғары сапалы мал азықтық 

�німдермен белдеудегі  келесі  ірі 

инвестициялық жобалардың сұранысы 

қанағаттандырылып, �ңірде азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жол 

ашылады. Осы орайда �ңірде жаңадан 

салынып жатқан жылыжайлардың 

қосар үлесі де қомақты болмақ. Мы-

салы, Бәйдібек ауданындағы Жамбыл 

ауылында «Бақыт-Ислан» ЖШС зама-

науи озық үлгідегі жылыжай кешенін 

салуда. Аумағы 3 гектар, жобаның құны 

– 750 млн теңге. Жылыжайдың жылдық 

қуаттылығы – 700-800 тонна. Кешенде 

60 адам жұмыспен қамтылатын бола-

ды. Былтыр тамыз айында құрылысы 

басталған жоба биыл толық аяқталып, 

жұмысын бастайды. Бұдан б�лек, 

аталған жылыжай кешенімен іргелес 

жатқан «Бекет Тынысбаев» серіктестігі 

жылына 2 �нім алады. Алғашқы �німге 

қызанақ егіп, 50 сотық жерден 48 тонна 

�нім алған. Екінші �німге қияр ек-

кен. Жылыжай жылына 70 тонна �нім 

алып отыр. Айта кетелік, Бәйдібек 

а у д а н ы н д а  а у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы 

 саласында 2539 құрылым бар. Жалпы 

ауылшаруашылығы мақсатындағы 

жер к�лемі – 539 129 гектар. Биылдың 

8 айында ауданда 17 млрд 333,5 млн 

теңгенің ауылшаруашылығы �німі 

�ндірілген.

АҒЫНДЫ СУ 
МAСЕЛЕСІ ШЕШІЛЕДІ

Президент Жолдауында технология-

лық тұрғыдан ескірген суару жүйесі 

үлкен кедергі келтіріп отырғаны, судың 

40 пайызы далаға кетіп жататын кез-

дер болатыны айтылды. Онсыз да су 

тапшылығының зардабын тартып 

отырған еліміз бұған жол бере алмайты-

ны ескертілді. Бұл орайда облыста суару 

жүйелерін қайта жаңғырту бойынша 

ауқымды жұмыс жүргізілуде. Бүгінгі 

таңда облыс бойынша 574 мың гектар 

суармалы алқап бар. Ал «Қазсушар» 

РМК Түркістан облыстық б�лімшесі 

оның 313 мың гектарын суармалы сумен 

қамтып отыр. 

«Биылғы вегитациялық кезең су 

тапшылығына байланысты күрделі 

салу арқылы сумен қамтылған. Биыл 

�ңірде күріш дақылының к�п егілуіне 

байланысты �зге дәнді дақылдарға су 

жетіспеушілігі байқалған. Тығырықтан 

ш ы ғ у  ү ш і н  б � л і м ш е  м а м а н д а -

ры автоматты су б�геттерін салып, 

аймақтағы барлық егін алқаптарын 

құрғақшылықтан аман алып қалған. 

Филиал директорының айтуынша, 

бүгінгі таңда �ңірдегі суару науқаны 

95% аяқталған. Қазір Сырдария �зенінің 

сағасы бойынша ағатын су м�лшері 

секундына 42 текше метр болады. Ол 

Шардара су қоймасына жинақталуда 

екен. Сондай-ақ Д.Коновалов б�лімше 

суару жүйелерін қайта жаңғырту бойын-

ша ауқымды жұмыс жүргізіп жатқанын 

айтады. Мәселен, мұндай шаралардың 

бірі Түлкібас ауданында жүзеге асыры-

луда. Қазір �ңірдегі суару жүйелері ша-

мамен 63% жұмыс істеп тұр. Сондықтан 

б�лімше бірнеше бағдарлама  бойынша 

жұмыс жүргізбек. Барлық каналдар 

жерді қазу арқылы тартылған. Ол, 

біріншіден, судың сіңіп кетуіне  себеп 

болса, екіншіден, құм құрамы да үгілгіш 

болып келеді. Сондықтан  арналар 

қарасты «Боз» каналына ж�ндеу 

жұмыстары жүргізілуде. Каналдың 

жалпы ұзындығы 9 мың 800 метр. Оған 

309 млн қаржы б�лінді. Күрделі және 

ағымдағы ж�ндеу жұмыстары тамыз 

айының орта тұсында басталды. Жыл 

соңына дейін толық аяқтау жоспар-

ланып отыр» дейді «Қазсушар» РМК 

Түркістан облыстық филиалы Түлкібас 

�ндірістік б�лімшесінің аға инженері 

Қуандық <мірәлиев.   Сондай-ақ 

жыл соңына дейін 69,1 шақырымды 

құрайтын «Құлый», «Танта», «Қызыл», 

«Боз», «Ұзын», «Бесқасқа», «Бала 

Құлан» сынды магистралды каналдары 

арқылы 5064 гектар ауылшаруашылығы 

бағытындағы жерді ағынды сумен 

қамтамасыз ету к�зделіп отыр. Ал 

«Қазсушар» РМК Түркістан облыстық 

б�лімшесі директорының орынбаса-

ры Серік Пірімқұловтың айтуынша, 

�ңірде 6 нысан қайта жаңғыртылуда. 

Сондай-ақ механикалық тазалау 

жұмысы жүріп жатқан 130 каналдың 

430 шақырымы толық тазаланған. Енді 

қалған 200 шақырымы вегитациядан 

соң аяқталмақ. Су жүйелерін қалпына 

келтіру үшін қазынадан 3,5 миллиард 

теңге б�лінген. 

МАҚТА ТЕРУ 
НАУҚАНЫ БАСТАЛДЫ

Облыстың 35 %-нан астам халқының 

табыс к�зі болып саналатын мақта 

шаруашылығы дамып келеді. Биыл 

 облыс бойынша 125,8 мың гектар  жерге 

егілген мақта дақылынан 331,0 мың 

тонна шитті мақта жинау жоспарланған. 

Мақта �сірумен 25,0 мыңнан астам 

шаруа айналысады және егістік жерлер 

мақта �сіруге бейімделіп, шаруалар 

озық тәжірибе қолдану нәтижесінде 

мол �німге қол жеткізуде. Қазіргі таңда, 

Жетісай, Мақтаарал аудандары мен 

Кентау қаласында мақта терімі қызу 

жүруде. <німділігі гектарынан 25 цент-

нер болып отыр.

Мақта терімін алғашқылардың бірі 

болып бастаған Жетісай ауданы Талапты 

ауылындағы «Алтын» шаруа қожалығы 

�з иелігіндегі 15 гектар аумақтың 5 гек-

тарынан арнайы терім машинасымен 11 

тоннадан астам мақта жинады. <ткен 

жылы Жетісай ауданы бойынша 46 655 

гектарға мақта егіліп, одан 122 мың тон-

на �нім алынған болатын. Биыл мақта 

алқабы 48 943, 8 гектар болған, ал одан 

шамамен 125 мың тонна �нім жинау 

болжанып отыр. «Ынтымақ ауылдық 

округінің жалпы жер к�лемі 6683, 5 гек-

тарды құрайды. Оның ішінде 4664 гекта-

рына мақта егілген. Биылғы меже �німді 

жерде қалдырмай толық жинап алу. 

Аудан әкімі Жамантай Бейсенбаевтың 

тапсырмасына сәйкес округте 20 ком-

байн мақта терімі науқанына дайын» 

дейді ауыл әкімі Марат Жұрқабаев. Ал 

Мақтаарал ауданы Жамбыл ауылдық 

округіндегі «Арай» шаруа қожалығы 5,5 

гектар жерге «Мақтаарал 4017» мақта 

сортын еккен. Шаруа орташа есеппен 

гектарынан 27 центнерден �нім алу-

да. Бұл жұмыстарға ауыл тұрғындары 

тартылып, терілген мақтаның әрбір 

келісіне 30 теңгеден еңбекақылары 

т�ленуде. Қазіргі таңда негізінен қол 

терім жұмыстары жүргізіліп, 125 гектар 

мақта алқабынан 269,5 тонна «ақ ал-

тын» жиналған. Мақта терім науқанына 

дайындау үшін комбайндарға ж�ндеу 

жұмыстары толықтай жүргізілген. 

Қосымша ауданға АҚШ-тан 23 «Джон-

Дир» мақта терім комбайны сатып 

алынған. Жалпы биылғы мақта терім 

науқанына 514 трактор, 1206 тіркеме 

және 151 комбайн қатысады деп күтілуде. 

Былтыр ауданда мақта �ндіретін 5 зауыт 

және мақта қабылдайтын 60-тан астам 

бекет шаруаларға қызмет к�рсеткен еді. 

Ал биылғы науқанға дайындығы қалай? 

Мырзаш�л �ңіріндегі ең ірі зауыттардың 

бірі саналатын «Мырзакент мақта 

 зауыты» елімізді мақта талшығымен 

қамтамасыз етіп, �з �німін шетелге де 

экспорттауда. Мақтаарал ауданымен 

қатар, к�ршілес Жетісай, Шардара, 

Келес, Сарыағаш аудандарының да 

мақтасын қабылдап, �ңдейтін зауыт 

жыл сайын шаруа қожалықтарына егіс 

науқаны кезінде техникадан да жәрдем 

беріп келеді. <ндірістік қуаттылығы 

жоғары кәсіпорын заманауи жаңа 

қондырғылармен жабдықталған. 

Кәсіпорын басшылығы биыл 50 мың 

тонна «ақ алтын» қабылдауды жос-

парлап отыр. Сондай-ақ к�ктемде 

Шардара ауданында жобалық қуаты 

жылына 50 000 тонна болатын, жал-

пы құны 5475 млн теңгені құрайтын 

«International Company of Cotton» ЖШС 

мақта �ңдеу зауыты іске қосылған бола-

тын. Кәсіпорын бір жыл ішінде мақта 

талшығына 144 000 тонна мақта �ңдей 

алады. 47 000 тонна мақта талшығы 

�німдерін Қытайға, Сингапур Республи-

касына және <збекстанға экспорттамақ. 

Түркістан облысы ауылшаруашы-

лығы басқармасының мәліметінше, 

ауылшаруашылығы тауарын �нді-

рушілерге, оның ішінде мақта ша-

руашылығын дамытуға мемлекет тара-

пынан қомақты қолдау к�рсетілуде. 

Мәселен,  күзгі  дала жұмыстарын 

жүргізуге 39,2 мың тонна жанар-жағар-

май б�лініп, агроқұрылымдарға бір 

литрі 161-163 теңге к�лемінде босаты-

луда. Сонымен қатар 457 мақта теретін 

комбайнның 92%-ы науқанға дайын.

Е.AБДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

+лімбаев осылайша �з арманын жүзеге 

асырғанын айтады. Қызығушылықпен 

бастап, кейіннен ізденіп, тиісті маман-

дардан кеңес алған жеке кәсіпкер бұл 

саланың сырын жетік білмегендіктен 

қиындықтарға да тап болған.  Аудан 

әкімінің  қабылдауында  болып, 

құжаттандыру, субсидиялау жағынан 

к�мек сұраған. Роботтандырылған 

мал бордақылау алаңында жұмыстың 

басым б�лігін Ресейден сатып алынған 

«қи тазалау» құрылғысы атқарады. 

Кәсіпкер бизнесін ары қарай дамы-

ту үшін мемлекеттен аз м�лшерлі 

пайызбен несие алмақ. Осылайша 

шаруашылығын кеңейтіп, жылқы, қой 

бордақылайтын, сүт �ндіретін ферма 

салуды к�здейді.

болды. Бізге жылда келетін су м�лшері 

биыл шамамен 30% аз болды. Осыған 

орай Экология министрі  Мағзұм 

Мырзағалиев, облыс әкімі <мірзақ 

Ш�кеев бірнеше мәрте к�ршілес 

<збекстан еліне барып, келісс�здер 

жүргізді. Нәтижесінде трансшекаралық 

« Д о с т ы қ » ,  « Х а н ы м » ,  « А ч и н а у » 

 каналдарында суды әділетті б�лу тура-

лы келісім жасалды. Айта кету керек, 

<збекстан қиын кезеңге қарамастан 

�з уәдесінде тұрып, суды келісім бой-

ынша жіберіп отырды. Ал облыстық 

б�лімше тәулік бойы жұмыс істеп, 

шаруаларды барынша сумен қамтыды» 

дейді «Қазсушар» РМК Түркістан 

ф и л и а л ы н ы ң  д и р е к т о р ы  Д е н и с 

 Коновалов. <ңір шаруалары негізінен 

тік дренажды ұңғымаларды қазу, сорғы 

бекеттерін орнату және су б�геттерін 

 жылына 1-2 мәрте  тазартылады. Алдағы 

уақытта кезең-кезеңімен  арналар 

 бетондалатын болады. Осылайша, 

 ауданда к�птен бері қордаланған 

ағынды су мәселесі кезең-кезеңімен 

шешімін таппақ. 2022 жылға дейін аудан 

аумағындағы 13 су нысанына күрделі 

ж�ндеу жұмыстары жүргізіліп, 7015 

гектар суармалы жер қайта айналымға 

қосылады. «Жалпы Түлкібас ауданына 

қарасты 520 шақырымды құрайтын 111 

су нысаны бар. Жоспар бойынша соның 

ішіндегі 13 каналды темір-бетонмен 

қаптау жұмыстары қолға алынған. 13 

каналдың ішінен жылдың соңына дейін 

8 каналға құрылыс жүргізіп, аяқтау жос-

парланып отыр. Егер осы жоба толық 

к�лемінде атқарылса 4 мың гектар жер 

қайта айналымға қосылады. Қазіргі 

таңда Балықты ауылдық округіне 
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Еркін Нұржанұлы +уелбековтің �ңірге үлкен 

дайындықпен келгені алғашқы пленумдағы с�зінен 

айқын байқалды. Қызылорда тарихы мен оның 

Ыбырай Жақаев сияқты Сыр бойының визитка-

сындай болып кеткен еңбек адамдарымен жақсы 

таныстығы, сондай-ақ Қызылорда астық �німдері 

комбинатын жобалау мен Шиелі астық қабылдау 

пунктін дамытуға бірсыпыра еңбек сіңіргені �зінің 

облыста жұмыс істеуге дайын екенін, үлкен үмітпен 

келгендігін білдірді. Тіпті осындай қазақтың қара 

шаңырағындай елге келгеніне қуанышын да жасыр-

мады. «Бүгінгі күннен сіздердің қатарларыңызда 

боламын» дегені жай қызыл с�з емес, шынайы 

ықыласы болғанын кейінгі �мір к�рсетті. 

Еркін Нұржанұлы халық арасында к�бірек болып, 

облыстың жағдайын тереңірек білуге, �з мақсатын 

кеңінен түсіндіруге тырысты. Бұл үшін сол кездері 

қалыптасқан жұмыс нысандарын тиімді пайдалануға 

ұмтылды. Ол �ңірді басқарудың �зіндік жаңаша 

стилін енгізді. 

Негізінен ауылшаруашылығы бағытында ғана 

дамып келе жатқан облыс ол кезде республика 

деңгейінен кенже қалған еді. Мысалы, осы �ңірде 

шығарылған �ндіріс �німінің к�лемі республика 

к�рсеткішінің бір пайызына да жетпейтін. Осында 

�ндіруге болатын халық тұтынатын тауардың к�бі 

сырттан әкелінетін. Еңбек ресурстарының т�рттен 

бір б�лігі пайдаланылмады. +рбір еңбеккердің реал-

ды табысы Қазақстанның орташа к�рсеткішінен 1,5 

есе кем болды. Тұрғындардың азық-түлік �німдерін 

пайдалануы да т�мен еді. 1984 жылы облыс халқы, 

Ленинскіні қоспағанда, 30 кг ет жеді, ал тиісті норма 

65 кг болатын.

 Еркін Нұржанұлы �зін әркез бәйгеге дайында-

ғандай, бір сәт талап тінін босатып к�рмеген жандай 

еді. Бір жайды айта кетейін. Кейде обкомның асхана-

сында дәмдес болып қаламыз. Сонда облыстық пар-

тия комитетінің қаржы және шаруашылық б�лімінің 

меңгерушісіне: «Мына б�лім меңгерушілеріне �з 

қаржыларына таразы сатып алып бер. Салмақтарын 

�лшеп жүрсін. Менің салмағым соңғы он жылда 100 

грамнан артыққа ауытқыған емес» деп отыратын. 

«Табиғаттан рақым күтіп отыра алмаймыз, 

оны тартып алу міндетіміз» деп санаған кеңестік 

сыңаржақ саясат салдарынан Арал теңізінің 

суы тартылып, кезінде бір к�лі екіншіге ұласып 

жататын сулы, шүйгінді аймақ жел тұрса, к�зге 

тұзды шаң құятын ш�лейтке айналған бола-

тын. Оның үстіне жер кіндігі Т�ретам �ңірі (Ле-

нинск) әскери, ғылыми-техникалық сынақ по-

лигоны болып, қасірет орталығына айналған еді. 

Осының барлығы табиғаттағы тепе-теңдікті бұзды. 

Бірақ мұны Сырға келген мәскеуліктер к�ріп, 

біліп жүрсе де, мойындай қоймады. Орталық, 

негізінен, әскерилердің жағдайын жасап, жергілікті 

халықпен санаспады. Байырғы тұрғындардың 

әлеуметтік мәселелері  назардан тыс қалды. Мұны 

тек Е.Н.+уелбеков қана жан-жақты дәлелдеп, 

тиісті орындарға «соқырға таяқ ұстатқандай» 

етті. Облыста республикалық деңгейде жиын 

�ткізіп, оған сол кездегі Қазақ КСР Министрлер 

Кеңесінің т�рағасы Нұрсұлтан +бішұлы Назарба-

евты қатыстырып, Арал қасіретін айқындай түскен 

болатын. Міне, осындай қажырлы жұмыстардың 

арқасында ғана «Арал – экологиялық апат аймағы» 

деген мәртебе облыс пен оның аудандарын түрлі 

жеңілдіктерге ие етті. Бұл белгілі жағдайда еңбек 

адамының жалақысына 15 пайыздық қосымша үлес 

Дәл осы алмағайып �тпелі кезең – 

ұлт болашағына іскер де, мамандығына 

мығым, ең бастысы, �з ұлты үшін 

жүрегі езілетін азаматтарға зәру-тін. 

Сондай талай атқарған істерін дабыра-

латпай, ақырын жүріп, анық  басатын 

азаматтардың бірі  С.Асфендияров 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

профессоры Исатай +зімұлы Құлманбет 

болатын. 

Бұл жоғары оқу орнында тіл  дамыту 

мәселесіне  келгенде  университет 

әкімшілігі мен ұстаздар ұжымының 

қалауы �згеге емес, тәжірибелі маман, 

ортасына қадір менді осы ағамызға 

түскен. Бұл таңдау да тектен-тек емес, 

�йткені оның �з мамандығына мығым 

екендігін былай қойғанда, бұл азамат 

қалың қазақ ішінде �сіп, ұлттық ұстаным 

АНА ТІЛДІҢ 
АРДАҒЫ

ЖҰРТЫНА КЕРЕК 
БІР ЖАҚСЫ ЕДІ…ӘЙГІЛІ 

ӘУЕЛБЕКОВ

Егемендігіміздің бозала таңы 
бұрыннан ұлтым, ел-жұртым 
деп іштей булығып жүрген талай 
азаматтардың көңілінде жүрген 
шырақты лаулатты. «Бұл еркіндікке 
енді біздің үлесіміз нендей болмақ?» 
деген перзенттік парыз атойлап, 
азамат атаулыға жауапкершілік жүгі 
түскен кез. 
Әсіресе қазақ жұрты үшін көзін 
латын мен орыс тілінде ашқан 
денсаулық сақтау саласы бейнебір 
мызғымас мұзтау тәрізді көрінген 
көк аттыға дес бермей сіресіп 
тұрған-ды. Енді ебін тауып бұны 
да жібіте беру керек. Күнделікті 
тұрмыста емін-еркін өмір кешіп, 
ғылымда да қолдануға болатын 
талай-талай жатық ұғымдар мен 
сөздердің, атаулардың өздері 
денсаулық сақтау саласына тастанды 
баладай болатын. 

Тақымындағы кер бестінің алтын қасты құранды еріне шалқалай жатып, көпшілікке 
әмір жүргізгісі келетін талай мықтының әуселесі елдің басына күн түскенде білінеді екен. 
Алқалы топта омыраулап, билік айтқанда ауыздыға сөз, аттыға жол бермейміз. Керіліп-
созылған бейбіт заманда шетімізден батырмыз, шетімізден мәтіби. Халықтың басына 
қара бұлт үйіріліп, сең соққандай есеңгіреген кезде соңғы демі үзілгенше сол бір баладай 
аңғал, даладай дархан халқының қас-қабағына қарап, тік тұрып қызмет атқарған аза-
матты қалай құрметтесек те жарасады.  

Қызылорданың облыстық партия жүйесіне басшы болып келгенше республиканың түрлі билік органда-
рында лауазымды қызметтер атқарған, министр, Көкшетау, Торғай облыстарында партиялық биліктің 
тұтқасынан ұстаған нағыз қайраткер ретінде кемеліне келген, Социалистік Еңбек Ері Е.Н.Әуелбековті 
жоғары билік басты байлығы тек күріш болып отырған өңірді көтере қойсын деп жібере қойды деу қиын. 
Әділетсіздікке қасқайып қарсы тұратын, шындық үшін биік мінбелерде лауазыммен есептесе бермейтін 
қайсар тұлға жөнінде ондағылардың өз есебі болмауы мүмкін емес, болды. 

әкелді. Облыстың үшінші категориядан екіншіге 

�туі де елеулі оқиға болды. Ол тыным таппай 

жүріп, Орталық партия кеңес органдарының на-

зарын Сыр бойына бұрып, маңызды-маңызды 

5 қаулы қарарды қабылдаттырды. Оның ішінде 

 мынандай бірер құжатты атай кеткен артық болмас: 

1986 жылғы 25 желтоқсанда КСРО  Министрлер 

Кеңесінің «Қазақ КСР Қызылорда облысының 

әлеуметтік-экономикалық дамуын  жеделдету 

шаралары туралы», 1988 жылы 19 қыркүйекте 

КПСС Орталық Комитеті мен КСРО Министрлер 

Кеңесінің «Арал теңізі аймағындағы экологиялық 

және санитарлық жағдайды түбегейлі жақсарту ша-

ралары, осы бассейндегі су және жер ресурс тарын 

пайдалану мен қорғауды күшейтудің тиімділігін 

к�теру туралы» қаулылары. Сонымен қатар 

құрылыстары сәл ертерек басталған Құмк�лде 

мұнай �німін �ндіру үшін геологиялық барлау 

жұмысы тиянақты жүргізіліп, 1988 жылы алғашқы 

�німге қол жеткізілді. «Шалқия» түсті метал руднигі 

құрылысы, Арал-Сарыбұлақ су жүйесі, қос қабатты 

теміржол құрылысы, жаңа Аэропорт айлағы, 

облыстық музыкалық-драма театры, жоғары оқу 

орындары, бірнеше мәдениет мекемелері мен 

мектептер халық игілігіне пайдалануға берілді. 

Мұның барлығын бас-аяғы т�рт жарым жылда 

атқарып шығу тек Ерекең сияқты ерлердің ғана 

қолынан келетін еді. Ол үшін қанша тер т�гілді, 

Қызылорда мен Алматы және Мәскеу арасында 

қанша табан тозды. Кейін бұлардың барлығы да 

облыс байлығына айналды. 

 Облыстың артта қалуының себептерінің бірін 

жаңа басшы кадрлық саясаттан іздеді. Кадр мәселесі 

арнайы облыстық партия комитетінің пленумын-

да қаралды. Олар арасында парақорлық, қоғам 

мүлкін талан-таражға салушылық, пайдакүнемдік, 

жағымсыз қылыққа бейімделе қоюшылық, жағым-

паздық, �з абыройын �зі түсірушілер қатты сынға 

ұшырады. Салтанатшылдықпен, жетістіктерді 

 далитып к�рсету, кемшіліктерді жасыру фактілерімен 

аяусыз күрес жүрді. Бірақ ешкімге артық қиянат 

жасаған да емес, жасаттырған да емес. 

Адам баласының кең мағынадағы жеке мәдениеті 

қалыптаспай, оның қызметінің берекесі бола 

қоймайды. Еркін Нұржанұлының жұмыс режимі 

б�лекше, �зіне қатаң талап қойғыштығы әбден 

қалыптасқан еді. Ертеңгілік сағат 8-де жұмыс орнын-

да болатын. Түскі үзіліске сағат 13.00-де шығып, 14-

ке 5-15 бес минут қалғанда жұмыста отырды. Ерекең 

бірінші хатшы болып сайланғаннан кейін маған 

алғаш тапсырғаны: ертеңгілік дене шынықтыруға 

қажетті спорттық заттар мен 10-15 мерзімді басы-

лым. Бұл газет-журналдар уақытылы қайтарылып, 

жаңарып отырды, әлдеқалай оқылмай жатып қалған 

емес. 

Сан жылдарғы тоқыраудан шаршаған халықтың 

арыз-шағымдары к�п нәрсеге �зінше, �згеше 

қарайтын жаңа басшының келуімен обкомға қардай 

борады. Жұртшылық үніне сергек Ерекең бір арызды 

толық оқымай, ешкімге тапсырма бермейтін. Оны 

арыздағы негізгі мәселелердің асты қара сиямен 

сызылғанынан байқайтынбыз. Мәселелері жергілікті 

жерде шешіліп жатқан соң, жұртшылық Мәскеу, 

Алматыға хат жолдауды күрт азайтты. Мен арыздар-

ды арнайы талдай қойғаным жоқ, бірақ оның басым 

к�пшілігі шешімін тауып жатты. 

Еркін Нұржанұлы – намысшыл басшы бол-

ды. +сіресе, облысқа қатысты мәселеге аса 

жауапкершілікпен қарайтын. <зі к�біне орысша 

с�йлеп жүргенімен ұлттық қасиеті басым еді, айқын 

еді. Бір мысал келтіре кетейін. Жергілікті халықты 

менсіне бермейтін, империялық �ктемдіктің нағыз 

к�ріністері бойларын жайлаған Байқоңырдағы 

әскерилер кәріз суын Сырдария �зеніне ағызып 

жібергенде мәскеулік генералдарға дейін обкомға 

шақыртып, барлығын топырлатып қабылдау б�лмеде 

біршама күттіргені әлі жадымда. Кейін әңгіме де 

қатаң болғанына күмән жоқ. 

1985 жылдың 22 қаңтарынан 1989 жылғы 

шілденің 25-інде КСРО Жоғары Кеңесінің ұлттық 

саясат және ұлтаралық қатынастар ж�ніндегі Ұлттар 

Кеңесі (Совет Национальностей) Комиссиясы 

т�рағасының орынбасарлығы қызметіне ауысуына 

байланысты облыстық партия комитетінің бірінші 

хатшылығынан босағанына дейін Еркін Нұржанұлы 

�з ұстанымынан еш айнымады. 

Кешегі кеңестік кезең туралы әлдеқалай с�з 

болса, дереу социализмді іске алғысыз етіп сынай-

тындар аз емес. +сілі, �ткенге күл шашпай, тарихтан 

тағылымды дүниені ала білген ұтады. +ңгіме замана 

қайшылығына қарсы тұрып, халқына адал қызмет ет-

кен қайсар тұлға, биыл туғанына 90 жыл болған Еркін 

Нұржанұлы +уелбеков туралы айта отырып, кешегі 

тоталитарлық қатаң жүйе де Алаш ардақтыларының 

рухани арқанын үзе алмағанын айтқым келеді. 

Қазақ «Жер басқанның ізі қалар» дейді. +ңгіме 

қандай іздің қалғанында. Ерекең Сыр бойында мәңгі 

�шпейтін бедерлі де айшықты із қалдырды. <ңірдің 

аса күрделі саяси, әлеуметтік-экономикалық, рухани 

�згерістерінің басы-қасында болған, егемендіктің 

елең-алаңында облыс халқының сана бостандығын 

қалыптастыруға ерен еңбек сіңірді. Осы сәтті пай-

даланып, қайсар қайраткер туралы с�зімді қазақтың 

белгілі ақыны Кәкімбек Салықовтың мына �лең 

жолдарымен аяқтағым келеді: 

 Ер еді ғой

 Еңбек етсе міні жоқ,

 Қатал деме,

 Еккен нәзік гүлі к�п.

 Сан айқасқа атой салып кірісті,

 Ары таза кемеңгердің бірі боп.

 Расында да, бұл с�здерден артық айту қиын да 

шығар. Бар рухани болмысын халыққа қызмет етуге 

арнаған қайсар тұлғаның нәзік сыры да, терең мәні 

де осында жатыр. Сондықтан да облыс жұртшылығы 

Ерекең есімін Қызылорда қаласындағы №4 дарын-

ды балаларға арналған мектеп интернатқа берді. 

<зі �ңірге алғаш келгенде «Бүгінгі күннен сіздердің 

қатарларыңызда боламын» дегені бекер айтылмаған 

екен. Алаштың анасы аталған Сыр бойы сонау сұлу 

К�кшеде дүниеге келген Ерекеңді де �з бауырына 

басты. 

Aбдіжәлел БAКІР,
 саяси ғылым докторы, 

профессор 

Маңғыстау облысы Жаңа�зен қалалық 

к�пбейінді ауруханасының бас дәрігері, кеше 

ғана арамызда жүрген Мұрат Жарылғапұлы 

Сарыев осындай ардақты азамат еді. Корона-

вирус індеті ел ішіне таралған шақта, бар білімі 

мен ұзақ жылға созылған бай тәжірибесін, 

атан түйеге жүк боларлық азаматтығын сарқа 

жұмсап, сырқат жандардың денсаулығы үшін 

соңғы демі қалғанша арпалысқан марқұм 

Мұрат Жарылғапұлының �негелі �мірі – 

�згелерге үлгі боларлық. Адам баласымен 

атам заманнан бірге жасасып келе жатқан 

талай ізгі құндылықтар салмақсызданып, 

тек құлқынның қамын ойлап, алашапқын 

тіршілік үшін жапа-тармағай жанталасып 

кеттік-ау деп жүргенде, ар-иманын, тектілігін 

жоғалтпаған азаматтар бар болып шықты. 

«Құдайдан кейінгі бар үміті – дәрігерлерге 

қарап телмірген науқастарды қалайша тастап 

кетемін. Не болса да маңдайыма жазғанын 

к�рермін» деп, жан сақтау б�ліміне түскенше 

ауруханадағы барлық жұмысқа басшылық 

жасаған Мұрат Сарыев сынды жақсылардың 

ізгілікті �мірі �згеше ойлауға итермелейді. 

Жан-жүрегімен қалаған мамандығымен 

ғұмыр бойы еңбек етіп, жайлы жер, жылы 

орын іздемей елдің алғысын алған осындай 

жандардың барлығына шүкіршілік етесің.

Ол 1992 жылы Ақт�бе мемлекеттік меди-

цина институтын бітірген соң жолдамамен 

Жаңа�зенге келеді.  Содан бергі ғұмыры 

мұнайшылар қаласында �тті. Тоқсаныншы 

жылдардың басындағы аласапыран кезеңде 

еңбек жолын бастаған ол, бар білігін қаланың 

денсаулық сақтау жүйесінің жандануына 

жұмсапты. Ортасында беделді, халықтың ара-

сында абыройы жоғары Мұрат Сарыев кезінде 

Жаңа�зен қалалық мәслихатының хатшысы 

лауазымын абыроймен атқарып, мұнайлы 

�лке тұрғындарының ыстық ықыласына да 

б�леніп үлгерді. Жаңа�зендіктер �здерінің 

мүддесін облыс деңгейінде қызғыштай 

қоритын бір  азамат болса,  ол Мұрат 

 Сарыев деп танып, Маңғыстау облыстық 

мәслихатының бесінші шақырылымының 

депутаттығына да сайлады. Жаңа�зеннің 

к�ркейіп, гүлденуіне бір басшы азамат еңбек 

сіңірсе, оның Мұрат Сарыев екендігі де дау-

сыз. «Жаңа�зеннің қатал климатына шыдас 

беріп, бар ғұмырын осы жерде �ткізген Мұрат 

Сарыевқа жұртшылық дән разы. Қант диабеті 

сынды сырқаты бола тұра, бас амандығын 

ойлап, жоқтан �згені сылтауратып, үйінде 

жатып алмай, ауруханадағы сырқаттарды ем-

деп, соңғы демі үзілгенше еңбек еткен мұндай 

азаматтың асыл бейнесін ұмытпауымыз 

қажет. Аман болсақ, Мұрат Сарыевтың есімін 

ұлықтау жолында талай шараларды жүзеге 

асырамыз»  дейді Жаңа�зен қаласының әкімі 

Мақсат Ибағаров. 

Елдің ішінде үлкен құрметке б�ленген 

 С а р ы е в т а р  ә у л е т і н  к � п т е н  б і л е м і н . 

+улеттің алтын діңгегі Жарылғап  Сарыев 

Түрікменстанда дүниеге  келген.  Сол 

жақтан арнайы оқу орнын бітіріп, Одақтық 

деңгейдегі құрылыс нысаны болып саналған 

Қарақұм каналына басшылық жасаған 

білікті маманның бірі болатын. Ақбибі ана 

екеуі алтын асықтай ұлдары мен бұрымды 

қыздарын елдің бір пайдасына жарайтындай 

етіп тәрбиеледі. +сіресе, ұрпағының ішінде 

Мұрат Сарыев біліктілігімен к�пшіліктің 

к�зіне ерте ілінді. Жауапты қызметтің де 

тұтқасын ерте ұстады. Мұраттың тағы бір 

ерекшелігі – қай басшы қызметтің тұтқасын 

ұстамасын елдік мәселелерге қашанда уақыт 

тауып араласатын. «Ауызбіршіліктен асқан 

береке жоқ»  деген қағиданы берік ұстана 

білген алтын жүрек азаматтың арамыздан 

тым ерте кеткені �кінішті. 

Дүниежүзін шарпыған пандемия кезінде, 

жасыратыны жоқ, к�птеген жайттарға 

тереңірек қарай бастадық. Мәселен, орын-

сыз бәсеке мен аста-т�к ысырапшылдықтан 

г�рі  қолдағы барды тиімді пайдалана 

білгеннің ж�н екендігіне к�зіміз жетті. 

Берекені қашыратын дау-жанжалдан г�рі 

айналаңмен ортақ тіл табысып, кез кел-

ген жүкті жұмыла к�терсең ғана жеңіске 

жететінімізді білдік. Қалаға тығылып, 

әркімнің босағасында пәтер жалдап, тиіп-

қашты табыс тапқаннан г�рі туған ауылдың 

т�сінде мыңғырта мал баққанның пайдасы 

шаш етектен екендігі �з-�зінен белгілі болды. 

Сенің денсаулығың үшін қас қақпай қызмет 

жасайтын ақ халатты жандардың қадірін кеш 

те болса сезіндік. Иә, олар �здерін «бүгінгі 

күннің қаһармандарымыз» деп есептемейді. 

Ардақтасақ, адам жанының арашасы бола 

білуден артық бақыт жоқ деп санайтын 

дәрігерлер қауымын ардақтайық. 

57 жасында �мірден озған марқұм Мұрат 

Сарыев к�птеген мемлекеттік марапаттарға 

ие болды. «Құрмет» орденіне ие болған нағыз 

құрметті маман еді. Елімізде «Қазақстанның 

Еңбек Ері» деген ең жоғарғы атақ бар. Ол 

Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен ерекше к�зге түскен еңбек 

майталмандарына табысталады. Тұтас 

елдің тағдыры сынға түскен шақта, басын 

қорғалап, пана іздемей алдыңғы лектен 

табылып, халық үшін жанын пида еткен 

Мұрат Сарыевқа «Қазақстанның Еңбек Ері» 

жоғары атағы берілсе, нұр үстіне нұр болар 

еді. Біз сонда ғана �скелең жастардың бойына 

отансүйгіштік қасиетті шынайы дарытып, 

індетпен күрестің алғы шебінен табылып, 

�мірлерін қиған дәрігерлер қауымының 

мәртебесін биіктете түскен болар едік. 

«Ел қамын жеген ерлердің, с�з білген жан-

да қақы бар» деп ақындар жырлағанындай, 

Мұрат Сарыев сынды халыққа керек бір 

жақсының нұрлы болмысын к�з алдымызға 

келтіргенде, ойымызға оралған ойлардың бір 

парасы осындай. Иә, құдіреті күшті Құдайға 

да жақсылар керек екен...

Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

негіздерінде тұғырлы тәрбие алған, с�здік 

қоры мол, ең бастысы, ұлттық тілдің шын 

жанашыры еді. Бұрыннан дәрістерінде 

к�птеген қазақ атауларын қолданысқа 

орнымен сыналап енгізіп, студенттерінің 

құлақтарына сіңіріп жүрген. 

Медицинаны қазақша с�йлетем 

 деген ішкі арманы әстелеп жүзеге асы-

рылып жатты. Еш пафоссыз, ешкімге 

жар салмай, біртіндеп... Уни верситет 

ішіндегі бүкіл құжаттар қазақшаланды, 

министрліктермен құжат айналымы тек 

қазақ тілінде жүрді. 

Оқу орнында нендей шара қазақ 

тілінің қадірін арттыратын болса, соның 

бәрін де қамтып, мақсатына пайдалануға 

тырысты. Университетте «Ана тілі аруы» 

байқауын тұрақты түрде �ткізу дәстүрін 

енгізген осы ағамыз. Не түрлі тақырыптық 

мәнді де мазмұнды шара болып еді. 

Ақынмен бұл кездесу толқымалы кезеңде 

талай неғайбыл жайттардың, күмәнді 

азаматтардың беттерін бері қаратқан-ды. 

Исатай +зімұлы ұлттық ғылыми 

сана мен ғылыми тілдің т�л тілімізде 

түрленуіне, қолдану аясының кеңейіп, 

кейбір бұрынғы тілімізде бар, бірақ 

шетқақпай к�ріп жүрген атаулар мен 

ұғымдардың табиғи орнына келуіне барын 

салды. <з саласы бойынша Мемлекеттік 

терминкомның мүшесі ретінде ҚазҰМУ-

дың ректоратында Мемлекеттік тілді 

дамыту б�лімін басқарған 2005-2009 

жылдары «Хабар» арнасының «Тіл» 

бағдарламасына талай қатысып, орнықты 

да дәйекті пікірлерін �ткізіп жүрді.

Оқулықтар мен оқу құралдары 

қазақ тілінде шыға бастады, Ден-

таңдаған студенттердің қолдарынан 

түспейтін оқу құралына айналды. 

Тіпті стоматология саласын түгелдей 

қазақшалап шықты десек те артық емес. 

Оның жетекшілігімен қаншама кітаптар 

т�л тілімізге аударылып, студенттер ана 

тілінде білім алу мүмкіндігіне ие болды. 

«Орысша-қазақша стоматологиялық 

с�здік» (2004 ж.), «Сто матологтарға 

арналған қазақша-орысша медициналық 

с � з д і к »  ( 2 0 0 6  ж . ) ,  « С т о м а т о  л о г и я 

мамандығы бойынша классифика тордың 

орысша-қазақша с�здігі» (2009 ж.), 

«Ортопедиялық стоматология пропедевти-

касы» (2010 ж.), «Ортопедиялық стомато-

ло гия бойынша тест тапсырмалары» (2012 

ж.),  «Дәрігер-стоматолог интерндерге 

арналған оқу-әдістемелік нұсқама» (2013 

ж.),  2014-2015 жылдары қазақ тілінде 

тұңғыш рет жарық к�рген  екі электрондық 

оқу құралы – Исатай +зімұлының қазақ 

медицина біліміне сіңірген еңбегінің 

аздаған б�лігі ғана. 

Қазірде стоматологияда жиі қолда-

нылатын: пародонтит – қанқұрт, паро-

донтоз – қанжел, артрит – сорбуын, артроз 

– шорбуын, анкилоз – тасбуын, фар фор 

– кәрлен, гипс – ғаныш, эмаль – кіреуке,  
т.б. атауларды  қазақшалап,  ғылыми 

айналымға енгізді. Университеттегі  

Ақсақалдар кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан»  

партиясы бастауыш ұйымының т�рағасы 

ретінде  де атқарған игі істері к�п.

Ең қызығы, осыншама іс тындырып 

жүрсе де, ел алдында �зін жарнамалаған 

емес. К�зге түсу үшін емес, к�ңілдегісін 

іске асыру үшін жасаған істері сол кезде 

бірден к�зге к�ріне қоймады. Бірақ жыл-

дар �те келе қарапайым оқытушының 

елеулі еңбегі жанды. Еңбектері елдің 

қолына жетті. 

+лемді шырмауына алған індет ара-

мыздан осы бір асыл жанды да алып 

кетті. Исатай +зімұлы �мірден қайтты 

деген қаралы хабар оның жақындарына 

ғана емес, әріптестері мен шәкірттеріне, 

емделушілеріне де ауыр тиді. Себебі 

ол кісіден шапағат к�ріп, қамқорлық 

сезінген адам ұшан-теңіз. <з пікірімен 

б�ліскенде барын салып, жанын  салып 

түсіндіретін. Ағалық ақ пейілі мен 

жанашырлығы ақ жүзінде менмұндалап 

тұратын. Ең асыл қасиетінің бірі – айна-

ласынан тек жақсылық к�руі. Исатай аға 

үшін адамның жаманы болмайтын, ол 

тек �зінің жақсы тұстарын к�рсете алмай 

жүр деп түсінетін, осы бір игі түсінікті 

 насихаттайтын. 

+лдеқалай қоғамға, айналасына 

 рен жіген кездерінде, жаны жабырқаған 

сәт терінде ақырындап келіп, жаныңа 

отырып, пікір алмасатын, ішіндегі 

түйткілдерін айтып, сыр сандығын аша-

тын. 

Ол бар болмысымен «Ақырын жүріп, 

анық бас» талабына әбден-ақ сай келетін 

азамат, ұстаз, кісілігі мол, мейірбан жан 

болатын. Ағамыз �з ісінің шебері, әу 

бастан-ақ тумысынан ішкі мәдениеті 

мол жаратылған, кеудемсоқтықтан мүлде 

аулақ еді. Ол �мірден ұстаз, қазақ тілінің 

алғаусыз жанашыры ғана емес, айналасы-

на нұр шашып жүретін жұмсақ жүректі, 

шапағаты мол азамат күйінде �тті. Осын-

шама ұстаздық ғұмырында �мірде кездесе 

беретін талай шырғалаңдарда бірде-бір 

қызметкермен с�зге келіп, бірде-бір 

студентке дауыс к�терді дегенді естіген 

емеспіз. Қазіргі тұстас қыз меттестері мен 

еліміздің түкпір-түкпіріне тарап кеткен 

к�птеген шә кірттері ұстаз ағаны естеріне 

емірене алар болса, бұл әз аға +зімұлы-

ның �мір бойғы адал ісі мен қа жырлы 

еңбегінің жемісі деп қабыл аламыз. 

Қызметтес достарының қай-қайсысы 

болмасын Исатай ағаны �з ісін дабырала-

тып, шулатпай-ақ ептеп қана  ың-шыңсыз 

бітіре беретін еңбекторысы ретінде 

бағалап, қадір тұтатын. 

<мірдің түрлі жағдайларында, небір 

қилы сәттерінде жан-жақты әрі игі 

қырынан ғана танылған елеусіздеу жүрген 

тұлғаның орны бүгін ойсырап қалды. <зі 

таңдаған дәрігерлік парызымен қатар, 

�зінің азаматтық парызын жоғары қоя 

білген парасатты жанның к�зге еле-

не бермейтін, бірақ �негелік мәні зор 

тағылымы жа дымыздан �шпек емес. 

Жаныңыз жан наттың т�рінде шалқығай, 

Асыл аға! 

Эльмира ЖҮНІСОВА,
 журналист

кештер, дискуссиялар, тілге қатысты сан 

алуан шаралар ұйымдастырылып  жатты. 

Бәрін тізбелеу мүмкін емес, Исатай 

+зімұлының ел бостандығы жарияла-

нып, енді мемлекетіміздің тілі дауға 

түскен тағдырлы да таласты кезде неқилы 

пікір айтыстардың басында болған, сол 

кездегі Жоғарғы Кеңестің депутаты, 

к�рнекті ақын, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты Қадыр Мырзалиевті арнайы 

шақырып, университет ұжымымен 

кездесу ұйымдастыруы айтарлықтай 

саулық сақтау министрлігінің жанынан 

Терминологиялық комитет құрылып, 

университет штабына �зі жетекшілік 

етті. 

Ұ л т ж а н д ы  И . + . Қ ұ л м а н б е т т і ң 

1991 жылы «Қазақстан» баспасынан 

шығарған «Стоматология тер мин-

дерінің орысша-қазақша түсіндірме 

с�здігі» ғылыми байып тылығымен, жаңа 

ізденістермен ерекшеленді. Кейін бұл 

кітап республикамыздағы барлық стома-

толог дәрігерлер мен осы мамандықты 



12 №39 (1559)
24 – 30 қыркүйек
2020 жыл

ANA TILI

Әйел – ұрпақты да, 
ұлтты да тәрбиелейді

«Отбасын құратын кезде, соңғы сөз қыз 
баласында. Өйткені ол «жоқ» десе оған 
ешкім мәжбүрлеп үйлене алмайды. 
Жоқты бар қылатын да, барды жоқ 
қылатын да – әйел. Еркекті өсіретін де, 
өшіретін де – әйел». Бұл біздің бүгінгі 
кейіпкеріміздің өмірлік көзқарасы. 
Әнші, тележүргізуші, өнертану 
ғылымының кандидаты (PhD докторы) 
Қаракөз Сүлейменова бүгінде қазақ 
қызының болмысы, қазақ әйелінің 
ерекшелігі мен отбасы құндылықтары 
туралы сапалы ой айтып жүрген 
өнерпаз. Асқар Сүлейменовтей 
алып азаматтан туып, Досхан 
Жолжақсыновтай арыстан ерге аяулы 
жар болған Қаракөз Асқарқызымен 
оның жеке өмірі мен өнері туралы 
емес, ұлттық құндылықтар мен ұрпақ 
тәрбиесі туралы әңгімелестік.

оронавирус індеті бүкіл әлемді шарлап, медицина қызметкерлерінің 
жұмысы сынға түсті. Пандемия Қазақстанды да айналып өтпеді. 
Отандық дәрігерлер қолынан келгенше күресіп, індеттің алғашқы 
толқынын өте ауыр өткіздік. Коронавирус індетіне пневмония дерті 
қосылып, дәрігерлерге екі есе күш жұмсауға тура келді. Жарты 
жылдың ішінде қаншама азаматтарымыздан  айырылып қалдық. Күз 
мезгілінде індеттің екінші толқыны болады деген қауіп те жоқ емес. Біз 
осы орайда кардиохирург-дәрігер, медицина ғылымының кандидаты 
Алмат Қодасбаевпен аз-кем әңгімелестік. 
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мадан тыс кетуіне жол бермеуге мүмкін 

болмай қалды. +лемдегі елдер вируспен 

күресіп жатқанда біз Қазақстанда бол-

майтындай, болса да басқаша �тетіндей 

сезімде жүрдік. Біз де басқа мемлекеттер 

сияқты ауыр кезеңді бастан �ткердік. ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігі алдын ала 

ескертіп, бірнеше бағдарламалар беріп 

жатты. Ал адамдар оған к�п к�ңіл б�ле 

қойған жоқ. Қалаларды қоршап,  адамдарды 

оқшаулап,  медицина қызметкерлерін 

үйлеріне қайтармай жұмыс істегенде де 

біз жағдайды қалыпта ұстай алмадық. 

 Халықтың әрекеті де айтарлықтай әсер етіп 

жатты. Мәселен, дәрігерден кеңес алмай, 

�з беттерінше емделу, бір-бірінен ести сала 

қажет болсын-болмасын дәрі-дәрмекті 

жаппай сатып алу сияқты әрекеттер біраз 

кедергі тудырды. Дәрілердің, бетперденің 

жетіспеушілігі осы жаппай сатып алудан 

туды. Дегенмен, ақ халаттылар қолынан 

келгенін істеді. 

Енді екінші толқын болады  деген 

 болжам бар.  Алғашқыға  қарағанда 

 медицина қызметкерлері де, халық та 

біршама дайын деп ойлаймын. Мәселен, 

А л м а т ы  қ а л а с ы  б о й ы н ш а  б і р н е ш е 

жобалардың жоспары бекітіліп жатыр. 

Науқастарды ауруханаларға орналастыру, 

дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмау, 

қажет болған жағдайда к�псалалы ауру-

ханаларды инфекциялық ауруханаларға 

 ауыстыру, әр мекемеге медицина маман-

дарын б�лу сияқты жұмыстар жүргізілуде. 

Екінші толқын бола қалса, медицина 

қызметкерлері, әскерилер мен басқа да 

жауапты мамандар лайықты түрде жауап 

береміз деп сақадай-сай тұр деуге болады. 

– Пандемия кезінде Алматы кардиоло-
гия орталығына вирус жұқтырған науқастар 
қабылданды ма?

– Иә, біздің мекеме кардиологиялық 

орталық болса да, вирус жұқтырған адам-

дарды к�п қабылдадық. Адам �міріне қауіп 

т�ндіретін ауру – жүрек ауруы. Сондықтан 

науқастың вирус жұқтырғанын білсек те, 

оның �міріне араша болуға барымызды 

салдық. Орталықтың дәрігерлері �з �міріне 

қауіп т�ніп тұрғанын білсе де, инфекциялық 

ауруханадан жүрек ауруымен түскен 

науқасқа операция жасады. Мақсатымыз 

– науқастың �міріне қауіп т�ндіріп тұрған 

негізгі аурудың алдын алу. Операция-

дан кейін науқастарды инфекциялық 

ауруханаға қайта ауыстырдық. Пандемия 

кезінде алты науқастың жүрегіне ота жаса-

лып, оннан астам адамның жүрегіне стент 

қойылды. Міне, біздің орталықтың маман-

дары �з �мірлеріне қауіп т�ндіре жүріп, 

�згелердің �мірі үшін күресті. 

– Коронавирус қант диабеті, пневмония 
сияқты бұрыннан созылмалы ауруы бар 
адамдарға ауыр болды. Ал жүрек ауруы бар 
адамдарға қалай әсер етті?

– Рас, бұл індет созылмалы жүрек 

ауруы бар адамдарға да оңай болған жоқ. 

Дәл осы пандемия кезінде созылмалы 

жүрек ауруы бар науқастар да �те ауыр 

жағдайда келе бастады. Негізгі біздің 

емдеу жүйеміз еуропалық кардиолог-

тар  қауымдастығының нұсқаулығы 

бойынша жүреді.  Жыл сайын �тетін 

конференцияларға қатысып тұрамыз, 

олардың қандай нұсқаулары бар екенін 

білеміз. Еуропалық кардиологтардың 

жасаған зерттеулерінің соңғы нұсқалары 

–Қарак�з Асқарқызы, 20 жылдан 
артық мәдениет, �нер саласы мен 
қазақ те леар насында қызмет етіп 
келесіз. Ал бойыңызға нағыз әйел 
болмысын қалай сіңірдіңіз?

–Мен қазақтың  маңдайалды 

майталман жазушысы, сыншы-

драматург  Асқар  Сүлейменов 

пен  жазушы, қоғам қайраткері  

 Алтыншаш Жағанованың отбасын-

да дүниеге келдім. К�зімді ашқаннан 

к�ргенім, естігенім, тәлім-тәрбием 

ғасырлар қойнауынан үзілмей жет-

кен ұлттық педагогика. Анамның 

тәрбиесі, әжелерімнің әңгімелері 

мен әкемнің ұлағаты әрқашан 

ұлтыма қызмет етуге жетеледі. Т�л 

руханияттың мән-мағынасын ерте 

ұқтым. 

20 жылдан артық мәдениет, �нер 

саласы мен қазақ телеарнасында 

қызмет етіп келемін. Отағасы да 

халыққа белгілі тұлға болғандықтан, 

ол кісінің бабын келтіріп, отбасы 

мен бала тәрбиесіне де к�бірек к�ңіл 

б�луім керек болды. Сол себепті де, 

үнемі жүрген жерімде әлеуметтік 

ж е л і д е  б а л а  т ә р б и е с і ,  қ а з а қ 

әйелінің болмысы мен қоғамдағы 

р�лін жас келіндерімізге, қыз-

келіншектерге насихаттап жүремін. 

Бұл бағытта Қазақстан Республика-

сы Президенті жанындағы +йелдер 

істері және отбасылық демографиялық 

саясат ж�ніндегі ұлттық комиссия мүшесі 

ретінде еліміздің белгілі, әр салаға ерен 

еңбек сіңіріп жүрген аяулы қыздарымен 

халық арасында жүйелі жұмыстар жүргізіп 

келеміз.

– Иә, бұл тақырыпқа қатысты тұшым-
ды ойларыңызбен таныспыз. Ал ұлт, ұрпақ 
тәрбиесінде нені негізге алуымыз керек деп 
ойлайсыз?

– «Ел болам десең, бесігіңді түзе!» 

дегендей, алдымен бала тәрбиесін және 

оларға жан-жақты білім беру мәселесін 

түзеуіміз  керек.  Ұлт ұстазы Ахмет 

 Байтұр сынұлы айтқандай: «Білімді болуға 

оқу керек. Бай болуға кәсіп керек. Күшті 

болуға бірлік керек. Осы керектердің 

жолында жұмыс істеу керек». Балабақша-

мектептердің материалдық-техникалық 

базасын нығайту, балалардың бос уақытын 

игілікті істерге бағыттау, баяғы жазғы пио-

нер лагерлерін қалпына келтіру, ауылдағы 

мектептердің жаппай жабылуына жол 

бермеу, ұлттық педагогиканың жалғасын 

табуы керек.

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағ-

дарламасының ұлттық тәрбиемізде алар 

орны терең. +йел ұрпақты да, ұлтты 

да тәрбиелейді.  Бір қолымен бесікті, 

бір қолымен әлемді тербетуі де сол 

себептен болар. Қоғамдағы әйелдің 

р�лі, отбасы құндылықтары, қыз бала 

мен ер бала тәрбиесін ертеден қолға 

алмасақ, жаһандану заманында ұлттық 

болмысымыздан айырылып қалу қауіпі 

туады. Ал ұрпақты, ұлтты тәрбиелеу 

үшін, жақсы әйелді қалыптастыру 

үшін қызды тәрбиелеуге тиіспіз. Қыз 

баланың тәрбиесі отбасынан б�лек, 

балабақшадан бастау алуы керек. Мек-

тепте қыздарымызды үлкен �мірге бейім-

дейтін арнайы қосымша пән болуы тиіс. 

Сол кезде ғана біз ерте ана атану, бала-

сын қоқысқа  тастау, зорлық-зомбылық 

құрбаны болу сынды жағдайлардың ал-

дын аламыз. 

– Қазір қоғамда әлеуметтік желілердің 
қызметі жүріп тұр. Сіздің желіде 400 мыңға 
жуық оқырманыңыз бар екен. Дені әйелдер 
шығар... Aйел қоғамды тәрбиелейді дегенді 
қазір дұрыс қолданып жүрміз бе?

– Иә, әйел қоғамды тәрбиелейді. 

Олардың еркіндігін қамтамасыз ету біздің 

міндетіміз. Заманауи қоғамда с�йлеу 

еркіндігі, жұмысқа шығу құқы жоқ қыз-

бойынша, коронавирус инфекциясы ең 

бірінші қан тамырларын к�п зақымдайды. 

Екіншіден, �кпенің қызметі нашарлап, 

зат алмасу т�мендейді. Қан құрамындағы 

оттегі т�мендеген соң, жүрек оған �те 

сезімтал. Себебі үздіксіз жұмыс істеп тұрған 

жүрекке оттегі жеткілікті түрде жетіп тұру 

керек. <кпенің қызметі нашарлаған соң, 

ішек қан айналымы жүйесі бұзылады. 

Адам �зі �кпесі дұрыс істемей, жүрек 

қиналып жатса, қанның құрамында оттегі 

жетіспесе, оны бірінші сезінетін жүректің 

бұлшық еттері. Себебі жүректің бұлшық еті 

тоқтаусыз жұмыс істейді.  Тоқтаусыз жұмыс 

істеп жатқан жүрекке оттегі к�п қажет. 

Коронавирустың дәрілері �те к�п, 

оның �зі жүрекке кері әсер етеді. Дәріні 

шамадан тыс к�п пайдалану �кпеге пай-

далы болғанымен, жүрекке ауыр. Сон-

дай себептердің бәрі  қосыла келіп, 

науқастардың 10-15 пайызында жүректің 

аурулары асқынып жатады немесе әсер етіп 

жүрек ауруына душар болады. 

– Жүрек аурулары дегенде, ең бірінші 
осы жүрек қан тамырлары, инфаркт сияқты 
аурулар ойға оралады. Жалпы жүрек 
ауруларының қандай түрлері бар? Оның ем-
делу жолдары қандай?

– Жүрек ауруларының түрі к�п. Жүрек 

қан тамырлары ауруларына артериальды 

гипертензия, жүректің тұрақты, тұрақсыз 

стенокардия, жалпы қан тамырларға 

қатысты, қан айналым жүйесі ауруларының 

бәрі жатады. Инсульт те соған кіріп кетеді. 

Дегенмен, инфаркт пен инсультті екі б�ліп 

қарастырады. Онкологиялық аурулар, 

туберкулез және басқа да аурудың бәрі 

түбінде жүрек қан тамыры жетіспеушілігіне 

алып келеді. Басқа органдардың қызметінің 

демалуға мүмкіндігі болса, жүрек бір сәт 

те тыным таппайды. Үнемі жүмыс істеп 

тұрады. Сол себепті де кез келген аурудың 

ауыртпалығы жүрекке кеп түседі. Қазір 

халық арасында кеңінен таралып кеткен 

созылмалы жүрек жетіспеушілігі деген ауру 

бар. Бұл да инфаркт сияқты, инфарктіні 

жүрек қан тамыр ауруларының асқынған 

түрі десек, созылмалы жүрек жетіспеушілігі 

басқа аурулардың асқынған түрі. Жұрт 

жүрек ауырғанда қан қысымы к�терілді 

деп ойлайды. К�пшілігінде қан қысымы 

к�теріліп жүрген соң, жүрек қызметі 

 нашарлайды. 

Бір науқастар бар, тексерсеңіз, қан 

 тамырлары тап-таза. Бірақ аяқ-қолы ісініп, 

жүре алмай, �те ауыр жағдайда ауруханаға 

келеді. Қалқанша бездің  аурулары  болады, 

сол гармондарды дұрыс қалыпқа келтірмей 

ұзақ жүретін адамдар бар. Оларда жүректің 

бұлшықеті  жойылып кетеді .  Содан 

жұдырықтай жүрек 2-3 есе үлкейіп кетеді. 

Бізде жүрегі т�рт есе үлкейіп кеткен бір 

жігіт жатты.  

Бізде созылмалы жүрек жетіспеушілігін 

емдейтін арнайы жабдықталған б�лімше 

бар. Ол б�лімнің дәрігерлері шетелдік 

мамандармен тәжірибе алмасқан мықты 

мамандар. 

Ал емделу жолдарына келсек... Мен кар-

диохирургпын, жүрекке стент қоюға  маман 

ретінде жеңіл қарай алмаймын. Жүрек 

алмастыру операцияларында сау жүректі 

алып келеді. Тігетін т�рт тамыры бар, соны 

тігіп бересіз, сосын жүрек істей береді. Сау 

жүректің аты – сау жүрек. Бірақ жүрек ал-

мастырыпты деген аты жер жарады. Жүрек 

тіршілігіне де, баласын бағып, ерінің ба-

бын табуға да үлгереді деп ойлаймын. 

Дұрыс айтасыз, менің әлеуметтік 

желіде 400 мыңға жуық оқырманым бар. 

Дені әйелдер қауымы. Күнделікті �те к�п 

сұрақ аламын. Сондағысы әйелдердің 

ж ұ м ы с с ы з д ы ғ ы ,  з о р л ы қ - з о м б ы л ы қ 

к�руі, рухани қолдауға зәру болуы сынды 

 проблемалар. Жас қыздарымыз күйеуінің 

тілін тауып, бақытты �мір сүру жолда-

рын іздейді. Мұның бәрі бір қарағанда 

қарапайым сұрақ болуы мүмкін, бірақ 

еліміздің ажырасу жағынан алдыңғы орын-

да тұруы ойландыратын мәселе. Сондықтан 

біз қыз балаларды да, ер балаларды да қоғам 

болып үлкен �мірге ерте жастан бейімдеуіміз 

қажет.  Отбасы құндылықтарын насихат-

тайтын телебағдарламалар, кездесулер, он-

лайн крустар, арнайы тәлім-тәрбие беретін 

порталдар керек. К�п қыз-келіншектер 

ішкі күйзелісін айтуға ұялады. Қазақта ұят 

қашанда күшті. Сондықтан олармен жұмыс 

істейтін сенім телефондары, медициналық, 

әлеуметтік, психологиялық тұрғыда к�мек 

беретін онлайн платформалар құрылуы 

тиіс. 

Мұның сыртында ең маңызды дүние 

– к�пбалалы аналардың әлеуетін арттыру. 

Олар біздің елдің басты құндылығы деп 

білемін. +лем елдеріндегі «Ана капи-

талы» сынды бағдарламаларды енгізіп, 

к�пбалалы аналардың баспана, жұмыс 

мәселелерін шешіп, әлеуметтік жағдайын 

жіті назарда ұстауымыз қажет. 

– «Еркекті �сіретін де, �шіретін де – 
әйел» деген ұстанымдасыз. Дей тұрғанмен, 
желіде тұрмысын, ерін с�гетін әйелдердің 
мәселелерін ойлайсыз. Бұл ер адамның орны 
т�мендеп кеткені ме, әлде әйелдің әлсіздігі 
ме?

– Менің  түс ініг імде  әйел  заты 

сезіміне қатты берік болуы керек. Жар 

етіп сол азаматты таңдағаннан кейін, ең 

болмағанда �з таңдауыңды құрметтеуің 

керек.  Отбасын құратын кезде, соңғы с�з 

қыз баласында. <йткені ол «жоқ» десе оған 

ешкім мәжбүрлеп үйлене алмайды. Бұл – 

әйелдің таңдауы. Таңдадың ба, келісіміңді 

бердің ба, онда ыстығына да, суығына да 

к�не білу керек. Сондықтан ер азаматтың 

беделін к�теру керек. Кей кездері қатты 

алдына да шығып кетпей, артында да 

қалып қоймай, қатар жүру керек. +йел 

адамның да бір сатыға к�терілгісі келеді. 

К�терілу керек, бірақ азаматыңды �зіңмен 

алмастыруды ерлікке балауға болмайды. 

Нағыз ерлік кімдерде екенін білесіз бе? 

Нағыз ерлік сол жүректі ауыстыруға жет-

кізбей, емдей алған  маманда. Жыл  сайын 

науқастың анализдерін алып, қа сында 

жүріп қарайтын дәрігердің еңбегі ерен. 

Бес адамды  емдеп, соның үшеуін жү рек 

алмастыруға жеткізбесе нағыз ерлік сол. 

Стент қоятын кезде ашық операцияда-

ғыдай жүректі қолмен ұстап, к�збен к�ре 

алмайсыз. Монитор арқылы бақылайсыз. 

Қолдағы немесе шаптағы үлкен күре 

тамырлардың бірі арқылы, менің түсі-

н і г і м д е  д о м б ы р а н ы ң  і ш е г і  с е к і л д і 

жұмсақ, жіңішке түтікшені �зі к�рмеген 

тамырға апарып кіргізеді. Ол тамырдың 

ең кең диаметрінің �зі 3,5-4 мм-дің ай-

наласында ғана. Сол арқылы контрас-

ты жіберіп, ананың к�лемін, диаметрін 

есептеп шығарады да, сол размермен 

қайтадан стент қоюы керек. Ол үшін стент 

қойылатын тамырды үрлеп, кеңіту керек, 

тамырдың жыртылып кетпеуін қадағалау 

қажет, қисайып қалмауы керек, ол бірнеше 

жыл адамға қызмет етуі үшін, осының 

бәріне сай болуы тиіс. Науқас келген кезде 

стент қоятын жағдай болса, оның фами-

лия сын ғана сұрап үлгереміз. Бас-аяғы он 

минуттың ішінде ЭКГ-де к�рініп тұрған 

ақауды анықтап, жүрегінің бітеліп тұр-

ған тамырын ашып жіберу керек. Сонда 

ЭКГ к�рсеткен �згерістер бірден қалпына 

келеді. 

Мысалы, біздің орталықта жылына бес 

мың адамға диагноз,  оның 1600-1800-іне 

стент қойылады. Сол бес мың адамның 

биыл мыңы ғана ашық операцияға барды. 

К�пшілігі операцияға жеткізбей емделіп 

етеді. Бұл �те үлкен жетістік. 

– 25 жылдық тәжірибеңізде ең ауыр 
болған жағдайды әңгімелеп берсеңіз?

– Дәрігерлік қызметімде адамның қан 

тамырын алмастыру, жүрек қақпақшаларын 

ауыстыру, жүректе болатын ісіктерді 

жою, жүрекке жақын орналасқан жердегі 

қолқаның операцияларын жасадым. Соның 

ішінде ең ауыры, есте қалған ерекше жағдай 

бар. Нақты айтқанда, екі аяғы, бір қолы 

кесілген науқасқа ота жасадық. +детте, 

жүректің қан тамырларына жасалатын 

операция үшін науқастың аяғынан немесе 

қолынан тамырлар алынып, ол жүрекке 

жалғанады. Бітелген қан тамырларды адам 

денесіндегі сау қан тамырмен алмасты-

ру үшін жасалады. Мен айтып отырған 

науқаста жайылмалы қан тамырларының 

ауруы болды. Сырқатқа ұшырағандықтан 

аяғына, оң қолының жартысына ампута-

ция жасалған. Сол қолы ғана аман. Одан 

тамырды алып жүрекке жалғайтын болсақ, 

адамның тағдыры ары қарай қиындап кетуі 

мүмкін. Сондықтан негізгі ауру ерекшелігін 

ескеріп, ол кісінің кеуде тамырларын алып, 

жүрегіне жалғадық. Кардиохирургияда 

осындай амал қолданылады. Хирургиялық 

жағынан бұдан да күрделі операция бар, 

бірақ сол науқас жарымжан бола тұра, 

батылдығының арқасында осындай ауыр 

жүрек операциясына келісті. Негізінде 

барлық ауруды жеңу дәрігердің еміне ғана 

емес, науқастың ерік-жігеріне де тікелей 

байланысты.

– Aңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

бірге ала жүр, қолтықтап жүр. Ал үлкен 

қызметтегі, жетістікке жеткен кез кел-

ген ер адамның артында әйелі тұрады, 

 жарлары оларға �те үлкен к�мекші деп 

білемін. Олар күндіз-түні күн тәртібімен 

жүріп жатқандар. Бірақ солардың арасын-

да мүлдем ешнәрсе істегісі келмейтін де, 

тек қана аптасына бес рет сән салонына 

барып, күнде кешке тек қана ресторанда 

тамақ ішетіндер, әсіресе бала-шағасы 

 шетелде оқып жатса, сол балалармен 

күндіз-түні азаматының тапқан қаржысын 

соған жұмсап жатқандар да бар, �кінішке 

қарай. Мәселен, мейрамханаға бару керек. 

Арасында отбасымен к�ңіл к�теру керек. 

Бірақ күнделікті осындай жүріс дұрыс деп 

айта алмаймын. <йткені қасыңда �сіп 

жатқан балалары бар. Олар да тек қана 

осыған дағдыланады. 

– Жоғарыда әжелерімнің тәрбиесі деп 

қалдыңыз. Халқымыздағы «дала 
конституциясы» деген түсінікке 
к�зқарасыңыз қандай?

– Иә, менің әжелерім  болды. 

Анамның шешесі сұлулыққа, заттың 

жақсысын таңдауға үйретті. Сол 

 заманда �зі байдың қызы болған, 

бала кезінен алтын тиынмен ой-

нап �скен екен. Сондықтан ол 

әдемілікті жақсы к�ретін, былғары 

шапан, алтын-әшекейлерге мән 

беретін. Мен де алтынды жақсы 

к�ремін, матаның ашық түрлерін 

қалап, жылтырағы болса, әдемі 

түймесі болса екен деп тұрамын. Ал 

әкемнің анасы мені ұстамдылыққа, 

ерді баптауға үйретті. «Ер адам шар-

шап келе жатқанда ананы ала кел, 

мынаны ала кел деп айтпау керек. 

Ол алдымен үйге кірсін, асықпай ас-

суын ішсін, к�ңілі орнына түссін, 

керегіңді сосын айтарсың» деп оты-

ратын. Содан шығар, еріме қоқысты 

т�ге салшы, нан ала келші деген 

ұсақ-түйек нәрселерді ешқашан 

айтпаймын. Шынында да, кез кел-

ген «ер-азаматтың к�ңілі жеті рет 

жетімсіреп,  сегіз рет семіреді» деген 

с�з бекер айтылмаған. Жалпы дала 

конституциясы деген түсінік бар, 

онсыз �зімізді елестету мүмкін емес. 

– Ал ер мен әйел арасындағы 
қызға нышты қалай басуға бола-

ды? Сіздің отбасылық �міріңізде Досхан 
ағамызбен сондай қызғаныш сәттері жиі 
орын алған кездер болды ма?

– Қызғанышты ақыл мен сабырға 

ғана жеңдіре аламыз. Біздің де арамызда 

қызғаныш болмады деп айта алмай-

мын. Біз алғаш үйленген кезде Досханға 

бір қыздан хат келген. «Сіз маған бір 

нәрсе айтқансыз, мен сізге ғашықпын» 

деген сияқты. Не айтып едіңіз деп 

қана сұрадым, ол кісінің тіпті есінде де 

қалмаған екен.  Содан хатты ұмыттық. 

Қайдан, қашан, қалай деген сұрақтарды 

қоймадым. Біріншіден, ер адамға мұндай 

ұнамайтынын білемін.  Екіншіден, 

артық мәселенің не керегі бар... Сосын 

қызғаныш деген «Біржан сал» фильмі 

түсірілетін кезде аздап оянды ғой деймін. 

Мен оған «қалай ойлайсың, сен бәрібір 

сол белгілі бір күйді бастан кешуің ке-

рек қой?» деп сұрадым. Сонда Досхан 

маған: «Қарак�з, ең алдымен, бұл менің 

мамандығым, актерлік шеберлігім. Басқа 

ешқандай әңгіменің болуы мүмкін емес. 

Менің �мірімдегі Ләйлімім сенсің» деді.

Ал Досханның да маған деген қызға-

нышы бар. Бірақ ол кісі ақылға жеңдіреді 

және білдірмейді. 

– Ұлт пен ұрпақ тәрбиесінде қыз 
баланың р�лі ерекше деп жатырмыз. Қазіргі 
аналар қыз тәрбиесінде нені ескеру керек?

–  Ж а л п ы  б ү г і н г і  к ү н і  а н а л а р 

отбасылық �мірге қыз баланы барлық 

жағынан дайындау керек. Ол, ең алды-

мен, тұрмыстағы қажеттіліктерді үйрету 

керек. Тамақ пісіру, үйді жинау, т�сектің 

�зін қалай жинау керек, киімді қалай 

үтіктеу керегін,  дастарқан жасау үлгісін, 

жалпы уақытты үнемдеуді үйрету керек. 

Екіншіден, қызға ата-анасының үйінде 

уақытша жүргенін, �з үйі б�лек екенін 

айту керек. Қазір кейбір аналар теле-

фонмен қызының барған жерінің барлық 

жаңалығын сұрап, біліп отырады. Ең 

бастысы, қыз тұрмысқа шықты ма, ана-

сы араласпау керек. Мысалы, қыздың 

үйінде болып жатқан жаңалықтың бәрін 

білу шарт емес. «Шыққан қыз, шиден 

ары» дейді дана халқымыз. Ер азаматтың 

қолынан ұстады ма, не к�рсе де сонымен 

бірге к�реді. 

– Aңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Индира СAТІМ

лап, меддицина қызметкерлерінің
ақстандыы да айналып өтпеді. 
нше күреесіп, індеттің алғашқы 

авирус індетіне пневмония дерті 
жұмсауғаа тура келді. Жарты 
рымыздаан айырылып қалдық. Күз
болады ддеген қауіп те жоқ емес. Біз
медицинна ғылымының кандидаты 
лестік. 

– Алмат Тұрысбекұлы, әңгімемізді әлемдегі жағдайды қиындатқан панде-
миядан бастайықшы. Осы кездегі әріптестеріңіздің еңбегін қалай бағалайсыз?

– Пандемия дүниежүзіне таралды. Бұл бір мемлекеттің, бір ұйым-

ның, медициналық ұйымдардың жағдайын емес, әр жеке адамның 

мәселесін к�рсетті. Адам �з денсаулығына, жақындары мен 

айналасындағылардың саулығына жауапкершілікпен қарай алады 

ма, осыны к�рсетті. Қытайдан шыққан індетке біз ғана емес, 

Италия, Испания сияқты дамыған мемлекеттер де дайын бол-

мады. Бұл медицинаның әлсіздігі емес, науқастар санының 

күрт �суіне байланысты екенін айтқым келеді. Барлық 

күшті біріктірсе де алдын алуға немесе ша-

келіншектеріміз әлі де бар. Олардың 

жұмыс істеуіне, білім алуына, кәсібін 

ашып, іс  бастауына Үкімет қолдау 

 таныту керек. Ұлттық тәрбиемізден ада 

болмайық десек әжелер, аналар, келіндер 

институтының жұмысы құжат жүзінде 

емес, іс жүзінде жандануы қажет. +йелдерді 

рухани қолдау, психологиялық к�мек 

беру орталықтары к�бейіп, сол бағытта 

танымдық телебағдарламалар, арнайы 

тұлғалармен кездесулер ұйымдастырып, 

әйелдерге бизнесті, қазір міне, онлайн 

сауданың қызған шағы, соны үйретуіміз 

қажет. Тұрмыстық зорлық-зомбылықпен 

қоғам болып күресіп, бұл бағытта ер 

азаматтармен де жұмыс жүргізілуі керек. 

<кінішке қарай, бізде ер-азаматтардың 

санасымен жұмыс істелмейді.  Егер 

әйелдің ішкі арманы орындалып, қалаған 

жұмысын істеуге мүмкіндік болса, ол үй 

Азаматтың суреті


