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«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Президенттің Қазақстан халқына 
Жолдауы аясында Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени 
даму және ғылым комитеті мүшелері Семей қаласы мен Абай ауданына екі күндік сапар 
жасап қайтты. Құрамында – комитет төрағасы Мұрат Бақтиярұлы, комитет хатшысы 
Нариман Төреғалиев, комитет мүшелері Бақытжан Жұмағұлов пен Алтынбек Нұхұлы 
және мен бармыз. Негізгі мақсат білім беру, денсаулық сақтау, еңбек, мәдениет және 
спорт мәселелері бойынша барлық ахуалды көзбен көру, ел ішінде болу, азаматтардың 
ой-пікірін тыңдау.

«Кез келген дағдарыс жаңа мүмкіндіктерге жол 
ашатынын әрдайым есте сақтаған жөн. Мұндай 
мүмкіндіктерді тиімді пайдалана отырып, біз барынша 
үйлесімді, әділетті әрі инклюзивті әлем құра аламыз. 
Жаһандық мәселелерді шешуде алғышарттарға мән 
бере отырып, ғаламның шектеулі ресурстарын мұқият 
сақтау үшін алдын алу шараларын белсенді түрде 
ілгерілету маңызды. Біздің барлық күш-жігеріміз 
«Барлығы адам үшін» деген моральды ұстанымға 
бағытталуға тиіс.
Қазақстан барлық ұлтты жарқын әрі бақытты болашаққа 
бастайтын БҰҰ-ның тұрақты мүшесі болып қала береді».
Негізі БҰҰ-ға мүше мемлекеттер арасындағы өзара 
сенімді қайта қалпына келтіруге және көп жақты 
институттарды біртіндеп күшейтуге мән берілуі тиіс. 
Мемлекеттер арасындағы бір-біріне деген сенімді 
қалыптастыру – уақыт талабы.

БҮГІНГІ САНДА:

5-бет

Тілге қызмет ету – 
азаматтық парыз

Абзал ҚҰСПАН:

3-бет

АБАЙ ЕЛІНДЕГІ ЕКІ КҮН
АТАМЕКЕН

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

Нұр-Сұлтан қаласынан Семейге ұшып 

келгеннен кейін бірінші күнгі сапар Семей 

медицина университетінің жұмысымен 

танысудан басталды. �уежайдан күтіп 

алған қала әкімі Ермак Салимов мырза 

27,81 мың шаршы метрге орналасқан к%не 

де жаңа Семейдің тыныс-тіршілігінен 

хабардар етті. Қала халқы 350 мың адам-

нан асыпты. Оның ішінде таза Семей 

қаласында тұратындар 328 мың 400 адам. 

Қазақ халқының үлес салмағы 72,5 пайызға 

жеткен. Семей қаласының әкімшілік 

құрылымына 14 поселкелік және селолық 

округ кіреді. 

Семей медицина университетінің 

іргетасы 1953 жылы 1 қыркүйекте қаланған. 

Бастапқыда 320 студент қабылданған оқу 

орны бұл күнде медицина мамандарын 

 даярлайтын бірден-бір іргелі жоғары оқу ор-

нына айналған. Мұнда «Жалпы медицина», 

«Фармация», «Медико-профилактикалық 

іс», «Қоғамдық денсаулық сақтау»,  «Сестра 

ісі» мамандықтары бойынша кадрлар 

 даярланады. Оқу қазақ, ағылшын және 

орыс тілдерінде жүргізіледі. Мұндағы 

 медицина орталығы, бірлескен оқу-ғылыми 

лаборатория, оқу-клиникалық орталық 

қажетті жабдықтармен жабдықталған. 

Студенттерге арналған 3 жатақхана бар 

екен.  Мединститут басшылығы мен ұжымы 

 Жапония, АҚШ, Сингапур, Израиль, 

Оңтүстік Корея мен Ресейдің жоғары  

медицина оқу орындарымен тығыз байла-

ныста к%рінеді. Үндістаннан келіп оқып 

жатқан студент жастар да бар.

Пандемия жағдайында  студенттер 

 онлайн режимде  оқып жатыр екен. 

�леуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің т%рағасы Мұрат Бақтиярұлы 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жол-

дауда айтқан: «Пандемияға орай эпидемио-

лог, инфекционист, реаниматолог, пульмо-

нолог, кардиолог сияқты сирек мамандық 

иеленетін дәрігерлерді даярлау мәселесі 

%ткір қойылып отыр» деген с%зді алға 

 тарта отырып, осы мамандықтарды оқыту, 

 мамандар даярлау мәселесіне қатысты 

нақты сұрақтар қойды.

Медицина университетінің басшы-

лығы депутаттарға %ткен оқу жылының 

қорытындысы бойынша түлектердің 90 

пайызы денсаулық сақтау мекемелеріне 

жұмысқа орналасқанын хабарлады.  Алайда 

бұл жеткіліксіз деп есептейді сенатор-

лар. Елде дәрігерлердің жетіспеушілігі 

байқалады, әсіресе қазір пандемияның 

екінші толқыны күтіліп отырған кезеңде 

инфекционист дәрігерлер мен вирусолог-

тарды даярлау қажет. Бұл туралы депутат 

Мұрат Бақтиярұлы Семей қаласының 

медициналық жоғары оқу орындары 

оқытушыларымен кездесуі барысында 

айтты. «Дәрігерлерді даярлау ісі де жаңа 

форматқа к%шкенін к%ріп отырмыз. Семей 

мемлекеттік медицина университетінің 

базасымен танысқан кезде онда білікті 

дәрігерлердің, оқытушы-профессорлық 

құрамның бар екенін к%рдік. Бірақ ескере 

кететін бір мәселе бар. Жалпы мамандыққа 

байланысты Денсаулық сақтау министрлігі 

бір бетбұрыс жасауы керек. Мысалы, біздің 

елімізде 4000-ға жуық дәрігер, әсіресе ин-

фекционистер, вирусологтар жетіспейді. 

Осыған байланысты тиісті мамандықтар 

мен кафедраларды ашу қажеттілігі туындап 

отыр» деді Мұрат Бақтиярұлы.

Елге  келген індет  к%п жағдайды 

%згертті. Эпидемиолог  мамандар ауадай 

қажет. Осы ретте біздің кейде бюджеттік 

реттеулерді ретсіз жасайтынымыз еске 

түседі.  Санэпидемстанса қызметін мүлдем 

т%мендетіп тастадық. Соның  салдарынан 

эпидемиолог мамандар басқа салаға 

 ауысып кетті. Саланың  мәртебесі дұрыс 

болмағандықтан т%тен індет келген кезде 

алдын алу, сақтану шараларын ойдағыдай 

жасай алмағанымыз да жасырын емес.

Қ а з і р  е к і н і ң  б і р і  п н е в м о н и я ғ а 

шалдығып жатыр. Ал бұл тұрғыда пуль-

монолог  мамандарсыз не істей аламыз? 

Онсыз да Қазақстанда жүрек-қантамыр 

аурулары асқынып тұр. Мықты кардиолог 

мамандар жетіспейді. Мемлекет басшысы 

%з Жолдауын да осының бәрін жіліктеп 

к%рсетіп берді. Медицина кадрларын 

 даярлайтын жоғары оқу орындары бұл тап-

сырманы қаперінде ұстауы, тиісті шаралар 

қабылдауы тиіс.

Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

«Үкіметке медицина мекемелерін кадр-

лармен қамтамасыз етуге арналған ұзақ 

мерзімді (он жыл) болжам әзірлеуді тап-

сырамын» деген нұсқауы аяқсыз қалмаса 

дейміз. Lйткені пандемиямен күрес қанша 

уақытқа созылатыны, жағдайдың қашан 

оңды қалыпқа келетіні белгісіз. Қазақтың 

«Сақтансаң – сақтаймын», «сақтықта 

қорлық жоқ» деген даналық с%здері тектен-

тек айтылмағанына күн %ткен сайын к%зіміз 

жетіп келеді.

Пандемия демекші, біз Мұхтар �уезовтің 

«Абай жолы» роман-эпопеясын зерделеп 

оқыған тәрізді едік. Мұндай індет, кесел, 

дерт қазақтың басынан айналып %тпеген ғой. 

Сонау Абай заманында да елдің шетін індет 

жайлаған кезең болған. «Абай  жолында» осы 

жайттың суреттелетін тұсы бар. Қадірменді 

оқырманға шамалы үзінді келтіре кетсек, 

айып-шамы болмас.

«Осыдан әрі Абай жаңағы айтылған ауру, 

%лім жайын тағы сұрады. Дәмежан енді 

бұған шынайы ауыр індет ж%нінде біртіндеп 

отырып, к%п танытты.

– Алысты білмейміз, естуімше, ар жақта 

%лім саябырлау болса керек! – деп Дәмежан 

тың с%зге ауыса бергенде, Жәбікен қосыла 

с%йлеп:

– Ар жақтың да анау Затон жағы, шет-

шеті к%п ауырып тұр деседі.

Дәмежан оның с%зін %з бетіне қалдырды.

– Қасымызды, осы бер жақты, мына 

%зіміз білген айналаны айтайықшы. Бұн-

дайда %рекпіген алып-қаштыдан жаман жоқ!

Абай бұған бас изеді.

– Рас, к%ргендеріңді, жақын маңыңды 

айтшы. Осы тұста да індет пен қаза бар ма?

– Бар, сол!

– Бар болғанда жиілеп барады! – деп, 

енді шешіле түскен Жәбікен Дәмежанға 

тағы қосыла түсті.

– Кімдер, қане! Кім ауырды, кім %лді? 

– деп сұраған Абайға бұл екеуі кезектеп оты-

рып, соңғы екі жұма ішінде %лген к%ршілерін 

санай бастады.

(Жалғасы 7-бетте)

«АҚША БОЛСА, 
ҒАРЫШҚА ИТ ТЕ ҰШАДЫ...»

– Тездетіп еңбек демалысыңды ал 

да, б%гелмей жет, басталды... – деген 

%те қысқа бұйрық түсті.

2004 жылдың қыркүйегі еді. Тоқтар 

�убәкіров Қызылорда облысы бойын-

ша №44 сайлау округінен Парламент 

мәжілісіне депутаттыққа кандидат 

болып тіркелген. Бұған дейін Қазақ 

КСР Жоғарғы Кеңесіне екі мәрте 

депутат болып сайланған ғарышкер-

батырдың республикалық дәрежедегі 

депутаттық үшін жасаған бұл үшінші 

талпынысы болатын. 

� у е л д е н  к е л і с к е н  ж а й ы м ы з 

бар. Lзім де тас-түйін әзір жүргем, 

алып-ұшып жолға шықтым. �лі 

ұмытпаймын...  Сайлаушылармен 

бірінші кездесуді тобықтан құмтопырақ 

кешіп тұрып далада %ткіздік. «Жедел 

жәрдем» стансасының ауласы екен. 

Халық к%п жиналды. Ғарышкердің 

саяси науқандағы т%телей қарсыласы 

кешегі қала әкімі... �йтеуір, шаһардағы 

барлық Мәдениет үйлері бос емес: бірі 

ж%ндеуде, бірінде мәдени  шаралар 

%теді, енді бірінде  сайлаушылармен 

э к с - ә к і м н і ң  % з і  к е з д е с е д і - м і с . 

 Оппонентке – тұңғышқа, ғарышкерге, 

батырға тұсау салудың  сылтауы 

к%пек%рінеу  к%зге  ұрып тұрды. 

Ұшақтан түскен бетім... уақиғаның дәл 

бұлай үйлесетінін күтпегем, топырағы 

борпылдаған «Жедел жәрдемнің» 

ауласынан жедел түрде Шаһизада 

�бдікәрімовке телефон соқтым. Мән-

жайға аузымды ашып үлгергенше 

қаныққан арқалы ақын досым күйіп 

кетті:  «Мынау масқара ғой,  шын   ба?.. 

Масқара!»

Е к і н ш і  к е з д е с у  Ш а һ и з а д а 

�бдікәрімовтің тәуелсіз «Қоғам» 

телеарнасының ғимаратында %тті. 

Қызылорданың бұрынғы қалалық 

әкімдігінің 300 орындық акт залы 

сайлаушыларға лық толды. Бейнека-

мераларды үш бұрыштан орнатқан 

Егеулі қалам 
екпіні

ӘЛЕМ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

2-бет

Ақынның 
құпиясы 
өзіне аян 6-бет

ТОНИНИ ҚАЙЫҚТА 
ТҰРЫП ЖАТЫР

профи-телешебер-магнат т%ртінші 

операторды залдың алғы шебінде 

желе-жортқызып қойды.  Манадан 

бері бар жайтты сахнаның т%рінен 

б а қ ы л а п ,  с ы р  с а қ т а п  с а б ы р -

лы отырған Тоқаң кенет құлағыма 

к%ңілдене  сыбырлап: «Тәке, сен осы 

Қызылордада туған жоқ па едің?» 

дегені-ші. Дереу к%зімнің қиығымен 

залға кіретін айқарма есіктің аузында 

қасқайып паң тұрған, аспан түстес 

қылаусыз к%к костюмді, к%зілдірікті 

ақсары жігітті «нұсқай» қойдым. 

Медианың майын ішкен ғой, 

шіркін, біздің Шаһизада! Залдың 

бір інші  қатарына қаланың кіл 

құрметті, аса сыйлы ақсақалдарын 

жайғастырыпты. Қос қапталдан 

 микрофон ұстаған «қоғамдық» 

 журналистер байыз таппады. Оқтын-

оқтын дуылдата қол соғылып, кездесу 

ешбір мінсіз, сондай жаймашуақ %тті. 

�йгілі эстрада жұлдызы Батырхан 

Шүкеновтің әкесі – қаладағы с%зі 

%тімді ең беделді азамат Камал ағамыз 

зал мен сахна арасында ғарышкермен 

керемет бір әңгіме-сұхбат жасап, 

бүкіл елді аузына қаратты. Халықты 

қазақтың тұңғыш ғарышкерін қолдап 

дауыс беруге шақырды. 

Жиналыс аяқталғанда Шаһизада 

�бдікәрімовтің қолын қысқан Тоқтар 

�убәкіров: «Шәке, айналайын, рақмет! 

Мың жаса!» деуді ұмытпады. Қас-

қағым сәттегі ақын мен батырдың 

к%ңіл толқыныстарын бақылап куә 

болудың %зі де бір қызық!.. Жиналыс-

тан тиесілі дауысты Тоқаң тап қазір 

жинап алып қойғандай-ақ сезініп, 

тарадық. Бірақ бәсекенің аты – бәсеке! 

Бір күні жергілікті бір кішкентай 

 газеттен «...неге сонша %зеурейсіңдер, 

ақша болса, ғарышқа ит те ұшады!» 

 деген мақаланы оқып, «қырылып» қала 

жаздағанымыз да бар. Енді сол газетті 

�убәкіровке к%рсетпеуге, ол жайында 

тіс жармауға қам жасап, жанымызды 

салдық. Ертесіне...  «Мынандай «ит пен 

ғарыш» туралы газетте жарияланған 

оспадарсыздыққа» жаны шыдамаған 

Сәлима Жұмабекова, Шырынкүл 

Қ а з а н б а е в а  б а с т а ғ а н  а т а қ т ы 

күріш %сіруші бес апа – барлығы 

Социалистік Еңбек Ері, облыстық 

телеарнаның бас ғимаратына т%теннен 

«басып кіріп», %здерін тікелей  эфирге 

шығаруды талап етті. Сол кездегі 

облыстық телеарнаның  директоры 

белгілі тарихшы-ғалым, танымал 

журналист Амантай Шәріп те нағыз 

ер ғой, жалтақтамай-тайсалмай  Батыр 

апаларға теледидардан с%з берді. 

 Апалар «Халық батырының атына 

да,  затына да қылау түсірмейміз!» 

деп  атой салды!  Теледидардың 

сол күнгі   айбынды апаларымыз 

қатысқан адуынды кешкі «суыт» 

бағдарламасын Батырға к%рсетпеудің 

амалымен, студенттер «сұрауына» 

орай аяқ-асты тосын-сый кездесу 

ұйымдастырғанымыз да есімде!..  

Кандидаттар санының к%птігінен 

екінші турға  созылған тартысты 

 сайлауда біздің үміткер – қазақтың 

тұңғыш ғарышкері Тоқтар �убәкіров 

айқын басымдықпен дауыс жинап, 

Мәжіліс депутаты атанды. Айтпақшы, 

«жанымызды шүберекке түйдірген» сол 

бір «ғарыш-ит» оқиғасынан Тоқтар аға 

күні бүгінге дейін бейхабар...

(Жалғасы 6-бетте)
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Аудармашылар күніне орай «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қорының 
қызметкерлерімен жүздесіп, аударма ісінің жай-жапсарын сұрадық. Ақын, 
журналист Есей Жеңісұлы (аударған кітаптары: «Көпке ұмтылған жалғыз», 
«Интернет психологиясы», «Театртану»), саясаттану және халықаралық қатынастар 
бойынша философия докторы Нұрлан Муминов («Әлеуметтік ғылымдар сөздігі», 
«Әлемдік саясаттың жаһандануы. Халықаралық қатынастарға кіріспе», «Зерттеу 

жобасын жүргізу. Негізгі нұсқаулық», «Саясат философиясына кіріспе»), филология 
ғылымының кандидаты, доцент Бағлан Мизамхан («Білім берудегі зерттеулерге 
кіріспе», «Оқыту теориясы», «Көпке ұмтылған жалғыз»), аудармашы Гүлжаһан 
Жолдасбаева («Киносценарий. Сценарий жазу негіздері», «Панорама: Дүниежүзі 
тарихы», «Кино теориясы: Сезім тұрғысынан кіріспе») аударма туралы былай ой 
бөліседі...

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясы 75-сессиясының жалпысаяси 
дебаттарында сөйлеген сөзінде әлем назар аударарлық өзекті мәселелер көтерілгенін баса айтқымыз 
келеді. Қазақстан Президентінің ең алдымен тілге тиек еткені – жаһандық экономикаға орасан зиянын 
тигізіп отырған COVID-19 пандемиясы.
«Әлемдегі қазіргі төтенше жағдай денсаулық сақтау жүйесінің бұзылуына, сондай-ақ гуманитарлық 
және әлеуметтік-экономикалық күйзеліске алып келді. Бұл – біздің беріктігіміз үшін зор сынақ. 
COVID-19 біздің жіберген қателіктеріміз бен ағаттықтарымызды анық көрсетті.
Дағдарысқа қарсы күрес барысында халықаралық ынтымақтастыққа кері әсер еткен сауда 
протекционизмі мен саяси ұлтшылдықтың артқанын, сондай-ақ «жаһандық тоқыраудың» күшейе 
түскенін байқадық» деді Қ.Тоқаев.

КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕ

Ә Л Е М  Ж Ә Н Е  Қ А З А Қ С Т А Н

– Университетте «аударма ісінен» 
дәріс оқыған ұстазымыз Нұрғали Ораз 
Пушкиннің «Поэзияның аудармашысы 
патша, ал прозаның аудармашы-
сы құл» деген с"зін жиі айтатын. 
Ал оқулықтың, әсіресе ЖОО-ға 
арналған, күллі әлем мойындаған, 
бірнеше рет басылып шыққан 
кітаптың аудармашысын кім деуге 
болады?

Есей ЖЕҢІСҰЛЫ: 
– �лемнің мерейлі универсиеттері 

бірнеше рет басып шығарған, акаде-

миялық қауым толық құптаған кітаптарды 

аудару, мазмұнын сақтау, терминдерді 

ш а т а с т ы р ы п  ж і б е р м е у  –  а у д а р м а 

ісіндегі жаңа бір сүрлеу секілді. Осы 

жоба басталғалы бері бірнеше кітапты 

қазақшаға тәржімаладық қой. Сонда 

байқағаным, аудармашы әмбебап болуы 

керек екен. Қатып қалған ғылыми тіл емес, 

ара-тұра оқушының «қалғып кетпеуі» 

үшін еркіндік те керек. Ағылшын тілінің 

с%йлем құрылымына сәйкес күрделілікті 

де түсіне білу маңызды.  Демек, аударма-

шы жан-жақты болуы керек. 

Бағлан Мизамхан:
– Аудармашы кім екенін айтып 

%тейін. Аудармашының негізі міндеті – 

аудару. Ол %з жанынан ештеңе қоса ал-

майды. Сол себепті де аудармашы мейлі 

философияны, мейлі экономиканы 

аударса да оның мамандығы %згермейді. 

Нұрлан Муминов:
– Оқулықтардың аудармашысы 

әмбебап болуы қажет деген с%збен толық 

келісемін. Оған қоса аудармашы шебер 

болуы керек. Шеберлік аудармашы үшін 

%те маңызды. 

Бағлан Мизамхан:
– Нұрлан %те жақсы с%з айтты. Иә, 

аудармашы шебер болуы керек. Қазақта 

«с%здер с%йлейді» деген жақсы бір 

тіркес бар. Аудармашы бір ғана ұғымға 

қатып қалып, с%здің қалай с%йлегенін 

түсінбесе, оқырманға да кітаптың негізгі 

ойын жеткізе алмайды. Нағыз аударма-

шы с%з ішіндегі с%зді таба білуі керек.   

Гүлжаһан Жолдасбаева: 
– Сіз мысалға келтірген Пушкиннің 

с%зі, әсіресе аудармашы еңбегін құл 

еңбегімен теңестіру жанымызға батса 

да, бұл с%зде де бір шындықтың  барын 

мойындамасқа амалың жоқ. Шын 

мәнінде аударма, әсіресе оқулықтың 

аудармасы %те қиын процесс. �уелі 

оқулық аударып бастағанда бірінші 

сыныпқа барған баладай, жаңа термин-

дерге таңданып, кейін оны оқырманға 

түсінікті қылып аудара бастайсың. 

 Аударма соңына тақағанда жұмыс тіптен 

ауырлайды. Бірақ аудармашының 

кәсібилігі сол, ол қиындықты к%ре 

тұра, біле тұра, аударма теңізіне сүңги 

ж%неледі .  Демек,  аударма үнемі 

қозғалысты талап етеді. 

– Қазақстандық аудармашылардың 
басын құрайтын, ортақ 
жетістіктері мен мәселелерін тал-
дап-таразылайтын арнайы бір ұйым, 
орталық немесе мекеме бар ма?

Бағлан Мизамхан:
– Қазақ аударма мектебі жоқ деуге 

болады, барының %зі жұлым-жұлым 

күй кешуде. Аударма мектебі болу үшін 

оның теориялық, практикалық және 

материалдық негізі болуы керек. Бұл 

жоғарыда айтқан аударма мектебі жоқ 

дегеннің дәлелі. Ал болашақ  аудармашы 

маман дайындайтын жоғары оқу орны-

на келсек, басқалардан оқ бойы алда 

тұр деп %зім қызмет ететін  Абылай 

хан атындағы Қазақ халықаралық 

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

университетін айтуға  болады. Бұл оқу 

орны іргетасын сонау 1940 жылдары 

қалаған, биыл 80 жылдық мерейтойын 

тойлағалы отырған үлкен оқу ордасы, 

аударма бойынша ғана емес, шеттілі 

мамандарын дайындау бойынша да 

Қазақстандағы штаб-пәтер. Аудар-

ма мамандығы (оқу бағдарламасы) 

жергілікті, шетелдік аккредитациядан 

%ткен, аударма маманын білдей үш ка-

федра дайындаса, соның бірі синхронды 

аударма кафедрасы, ал синхронистерді 

дайындайтын материалдық техникалық 

база басқа еш университетте жоқ. Тіпті 

оқу-әдістемелік тұрғыдан да алда келе 

жатыр. Басқаларын былай қойғанда 

университет басшысы, ҰҒА академигі 

Салима Құнанбаеваның «Conceptually 

grounded cognitive-lingual basics of 

forming a multilingual» деп аталатын, 

2019 жылы Лондонда басылып шыққан 

оқулығының %зі неге тұрады. Бұның 

барлығын айтып отырған себебім, 

осындай материалдық, әдістемелік 

негізсіз қазақ аударма мектебі жайлы 

айтудың %зі ерте сияқты. 

Қазақстанның бүгінгі  нарығын 

қараңызшы, аудармамен айналыс-

пайтын адам жоқ. Оның себебі, қазір 

 аудармашылар %з бетінше күнін к%ріп 

жүр. Ал аудармашының ортақ жетістіктері 

мен мәселелерін  талдап-таразылау 

 керек болса, %зім жұмыс істеп жүрген 

университеттің есігі ашық. Оны рек-

торымыз да  ұдайы айтып жүреді . 

Қазақстандағы негізгі білім ордасы 

ретінде кім-кіммен де тәжірибе б%лісуге 

әзірміз. 

Есей Жеңісұлы:
– Иә, ЖОО маман дайындауда 

ондай орталықты ашқаны қуантады. 

Алайда аудармашылардың кәсіподақ 

немесе қоғамдық қор секілді ар-

найы бір құрылымы жоқ екенін 

мойындауы мыз керек. Аудармашы 

кезігіп  жататын күнделікті мәселелерді 

талдап, терминдердің жүйелілігін 

 таразылап, жаңа ұғымдарды ғылыми 

айналымға енгізу үшін екшеп отыра-

тын  арнайы бір ұйым немесе одақ бол-

са, аудармашының жұмысы әлдеқайда 

жеңілдер еді. Иә, осы тұрғыда жүз жаңа 

оқулықты аудару ісін аяқтап қалған 

Ұлттық аударма бюросы Қоғамдық 

қ о р ы  ү л к е н  ж ұ м ы с  а т қ а р ғ а н ы н 

мақтанышпен айта аламын. 

Зейнолла  Қабдоловтың КСРО 

кезіндегі к%ркем шығарманың аудары-

луы мәселелерін талдап жазған ғылыми 

негізді мақаласы бар. Бүгінгі аударма 

ісінде де ғылыми сыншылар болса деп 

ойлайсың.  Қазір біз аударып жатқан 

кітаптар 1990 жылдары қолға алынса, 

калька аудармалар мен осы күні сіңіп 

кеткен бұрыс с%здер болмайтын ба еді? 

Ештен кеш жақсы ғой. Осы күні аудар-

машылар қатары шетелден білім алып 

келген жаңа буынмен толығып келеді. 

Былтыр Жил Дел%здің кітабын фран-

цуз тілінен тәржімалағанда Түркиядан 

оқып келген маман �сет Құранбек әр 

ұғымның аударылуы түріктерде қалай 

екен, басқа елдерде қалай екен деп 

 салыстыра тексеріп отырды. Міне, сон-

дай мамандар қатары артқанда аударма 

ісіне қатысты да біраз мәселе дұрысталар 

еді. 

Нұрлан Муминов:
– Дұрыс айтасыз, аударма мектебі 

қалыптасса, бүгінгі аудармашыларға 

үлкен мүмкіндіктер есігі ашылар еді 

деп ойлаймын. Кәсіби аудармашылар 

қозғалысы бізге %те қажет. 

Есей Жеңісұлы:
– Иә, аудармашылар мектебі қалып-

тасса  к%п жағдай ретке  келер еді . 

Оқулықтарды аудару бары сында кейінгі 

ұрпақ осы кітаптарды қолына алған кезде 

ұялмайтын болсақ деп еңбектеніп жүрміз 

ғой. Иә, қате табылар. Себебі ұрпақ ұдайы 

жаңарып отырады. Бәрібір осы кітап 

с%лекет болмайтындай жағдайда шықты 

деп ойлаймын. Енді аударма мектебі 

қалыптасса, Шығыс әлеміне мойын бұрсақ 

деген арман бар. Жапонның әдебиеттануы 

ерекше деп естиміз. Оны неге біздің қазақ 

оқырманы оқымасқа? Иран деген ел бар. 

АҚШ санциясында ғана жатқандай бо-

лып к%рінеді. Олардың оқулықтары да біз 

үшін жұмбақ болып тұр. Араб әлемін неге 

жете білмеске? Осы орайда к%ркем аудар-

ма жайын да айта кеткім келеді. Бүгінгі 

жас%спірім оқитын әдебиеттерді қолға 

ала алмай отырмыз. Балалар әдебиеті, 

одан кейін ересектерге арналған әдебиетті 

шамамыз келгенше аударып жатырмыз. 

Ортада тұтас буын құр қалып отырғанын 

ескерсек деген тілек те бар. 

– *рқайсыңыз да аударма сала-
сында біраз еңбектенген, тәжірибе 
қалыптастырған мамансыздар. Бұл 
саланың басты қиындығы не? 

Есей Жеңісұлы:
– Аударма мәтін жасағанда тұйық 

етістікке қатысты қиындыққа кезігеміз. 

Ол біздің тілге түскенде с%здің форма-

сын мүлдем %згертіп жіберуі мүмкін. 

Сон  дық тан абай болған ж%н. Жаңа 

ғана Бағлан апай «С%з с%йлейді» деп 

тамаша мысал келтірді ғой. Соған 

З.Қабдолов тың «С%з с%зге  сәулесін 

түсіреді» дегенін қоссам деймін. С%здің 

с%зге сәулесін түсірген сәтін аңғара білу 

керек екен. 

Бағлан Мизамхан: 
– Аудармашы аудару жұмысын 

бастағанда контексті назарда ұстауы 

 керек. �р нәрсенің түсінігін таппасаңыз, 

ол мәтінді аудара алмайсыз. Сіз ең әуелі 

мәтін ішіндегі контексті ұғып алуыңыз 

қажет. Қазір жаңа кітап тәржімаланса, 

одан қандай да бір қате шықса, ең алды-

мен аудармашыны кінәлап шыға келеді. 

Аудармашыдан кейін кітапты редактор 

қолға алады ғой. Ал редактор шатасып 

кетпеуі үшін аудару процесінде редак-

тор да, аудармашы да қатар отыруы 

керек деп ойлаймын. Алғашқы аударма  

тәжірибемді 1998 жылы бастаған едім. 

Құқық философиясы деген  тамаша 

кітапты тәржімаладық. Оны «Ғылым» 

баспасы шығарды. Сонда ең әуелі 

қолжазбамызды редакторға тастап 

кетеміз. Ол оқып қояды. Бір аптадан 

соң келіп, редактор екеуміз бірге оты-

рып, соңғы түзетулерді енгіземіз. Яғни 

аудармашы мен редактор бірге отыруы 

керек. Екінші, мойындау керек, Google 

аудармашыны қолданатындар да бар. 

Ол мәтіннің мағынасына бойлай алмай-

ды. Оған қоса қазір тілді білетін, алайда 

тілді сезе алмайтындар да қаулап %сіп 

келеді. Бұл да аударма ісі үшін қауіпті 

тенденция дер едім. 

Гүлжаһан Жолдасбаева:
– Жалпы трасформация деген 

 аударма әдісі бар. Ол грамматикалық, 

лексикалық, тағы да бірнеше тәсілге 

б % л е д і .  С о л  ә д і с - т ә с і л д і  б і л г е н 

маманның аударма ісіндегі жұмысы 

жеңілдейді.  Мысалы, ағылшында 

с%йлем ұзақтау беріледі. С%йлемге 

қарап, оны бірнеше жеке с%йлемдерге 

б%ліп аламыз. Бұл грамматикалық 

трасформацияға жатады. Екінші, 

аударғанда бірнеше мағына беретін с%з 

кездеседі. Ол с%здің сол контекстегі ор-

нын дәл тауып аламыз. Бұл лексикалық 

трасформация деп аталады. Кейде жай 

с%йлемді сұраулы с%йлемге алмастыру 

керек болады. Сонда ғана ол аударылған 

тілдегі мағынасын ашады. 

Нұрлан Муминов: 
– Мәтінде қандай идея жасырынып 

жатқанын түсінсеңіз, сол идеяның 

айналасында мәтінді аударып шығуға 

 болады. Кейде түпнұсқа мәтінде бір 

ғана с%з болып тұрса, ол қазақшаға екі 

с%з тіркесі болып аударылуы мүмкін. 

Оны да ескеру керек.

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

Қасым-Жомарт Кемелұлы с%йлеген с%зінде 

орын алған ағаттықтар мен олқылықты да бүкпесіз 

ортаға салды. Расында да, бүгінде бүкіл әлем 

аумалы-т%кпелі оқиғалардың жаңа толқынының 

алдында тұр. Оның салдары %те ауыр болуы 

мүмкін. Lзара сенімнің жетіспеуі, халықаралық 

бәсекелестіктегі түсініспеушілік, сауда соғыстары 

мен санкциялар орнықты дамудың келешегіне 

нұқсан келтіріп, миллиардтаған адамның жарқын 

әлемге деген үмітін үзді.

Қырғи-қабақ соғыстан кейін қарапайым адам-

ның мүддесін к%здейтін шын мәніндегі ха лықаралық 

жүйе құратын керемет мүмкіндік пайдаланылмады. 

Мұны мойындау керек. Болашақ ұрпақтың тағдыры 

бірінші кезекте мемлекет басшыларының осы 

жағдайдың туындау себебін қалай түсіндіретініне 

байланысты болып отырғаны анық.

 «Жаңа әлем» парадигмасын құруға  байланысты 

ортақ адамгершілік парызды атқару мәселесі 

 ойландырады.  Шын мәнінде қазіргі таңда  адамзат 

үшін маңызды тарихи %згеріс жасайтын кез келгені 

еш дау тудырмайды. Осы ретте ел басшысы 

ұлтымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 

нақыл с%зін ауызға алды. «БҰҰ-ның құрылуынан 

жүз жыл бұрын дүниеге келген қазақтың ұлы 

ақыны, философ Абай Құнанбайұлы табысты 

жаһандық ынтымақтастыққа қатысты «Адамзатқа 

не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, 

жүгірмек, ақылмен ойлап с%йлемек» деген %зінің 

формуласын ұсынған болатын. Ақынның бұл ой-

пікірін «%зара үйлесімге қол жеткізу үшін адамзатқа 

сүйіспеншілік, рақымшылық, батыл әрекеттер және 

байыптылық керек» деп түсінуге болады».

Коронавирус індеті жаппай тарала бастағаннан 

кейін БҰҰ-ның түрлі қорлары мен бағдарламалары 

дағдарысқа қарсы тұру үшін дереу жұмылдырылғаны 

анық. Алайда халықаралық қоғамдастық аталған 

бағытта бұдан да к%п шара қабылдауы керек. 

 Президент атап к%рсеткен ол шаралар мыналар:

Азаматтың суреттері

екі есеге т%мендетіліп, әйелдер мен жастар үшін 

партиялардың сайлау тізімдеріне міндетті 30% квота 

енгізілді.

Аймақтық ынтымақтастық мәселесі әрдайым 

басты назарда. 

Lңірлік тұрақтылыққа келетін болсақ, транс-

шек ара лық су ресурстарын ұтымды пайдала ну дың 

маңызы ерекше. Осыған байланысты Lңір лік су 

және энергетикалық консорциум құру ұсы нылып 

отыр. Орталық Азияны дамыту бағытын  дағы 

күн тәртібін үйлестіру үшін Алматы қала сын -

дағы Орнықты даму мақсаттары ж%ніндегі БҰҰ-

ның %ңірлік орталығын институтқа айналдыру 

к%зделуде. 

Қазақстан Президенті с%зінің соңында былай 

деді:

«Кез келген дағдарыс жаңа мүмкіндіктерге жол 

ашатынын әрдайым есте сақтаған ж%н. Мұндай 

мүмкіндіктерді тиімді пайдалана отырып, біз барын-

ша үйлесімді, әділетті әрі инклюзивті әлем құра ала-

мыз. Жаһандық мәселелерді шешуде алғышарттарға 

мән бере отырып, ғаламның шектеулі ресурстарын 

мұқият сақтау үшін алдын алу шараларын белсенді 

түрде ілгерілету маңызды. Біздің барлық күш-

жігеріміз «Барлығы адам үшін» деген моральды 

ұстанымға бағытталуға тиіс.

Қазақстан барлық ұлтты жарқын әрі бақытты 

болашаққа бастайтын БҰҰ-ның тұрақты мүшесі 

болып қала береді».

Негізі БҰҰ-ға мүше мемлекеттер арасындағы 

%зара сенімді қайта қалпына келтіруге және к%п-

жақты институттарды біртіндеп күшейтуге мән 

берілуі тиіс. Мемлекеттер арасындағы бір-біріне 

деген сенімді қалыптастыру – уақыт талабы. 

Нұркен ЖАНД5УЛЕТҰЛЫ

Біріншіден, денсаулық сақтау ісінің қуатты 

жаһандық жүйесін құру мақсатында дамыған елдер 

мен БҰҰ агенттіктерінің уақытылы және үйлесімді 

қолдауы арқылы дамушы елдердің медициналық 

мекемелеріндегі ұлттық институттарды жаңғыртуға 

басымдық беру қажет.

Екіншіден, COVID-19 індетіне қарсы  вакцина 

әзірлеу мәселесін саясиландыруға жол бермеу 

 керек. Аталған маңызды мәселеде инвестиция және 

сауда ж%ніндегі жан-жақты халықаралық келісімге 

қол жеткізу қажет. Бұл жаһандық деңгейдегі вак-

цина %ндірісіне және оны жеткізу барысында  

логистикалық тасымалдың тиімділігіне септігін 

тигізеді. 

Үшіншіден, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының, сондай-ақ пандемияның алдын алу 

және оған қарсы күрес саласында жекелеген 

мемлекеттердің әлеуетін арттыру мақсатында 

 Ха лықаралық медициналық-санитарлық ереже-

лерді қайта қарау қажеттігі туындауы мүмкін.

Т%ртіншіден, біз БҰҰ аясында Аурулар мен 

биологиялық қауіпсіздікті бақылау ж%ніндегі 

%ңірлік орталықтар желісін құру идеясын мұқият 

зерттеуді ұсынамыз. Қазақстан мұндай орталықтың 

бірін %з аумағында орналастыруға дайын.

Соңғы әрі аса маңызды мәселе: әлемді жаулаған 

жаһандық пандемияға байланысты биологиялық 

қаруды бақылау жүйесін әзірлеу және  іске қосу 

мәселесі.

Биологиялық қару жайы %те %зекті болғандықтан 

Қазақстан басшысы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 

алдында есеп беретін арнайы к%пжақты орган – 

Биологиялық қауіпсіздік ж%ніндегі халықаралық 

агенттік құруды ұсынды. Бұл органның қызметі 

Бактериологиялық (биологиялық) және улы 

қарудың мол қорын дайындауға, %ндіруге тый-

ым салу және оларды жою туралы 1972 жылғы 

конвенцияға негізделеді.

 Қандай елдің болмасын болашағы – жас ұрпақ. 

Осыны жақсы түсінетін қазақ басшысы бұл жолы да 

ұрпаққа қамқорлық мәселесін ұмыт қалдырмады. 

«Азаматтарымыз 2030 жылға дейінгі орнықты 

дамудың күн тәртібі шеңберінде қол жеткізген  

нақты нәтижелерден зор үміт күтеді.

Орнықты дамудың мақсаттарына қол жеткізу 

ж%ніндегі іс-қимылдардың онжылдығы аясында 

атқарылатын бірлескен іс-әрекеттердің бұрынғы 

қарқынын қайта қалпына келтіру үшін жедел 

әрі үйлесімді жұмыс жүргізу қажет. Бұл біздің 

ұрпағымыз үшін алдағы ең маңызды онжылдық 

болып табылады. Басты мақсатқа, яғни әлемдегі 

аштықты толық жоюға қол жеткізуіміз керек.

 Осыған байланысты біз 2021 жылы Азық-түлік 

жүйелері ж%нінде саммит %ткізудің маңыздылығын 

атап %теміз.

Қазақстанның бастамасымен құрылған Азық-

түлік қауіпсіздігі ж%ніндегі Ислам ұйымы  азық-

түлік қорларын құру арқылы ауқымды халықаралық 

гуманитарлық науқанға %з үлесін қосуға дайын. 

Біз бірде-бір адамды, әсіресе, дағдарыстың тау-

қы метін тартқан әйелдерді, жастарды, балаларды, 

қарттарды, мүгедектерді қолдаусыз және к%мексіз 

қал дырмау ж%ніндегі  міндетімізді нақтылауға 

тиіспіз.

«Ұрпақтың азып-тозуына алып келетін  апатты» 

болдырмау үшін білім беру жүйесі тарихындағы ең 

үлкен тоқырауға жол бермеуіміз керек».

Президент пандемия салдарынан екі үлкен сын-

қатермен бетпе-бет келіп отырғанымызға ерекше 

тоқталды.

Біріншісі – ядролық қаруды таратпау және 

қарусыздану дағдарысы.

Бүгінде Қазақстан %з еркімен ядролық арсена-

лынан бас тартқан және әлемдегі ең ірі атом сынақ 

полигонын жапқан мемлекет ретінде барша әлемге 

үлгі болып отыр. Осылайша, бейбітшілік мәселесіне 

аса жауапкершілікпен қарайтын ел екенін танытты.

Алайда ядролық қаруды таратпау режимі толық 

іске аспағандықтан, оның қаупі сейілген жоқ.

Осы орайда, барлық мүше мемлекеттер адамзат-

ты ядролық апаттан құтқаруға бағытталған қажетті 

әрі кезек күттірмес барлық шараны қабылдау 

 туралы Қазақстанның ядролық держава саналатын 

елдерге жолдаған үндеуін қолдайтынына сенім бар.

Климаттың %згеруі – біздің %ркениетімізге 

қатер т%ндіріп отырған тағы бір экзистенциалды 

дағдарыс. Бұл мәселе қауіп т%ндіріп қана қоймайды, 

сонымен қатар басқа қатерлер үшін «қозғаушы күш» 

қызметін де атқарады.

Адамзат баласы бұл жаһандық сын-қатерге т%теп 

беруге әлі де қауқарсыз. Дегенмен, Қазақ елі коро-

навирус індетінен кейінгі қайта қалпына келтіру 

кезеңінде қоршаған ортаны қорғау тақырыбын 

халықаралық күн тәртібінің басты мәселесі ретінде 

к%теру мүмкіндігіне ие болып отыр. Біз БҰҰ-ның 

климатты жақсартудың алты оң қадамы атты жоспа-

ры аясында күш біріктіруге міндеттіміз.

Қазақстан үшін экология мәселелері %те 

%зекті. Арал теңізінің апатты жағдайы мен Семей 

полигонының қасіреті, мұздықтардың жылдам еруі 

және ш%лейт жерлердің к%беюі біздің еліміз бен 

Орталық Азия %ңіріне ғана емес, барша әлемге қауіп 

т%ндіріп отыр.

Мемлекет басшысының к%терген тағы бір 

мәселесі – терроризм. Қ.Тоқаев жаһандық қатер – 

халықаралық терроризмге қарсы тұру үшін үлкен 

альянс құру қажеттігіне назар аударды. Барлық 

мемлекетті Терроризмнен ада әлемге қол жеткізу 

тәртібі Кодексіне қосылуға шақырамыз.

Қазақстан – %з елінің әйелдері мен балаларын 

соғыс алаңына айналған Сирия мен Ирактан алып 

шыққан алғашқы мемлекеттердің бірі. Мұндай 

шешім қабылдау оңай болған жоқ, бірақ аса қажет 

еді.

Президент с%зіне елімізде жүзеге асырылып 

жатқан оң бастамалар да арқау болды. Мәселен 

жала жабу қылмыстық іс аясынан шығарылып, 

саяси партиялар мен бейбіт шеру ж%нінде жаңа 

заңдар қабылданды. Lмір сүруге және адамның 

қадір-қасиетіне деген іргелі құқықты жүзеге 

асыру мақсатында %лім жазасынан бас тартуға 

бағытталған азаматтық және саяси құқықтар туралы 

халықаралық пактінің екінші факультативті хатта-

масына қосылу ж%нінде шешім қабылданды.

Гендерлік теңсіздік индексінің к%рсеткіші 
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емлекеттік тілдің мәртебесін көтерген заңдық-
құқықтық істерде Абзал Құспан есімі жиі аталады. 
Оның бұл саладағы атқарып жүрген шаруасы – 
кейде оқырманға жетіп, кейде жетпей қалатын 
да кезі көп. Оған қоса елдің мәдени-рухани 
тынысын жақсартуға септігі тиер бірнеше кітап 
пен жобалардың да басы-қасында жүрген осы 
азамат екенін көпшілік біле бермейтіндей. 
Ел болашағы, тіл кеңістігі туралы батыл да 
өткір ойларын айтудан таймаған адвокатпен 
әңгімені туған топырақтан бастауымыздың 
себебі – қанмен келген мінездің жайын 
білуге ұмтылғанымыз еді...

М

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

ТІЛГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ – 
АЗАМАТТЫҚ ПАРЫЗ

– Қазақ «туған жеріне кіндігі байланған» 
дейтін еді ғой. Сіз де сондай адамдардың 
қатарынан секілдісіз. 5йтпесе Нұр-Сұлтан 
мен Алматыда тұруға к=п кедергі жоқ қой. 
Жалпы сіз үшін туған жер, =скен орта, Орал 
қаласы қаншалықты ыстық?

– Бұл сұраққа %зіңіз жауап беріп 

қойдыңыз-ау. Иә, дұрыс айтасыз, Нұр-

Сұлтан мен Алматыда тұруыма ешқандай 

кедергі жоқ. Кез келген қазақ секілді мен 

де %з Отанымның кіндік шаһарларында 

тұрғым келетін. Lз Отанымның қай 

қаласын да, қай %ңірін де ешқашан 

жатырқап, жатсынған емеспін. Ол аз 

болса, т%рт-бес жыл бұрын астанаға от-

басыммен қоныс аударамын деп жақсы 

бір ауданнан жайлы пәтер де сатып 

алған болатынмын. Болашақта осы қос 

қаланың біріне қозғалмасам болмайды 

екен дегенмін. Жалпы астана мен Ал-

маты қызметтік мансабыма да, бизнесім 

үшін де жайлы болар еді. Бұл қалаларда 

жақсы қызметке тұрып, ісімді д%ңгелетіп 

әкетеріме сенімдімін. Осы қос қаланың 

биігінде отырып Оралыма к%з тастағандар 

үшін ол Қазақстанның бір бұрышында ғана 

жатқан шағын облыстардың бірі болып 

к%рінуі мүмкін. Бірақ осы бір алақандай 

%ңір менің осы жасқа дейінгі адам болып 

қалыптасуымның куәгері. �р адамның ең 

аяулы сезімдері сол туған топырағында жа-

сырынып қалады екен. Осы жасқа келгенде 

соны анық ұғындым. Ол жерде менің әкем 

мен шешем жатыр. Ата-бабамның бейіті 

бар. Бала кезімнен маған рухани ұстаз 

болған, %лең-с%зі арқылы бағдаршамыма 

айналған Абайдың «Туған жер, %лген 

мола жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы 

маңда» деген жолдары бар. Иә, Абай бұл 

с%зді туған халқына кінә арта тұрып айтқан 

болар. Алайда мен оның «Туған жер, %лген 

мола» деген с%зін ғана б%ліп алып, айтқым 

келеді. Мені де туған жер мен %лген мола 

жібермейтінін ұқтым. Ұқтым да астанаға 

к%шпеймін деген шешім қабылдадым. 

Бір қызығы, сол шешімді нық қабылдап, 

Оралымнан ешқайда кетпеймін, қара 

шаңырағым сол мекен деген шешімді 

жүрегіммен бекітіп, отбасыма айтып, 

астанадағы пәтерімді сатқан сәтімде сіз 

маған «туған жерге кіндігіңіз байланған 

жансыз ба?» деген сұрақ қойдыңыз. Иә, 

тағы да қайталап айтайын, туған топырақ 

мені алысқа ұзатқысы келмейді екен, 

%зімнің де алысқа ұзағым жоқ.
Мен үлгі тұтатын, шығармашылығына 

бас иетін екі тұлға бар. Оның бірі – Абай. 

Сол Абай %мір бақи Жидебайынан алысқа 

ұзамады. Орыс, араб, түрік тілдерін білді 

ғой. Орыс ұлтынан қаншама тілектес, с%зі 

жарасатын адамдары да болды. Ол қолын 

бір сілтеп басқа жаққа к%шіп кетуіне не 

кедергі еді? Lзі айтқандай, «туған жер, 

%лген мола?» ма екен? 2017 жылы, бес 

балам бар, отбасымызбен Жидебайға 

барып к%рдік. Қазақтың кәдімгі бұйығы 

%ңірі. Абай рухы биіктетіп жіберген сол 

мекен қазір қазақ үшін «жолдың бәрі 

Жидебайға апарады» деген киелі ұғымға 

айналып келеді. Оны айналдырған Абай 

еді. Абайдың айналасы болатын. Ол 

 Жидебайдан алысқа ұзамай-ақ %зінің 

т%рт қабырғасын университетке айнал-

дыра алған кемеңгер. Бүкіл әлемнің 

ғұламаларын Жидебайында отырып-ақ 

танып-білді. 

Пір тұратын екінші адамым –  Толстой. 

Иә, ол жас күнінде аяғы жеткен жердің 

бәрін аралады. Тіпті соғысқа да қатысты. 

Бірақ айналып келгенде аяулы мекені 

«Ясная полянаға» келгенде ғана жаны жай 

тапты. Демек, әр адамның да %з Жиде-

байы, %з «Ясная полянасы» бар. Біреулер 

оны жүрегінде әлдилеп жүретін шығар, 

екіншілер, нақты сол жерге табаны ти-

генде, яғни тікелей қарым-қатынасты 

сезінгенде ғана жүрегі тыншиды. Мен сол 

екіншілердің қатарынан екенмін. 

Екі тұлғаның туған жерге деген 

жақындығын мысалға алғанымда %зімді 

олармен теңдестіріп отырғаным жоқ. 

Олардан %неге алғанымды айтқым кел-

ген еді. Осы екі тұлға туған жерін бе-

кер қадірлемеген шығар. Сол жердің 

энергетикасы олардың тұлғалық бітім-

болмысына белгілі бір дәрежеде әсер 

еткен болар. 

Lзім де астана мен Алматыдан шар-

шап қайтқанымда %з ауылыма барсам 

ғана жаным жай табады. Туған жерім 

Жаңақала ғой. �кемнің қара шаңырағына 

бас сұқсам, бауырларымның үйіне барсам 

жаным жадырайды. Жасырып қайтемін, 

менің жүрген жерім дау-дамай ғой. Түрлі 

сот процестеріне қатысамын, адамның 

түрлі келбетін к%ремін. Ондайда адам жан 

дүниесіне шаң қонғанын сезеді. Міне, 

сол шаңды туған жерімнің желі ұшырып 

әкете ме, Жаңақалаға барсам баяғы тап-

таза, әлемі м%лдір бала күніме қайта 

оралғандай боламын. 

Туыстарымды к%ріп, мауқымды басқан 

соң тай-құлындай тебісіп %скен доста-

рымды іздеймін. Олармен қалжыңдасып, 

тіпті алысып-жұлысып алып, балалық 

шағыма қайтып оралғандай боламын. 

– Қазір Оралда тұрасыз ғой. Балала-
рыңыз ауылға қаншалықты жиі барады? 

– Lзім ғана емес, ауылда балаларым да 

%сіп келеді. Оқудан қолы босай сала, біздің 

жақта қыр дейді ғой, қырға кетеді. Үшке 

енді келген Жаһаншағым ауылдан он 

шақырым жердегі үлкен ағамның шаруа 

қожалығына қуана барады. Үлкендер кіші 

ұлымның қозы-лақпен бірге құлдыраңдай 

жүгіріп жүрген талай видеосын жолдап 

қояды. Кей-кейде «Кішкентай бала-

ны ол жаққа неге жібересің? Бірдеңеге 

ұрынып қалса қайтесің?» деп таныстарым 

таңырқап сұрап жатады. Сол далада біз 

ештеңеге ұрынбай-ақ %стік қой. Олар неге 

ұрынуы керек? «Бала жетіге келгенше 

жерден жеті рет таяқ жейді» деген с%зге 

келсек, балаға атамекеннің топырағы 

да дәрі. Он бірден асқан Қалижан де-

ген ұлым бар. Атқа мінсін деп, оны да 

қырға жиі жіберемін. �кем Темірғали 

марқұм ұдайы үйір жылқы ұстайтын. Бала 

топтың жоба жетекшісісіз. Бұл қайдан кел-
ген жоба? Сіз заңгерсіз ғой...

– Lткенде ғана облыс басшысымен 

кездескен едім. Ол кісі елдегі жағдайды 

сұрап, заң жағына ойыса берді. Мен 

 мә дениетке қатысты әңгімені айтып 

қоямын. «Заңгер емессіз бе, ол саланың 

жағ дайын қайдан білесіз?» деп сұрады. 

«Ғани Нәжімедденұлы, заңгерлік, адво-

каттық – менің мамандығым. Ал мәде-

ниетке қызмет ету – %мірлік мұратым» 

дедім. 

Абайдан үйренгенім к%п. Рухани 

жетілген адам қоғамға, елге, халыққа пай-

далы. Білімді, бірақ рухсыз адам да қауіпті. 

Lзімді кемел адаммын деп есептемеймін. 

Мақсатым – балаларыма рухани тәрбие 

беру. Ал сіз айтқан жобада ұйымдастыру 

жағын мойныма алдым. Қаражатымды 

салдым. Сайдың тасындай жігіттер 

таңғажайып әңгімелер айтады. Олардың 

әңгімесін естіп шабыттанамын, рухта-

намын. Енді әлгі с%зді %згеге жеткізейін 

десем ұмытып қаламын. Сол себептен 

мұны кітап қылып шығаруды ұсындым. 

«�лдиден – эпосқа дейін» деген кітап осы-

лай пайда болды. Мына қу тірлік ізденуге 

кедергі келтіріп жатады ғой. Сол үшін 

жігіттерге «сендер тек осы ғылым-біліммен 

айналысыңдар, мен жалақыларыңды 

т%леп тұрайын» деп ұсындым. Кейін 

кітаптарымыз жақсы сұранысқа ие болып, 

жақсы сатылды. Сондықтан қаржы құю 

деген міндеттен к%п ұзамай-ақ босадым. 

Lзіңіз білесіз ғой, 1920 жылы біздің 

Алаш азаматтары жұмыссыз қалып, 

биліктен жаппай қуылады. Сол кезде 

олар салы суға кетпей, қайткенде де елге 

пайдамыз тисін деп, әлемнің бүкіл шедевр 

шығармаларын қазақшаға тәржімалауды 

қолға алған. Ол іске �лихан Б%кейхан бас-

шы болған-ау деп жобалаймын. Ең ғажабы 

олар кітапта %здерінің атын к%рсетпеген. 

Тек лақап атпен берген. Міне, т%те жазумен 

және к%не латын қарпімен жарық к%рген 

сол кітаптарды кириллицаға аударып 

шығарып жатырмыз. 100-ден аса шығарма 

тасқа басылды. Мемлекеттік бағдарлама 

немесе жоба аясында жарық к%рсе деп тілеп 

едік. Ол болмады. Сондықтан тағы да %з 

қалтамыздан қаржы құюға тура келді. Қазір 

4 кітап шықты. Үлкен топ болып жұмыс 

істейміз. 4-5 кәсіпкер ақша құяды. Айбек 

Нәби мен Мұхит Т%леген деген жігіттер 

бас алмай шығармашылық жұмыспен 

отыр. Бұл еңбектер алашордалықтарды 

жаңа қырынан к%рсетеді. Бүкіл балалар 

әдебиетін қазақшаға аударып тастаған. 

Арада 100 жыл %ткенде шаң басып архив-

терде жатыр. 

– «Жалпы адам баласын заман =сіреді. 
Кімде-кім жаман болса, замандасы вино-
ват» дейді. Сіз жүгініп отырған Абайдың 
с=зі. Демек, бүгінгі қоғамның кем-кетігіне 
бәріміз кінәліміз, жетістігіне де бәріміздің 
үлесіміз бар. Кінә мен жетістік тұрғысынан 
алсақ, неге к=ңіліңіз толады, неден к=ңіліңіз 
қалады? 

– Жас күнімде %зге де құрдастарым 

секілді қазақ тілінің дамымай жатқанына 

президент кінәлі, министр кінәлі деп ой-

лайтынмын. Бір күні «Мен ше? Мен кінәлі 

емеспін бе?» деп %зіме сұрақ қойдым. 

Заңда қазақ тілінің мәртебесі тайға таңба 

басқандай к%рсетілген. Неге %зге ұлт 

%кіліне басқа тілде с%йлеймін? Демек, 

%зімнің де кінәм болып тұр ғой. Осындай 

жағдай менің прокуратурадан кетуіме 

әсер етті. Қоғамдық жұмыспен айналы-

суыма  себеп болды. Бұл менің к%ңілім 

толатын жайт. Адам %зіне адал болуы 

керек. Мен %зіме адалмын деп ойлаймын. 

Мамандығымда да үлкен жетістіктерге 

ж е т т і м .  Қ а з а қ с т а н д а  С а й р а г ү л 

Сауытбайдың сот процесіне  шетел  назар 

аударды. Ел-жұрт түгел қолдады. Сол сот 

ісінде тергеудің бастан-аяқ орыс тілінде 

жүргенін, ҰҚК тергеушісінің  фамилиясы 

Антонов екенін журналисттер аңғармады. 

Аудармашының к%мегін пайдаланып 

сот процесін орысша жүргізсек қана 

мұны халықаралық дәрежеге шығара 

аламыз деп кеңес бергендер болды. Бірақ 

оларды тыңдамай процесті қазақ тілінде 

жүргіздім. Бұл процеске тарих бағасын 

береді деп сенемін. Яғни қазақ тілінде 

сауатты іс-қимыл жасай алсаң, ұлтаралық 

ауқымда ештеңе кедергі келтірмейді. Соны 

түсінгеніме және оған %згелердің де к%зін 

жеткізгеніме к%ңілім толады. 

– Бүгінгі пандемия жағдайы құндылық-
тарды қайта қарастыруға себеп болды ғой. 
Сіздің ойыңызша, нақты қандай құндылықты 
алға шығаруымыз керек екен? Пандемия 
кезінде оны қалай түсіндіңіз?

– Осы пандемияда аяулы анамнан 

айырылдым. Құрбан айттың бірінші күні 

о дүниелік болып кете барды. Денсаулығы 

мықты адам еді. Індет айналасы аз-ақ 

күннің ішінде қаншама жақынымызды 

бауырына тартып алды ғой. Бұл адамзатқа 

үлкен ескерту шығар. Табиғатты аяламаған 

күнде жағдайдың осындай ауырлайтынын 

к%рсеткісі келген болар. Ер-азаматпыз 

ғой, ел басына т%нген қайғыны бір кісідей 

к%теруге тырыстық. Анамның қазасы %те 

ауыр соқса да, пандемияның бізге берер 

сабағын бір кісідей түсіндім-ау, ой елегінен 

%ткіздім-ау деп ойлаймын. 

Бұрын іссапарға к%п шығатынмын. 

Енді таңнан кешке дейін отбасыммен бірге 

болдым. Бала-шағаммен бірге таңда тұрып 

жүгірдік. Мұны осы пандемия сіңірген 

әдет деуге болады. Екінші – той тойлаудың 

артық ысырап екенін к%пшілігіміз жете 

ұғындық-ау деп ойлаймын. Шынын айту 

керек, тойшылдық шегінен шығып кетіп 

еді. Індеттен бойымызды тіктесек, күллі 

қазақ болып осы әдеттерсіз жаңа %мірге 

қадам басатын шығармыз.

– 5ңгімеңізге рақмет!
– Осы кезге дейін ешкім қоймаған 

сұрақ қойғаныңыз үшін, ешкімге айтпай-

тын с%здерімді айтқызғаныңыз үшін сізге 

рақмет!

5ңгімелескен 
Қараг=з СІМ5ДІЛ

Dз замандастарыңыз, құрдастарыңыз сол 
«жоғалған ұрпақ» қатарына жататын секілді 
к=рінеді. Себебі сіздердің балалықтарыңыз 
=ткен кезең басқа идеология,  басқа 
құндылықтарға сәйкес келді де, одан кейін 
үлкен =згерістерді бастан кештіңіздер. Dз 
бағыттарыңыздан адасып қалғандай бір 
сезім мазаламай ма? 

– Lз басым қазақ ұлтының болашағына 

үлкен сеніммен қарайтын адаммын. 
Иә, қоғамда, негізінен, проблемалық 

мәселелерді к%теремін. Lкіметті мақтап, 

жетістікке жетіп жатырмыз деген сияқты 

с%здерді сұхбаттарымнан таба алмайсыз. 

Жекелеген адамдарды, лауазым иелерін 

ұдайы сынаймын. Жек к%ргеннен емес. 

Ал тұтас елге сенбеу, мемлекетті жек к%ру 

маған мүлдем жат. Керісінше, әрбір азамат 

елге, мемлекетке адал болуы керек, ел мен 

Отанның жыртығын жамаса деймін. Сол 

үшін қазақ ұлтының болашағына үлкен 

сеніммен қараймын. 

Иә, біздің қатарластарымыз бен 

 замандастарымызда мәселе к%п. Неге 

десеңіз, бала күнімізде КСРО тәрбиесімен 

%стік. Саналы кезеңіміздің бастауы да 

КСРО-да %тті. Қалыптасу кезеңінде еліміз 

үлкен трансформацияны бастан кешіп 

жатыр еді. Бұл %ткелектен %ткендер де 

бар, %тпегендер де жоқ емес. Арғы жағада 

қалып қойып, мына заман мінберінен 

бұрынғысын қимайтындарды мен де 

к%п к%ремін. Ал мен %зімді «жоғалған 

ұрпақ» қатарына жатқызбаймын. Себебі 

тәуелсіздіктің қадірін әр тамшы қаныммен 

сезіндім. Осы күні «тәуелсіздікке қанмен 

жеткен жоқпыз, сондықтан оның қадірі 

аздау» деген с%зді естіп қаламын. Біз 

тәуелсіздікке намысымызды жани жүріп 

жеттік. Тәуелсіздіктің елең-алаңында да 

намысымыз қайралып, жүзі %ткірленген 

пышақтай бола түстік. Сізге бір ғана  мысал 

айтайын. Баяғыда Сәкен  Сейфуллин 

билік қолында тұрған кезінде Оралға 

үш күнге іссапармен келіпті. Сол үш 

күн ішінде Орал қаласындағы дарынды 

балаларға арналған қазақ мектеп-интер-

натын ашып кеткен. Осы күні Сәкеннің 

де атына түрлі с%здер айтып жатады ғой. 

Міне, сол С.Сейфуллиннің Оралдың бала-

ларына жасаған жақсылығы – әлгі мектеп 

қалада қазақ тілінде білім беретін жалғыз-

ақ білім ордасы еді. Мен, міне, сол Сәкен 

Сейфуллин атындағы № 11-ші мектепті 

бітірдім. Бұл мектеп Оралдағы біраз қазақ 

оқушысының к%кірегіндегі ұлттық намы-

сын с%ндірмеген мекен болатын. Біздің 

оқушы кезіміз тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарына тұспа-тұс келді ғой. Ол кезде 

Оралда %зге ұлт %кілдерінің даңқы аспан-

дап тұрған. Қазақ жастары жүре алатын 

үш-т%рт қана жер бар. Біріншісі – мектеп-

интернатымыз орналасқан орталық базар 

маңы. Екіншісі – ауылшаруашылығы 

институты, үшінші – пединституттың 

айналасы. Біз жалғыз-жарым даңғылдың 

 бойына да шыға алмайтын едік. Шықсақ 

%зге ұлт %кілдерінің бізбен құрдас бала-

ларынан таяқ жейміз. Себебі олар к%п 

 болатын. Ал «к%п қорқытатынын» %зіңіз 

де білесіз. Оралда Курений деген аудан 

болды. Ол ауданға тіпті тұмсығыңды да 

сұғуға болмайды... Иә, біздің ауданға 

келсе олар да сыбағасын алады. Осы күні 

 борышымыз екенін ұғынған жұрт к%п 

қазір. Жалпы адам санасы қатып қалған 

гранит емес. Адам %згереді. Дәл қазір 

кейбір адамды «жоғалған ұрпақ» деп есеп-

тесек те, олардан үмітімізді үзбеуге тиіспіз. 

Дәл %зім кім-кімнен де жарқын болашақ 

к%ргім келеді. 

С%з орайында тағы бір мәселені 

айтқым келеді. Үндістан мемлекеттілігінің 

жаңа заманғы бастауында тұрған Гандидің 

%мірінен сыр шертетін жақсы фильмдер 

к%п. Соның біріндегі мына деталь маған 

қатты әсер етті. Ағылшын оқуын оқып 

келген Гандидің қасында ағылшын досы 

жүреді. Бірде Ганди екеуі үндінің оқыған 

азаматы әрі бақуатты адамымен кездеседі. 

�ңгіме соңына таяғанда әлгі азамат: 

«Бұл тек қана үнділердің мәселесі» деп 

Гандиді оңаша алып кетеді де, «Сен арала-

са алмайтын жайт» деп ағылшынды жеке 

қалдырады. Қазақтың %зіне тән проблема-

сы бар. Оған ешкімнің араласуына, т%релік 

айтуына, айыптауына құқы жоқ. Себебі 

ол қазақтың басынан %ткерген тағдыры. 

Қазақтың ғана басынан %ткерген %мірлік 

тәжірибесі. 

– Енді тіл мәселесіне ойыссақ. Қазақ 
тіліне қатысты отызға жуық сот проце сінде 
жеңіске жеттіңіз. Сонда да мемле кеттік 
тілге қатысты мәселесін айтудан қорған-
шақтайтын немесе ол менің заңды құқығым 
деп ойламайтын адам к=п. Бұл біздегі 
құқықтық сауаттылық жоқ деген с=з бе?

– Мүлдем жоқ деп айта алмаймын. 

Құқықтық сауаттың т%мендігі шығар. Аты 

аталмай қалған азаматтар %кпелемесін. 

Мен білетін қостанайлық Қуат Ахмет-

жанов, павлодарлық Руза Бейсенбаева, 

астаналық Оғыз Доған, оралдық Нұрлан 

Сәдір деген азаматтар мемлекеттік тілге 

қатысты құқығы тапталса оны сот алдына 

дейін жеткізіп, тілдің абыройын қорғап 

жүр. Қуат Ахметжановқа заңгер-к%мекші 

болып келе жатқаныма жеті-сегіз жылдың 

жүзі. Тілге қатысты заңдық-құқықтық 

к%мек керек болса, кім-кімге де қолдау 

к%рсетуге дайынмын. 

Соңғы кезде азаматтық белсенділік 

табиғи түрде артып келеді. 1990 және 

2000 жылдары тілге қатысты сот оты-

рыстары аздау еді. Қазақстан бойынша 

мемлекеттік тілдің с%зін с%йлеп, сот алды-

на дейін барып, құқығын талап ететін елу 

адам шықса, тілдің де жағдайы реттелді. 

Елуімен де жұмыс істеуге дайынмын. 

Бұл адамнан табандылықты, жүректілікті 

және құқықтық сауаттылықты талап етеді. 

Алдыңғы екеуі болса, құқықтық к%мек 

 беруге әркез әзірміз. 

– Тілге қатысты сот процестерінде 
=зіңіздің атыңызды атағыңыз келмейді. 
Неге? 

– Себебі мен кәсіби адвокатпын. 

Мен тілге байланысты қандай да бір 

мәселеде сотқа беріп, жеңсем, әрине 

қуанатындар табылатын шығар. Бірақ 

менен үлгі алмайды. Себебі сол сала 

бойынша университетті үздік бітірген, 

осы салада талай жыл еңбек еткен, кәсіби 

заңгердің сот процесінде жеңуі кімді 

таңғалдырсын? Ал арамыздан қарапайым 

тіл белсенділері шықса, олардан үлгі ала-

тындар да к%бейер еді. 

– Сонда да сіз Орал қаласындағы 

қоғамдық к=ліктердің, Банк мекемелері мен 
=зге де құзырлы орындардың қазақшалануы 
үшін бірталай жұмыс істедіңіз. Бұл сізге не 
үшін керек болды? 

– �ңгімені әріден бастайын. Мек-

тепте оқып жүрген кезімде тарих пәнінің 

мұғалімі, қазір марқұм болып кетті, 

ағайымыз Кіші академияның мүшесі 

қылды. Содан ізденіңдер деп архивке 

апарады. Жанды түршіктіретін сұмдық 

құжаттар оқыдық. Аштықтан, қуғын-

сүргіннен %мірі  қиылған қаншама 

адамның дерегіне кезіктік. �лі буынымыз 

бекімеген бозбаламыз ғой. Ол жайт бізге 

қатты әсер етті. Жігіт болғымыз келіп 

жүрсе де к%з жасымызға ерік берген сәттер 

к%п болды. Сол оқиғалар жүректе жазы-

лып қалады екен. Кейінгі %мір жолымда 

«боздақтар жетпей кеткен әділдіктің ең 

болмаса кішкентай бір б%лігін орнатсам» 

деген арман жүрегімде оянды. Оқуымды 

үздік бітіріп, жақсы жерге жұмысқа 

тұрдым. Қызмет баспалдақтарынан да 

тым жылдам к%теріліп келе жаттым. Бірақ 

жүрек түбінде шоғы қоздап жатқан әлгі 

ой бәрібір тыныштық таптырмады. Оны 

айтасыз, бір уақытта «Осы менің жүрегім 

ауырмай ма екен?» деген күдік те келгені 

рас. Прокуратурада қызмет етіп жүрген 

уақытта, маусым сайын медтексеруден 

%тіп тұрамыз ғой. Сонда дәрігерлерге 

«жүрек тұсым ұдайы сыздап тұрады» деп 

шағымданамын. Олар тексеріп к%реді 

де, денсаулығымның дұрыс екенін ай-

тады.  Кейде  ойлап қарасам,  т%рт 

құбылам түгел секілді. Отбасым бар, 

ұл да сүйдім, қыз да сүйдім. Жақын-

жуығым, дос-жараным қасымда. Бірақ 

бір жоқты іздеп жүргендеймін. Ақыры 

мұным болмас дедім де, %з еркіммен арыз 

 жазып, қоғамдық жұмысқа кеттім. Бала 

күнімізден Мұхтар Мағауинді оқып, там-

санып %стік қой. Сол кісі секілді жоспар 

құрдық. Бұл 2004 жыл еді. Сол жоспа-

рыммен, арманыммен, мақсатыммен келе 

жатырмын. Соның бір тармағы қазақтілді 

БАҚ-та заң, құқық мәселесі бойынша 

тақырыптан бас тартпаймын деген едім. 

Осы кезге дейін бірде-бір қазақтілді БАҚ 

%кілінен бас тартқан кезім болған емес. 

Пікір сұраса жауап беруге ұдайы уақыт 

табамын.

Lзім қалаған қоғамдық жұмысқа 

араласқан сәттен бастап жүрек түбіндегі 

әлденені іздеген сезім де мазаламай-

тын болды. Сірә, %з жолыңды табу деген 

осы шығар. Үнемі еңсемді езіп тұратын, 

ауыр салмақтан құтылдым. Үлкен дүниені 

кішкентай істен бастап, алғашқы жеңіс 

дәмін сезгенде кәдімгідей рух пайда 

 болады. 

Сол уақыттан бері үндемей жүріп іс 

бітіру деген принципке сүйендім. С%йтіп 

жүргенде Астанадағы Тілдер комитетінің 

сол кездегі басшысы Оразкүл Асанғазы 

шақыртты. Заңды сақтамай отырған к%п-

теген мекемелердің жұмысын тексеріп, 

жауапкершілікке тарттық. Яғни тіл 

мәселесін шешуде «Тілдер туралы» заңды 

емес, «Тұтынушылардың құқығын қорғау 

туралы» заңды басшылыққа алудың 

қаншалықты маңызды екенін дәлелдедім. 

Осылайша, астанада жұмыс істеп бастадық 

та, к%рінбеске амалым қалмады. Сол 

арада Бекен Қайратұлы деген журна-

лист ағамыз «Астана ақшамы» газетінің 

айқарма бетіне «Тілім десең – тірілсең» 

деген тақырыппен сұхбат алды. Бұл тілге 

байланысты жұмысыма қатысты алынған 

кең к%лемді сұхбат болған еді. �леуметтік 

желідегі парақшамды оқып жүрсеңіз, 

күнделікті ісім туралы, қызметім туралы 

жазба жарияламауға тырысамын. Шетелге 

шыққан сапарларымды да желіге сал-

маймын. Lйткені жағдайы жоқ, шетелге 

шығуға ақшасы жетпейтін ағайындарымыз 

к%ріп, олардың орынсыз қызғанышын 

 тудыруым мүмкін. Мұның барлығын 

не үшін айтып отырмын. �уел баста 

осы істі ешкім білмей-ақ қойса екен деп 

едім. Амалсыз әрі менің еркімнен тыс 

 жария болды. Тіл деген киелі нәрсе деп 

есептеймін. Тілге ақша үшін, атақ үшін 

емес, риясыз қызмет еткім келеді. 

– Үйде балаларыңызға Абайды оқытудың 
бір жүйесін қалыптастырған екенсіз. Сол 
 туралы әңгімелеп беріңізші.

– Осы күні елге белгілі тұлғалардың 

 балалары қазақша білмейді. Бұл екіжүзділік 

пе? Сатқындық па? Қазақ тілі, мәдениеті, 

руханияты туралы әңгіме қозғаған адам 

оны тәжірибеде қолдануы керек еді ғой. 

Мысалы, балаларым қазақша балабақшаға 

барды, қазақ мектебінде оқып жүр. Екінші 

тілі – ағылшын. Орыс тілін онсыз да біледі. 

Осы күні Абайды оқымайтын, оның ең 

болмаса бір %леңімен таныс емес қазақ 

аз. Бәрі тамсанады да жүреді. Оның с%зін 

әдемілеп тұрып тұздық етіп пайдаланады. 

Бірақ сол Абайға абстрактілі қарайды. Абай 

с%зі бұрынғыға ғана арналғандай сезінеді. 

Мен үшін Абай – үлкен мектеп. Абайдың 

бүкіл шығармаларын үйімде тәрбие құралы 

ретінде, тәжірибеде қолданамын. Осы 

кезге дейін маған мұндай сұрақ қойылған 

жоқ. Айтпас та едім, себебі тіл бар, к%з 

бар. Алайда сіздің сұрағыңызға жауап 

берейін. Балаларымның алды 19-ға тол-

ды. Қыздарым ұяң, ұлдарым жыр ай-

тып, домбыра тартады. Осының бәрі 

Абайды тәжірибеде қолдануымның 

арқасы. Бала үшін ең бастысы – тәрбие. 

Ол тәрбиені мен мектеп мұғалімдеріне, 

болмаса университеттегі ұстаздарының 

еншісіне беріп қойып, қарап отыра ал-

маймын. К%пшілік не нәрсені де жетістік 

тұрғысынан %лшесе, мен тәрбиеге к%п 

к%ңіл б%лемін. Екі қызымды Лондондағы 

мектепке бер деді, алайда қыздарым %здері 

бас тартты. Lзім де қыз баланы ерте жастан 

шетелге жібергенім қалай деп жүр едім. 

Жоқ, қыздарым жүрексінгеннен әлде тіл 

білмегеннен емес, олар да %зіңіз айтқандай 

«туған топырақта жүргісі келгендіктен» 

осы маңдағы оқу орындарын таңдап алды. 

Қызым Нұрай волонтер болып та жұмыс 

істейді. Ол – құстар әлемін сүйеді. Құстарға 

ұя жасап берді. Табиғатты қорғайды. Оның 

осы әлемін менің де бұзғым келмейді. 

Отбасымызда жұма сайын Абайдың 

%леңін оқып, талқылаймыз. Дастарқан 

басында ұялы телефон қоспай, мәнді-

ғибратты әңгіме айтамыз. Бұл да біздің 

отбасылық дәстүр.

–  О т б а с ы  х р е с т о м а т и я с ы  д е г е н 
к=пшілікке белгілі жоба бар. Одан басқа 
ХХ ғасыр басында қазақша аударылған 
кітаптарды қайта шығаруды қолған алған 

::

заңдық-
жиі аталады. 
аруасы –
қалатын 
ани 

еше кітап 
ген осы
дей.
л да 
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н 
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күнімізде тайға мініп, бозбала шағымызда 

жылқымен дос болып кеттік. Жылқының 

да %з сиқыры бар. Атқа мінудің пайдалы 

жақтарын қазір ғылыми тұрғыда дәлелдеп 

жүр ғой. Ол туралы айта бермейін. �йтеуір 

жылқы мініп %скен баланың жаман 

болғанын байқамадым. Lзге қыздарым 

да, ұлдарым да ауылдан ажыраған емес. 

Ақын-жазушыларымыздың шығар-

маларын оқысаңыз, ел мен жердің қадірін, 

ауылға деген ұлы сағынышын айтқан, 

туған жердің тауын, тасын әспеттеген, 

жан-жүйкеңді елжіретіп жіберетін талай 

с%зге кезігесіз. Бірақ қазір сол жермен 

түк байланысы қалмаған секілді. Сәті 

түскенде ғана ауылына барып кететіндей 

әсер қалдырады. Ал балалары атамекенге 

тіпті жоламайтындай... 

Біздің жағдай керісінше, туған жерге 

деген жүректе жазулы тұрған сезімімізді 

шығаруға шорқақтау шығармыз, алайда 

қолымыздан келгенше іспен к%рсетсек 

дейміз. 

– «Жоғалған ұрпақ» деген с=з бар. 

мұны ешкім айтқысы келмейді. Оралда 

тәуелсіздік таңында үлкен-үлкен оқиғалар 

болды ғой. Ол кезде біз жас%спірімбіз, 

араласа алмадық. Алайда бабалардың 

қанымен беріле ме, бір «жыртық» к%ңіл 

бізде де қалды. Одан әрі қала қазақтанды. 

Бірақ сол уақыттың салқын лебі кеудемді 

әлі де мұздатады. Жоқ, бұл %кпе де, кінә 

арту да емес. Бұл болған оқиға. Біз сол 

болған оқиғаны еш жасырып-жаппай ай-

тып үйренуіміз керек. Lз атамекенімізде 

отырсақ та, санымыз аз болса қандай 

күй кешетінімізді кейінгінің де құлағына 

әбден құйып тастаған ж%н. 

Иә, бұрынғының жолымен тілі орысша 

шыққан қаншама азаматтарымыз бар. Діңі 

берік, рухы азат. Лұқпан Ахмедияров деген 

замандасымды мысалға келтіргім келеді. 

Оралда к%ше, жер-су аттарын ақырындап 

қазақыландырып жатқан кезімізде сын 

садағына алып талай мақала жазды. Кейін 

түсіністік. Ол да түсінді. 

Ел мен жерге туған тілін қайтару 

әсіреұлтшылдық емес, ол азаматтық 
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Әлемде өз дамуы барысында білім 
саласында тиімді реформалар жүргізіп, 
солардың нақты жемісін көріп отырған 
мемлекеттер аз емес. Олардың ішінде 
Финляндия, Норвегия, Германия, 
Ұлыбритания, Малайзия,  Сингапур 
мемлекеттері алдыңғы қатарда 
тұр және де олар тек өздеріне тән 
ұтымды білім жүйесін құра білуімен 
ерекшеленеді. Біз үшін осы мемле-
кеттерде тиімді жүргізілген рефор-
малардан үйренетін нәрсе – әрбір 
өзгерістерді заман талабына, халықтың 
сұранысына, тарихи қалыптасқан 
ұлттық дәстүрге сәйкестендіруге 
тырысқан. Әрбір қадамын егжей-
тегжейлі ойластыра келе, түбінде 
әр білім алушының талғамын 
қанағаттандыруға бағытталған оқыту 
бағдарламаларын жасаған. Сайып 
келгенде, олардың білім жүйесінен 
дәріс алғандар бәсекеге қабілетті, ал 
экономикасы әлемде алдыңғы қатарда 
және әртараптандырылған, шикізатқа 
тәуелділігі өте мардымсыз.  
Қазақтандық сарапшылар, білім 
саласының мамандары осы мемлекет-
тердегі білім моделін зерттеп, тиімді 
жақ тарын біздің елімізде енгізуді 
ұсынып та жүр. Мысалы, мен Норве-
гия мемлекетінің білім жүйесіне назар 
аудардым. 
Норвегия мемлекетінде келесі білім 
беру деңгейлері бар: бастапқы білім 
беру, орта білім және жоғары білім.
Мектептегі тұңғыш білім беру 1739 
жылы басталған.
1889 жылдан 7 жылдық, 1969 жылы 9 
жылдық, ал 1997 жылдан 10 жылдық 
білім беру жүйесі енгізілген.
Бұл елдің білім беру саласындағы негізгі 
реформалар 1976, 1994, 1997, 2006 
жылдары жүргізілген.
Соңғы өзгерістерге сәйкес 1-7 кластар 
– бастапқы білім беру (1-4 бастауыш – 
Lower primary stage, 5-7 аралық кезең 
– Upper primary stage деп бөлінеді) және 
8-10 кластар – Lower secondary stage 
– орта білім берудің алғашқы деңгейі 
болып белгіленді. Бастапқы білім 
алған 16 мен 19 жас аралығындағы 
кез келген азамат мектептегі жоғарғы 
сатыда (алғашқы орта білім) білімін 
жалғастыруға мүмкіндік алады. 
Мектептер тек бастапқы білім беретін 
(1-7), тек жоғарғы сатыда білім беретін 
(8-10) және толық орта білім беретін 
(1-10) болып бөлінеді. 

«Алты Алаштың баласы қосылса, төр – мұғалімдікі». Мұны Алаш қайраткері Мағжан Жұмабаев өткен ғасырда айтқан. Содан бері қанша уақыт өтсе де, бұл асыл сөз өз 
құндылығын жоғалтпады. Жыл сайын 100-ден астам мемлекетте Дүниежүзілік мұғалімдер күні атап өтіледі. Бұл – барлық мұғалімдердің, оқытушылар мен жалпы білім беру 
саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Бұл мамандық иелерінің бүгінгі мәртебесі қандай? Бұл сұрақтың жауабы – «Педагог мәртебесі туралы» Заң. Ұстаздардың құқығы, 
беделі, әлеуметтік жағдайы заңмен бекітіліп, үлкен құрмет көрсетілген соң, оларға қойылатын кәсіби талап та арта түседі. Мұғалімдер күні қарсаңында «Қазір мұғалімнің 
 шынайы мәртебесі қандай?», «Биыл күшіне енген «Педагог мәртебесі туралы» Заң мұғалімдер үшін қандай өзгерістер әкелді?» деген сауалдарға жауап іздеп көрдік.

Көктемде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты, өткен оқу жылының 
төртінші тоқсаны қашықтан оқыту форматында өтті. Бұл коронавирустың таралуына қарсы 
күрес шараларын күшейту мақсатында жасалған. Дәл сондай сақтық шараларын әлі де 
сақтау үшін 2020-2021 жаңа оқу жылы да қашықтан, онлайн оқумен басталды. Тәжірибеге 
сәйкес, онлайн оқыту бағдарламалық жүйелер мен теле-сабақтар арқылы жүзеге асырыла-
ды. Қашықтан білім беру саласында жұмыс істейтін «Bilimland», «DDaryn.online», «Күнделік», 
«Univer», «Platonus», «EduPage», БИЛ, «BTS education», «U-study» және «AGS» сынды 
ұйымдардың өкілдері және педагог-әдіскерлер, мектеп директорлары мен оқу ісі жөніндегі 
орынбасарлары және ЖОО проректорлары бірігіп, арнайы жұмыс тобын құрды. Бұл топ 
қашықтан білім беру мен онлайн сабақтар өтуге мұғалімдер мен оқушыларды дайындауға 
күш салып отыр. Міне, осындай біріккен күштің нәтижесінде бүгінде барлық білім алушы-
лар онлайн оқып жатыр. Бұл жағдай еліміздегі ұстаздар қауымының қадірін арттыра түсті. 
Баласын үйде оқытып, әбігерге түскен әрбір ата-ана жағдайдың тезірек оңалып, балалардың 
ұстаз алдына барып оқуын тілейтіні рас. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Роза СЕКСЕНОВА, 
Абай атындағы РММИ 
директоры, Алматы қаласы:

– Мұғалімнің мәртебесі қай мемлекетте, қашан 

да жоғары болуы керек. Тәуелсіз еліміздегі бүгінгі 

мектептің басты міндеті – оқушыны оқуға, ойлануға, 

болашақ тағдырын жете танып, білуге үйрету екені 

айқын. Қазіргі таңда мұғалімнің мәртебесіне  рухани  

жағынан, Заң жүзінде де ерекше к%ңіл б%лінуде. 

�рі мұғалімге жүктелген талап та жоғары. Lскелең 

ұрпақты тәрбиелеп, білім беретін маманға %ркениетті 

елдер аса құрметпен қарайды. Мұндай к%зқарасқа біз 

де қол жеткіздік. Сондықтан да тәуелсіз Қазақстанда 

мұғалімге деген құрмет жыл сайын артып келеді деп 

сенімді жауап бере аламын. С%зімнің дәлелі – биыл 

күшіне енген «Педагог мәртебесі туралы» Заң.  

«Педагог мәртебесі туралы» Заңның 4-бабына 

сәйкес Қазақстан Республикасында педагогтің 

 ерекше мәртебесі танылады, бұл оның кәсіптік 

қызметін жүзеге асыруы үшін жағдайды қамтамасыз 

етеді. Заңда педагогтің әдебі, кәсіптік қызметін 

жүзеге асыру кезіндегі құқықтары, педагогті 

материалдық және материалдық емес қамтамасыз 

ету, т.б. мәселелер қамтылған. 

Бірінші, материалдық емес ынталандыруға 

тоқталайын.  Педагогтің аса үздік жетістіктері және 

Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі 

үшін оған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

наградалары туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сәйкес мемлекеттік наградалар, оның ішінде 

«Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағы 

беріледі. Бұл атаққа ие болған педагог республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы 

жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық 

есептік к%рсеткіштің 1000 еселенген м%лшерінде 

біржолғы т%лем алады. Сонымен қатар Заңға сәйкес 

педагог білімін жетілдіріп отыруға, қайта даярлау 

курстарынан %туге, біліктілігін мерзімінен бұрын 

к%теруіне болады.

Екіншіден, Заңда педагогті материалдық ынталан-

дыру к%зделген. Заң аясында педагогтерге адал еңбегі 

және %зінің кәсіптік міндеттерін үлгілі орындағаны 

үшін ұйымның ішкі тәртіп қағидаларында к%зделген 

к%термелеулер қолданылады. Білім беру саласындағы 

уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша білім 

алушылар мен тәрбиеленушілер арасындағы халық-

аралық олимпиадалардың, конкурстардың және 

спорттық жарыстардың жеңімпазын, жүлде герін 

дайындаған педагогке тиісті мемлекеттік білім беру 

ұйы мының қызметі бойынша үнемдеу есебінен 

үш лауазымдық айлықақы м%лшерінде біржолғы 

сыйақы т%ленеді. Жергілікті атқарушы органдар 

біржолғы сыйақы т%лей отырып немесе онсыз, жергі-

лікті ерекшелік белгілері мен құрметті атақтарды 

тағайындау және ынталандырудың %зге де нысандары 

арқылы, оның ішінде Қазақстан Республика сында 

белгіленген мерекелік күндерге орай педагогтерді 

к%термелеудің қосымша шараларын белгілеуге 

құқылы. Жыл сайын республикалық бюджет қара-

жаты есебінен «Үздік педагог» атағын иеленушіге 

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 

м%лшерде және тәртіппен сыйақы т%ленеді.

МҰҒАЛІМ МӘРТЕБЕСІ – ҚОҒАМ АЙНАСЫ

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

ОРТА БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

Бастапқы білім деңгейі 1-ден 7-класқа 

дейін созылған, сол 7 жыл бойы балаларға 

1 мұғалім сабақ береді. Балалар мектепке 6 

жастан барады. Оқу бағдарламасы баланың 

жалпы дамуы үшін ғана жасақталған. 

Мысалы, әріптерді үйреткенде олардың 

мән-мағынасын ерекше түсіндіріп, мысал-

дармен қанықтырып, әрбір әріпті үйренуге 

кемінде 1 апта уақыт жұмсалады. Осы-

лайша 1 жыл бойы тек әріптерді үйренсе, 

ал 3-класқа дейін арифметикадан тек алу 

мен қосу, ал к%бейту мен б%луді тек 3-4 

кластарда %теді (кеңестік дәуірде бізде де 

әліппені 1 жыл үйретуші еді, ал қазір 4 айда 

аяқтайды).

Бастапқы деңгейде балалардың қандай 

да бір құқықтарын шектеуге жол бер-

меу %те қатаң қадағаланады. Мысалы, 

үй тапсырмасы %те аз беріледі, оқушы 

тақта алдына шығып сабақ айтпайды, 

Айбар АБАЙҰЛЫ, 
Талапкер орта мектебінің 
тарих пәні мұғалімі
Ақмола облысы:

– Мұғалімнің мәртебесін 

шынайы анықтайтын  фактор 

– оқушының мұғалімнен алған 

б і л і м і .  Б і л і м  с а л а с ы н д а ғ ы 

 реформалар осыған басымдық 

бергенде ғана мұғалімнің шынайы мәртебесі анықталады. 

Қазір жалпы орта білім сапасы мұғалімнің оқушыны 

тоқсандық бағалауына негізделген статистикалық 

мәліметпен %лшенеді. Бірақ бұл жерде субъективті әртүрлі 

әсерлер болғандықтан оны нақты шынайы мәліметке 

жатқызуға келмейді.  Дегенмен, мұғалімнің қазіргі жағдайы 

бұрынғыдан к%п жақсарды деп айтуға болады. Оған әсер 

 еткен Айман Сағидулла, Мейіржан Темірбек сынды 

белсенді мұғалімдердің ақпарат құралдары арқылы мұғалім 

мә селелерін %ткір айтып, қоғамның назарын аудартуы, 

мұ ғалім үніне құлақ асқан қазіргі БжҒ министрі Асхат 

Аймағамбетовтің к%птеген жұмыстары екенін білеміз. 

Мұғалім толық мәртебеге білім саласындағы білім мен білік-

тілік сапасы шынайы анықталған уақытта ғана ие болады.

«Педагог мәртебесі туралы» Заң мұғалімдерге серпіліс 

әкелді. Мұғалімнің құқы арнайы заңмен қорғалатын бол-

ды деген ақпарат мұғалімнің қоғам алдындағы еңсесін бір 

к%теріп тастағаны анық. Ал заңда к%рсетілген мұғалімнің 

құқығы «Білім туралы заңда», «Еңбек кодексінде», т.б. 

заңдарда да бұрыннан бар болатын. «Педагог мәртебесі 

туралы» Заң да осы заңдар қатарында жатып қалмауы үшін 

мұғалім %з құқығын заңмен қорғай білуі маңызды. Ол үшін 

мұғалім мектептегі басты тұлғаға айналып, мұғалімнің 

оқушыға сапалы білім беруіне барлық жағдай жасалынуға 

тиіс. 

Марат ҚАНИ, 
Ақшұқыр 
мектеп-лицейінің 
қазақ тілі 
мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі 
Маңғыстау 
облысы:

– Мені кейде «мұғалім мәртебесін қалай 

түсіріп алдық?» деген сұрақ мазалайды. Иә, 

министр Асхат Аймағамбетовтің бүгінгі 

таңда жасап жатқан реформаларын кемел 

келешекке жетудің бастамасы десек бола-

ды. Жалғыз менің емес, оған ұстаздардың 

к%бі дән риза. Кездестіріп қалған қай 

мұғалімнен сұрасаңыз да қазіргі %згерістер 

жайлы жылы пікірлер айтатыны с%зсіз. 

Ескі айдың бітіп, жаңа айдың басталатын 

шағын қазақ «%ліара» дейді екен. Қазіргі 

қазақстандық педагогтардың шынайы 

мәртебесі – осындай. 

Аталған заң мұғалімдердің %міріне оң 

%згеріс әкелді. Бірінші, жаппай қағазбас-

тылықтан құтқарды. Енді болмайтын бір 

құжат үшін аудан мен облыстан сабылып 

келетін комиссияның жолы кесілді. Екінші, 

еңбекақы мәселесі шешілді. Үшінші, аш-

қанның алақанында, жұмғанның жұды-

рығанда жүретін дәурен %тті. Дегенмен, 

еліміздің әрбір түкпірінде кейбір мектеп 

басшыларының жаңа тәр тіпке бейімделе 

алмай жатқанын білеміз. Мұғалімнің кәсіби 

қызметіне деген адалды ғына, теориялық 

білімінің тазалығына қара май, қалтасына 

қарайтындардың бары рас. Олардың да 

«күні» с%нетініне сенеміз.

Қашықтан оқу тағы да мұғалімдердің 

 шынайы мәртебесін анықтап берді деп ойлай-

мын. Балаға білім беру, үйрету ата-аналарға 

үлкен салмақ түсіріп жатыр. Экранның арғы 

бетінде отырған балаларға сапалы білім беру 

жолында менің әріптестерім аянып қалып 

жатқан жоқ. Жасы да, жасамысы да жаңа 

технологияларды тез игеріп, әртүрлі плат-

формаларда сабақ жүргізуге бейімделіп кетті. 

БІЛІМ БЕРУДІҢ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ 

кең дамыған: мүмкіндігі шектеулі балалар 

басқа балалармен бір сыныпта отырып 

сабақ оқиды. 

Қазақстандық білім деңгейлерінің 

ішінде Норвегияда жоқ мектепалды даяр-

лық деген саты бар. Егер осы сол түстік 

елінің тәжірибесінің жақсы жақ та рын 

алып, 1-3 класқа дейінгі оқу бағдар ла-

масын жеңілдетсек, мектепалды даярлық-

тың еш қажеті болмайды. 

К5СІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ ЖҮЙЕСІ

Норвегияда білім жүйесіне жүргізген 

1994 жылғы реформадан кейін толық 

орта білімді аяқтаған оқушы кәсіби 

мамандық алып шығатын болды. Ол үшін 

10 жылдық мектепті (толық емес орта 

білім) бітірген оқушыға 3 бағыт бойынша 

таңдау мүмкіндігі беріледі: 

1-бағыт – жалпы білім беру, оқушы-

ларды жоғары оқу орнына түсуге дайын-

дайды; 

2-бағыт – әртүрлі  мамандықтар 

 бойынша кәсіптік-техникалық оқыту;

3-бағыт – қысқартылған бағдарлама 

бойынша оқу.

Осы 3 бағыттың біреуін таңдау құқығы 

оқушыға он жылдық мектепті бітір-

геннен кейін 1 жыл ішінде сақталады, ал 

мүгедектер үшін – 3 жыл.

Кәсіби бағдарын таңдау жұмыстары 

мектептерде 9-10 сыныпта басталады, сол 

кезде оқушылар 15 Базалық курстардың 

ішінен %здеріне біреуін таңдайды. Олар: 

«Жалпы білім беретін бағыт», «Театр», 

«Спорт және дене тәрбиесі», «Меди-

цина және әлеуметтік жұмыс», «Lнер», 

«Дизайн және қол%нер»,  «Қонақүй 

қызметі, қоғамдық тамақтану», «БАҚ 

және телекоммуникациялар», «Құрылыс», 

«Lндірістік құрылыс»,  «Электротехника», 

«Металл %ңдеу және слесарлық іс», 

«Полимерлерді %ңдеу», «Ағаш %ңдеу және 

столярлық іс», «Сауда менеджменті»,  

«Ауылшаруашылығы, балық аулау, 

орманшылық». 

«EDTECH» Халықаралық білім орталы-

ғының зерттеулеріне сәйкес отандық 

мектептердің 10-11 класс оқушылары екі 

жыл бойы Ұлттық бірыңғай тестілеуге 

дайындалатынын, ал университеттер 

1-курс студенттерінің 70% мамандықты 

ОРТА БІЛІМ 

Ғұлама әл-Фарабидің мына қанатты 

с%зін әрбір мектеп мұғалімі жақсы біледі: 

«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 

қас жауы». Мектеп – қоғамнан тыс %мір 

сүре алмайтын әлеуметтік институт. 

Орта білімді аяқтаған түлек қоғамның 

 рухани %міріне не әкелуде? Тәрбие берудің 

мектептік компоненті бүгінгі заман 

дамуының негізгі трендтеріне сай келе ме? 

Ұрпақ тәрбиесінің жаңа Концеп-

циясын (Тұжырымдама) дайындайтын 

кез келді. Қазақ халқының әділдікті, 

адамнан б%лінеді, бір жыртқыш хайуан 

қисабына қосылады» (отыз сегізінші қара 

с%з) дейді Абай. 

Осылайша, қазақтың ұлттық педаго-

гикасына асыл арна болып қосылған Ұлы 

ақынның қара с%здері, еліміздің кемел 

келешегінің мектеп қабырғасындағы 

сапалы білім және саналы тәрбиемен 

қалыптасатынына ерекше к%ңіл аудар-

тады. 

�бу-Насыр әл-Фарабидің филосо-

фиялық туындыларынан бастап, Ұлы 

Абайдың шығармалары мен дана халқы-

мыздың осы күнге эпостық әдебиетпен 

Ұлы Абайдың %мірлік философиялық 

ұстанымында да «Атаңның баласы  болма, 

адамның баласы бол... жақсы к%пке 

ортақ, пайдаң еліңе, халқыңа тисін» деген 

гуманистік ой-пікір болды емес пе. 

Қазақ халқының ғасырлар бойы 

жинаған баға жетпес гуманистік идеяла-

рын білім жүйесіне енгізетін уақыт жеткен 

тәрізді, ол үшін мектеп бағдарламасында 

гуманитарлық пәндердің мазмұнын 

кеңейтуді қолға алған қазіргі заман 

 талабы. 

Айталық, %зім химия пәнінің мұғалімі 

ретінде, мектеп бағдарламасынан мына 

тақырыптарды азайтып  немесе толық 

алып тастауды құптар едім: «Электролиттік 

д и с с о ц и а ц и я  т е о р и я с ы » ,  « Т е р м о -

динамика негіздері», «Мұнай %ндіру», 

«Қышқылдар мен тыңайтқыштар %ндіру», 

«Кірпіш %ндіру», «Домна пеші» және 

т.с.с. Осы  саланы таңдаған балалар бұл 

тақырыптарды тереңдетілген кластар-

да, колледждер мен университеттерде 

оқығаны ұтымды. Ал олардың орнына 

 химия пәнінің жалпы білім стандар-

ты адам %міріне күнделікті қажеті бар 

тұрмыстық химиямен толықтырылса құба-

құп. Осындай к%зқарас физика мен био-

логия пәндері бойынша да болса деймін.

Дене тәрбиесі пәнін жаңа мазмұндық 

деңгейге к%теріп, ұтқыр бағдарламалар 

әдісімен құрылғаны абзал. Германиядағы 

тәжірибеге сүйенсек, 5 күн сабақ кезінде 

емес, сенбі-жексенбі күндері ауыл, 

қаладағы спорт кешендерінің әлеуетін 

тиімді пайдалану арқылы дене тәрбиесі 

пәнінің жаңа стандартын дайындаған 

абзал. Себебі қазіргі мектеп спортзалдары 

сын к%термейді: оқушылар сыймайды, 

суға шомылу б%лмелері жұмыс істемейді, 

алқынған, терлеген күйі оқушылардың 

келесі  сабақтарды жалғастыруы – 

дәрістің сапасына кері әсерін тигізетінін 

мұғалімдер жақсы біледі. Сонымен қатар 

қыруар қаржыға бой к%терген зәулім спорт 

кешендері балалар үшін қолжетімді болар 

еді, осы саладағы жекелік-мемлекеттік 

әріптестіктің (ГЧП) дамуына да ерекше 

серпін беріледі.

ТОҚСАНДЫҚ 
ОҚУЛЫҚТАР ЖҮЙЕСІ

Оқушы с%мкесінің ауыр салмағы – 

%скелең ұрпақ денсаулығына орны тол-

мас әсер келтіретіні ж%нінде ғалымдар 

дәлелдеп,  дабыл қағып жүр.  Мем-

лекет басшылығы бұл мәселеге білім 

функционерлерінің назарын бірнеше 

рет аударғаны мәлім.  Осы орайда, 

педагогикалық тәжірибеде тоқсандық 

оқулықтар енгізу идеясы бой к%тере 

 бастады. Яғни оқушы мектепке тек 2 кітап 

апарады: қоғамдық-гуманитарлық және 

жаратылыстану-математикалық бағыттар 

бойынша. Осылайша, әр тоқсанға 2 

кітаптан, жыл бойына оқушы кітапханадан 

тек 8 кітап алатын болады. Бұл идея жүзеге 

асса, оқушы мектепке күніне 6 кітап 

 тасымайды, зіл с%мке к%теруді ұмытады, 

денсаулығы сақталады. 

Қорыта айтқанда, отандық білім 

саласы ашық, жүйелі және пәрменді 

%згерістер күтеді. Біз – бүгінгі ұрпақ, 

білім берудің ешкімге ұқсамайтын %зіндік 

қазақстандық моделін қалыптастыруды 

келер ұрпақтың еншісіне қалдырмай, іске 

қазір кіріскеніміз маңызды деп ойлаймын. 

Қаныбек ЖҰМАШЕВ, 
ҚР Білім беру ісінің үздігі 

ҰСТАЗДЫҚ ЕТКЕН ЖАЛЫҚПАС...

қысқартылған курстарда да мамандық 

алуға мүмкіндігі бар. 

Осындай оқу тәжірибелеріне қатысып, 

%здерінің %ндірістік базасын колледждерге 

пайдалануға берген %ндірістік мекемелерге 

мемлекеттен арнайы қолдау қаржы (дота-

циялар) т%ленеді.

Барлық тәжірибеден %ткен оқушылар 

арнайы емтихан-тест тапсырып, маман-

дығы бойынша біліктілік сертификатын 

алады және ол сертификат Норвегия 

мемлекеті аумағында жұмысқа тұруға 

мүмкіндік береді. 

Осы жоғарыда аталған әрбір сатыдағы 

оқу толығымен мемлекет есебінен жүреді, 

яғни ақысыз. 

Жалпы Норвегияда еңбек нарығын 

білікті жұмысшы мамандармен қамта-

масыз ету білім саласының басыңқы 

бағыты болып есептелінеді. 

Міне, білім берудің Норвегтік моделі 

қысқаша осындай.

Қазақстандық білім жүйесімен салыс-

тырып к%релік.

�уелі отандық кәсіптік білім беруге 

тоқталайық.

Біріншіден, %ндірістік тәжірибеден 

(прак тика) %ту тетіктерінде жұмыс беруші-

лерді бұл үрдіске қызықтыру қарал маған. 

Яғни ең басты мәселені – практикаға 

оқушыларды қабылдауға мекемелердің 

құлқын (мотивация) арттыруды шеше 

алмай келеміз.

Е к і н ш і д е н ,  к о л л е д ж е р д і ң  о қ у -

материалдық базасы тым жұтаң және 

%ндірістен артта қалып қойған. Ең жаңа, 

тың идея мен инновациялар негізін-

де жасақталған қондырғылардың кіші-

рейтілген моделін немесе тек интерактивті, 

яғни компьютерлік баламасын ғана к%руге 

болады.

Үшіншіден, %ңірлерде колледжер 

желісі аз. Мысалы, Норвегияның 200 

мыңға жуық тұрғыны бар Ставангер 

қаласында 32 колледж бар, ал %ндірісті 

аймақ Маңғыстау облысында барлығы 27 

колледж (704 мың халқы бар).

Т%ртіншіден, колледжерге сабақ беру 

үшін %ндірістен білікті мамандар тартудың 

тиімді тетіктері к%зделмеген. Норвегияда 

оқу орындарына дәріс беруге %ндірістен 

ең мықты және білікті мамандар ғана 

шақырылады, сәйкесінше бұрынғы 

жұмысындағы жалақысы сақталады. 

тақпақтар жаттау мүлдем берілмейді десе 

болады.  Сонымен қатар химия, физика, 

дүниежүзілік тарих, к%ркем әдебиет және 

т.с.с. пәндер тек 8-кластан оқытылады. 

Жүйенің осылайша құрылуы – бала-

лар  дың еркін, тәуелсіз %суіне, олардың 

жас санасын алуан түрлі, болашағына еш 

қажет болмауы мүмкін дәрістермен тол-

тырмауды мақсат етеді. Ал үй тапсырма-

сын орындамады деп оқушының к%ңілін 

бұзу және кластастары алдында тақтаға 

шығарып ұялтуды норвегтер баланың 

құқығына нұқсан келтіру деп есептейді. 

Сонымен қатар инклюзивті білім беру 

ата-анасының нұсқауымен таңдағанын 

айтқан. Яғни қазақстандық жалпы орта 

білім беру жүйесінде кәсіби бағдарлаудың 

жеткіліксіз екендігін к%реміз.

Осы Базалық курстарды үздік аяқта-

ғандар мамандығы бойынша тереңдетілген 

курстарға жіберіледі. 

Осылайша, 9-10 кластарда оқушы 

алғашқы кәсіби шыңдалудан %теді + 1 

жыл %ндірісте тәжірибеден %теді (стипен-

дия алады), с%йтіп мамандық иесі болып 

шығады. Ал егер орташа жалақы т%лейтін 

тәжірибені таңдаса – онда 2 жыл %ндірісте 

болады. Сонымен қатар кез келген оқушы 

даналықты, білімге құштарлықты, бауыр-

мал  дылықты, кішіпейілділікті және 

іскерлікті ерекше пір тұтатын текті мінез-

құлқы (менталитеті) мен мыңжылдық 

дәстүрлері жаңа тұжырымдаманың негізгі 

арқауы болуы тиіс. 

Ұлы Абай жастардың бойындағы 

кемістіктерді, арсыздық пен ұятсыздықты, 

д%рекі надандықты тәрбие мен білім 

арқылы жоюға үндеді. Ақын ол үшін 

қазақ балаларын оқытатын мектептерді 

к%бірек салуды жақтады: «Балаларды ата-

аналарынан алып, мектепке беру керек, 

олардың біразын мамандықтың бір түріне, 

біразын басқа мамандықтарды игеруге 

бағыттау керек. Мектептерді к%бейту 

қажет, оларда тіпті қыздар да оқитын бол-

сын» (қырқыншы қара с%зі). 

«Күллі адам баласын қор қылатын үш 

нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. �уелі 

надандық, екіншісі – еріншектік, үшіншісі 

– залымдық деп білесің. Надандық – 

білім-ғылымның жоқтығы, дүниеде 

ешбір нәрсені оларсыз біліп болмай-

ды. Білімсіздік – хайуандық болады. 

Еріншектік – күллі дүниедегі %нердің 

дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, 

ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан 

шығады. Залымдық – адам баласының 

дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, 

жеткен мол рухани қазынасын, оқыту 

тіліне қарамай, барлық білім ордала-

рында дәріптеу – қазақстандық қоғамда 

дүниетанымның жаңа парадигмасын 

айқындап, шынайы біртұтас ұлттық 

(қазақстандық) сананың қалыптасуына 

алғышарттар жасар еді. Ұлы Абайдың 

тілі – мемлекеттік тілдің де мәртебесі 

асқақтап, мінсіз қажеттілігі туындап, 

лайықты құрметке ие болары с%зсіз. 

Айтылғандардың негізгі  идеоло-

гемасы мен нақты бағыттары Тұңғыш 

Президентіміз, Елбасы Н.�.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында мазмұнды 

баяндалды, ендігі жерде жүзеге асыруды 

қолға алуымыз шарт. 

Дамыған Жапония, Корея, Норвегия, 

Германия, Израиль елдері де осы жолмен 

жүріп %ткені тарихтан мәлім.

БІЛІМ БЕРУДІҢ 
СТАНДАРТТАРЫ

«Техникалық революция» мен советтік 

идеологияға бейімделген бағдарламалар 

%зектілігін жоғалтты, қазіргі қоғамда 

гуманистік құндылықтармен сусындаған 

әлеуметшіл жастарға деген қажеттілік 

басым екендігін %мір к%рсетіп отыр. 

Азаматтың суреті
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ұбан Молдағалиев қазақ арасында туу туралы куәлік дағдыға кірмеген заманда дүниеге келді. Сондықтан қай жылы 
кіндігі кесілгенін білгенімен, шар етіп пәни жалғанның есігін ашқан күнін нақпа-нақ анықтауы қиынға соқты. Тіпті алдыңғы 
үш перзентін жер қойнына тапсырған байғұс анасы Зеріп те кенже ұлының қай сәтте «тар құрсағын жарып, тас емшегін 
жібіткенін» жадынан өшіріп алыпты. Сұрайтын әке тағы жоқ – мұның қызылшақа сәби шағында бақиға аттанған. О ба-
стан маңдайына жазылып, пешенесіне бұйырған нәрсе шығар, төлқұжат аларда анасымен ақылдаса отырып, Жұбан өзінің 
«туған күнін» өзі таңдайды. Онысы жай ғана дата емес-тұғын. 1920 жылғы 4 қазанда ресми түрде Қазақ советтік социалистік 
автономиялық республикасы құрылғаны белгілі. Міне, сол межені қазық тұтқан бозбала «автономияның» алдына түспей, 
өзінің туған күні етіп 5 қазанды белгілейді. Осыдан арқаланған ол өмір бойына «мен – республиканың құрдасымын» 
деп жырлап өтті. Қазақ республикасы уақытындағы ұлтының адал ұлдарының бірі болды. Тәңірінің жарылқауы мен әлгі 
«құрдастықтың» қуаты ұлы майданнан аман оралған, өз сөзімен айтқанда, «еңку-еңку жер шалған, егеулі қалам қолға 
алған» оққағары бар ақынды «Мен – қазақпын» деп жарияға жар салатын мезгілге жеткізді. Күндердің күнінде келімсек бас-
шы Колбиннің алдында: «Мен – қазақпын. Өз халқымды мақтан етемін» деп тағы да нықтап, нығырлап айтқызды. Өмірі мен 
өлеңі өзектесе өрілген, қайраткерлігі мен қаламгерлігі қапысыз қауышқан ердің сойына елі сондықтан сүйінеді. 

«Тілін тауып, жанын 
ұқтым баланың...»

Т Ұ Ғ Ы Р Л Ы  Т Ұ Л Ғ А

Жұбан Молдағалиевтің 1964 жылдың 

к%ктемінде соңғы нүктесі қойылған «Мен 

қазақпын» поэмасының бастауында 

сұрапыл соғыс жылдарында жазылған 

«Қазақ» атты %леңінің тұрғанына қазір 

басқа түгілі, әдебиеттанушылардың %зі 

назар аудара бермейді. Ұзақ мезгіл суыр-

масында жатып қалған бұл шығармасы 

ж%нінде ақын былай депті: «Кейін мен 

оны 1949 жылы шыққан «Жеңіс жырлары» 

атты тұңғыш жинағыма да кіргізгенім жоқ. 

Бірақ оны ұмытқан да емеспін. Ақыры 

«Мен қазақпын» дастаны дүниеге келді. Ал 
осының бірінші басқышы сонау соғыс �ртінде 
туған �лең сияқты к�рінеді. Сондықтан 
мен оны архивте сақтауды обалсынып, 
шығармалар жинағына енгізуді ұйғардым. 
�рине, біраз ықшамдап, редакциялауға 

тура келді». С%йтіп, аталған жыр туынды-

сы Жұбанның 1981 жылы жарық к%рген 

үш томдық шығармалар жинағының 

алғашқы кітабына тұңғыш рет енді. 

Ақын бастапқыда жанашыр жұртшы-

лыққа «%леңнің ниеті к%бірек ұнаған 

 болуы керек» дейді. Бүгінгі күні «ниет» 

 деген с%здің ар жағынан Жұбанның 

%леңінде %з ұлтын дәріптеп-дәрежелеу 

мақсаты меңзелгенін түсіну қиын емес. 

«�рине, біраз ықшамдап, редакциялауға 

тура келді» дегенінен де цензураның 

 жайын жұмбақтағанын оңай ұғынамыз. 

Сонымен, Жұбанның «Қазақ» атты 

%леңі ең әуелі %зі қызмет еткен, Солтүстік-

Батыс майдандағы қазақ жауынгерлерінің 

«Отан үшін» газетінде 1943 жылы басылды. 

К%п ұзамай Алматыға іссапармен жолы 

түскен ол бұл %леңін майдангер ақын 

�бу Сәрсенбаевқа к%рсетеді. Содан соң 

іле-шала Сәбит Мұқановтың қолына 

тиіп, Қазақстан Жазушылар одағында 

оқылады және республикалық радиодан 

беріледі. Мұнымен қоймай, к%птің к%ңілін 

к%ншіткен %леңді «Социалды Қазақстан» 

газеті мәдениет б%лімінің меңгерушісі 

Мұқан Иманжанов %зі жұмыс істейтін 

басылымның бетінде жариялайды. «Қазақ» 

%леңінің қысқаша сюжеті мынадай. Ақын 

майданның алғы шебінде «қара сұр, қатал 

пішінді, жазық жауырын, сом дене», омы-

рауында қос ордені бар сотқар солдатты 

кезіктіреді. Қазақ екенін бірден тани тұра, 

«кімсің?» деп әдейі орысша сұрайды. 

Анау шамданып: «Қазақты әлі білмейтін 

қайдан шыққан надансың?» деп ызғарлана 

с%йлегенде, отты к%зі %ңменінен тесіп 

%теді. Бұл да пәтінен қайтпай: «Бос 

шіреніп, сызданғанша, ж%ніңді айтсайшы» 

деп жүре қатарласқанда, намысқой жауын-

гер жігіт %з ұлтының жақсысын түгендей, 

тізбелей ж%неледі. С%з қайырымдарын 

«Ол – қазақтың баласы», «Ол – қазақ, 

менің ер-халқым», «Ол – қазақтың ер елі» 

деген тіркестермен түйіндеп отырады. 

�ріде Исатай, Махамбеттен қозғап, беріде 

Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин, 

Т%леуғали �бдібеков (397 фашистің к%зін 

жойып, екінші дүниежүзілік соғыстың 

ең үздік 20 мергенінің сапына кірген, 

әзірше толық мойындала қоймаған 

қаһарманымыз) туралы мақтанышпен 

толғайды. 

Қазақтың мен де бірімін,
Сүйемін туған халқымды,
Досқа – құл,
Жауға ірімін,
Білемін, иә, нарқымды, – деген ол: «Ал 

%зің кімсің, ағайын?» деп бір аялдағанда, 

«Мен де сендей қазақтың баласымын» 

дейді күле жауап берген ақын. «А, мені 

сынамақ болған екенсің ғой, жырын-

ды журналисім» деп солдат та ағынан 

Ұ
стаз болу – адам бойындағы 

ұлы қасиет. Жас ұрпаққа білім 

беруден қадірлі мамандық жоқ. 

Мұғалім – шәкірт бойына жақсылық пен 

ізгілікті сіңіретін тұлға. 

Осыдан Х ғасыр бұрын әйгілі ғұлама 

ғалым әл-Фараби: «...ұстаз тарапынан 

 барынша ынталық пен табандылық 

қажет. Lйткені бұлар, жұрт айтқандай, 

тамшымен тас тесетін бейне бір су тәрізді» 

деп тегін айтпаса керек.

Ұстаз шәкіртін %мірге баулушы, оған 

%мірлік азық боларлық пайдалы білім 

мен жанына ізгіліктің нәрін егуші, жақсы 

мен жаманды, обал мен сауапты үйретіп, 

адамгершілік қасиеттерді сіңіруші, %зінің 

тәжірибесімен б%лісетін жанашыры әрі 

ақылшысы. Жас ұрпақ болашағымыз 

 десек, сол жас жеткіншектердің  саналы 

азамат болып %суіне бірден-бір қызмет 

етіп жүрген мұғалімдер, ұстаздар дер 

едім. Дәл сондай ұстаздардың бірі – 

Сұлтанбекова Райхан Бергентайқызы.

Мұғалім мамандық болса, ұстаздық – 

қасиет. Бойыңа қуат, жаныңа жігер беріп, 

%рге сүйрейтін де осы қасиет екен.

жарылады. Екеуі құшақтасып, к%ріседі. 

Тебіренген ақын:

Болды-ау деп уақыт аз-ақ тым,
+кініп кейін аттандым.
Мен де бірі қазақтың
Болғаныма мақтандым, – деп %леңін 

аяқтайды. Соғыстан соңғы «ұлтшылдыққа» 

қарсы науқан Жұбанның бұл %леңінің 

қайтадан, оның %зінде түзелген яки 

күзелген күйінде жарық к%руін 38 жылға 

шегеріпті. Есесіне, баспаға жіберілмес 

бұрын, алты ай бойына «қырағы к%здердің» 

суыққабақ сүзгісінен, ерекше елегінен 

%ткен «Мен қазақпын» поэмасы алаш 

игілігіне айналды.

Бұл поэманың к%ркемдік кестесіне, 

суреткерлік стихиясы мен  сарынына, 

 тынысы кең, тегеуріні күшті с%з түйдек-

те ріне үңілсек, Ілияс Жансүгіров сара 

соқ пағын салған эпикалық дәстүрдің 

тақ тайдай даңғылына табан тірегендікті 

к%реміз.

Жұбан Молдағалиев: «Lз басым ең 

алғаш «Сұлушашты» (Сәбит Мұқановтың 

дастанын айтып отыр. – А.Ш.) жүрегіме 

қысқам, соған «түнегем» дейді. Бірақ 

бұл шәкірттік шақтағы әуелгі әсерлерін, 

алғашқы адымдарын ғана аңғартады. 

Lйткені 1935 жылы оның қолына к%к-

жасыл мұқабалы, сыртында «Күй» деген 

алтын түстес жазуы бар кітап іліккенде, 

дүние т%ңкеріліп түскендей күй кешеді. 

Ілияс %леңдерінен құмарта, құныға су-

сындайды.  «Сол ғажайып жырлар 

арқылы мен ақын бейнесін де к%зіме 

елестеттім. Ол маған бір аңыз адамын-

дай к%рінді. Асқан жүйрік те, керемет 

күйші де, арқалы ақын да – қысқасы, 

бәз-бәрі «мен – Ілияс Жансүгіровпін» 

деп тұрғандай болды. «Шіркін, соның 

аруағына түнер ме еді!» деп те ойладым 

мен» деп жазды Жұбан кейіннен. Ендеше, 

қаламгерлік қолтаңбасын айқындағанда, 

оны Ілиястың «аруағына түнеген» ақын 

деген абзал.

«Мен қазақпын» поэмасындағы ұдайы 

қайталанатын «мың %ліп, мың тірілу» 

мотиві – қатпар-қабатында байырғы 

ми фологиялық таным-түсінік жатқан, 

тіршіліктегі қайта түлеуді, қайта тыныс-

тауды білдіретін поэтикалық пайым. Ақын 

оны қазақтың тарихы мен тағды рына 

тереңінен телігенде айрықша эмо цио-

налдық, экспрессивтік қуат %ріс ашқан.

Д а ң қ т ы  п о э м а н ы ң  т ұ т а с  т і н і н , 

жұмыр желісін құраған ішкі иірімдер, 

кәнігі оралымдар Жұбан Молдағалиев 

шығармашылығының бүкіл %не бойын-

да ширыға шашырап, жайыла ж%ңкіп 

жатқан тәрізденеді. Мысалы, кезеңдік-

коньюктуралық белгі-бедерлерден аршып 

алғанда (кеңестік поэзияны онсыз елес-

тету де мүмкін емес), атамекенге аялы 

к%зқарас, %мір %згерістерін елдік тұрғыдан 

топшылау, баһадүрлік рухты барлау – 

оның %ршіл, %жет жырларының %зекті 

%рімдері.

Т а р и х  т а ғ ы л ы м ы н а  ж ү г і н с е к , 

 метрополия тарапынан тыйым салынған 

тұстарда да отарланушы ортада ұлттық 

ұғымдар тығыла-тасалана, %ңін %згерте 

күн кешіруін тоқтатпайды екен. Кеңестік 

кезеңдегі қазақ %леңінде кіндік кескен 

%ңірдің жиі к%термелене, к%ріктендіріле 

жырлануында сондай сыр бар. �сіресе 

ХХ ғасырдың 60-80 жылдар поэзиясында 

туған жер культі әбден тұрақ тепті.

Жұбан Молдағалиевтің жырнамасы да 

бұл үде-үрдістен тысқары тұрған жоқ.

«Туған жер» мен «Ана» тақырыптарын 

жиі жырлаған ақын шығармашылығында 

осы екі образдың бара-бара %зара кірігіп 

кетуінде бір заңдылық барлығы зайыр. 

Оның туындыларындағы тарихи-мәдени 

архетип – «Жер-Ана» бағзыбейнесінің 

ілуде-бір емес, ұдайы ұшырасып отыра-

тындығы да – қаламгердің дүниетаным 

тұтастығының және саналы суреткерлік 

ұстанымының белгісі. 

Мысалы, Жұбан «Жер мен әйел» 

атты философиялық пайымға толы 

%леңінде: «Жер демекші, о да – Ару, ол 

да – Ана, �йелге тең теңеу болса, сол 

ғана» деп,  сонау Адам Ата, Хауа  Анадан 

бері қарайғы тіршіліктің құрсағы – 

Жердің сұлулық  сипатын, жаратушылық 

күшін, жарылқағыш мінезін, тылсымдық 

құдіретін әйел затымен сегіз шумақ 

 бойына салғастыра суреттейді. Lлеңнің: 

«Мен әйелге тәңі рім дей табынам...» деген 

алғашқы тарма ғындағы тұжырымның 

тылсымын осындай қарым-қатынас 

арқылы ашады, яғни қорытынды қисынға 

саятыны: �йел де – тәңірі, Жер де – 

тәңірі. Бұл туындыда ақын жиһандық 

Жер туралы толғанады ма, жоқ оның 

бір мүйісін ғана ишаралайды ма дейтін 

мәселе к%мескі күйінде қалған. �ркім 

мұндай бейтараптықты %з қалауынша, %з 

қорытуынша саралап-сал мақтап алады. 

С%йтсек, ақынның пайымынша – «Қазақ 

та Жер-Ананың перзенті екен, Күні жоқ 

адамзаттан ала қонған». Басқа бір %леңінде 

(«Жер деп К%кше жерін айт») ол жалпы 

мен жалқыны түйістіріп, семантикалық 

егіздеудің сырын перзенттік сезіммен 

ашықтан-ашық жайып салады: 

Мен үшін қазақ жерінің
Жаманы және жаты жоқ.
Мен үшін қазақ жерінің
Анадан �зге аты жоқ.
�лбетте, бұл – қарапайым ғана айтыл-

ған, бірақ шынайылыққа суарылған ширақ 

шумақ. 

Ал енді Жұбанның «Таңырқаймын 

шыңдарына таулардың» атты шығарма-

сының «Дала! Дала! Дала! – емсіз ғашы-

ғым» деген жолдарын оқығанда, ақынның 

алдыңғы %леңдерімен таныс адамның 

с а н а с ы н  « Д а л а - А р у » ,  « Д а л а - А н а » 

ұғымдарының отша шарпып %тетіні рас. 

Поэзия тарихынан ептеп хабардар жанның 

есіне Сәкен Сейфуллиннің «Ғашығым 

менің – бостандық» деген %лең тіркесі де 

лезде оралады; біздіңше, Жұбанның да 

мұны білмеуі мүмкін емес.

Ендеше, ақын Жерді бірде ғашық аруға, 

бірде ғазиз анаға теңестіру арқылы %згеше 

к%ркемдік %рнек қана емес, сондай-ақ 

қазақ қауымының туған топыраққа деген 

сүйіспеншілік сезімін оятудың тартымды 

тәсілін де тапқан.

Сондай-ақ ат жалы, түйе қомында 

%скен к%шпелі елдің баласы Ұлы Даланың 

сурет терін сомдағанда ұлттық атрибуттар-

дан ажырамайды.

Мысалы:

...Қара айғырдың тарақ 
�тпес жалындай

Қою еді түндері оның тек бұрын.
***

...Түннің қара сақалының
Бозарғанша таңда етегі.

***
...Қараны ақ, қасіретті шат к�ріп,
Бала күндер құйынға да шапты еріп.
Армандады тай жалынан ұстауды
Нажағайдың шыбыртқысын шап беріп.

***
...Ақша бұлттар
Қатпар-қатпар
Терге шомған жабудай.

***
...Қазақтың қамшыға ілген тымағындай
Сайқұдық басындағы жалғыз ағаш.
ХХ ғасырдың басында, әсіресе Алаш 

ағартушылығы кемеліне келген тұста 

сайын сахараны сипаттайтын «Сарыарқа» 

атауы Қазақ Елінің тұтастығын танытатын 

ұлттық символдардың біріне айналған 

болатын. Бұл байырқалы бейне Мәшһүр 

Жүсіп, Мағжан, Сұлтанмахмұт, Нарман-

бет, Ілияс, т.б. ақындардың %леңдерінде 

тиісінше таңбаланды.

Ал большевиктер билік  басына 

 ке лісімен «Сарыарқа» с%зі жаңаша таразы-

талқыға түсіп, мән-мағынасына ескіліктің 

кебі  кигіз ілді .  Оның орнын Сәбит 

Мұқановтың «Қызыл Арқа» %леңіндегі 

бояу басты. Бертініректе, 1943 жылы 

Қасым Аманжолов соғысқа сапар шегіп 

бара жатып, «Сарыарқаға» атты %леңін 

жазғанда, бұл бірыңғай «ұлттық томаға-

тұйықтықтың» белгісі ретінде бағаланды. 

Міне, мұндай солақай сын, асыра 

айыптаулар заманында «Сарыарқа» с%зін 

шығармаға кірістіру ерлікті керексінер 

еді. Сондықтан Жұбан Молдағалиевтің 

сталиндік саясаттың сағы енді сына бас-

таған сәтте – 1956 жылы дүниеге келген 

«Алтын Арқа» %леңіндегі: 

Сұлу ғой Арқа жері, Арқа таңы!
...Қазақта «сары» – 

алтынның түсі еді ғой, 
Мүмкін сол туған шығар жақсы арман-

нан, – деген жолдар бұлыңғыр бұлт бауы-

рынан үзіліп түскен сынық сәуледей жылы 

әсер қалдырады.

Шынтуайтында, Жұбанның «Алтын 

Арқа» %леңі – тың игеру науқанынан туын-

даған «мемлекеттік заказдың» әдеби %німі. 

Бірақ тарих, табиғат және туған ұлтының 

тағдырын ішкі сезімі арқылы тұтас 

түйсінген ақынның бұл шығармасында 

к%зге шалынарлық екі тұс бар. 

Lлеңнің лирикалық кейіпкері (яки 

автордың %зі) Сарыарқаның дән алқабын 

тамашалап тұрып, сүйгенінің – жан 

қалқасының шырқаған әніндей сұңқ етіп 

естілген әсем дауысқа жалт қарайды. 

Байқаса, бұл бір кезде Біржан салдың %зі 

сұңқылына ән қосқан дала аққуы екен. 

Құлашын жарқын жайған тың игеруші 

жастар оны к%зге ілер емес. Lйткені «%з 

аққуы, %з әншісі» – %здерінде... 

Аспан аруына аяныш білдірген ақын: 

 Жүрсе де сол аспанда қанат қағып, 
 Сезгендей �зін бізден аласарақ, – дейді. 

Жыр жүйесі экологиялық тепе-тең-

дік тің бұзылғанын байқатады. Бұл – бір. 

Екіншіден, %леңде қазақтың шалы мен 

орыстың Иван қартының диалогы беріл-

ген. Қазақтың шалы аңқау, аңғырт, алда-

нымпаз. Біздіңше, орыс қартын мінез дей-

тін жолдар оның мына с%здері болса керек: 

 – Кім егіп, одан нені тұлға қылды?
 Білем тек осы арада туғанымды. 
 Білем мен, – дейді Иван қарт 

дәнді нұсқап, 
 Байлыққа белден батып тұрғанымды!  
�рине, мұндай «білгіштіктің», «бай-

лыққа белден батушылықтың» аста-

рында қандай құбылыстар жатқандығы 

оқырманның ойын қозғамай қоймайды. 

Ақынның лирикалық кейіпкері %зін 

әңгімені сырттай тыңдаушы етіп қалдыра 

отырып, тың к%теру кезіндегі күрмеуі к%п 

бір к%ріністі қаз-қалпында суреттеген. 

С%йтіп,  тың игеру  науқанынан 

кейін поэзияға «қызыл» секілді «алтын» 

эпитеті де мықтап енді (алтын дән, алтын 

аймақ, алтын күн, т.с.с.). «Сары» мен 

«алтынның» арасында түр-түс алшақтығы 

болмағандықтан, бұдан былай «Сарыарқа» 

деп те, «Алтын Арқа» деп те жыр жаза беру 

мүмкіндігі туды.

Қанды жорықта алдымен артил-

лерист, батарея комиссары, содан соң 

жауынгерлік газеттің тілшісі болған Жұбан 

Молдағалиевтің поэзиясында соғыс пен 

ерлік тақырыбы ойып орын алған. Оның 

«Жауынгер хаттарынан», «Кек соты», «Ко-

мандир», «Туған елге», «Қан басқан қағаз», 

«Батыр туралы баллада», «�н», «Солдат 

ұлы», т.б.  %леңдері майдандық лириканың 

үздік үлгілерінің қорына кіреді. Олардың 

бәрінде %мір мен %лім тайталасқан шақтың 

шындығы боямасыз бейнеленуімен бірге, 

«Ер қабірі» деген %леңіндегі:

...Таянып тауға ілініп қала 
жаздап тұрғандай,

Күн жай батты, жел соқты аздап.
Айнала күңгірттенді, жұлдыз туды,
Шырақтай бейіт үстінде 

жанған маздап, 
– деген секілді жанды суреттер де мол 

ұшырасады. 

Шалғай шепте, от пен оқтың ортасында 

жүрсе де, ақынның есіл-дерті туған жеріне 

тартып тұрады. «Қазақтың ұлымын» деп 

Еуропада Мен сені к%кірегіме қысып 

%ткем» дейді ол жеңіс жылы жазған «Менің 

халқым» атты %леңінде. 

Ал сол жаугер жұрттың арасында ежел-

ден «батырдың жаны қаруында болады» 

деген таным-түсінік ірге тепкен ғой. 

Қаһар мандықты қадір тұтқан Жұбан 

Молдағалиев тің қиялы мен қаламынан 

Орал қала сының мұражайында басына 

дулығасы, үстіне сауыты кигізілген күйінде 

к%рмеге қойылған белгісіз батырдың сүйек-

сүлдесін және жанына жантай тылған 

тотықты қылышын к%зімен к%ргеннен 

кейін «Суырылмай қалған семсер тура-

лы» атты %лең туыпты. Lзі %скен %ңірдің 

«қойнына небір сыр к%мген» бұл аруақты 

азаматының тілсіз тұңғиық – қалдық-

қаңқасына қарап тұрып, ақын %зінің теңіз 

бетіндей толқы ған к%ңіл күйін біресе 

мұңлықтар – әке суретін іздеген жетімге, 

жан  жарын жоқтаған жесірге, біресе 

бақытты бейбақ – ойда-жоқ жерде жанары-

на жаңа жарық құйылған соқырға теңейді. 

Бірақ авторды бәрінен бетер  мазалай 

беретіні – «оқыс үзілген %лең», «сүйе ал-

май қалған ерін», «қапыда қапқан %рем», 

«әттең деп %шкен %р үн» секілді, қапияда 

қынаптан толық суырылып үлгермей кілт 

тоқтаған семсердің жұмбақ жайы, былайша 

айтқанда, тылсым трагедиясы. Иә, ердің 

қазасы қайдан келді, оның қолындағы 

құдіретті қарудың бейқамдығы неден бол-

ды – бұлардың жауабы тек бір Аллаға аян; 

осындай белгісіздік, бейхабарлық %леңнің 

әсерлік кернеуін әлдеқайда күшейткен. 

«Адыра қалсын қылыштар/ Орталай ғана 

суырылған!» деп %ткенге %кпесін айтқан 

ақын «к%не құрыштың» келешегіне, %зі 

айтқандай, «сыймен, сезіммен», яғни 

сеніммен қарайды. Батыр бабалардың ақ 

жолын ұстану мен ұлықтаудан, әрине, «қит 

етсе – қолға қару ал» деген аламандық 

шықпайды; мұндай мәністің астарында, 

ең алдымен, к%ркем жырдың к%мегімен 

отаншылдықты ояту, намысқойлықты 

 насихаттау жатады. 

Енді мен оған ортақпын, 
Атадан қалған алмас деп,   
Опасыз бенен қорқақтың 
К�ріне семсер салмас деп! – деген т%рт 

тармақ қа %леңнің түйін-тағылымын 

жинақ таған Жұбан %зінің ақындық 

тағдырын да аяғына дейін суырылмай 

қалған семсермен тұспалдайды («Ақырғы 

жырын айта алмай, «Қош» дей де алмай 

шабытқа, Семсердей сол бір майталман 

Қалам да түсер табытқа...»). 

Ойланыңқырап қарасақ,  жақша 

ішіндегі жолдардан ноқталы саясаттың 

нәтиже сінде ақиқатты толық айтуға 

мүмкіндігі болмаған қаламгердің астар-

лы наз-наласы білінеді. Оның қайсыбір 

%леңдерінен жолығатын «Асан боп 

туып қазекең, Lлетін Асан қайғы боп», 

«Ыстықтан тоңдым дірілдеп, Салқыннан 

күйді ауызым», т.с.с. тосын тіркестер де 

– ақынның әлгі контекстегі кереғар к%ңіл 

күйінің к%ріністері.

Мұқият к%ңіл б%лсеңіз, Жұбанның 

ағысы қою, арнасы қазыналы жырдария-

сынан тұщыны да, тұздыны да к%птеп таба 

аласыз. 

Біз бар болғаны оның %зі айтқандай, 

«намысқа – қайрақ, жігерге – шақпақ» 

поэзиясының шет жағасын ғана шолып 

шықтық.

«Ендеше, %су жолындағы биік-

теріме шәкірт жүрегіне жол табу арқылы 

жеттім, адамдық пен адал дықтың дәнін 

себуге тырыстым» дейді «�р шәкіртім 

ең қымбатты адамым» деген кітабында 

Райхан Бергентайқызы. Ол нағыз ұстаз 

болудың қыры мен сырын үйренуден, 

ү й р е т у д е н  е ш қ а ш а н  ж а л ы қ қ а н 

емес. Ұстаздан %зінің жұмысына де-

ген құштарлық аңғарылып тұратын. 

Оқушылар сабағына қызу қатысатын, 

сабағы әрқашан к%ңілді %тетін, себебі 

мұғалім бойындағы күш-жігерін, жан 

жылуы мен шуағын шәкірттеріне ар-

найтын. Шәкірттерін әсерлендіре 

білетін, сабағынан сергіп шығатынбыз. 

Ұстаз ретінде %нерлі %неге мен тәлім-

тәрбиені шәкірттерінің бойларына 

сіңіруді мақсат ететін. Табандылыққа, 

алдағыны армандай білуге бейімдейтін.

Жастардың бойында Ұлтқа, Отанға, 

Ана тілге, дінге деген сүйіспеншілік бол-

сын деп, бар білімін, күш-жігерін сала-

тын, тереңнен түсініктеме беретін.

Райхан Бергентайқызы: «Жарты 

ғасырдай ұстаздық еттім. Тәубә ететін 

бір нәрсе, к%з алдымда әр салада жемісті 

еңбек етіп жатқан ұл-қыздарымыз, 

шәкірттеріміз тегіс ұстаздар еңбегінің 

жемісі іспеттес...» депті.

Тілін тауып, жанын ұқтым баланың,

Олар барда жеңе алмады нала-мұң.

Мейірімге ш%ліркеген кездерде,

М%лдіреген пәк жандарға қарадым.

К%здерінен к%рдім елдің жан-арын,

Мұрагері мынау кең байтақ даланың.

Халық атты ұлы мұхит тамшысы,

�р шәкіртім ең қымбатты адамым.

Сендер десе нұрланып-ақ кетемін,

Lздеріңмен асқарға да жетемін.

Жақсылық, ізгілік 

бойларыңды кернеген,

Lздеріңді әрқашан мақтан етемін, 

– деп шәкіртке деген к%ңілін жырмен 

%ріпті.

Райхан Бергентайқызы – сегіз қырлы, 

бір сырлы ұстаз. Бір ғажабы, ол кісі 

үлкен психолог. Үлкендермен кішірейе, 

қатарымен терезесі тең қалыпта, жасы 

кішімен тәжірибелі мұғалім, ана болып 

с%йлесе біледі.

Райхан апай ұстаздық майданында 

1968 жылдан бастап еңбек етті. 1975 

жылдан бастап Алматы қаласындағы 

Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы 

олимпиада жеткіншектерін дайындай-

тын мектеп-интернатта сабақ берді. 1999 

жылы аталған мектептің Астана қаласына 

к % ш і р і л у і н е  б а й л а н ы с т ы  А л м а т ы 

қаласындағы Каркен Ахметов атындағы 

республикалық мектеп-интернатқа 

жолдамамен ауысты. Lз мамандығына 

шын берілген ұстаз шәкірттерді қазақ 

халқының ұлттық мақтанышы болған 

қазақтың к%к байрағын Олимпиада 

ойындарында, әлемдік жарыстарда 

желбіреткен шәкірттерді тәрбиеледі.

 « Қ а з і р  ш ә к і р т т е р і м д і  ұ л а н -

байтақ еліміздің барлық аймағынан 

кездестіремін. �рине, олардың дені 

– %мірдің қилы-қилы соқпақтарынан 

%ткен әйгілі тұлғалар. Олардың арасында 

еліміздің к%к туын желбіреткен спорт-

смендер де, доктор да, инженер де, кенші 

де, %нерпаз да, жазушы да, ғалым да, 

сот қызметкері де бар. Олардың «менің 

мұғалімім...» деген с%зінен артық марапат 

жоқ» деп жиі-жиі шәкірттеріне тілекші 

болып отырғаны.

                                                                                           

Айжан АРМИЯҚЫЗЫ

Ж

ЕКПІНІ
ҚАЛАМ

Амантай ШӘРІП,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі,
филология ғылымының докторы 
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Қ А З - Қ А Л П Ы Н Д А
жатыр?». «І-імм...қандай қоныс, аға?» 

«�лгі алатын үйіңді айтамын!..».

«Қоныс, қоныс...».  «Пәтер, үй, 

 баспана» деп үйреніп қалған аузымыз 

бен құлағымызға «қоныс» с%зі орысша 

ойлы Тоқтар ағам айтқанда біртүрлі 

қызық естіледі екен!? Күліп жібердім. 

«Ой, аға, %зіңіз қазақша күшті с%йлеп 

бара жатырсыз ғой!». «А, сен қалай ой-

лап едің?..». �сілінде, орыс тілімен к%зін 

ашқан бүгінгі сан-сылтау айтушыларға 

«Ғарышкер Тоқтар �убәкіровтан үлгі 

алыңыздар!» дер ем! Қазақша с%йлеуде 

шын ниеті бар, қабілетті кез келген аза-

мат осы кісіні үлгі тұтсын!!! Тоқсаныншы 

жылдардың басында елге оралған сәттегі 

Батырымыздың «қазақшасын» барша 

қазақ білеміз емес пе!? 

«Мишел Тонини туралы естуің бар 

ма?». «Жоқ, аға... А, тоқтай тұрыңыз... 

аты-ж%ні таныс сияқты». «Таныс бол-

са... сондай француз ғарышкері бар, 

менің досым, әскери сынақшы-ұшқыш, 

Ле-Буржье авиак%рмесінен таныспыз. 

Бір рет Кеңес Одағының, бір рет АҚШ 

L м і р д і ң  б а л ы  м е н  у ы н  к % п 

татқаннан болар, %леңдерінде ащы 

зар да, м%лдір мұң да, атойлаған рух 

та, нәзік  лирика да бар. Қайсысы 

болса да %зіндік қолтаңбасы қасқа 

аттың маңдайы құсап, алыстан к%зге 

менмұндалап тұрады.

Несіпбек Айтұлының шығармашы-

лығына шынайылық, нақтылық, 

дәлдік тән. «Артық алу, не кем салу» 

(Шәкәрім) оған жат дүние. Барынша 

табиғи суреттейді. Талант дегеніңіз 

де сол табиғилығымен сұлу. Себебі 

табиғилықтың бойында тұп-тұнық 

табиғат, тереңінде жүрекке байланған 

тамыр жатады.

Жетпістің желкесіне шықса да 

жүйрік баптап отырған жыраудың 

құлдыраңдап қырда ойнақтап жүретін 

балалығын сағынғанда түсіне құлын 

кіретіні бар. К%шпенділердің ұрпағы 

болғасын, иісі қазақтың қаймағы 

бұзылмаған ортасында туып-%скесін, 

жылқыны жанындай жақсы к%ріп, 

ат жалын тартып бәйгеге сан мәрте 

шапқасын бұл заңдылық сияқты 

к%рінеді. Және жай құлын емес, «күлте 

жалды, сүйкімді торы құлын». Lзінің 

бала күнінде баптап бәйгеге қосқан 

Шұбартау жерінде аты аңызға айналған 

Бәйгеторысы. Ертең-ақ мойнына арқан 

түсіп, үлпілдеген арқасына ер батарын 

ойлап к%ңілін мұң басады. Ақын жыр-

лап отырған құлын астарлы жиынтық 

бейне. Ол алдында қандай қилы тағдыр 

күтіп тұрғанын білмейтін күнәдан 

пәк, момақан %зінің құлын күні. Осы-

лай түсінде шұрқырасып табысып, ең 

болмағанда «анда-санда» келіп жүр 

амандасып деп қимай қоштасады. Міне, 

бұл нағыз жылқытекті қазақтың болмы-

сы. Қалада тұрып жатқанына жарты 

ғасыр болса да, жүрегі даланы аңсап 

ұлиды. Lзі де жылқы мінезді – тарпаң. 

Жасында «жүген ап жырдың үйіріне 

кіріп», бүгінде «Бостандық жырының 

бозжорғасы» атанған ақынның с%зден 

сүрінген жері жоқ. Керісінше, т%рт 

аяғын тең басқан жорғадай келісті де 

к%ркем жырларымен қазақ жырын 

кемелдендіріп, тың теңеу, тосын ой, 

жаңа образбен байыта түсті.

Есейіп ер жетіп, торы аттан к%з 

жазып қалғанында елдегі қадірлі ағасы 

Тілеуберді Тынымбайұлына арнап «Хат» 

деген %лең жазады. Кеудесіндегі күллі 

сағынышын арқалаған сол «Хатқа» тұтас 

%мірдің де пәлсапасын к%шіргендей. 

«Жылдардан жүйрік мініп озбасын 

сезіп», «табиғаттың %зіндей тазалықты 

іздейді дүниеден». Ауылдағы торы атты 

аңсап к%ңілі тыпыршиды. Торы атсыз 

қалу, байгенің артынан будақтап ұшқан 

шаңды к%рмеу шабандоз ұл үшін үлкен 

қасірет. Жүйрік аттың дәуреніндей ақ 

білекті жастанып таң атыратын жастық 

дәурен де тым қысқа екен. Содан да 

болар, ақын осынау ғұмырды «соңына 

сопаң етіп шыға келер шолақ сайға 

ұқсатады». Қырда %скен к%шпенді 

қазақтың к%зіне осынау к%ркем образ 

оттай басылып, к%ңіліне тұп-тұнық 

 сурет болып тұна қалары анық.

Б і р  с ә т  а р ғ ы м а қ  б о л м ы с т ы 

ақын айдың сүттей сәулесіне шо-

мылып ұстатпайтын періштенің 

пырағын іздейді .  Ол ай астында 

қоңырауы сыңғырлап ойнақтаған боз 

құлын бейнесінде елес береді. Бұл 

 жерде қаламгер дүниетанымының 

қ а з а қ   м и ф о л о г и я с ы м е н  т е р е ң 

 астасып жатқанын байқаймыз. Бей-

«ЖҮРЕГІМДЕ, ЖАН АНА, 
БЕЙНЕҢ СЕНІҢ!»

Теміртаудамыз. К%лікті бес қабатты 

бетон қабырғалы ескі үйдің жанына қаң та-

рып, қол созым жердегі зиратқа бет алдық. 

Жүрегімде, жан ана, бейнең сенің

Ақ сүтіңді арманым – ақтау менің!

Мәрмар тасқа ойылып жазылған 

қуатты %лең жолдары к%зіме оттай 

 басылды. «Қамия Еңсебайқызы  (1904 – 

 17.02.1968)» деген жазуы да айшықты... 

Батырдың анасы. Қарағандыда, шіркін, 

мықты ақындар жетіп артылады ғой, 

мәрмар тасқа %лең жолдарын Тоқтар 

ағамның ойынан д%п шығатындай етіп 

таңбалапты. Тоқтар Оңғарбайұлының 

Анаға, Анасына, жалпы әйел қауымына 

деген шексіз құрметінің к%п жылдан бергі 

бірегей куәсімін. Тізе бүктік. Мен Құран 

аяттарын оқыдым, бет сипадық. 

– Сіздің доп теуіп жүріп құлаған 

жеріңіз... 

Тоқтар ағам маған жалт қарады. 

 Жанары жарқ етті.

моделдендірудің нағыз хас шебері екеніне 

тәнтімін. Қыран к%зді жігіттің бозбала 

кезінде %зі доп қуған алаңының әрбір 

шаршысы санасында к%бейту кестесіндей 

сақталып қалуы даусыз!

Ендеше... сенемін, аға, сенемін!

М5СКЕУДЕН 
16 БАТЫР-ҰШҚЫШ 

КЕЛГЕН ЕДІ...

– Ассалаумалейкум, К%ке! Желіп жет-

кен жетпіс жасыңыз құтты болсын!..

– Уәлейкумассалам, Тәке, бауырым!.. 

Рақме-ет...

Құдайшылығын айтайыншы, ғарыш-

кердің құлағын «к%кеге» үйреткеніммен, 

%з құлағым осы бір «Тәкеге» үйрене алмай-

ақ қойды... Күллі халық алақанына салып 

аялайтын тұңғыш ғарышкердің, атағы 

алты құрлық асқан сынақшы-ұшқыштың, 

ғылыми тағылымдары қоғамдық ортада 

әлі де к%п айтыла бермейтін танымы зор 

ғалымның жасының үлкендігіне, бар-

ша мансабына қарамастан ілтипатпен 

не тұлпарымен сырласқан эпостағы 

 б а т ы р л а р д а й  а қ ы н  п е р і ш т е н і ң 

пырағымен іштей тілдеседі. Кеудесіндегі 

үміт шырағын %шірмей асыл арманын 

айтуға асық. Ғұмыр бойы соңынан 

ілесіп іздеуге бар. Таптырмасын білген 

сайын к%руге құмартады. Періштенің 

пырағын аласұрып іздеген жүрек кей-

де кеудесінен құс боп ұшып кетуге 

шақ қалады. Бұл ақын бойындағы 

тазалыққа, ізгілікке, аппақ арманға, 

жарқын болашаққа деген мәңгілік 

құштарлық болса керек. Бір қарағанда 

жоқты іздеген құр қиял  болып та к%рінуі 

мүмкін. Бірақ түсінген адамға жүрек 

түкпіріндегі бар құпияны ашып тұр. 

Lмір дегеннің %зі де сол жоқты іздеуден, 

барыңды жоғалтудан тұрмай ма?..

Қасымды қастерлеп пір тұтқан ақын 

Несіпбек Айтұлы Абай мектебінің 

к%рнекті %кілі. Абайды бойына әбден 

сіңіргені %леңдерінен анық аңғарылады. 

Сондықтан да сезім мен ойға бай.

Lмірім %леңіммен бірге %рілген,

Lрнегін келтіре алмас кім к%рінген.

Ақынның құпиясы %зіне аян,

Ұясын жүрегінің мұң кемірген, – 

деп жырлайды.

Жасынан ұлы ұстаздары �лішер мен 

Абайдан қалған қалың елдің қайғысын 

енші  ет іп,  қазақтың қабырғалы 

қаламгеріне айналды. Шығыстың 

әйгілі жеті шайырының бірі Абай ұстаз 

тұтқан �лішер Науаидың «Ескендір 

қорғаны» мен «Ләйлі-Мәжін» даста-

нын ана тілімізде с%йлетті. �рине, 

айтуға оңай болғанымен, қажырлы 

еңбек екені с%зсіз.

Талантты сақтайтын – тегеурінді 

мінез. Ақын %з-%зіне сыншы. Дауыл-

дай мінезі бар. «Ашу менен сезімді 

үрлеп оттай, Бірде жағып жалпыға, 

бірде жақпай» жүретіні де сондықтан. 

Дүние бірқалыпты тұрмағасын, ақын 

жаны қайдан байыз тапсын. Күйінеді, 

сүйінеді, %ртенеді, осы күйлерді кешіп 

барып %лең тумай ма? Тұрмыстың 

 арбасына жегілу де тұлпарға қасірет 

қой. Демек, «Үйрене алмай дәртеге 

ж ү р г е н  а т т а й ,  қ о с  б ү й і р г е  н е г е 

осқырына қарайтыны» да түсінікті. 

Сірә, қоғаммен жарасып %мір сүру 

ақынға жат мінез. Себебі оның  бойында 

«Шамшыл к%ңіл, кінәмшіл қаншыл 

жүрек» бар. Жанын ұғуға тырыса 

білудің %зі үлкен құрмет ол үшін. Lзінің 

«Қисық ағаш секілді қу мінезін, сан 

сүргілеп түзете алмай әуреге түсуінің 

%зі» пендеде кездесе бермейтін мыңмен 

жалғыз алысқан Абай сынды биік 

ақындарға ғана тән қасиет.

Бала күннен қолының алғашқы 

табы түсіп, ұзақ жылдарғы қолтаңбасы 

сақталған қара дәптер ақын жүрегінің 

ең жақын сырласындай. Ішінде бүкіл 

жан дүниесі м%лдірейді. Бал-бұл жанған 

жүзі де, %мірінің жаз бен күзі де осын-

да. Бір күні осы қойын дәптерінің де 

«құлындай шырқыраған шыр айналып» 

жетімсіреп қаларын ойлап мұңданады.

«Үстінде ақ қағаздың жорғалаған» 

қаламмен сырласу ақындардың қай-

қайсысына да тән қасиет. Жасампаз 

рухты жалғыздардың %мір бойы серігі 

болатын қалам үлкен қасиетке ие. Бірде 

%зіңнің, бірде ұлтыңның, бірде Түп 

Иенің %зі боп жазып кететін қаламға 

қалай ғана жүгінбейсің. Сондықтан 

ақын «Сорғалап %лең болып т%гіліп кет-

кенде қаламының тайпалған жүрісінен 

ж а ң ы л м а у ы н  т і л е й д і » .  А л  қ а л а м 

жүрісінен жаңылса «Болдырған шабан 

аттай жолда қаларын анық сезеді». 

«Қалам наданның қолында қор болып, 

ақынның қолында жарқырайды». «Ала-

құла адамдардың ішінде тек қаламына 

сүйенген» қаламгерлердің қадір-қасиеті 

де  сол қаламмен %лшенсе керек. 

Қаламынан ойлы жыр т%гілген сайын 

жанарынан күн күліп, жаны жадырай 

түспек. Ақынның қаламға байланған 

ғұмыры, болашаққа қойылған тұғыры 

іспетті. Оның нарқын уақыт к%рсетпек.

Арман ШЕРИЗАТ

(Басы 1-бетте)

МЕН ҚАЛАЙ 
«БОМБАРДИРОВЩИК» 

АТАНДЫМ!?

Қ о л а й н а н ы ң  к % л е м і н д е й  ғ а н а 

парақшаның бір бетіне ғарышкердің 

суреті, екінші бетіне қысқаша %мірбаяны 

жазылды. Мұқият оқылып, тексерілген 

соң мәтінді баспаға жіберу жағы маған 

тапсырылды. Миллениум кезінде Тоқтар 

�убәкіровке «Ғасыр адамы» атағы 

берілген-ді. Lмірбаянның соңғы с%йлемі 

санатында сол тіркес қосылып жазыл-

ды. Кейін бір кеңесші Батырды «Ғасыр 

адамын» «Ғасыр саңлағы» деп әсерлеп 

түзетуге к%ндіріпті. Ол жағы, яғни түзету 

– іле-шала маған ескертілді... 

Абай даңғылына шықсам, үйге жете 

қалатындай сезінетін асығыс күйде 

жүретін жайым бар-ды, бір бағытты 

к%шенің аялдамасына ентелей жеткен 

Абайға дейін к%терілетін кішкентай 

«Пазикке» ентелеп міндім. Жүргізушінің 

АҚЫННЫҢ 
құпиясы өзіне аян

Қазақтың көрнекті ақыны, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Несіпбек Айтұлы мерейлі 70 жасқа толып отыр. 
Жуырда «Фолиант» баспасынан таңдамалы жыр 
жинағы жарық көрді. Ақынның бүгінге дейін 
шыққан екінші таңдамалысы екен. Кітапты 
оқып шығып қайран қалдым. Талант қашанда 
өз биігінде. Жырларының болмысы да, 
бояуы да бөлек. Қазақпен бірге жаралып, 
Абаймен аспандап, Мағжанмен түлеп, 
Қасыммен қанаттанып, Мұқағалимен 
маздаған қара өлең тағы бір биікке 
көтеріліп, Айтұлының жырларымен 
тіптен айшықтала түсіпті. Таспадай 
өрілген ой, тау суындай тұп-
тұнық тіл соның анық дәлеліндей. 
Өлеңдерінде өмір, өзегінде өксіген 
тағдыр бар. Сол тағдырдың жазуы-
мен кең аспанның астынан пана 
таппай, тасқа табан тілдіріп ары-бері 
көшсе де «Қасиетін халқымның 
тонатпадым, Бесігімді арқалап босып 
жүріп» дейді ақын. Сарғайып сартап 
болған сағынышы сары атанға жүк болар-
дай. «Тарбағатайдың жон арқасы сөгілген 
сайын, беломыртқасы күтірлейді». Алып 
империялардың күшімен талауға түскен 
туған жердің тағдыры жайлы мұнан артық 
не деуге болады?..
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нан артық ТОНИНИ ҚАЙЫҚТА 
ТҰРЫП ЖАТЫР

арқа тұсындағы екі орын бос екен. 

Жолаушыларға жалғыз %зім бетімді 

беріп, ыңғайсыздана... жайғастым. 

Жайғасуымды күтіп тұрғандай-ақ қалта 

телефоным «шар» етті. «Қап», күллі 

жұрттың назарын аударып с%йлеспей-ақ 

қояйыншы деген ниетпен телефонның 

қақпағын ашып қалсам, «Тимур» деген 

жазу жылтылдап тұр. Тимур Сәркенов 

– біздің мекемеге «Хабар» телеарна-

сынан келген заңгер жігіт. Орысша 

с%йлейді. Биязы. «Тәке» деді. «Салам 

алейкумін» айтты. «Сәл кейін с%йлессек 

бола ма, телефонның қуаты %шейін 

деп тұр» дегенімді күтпей «...қазір, бір 

 секунд  телефонды ұсынайын» деп қалды. 

Шұғыл шаруа болғаны ғой...

Телефоннан құлағымды жарып 

жіберердей әлдекім гүр ете түсті. Жоқ, 

директордың дауысы емес. Бірақ дауыс... 

таныс секілді. Кім? Халықаралық заң 

б%лімінде мұндай «гүрілдек» ешкім жоқ 

еді ғой?! 

«Сен... мен саған айттым емес пе? Не 

істедің, ..., а?» «Кешіріңіз, нені айтып 

едіңіз, түсінбедім?!». «А-аа, түсінбедім 

дейсің бе, ...? �скер қатарында болған 

әрбір ер азамат кейде ашуланғанда, 

кейде с%з байланысы үшін айта салатын 

таныс «термин-сленгтер»! Т%зімім де 

таусылып барады-ай... мен де солдат 

шинелін кигенмін, мен де экстремальді 

әскери топта қызмет еткенмін. Ондай 

ортақ тілдік «қордың-жауһарларынан» 

мен де құралақан емеспін... «Эй, ..., сен 

%зің кімсің?...». «Мен бе, сұрайсың ғой 

тағы, а,... мен – Тоқтар �убәкіровпын!..». 

«О-һ... оо... о... аға...». Осы екі ара-

да телефонымның да қуаты түгесіліп, 

«тұяғын серпіп» үлгерді.

Оп-пәле!.. Салон толы жұрт тек 

маған, менің мимикама қарап отырған 

сияқты. Есікке қалай жеткенім есімде 

жоқ. Аялдамаға келіппіз, «үһ»!

С%йтсем, с%йт-сеем.. .  телефон 

терезесіндегі  жылт етіп жазылған 

 «Тимур» – заңгер Тимур Сәркенов емес, 

Тоқтар ағаның үлкен ұлы «Тимур» болып 

шықты! Тимур (�убәкіров) күнде теле-

фон шалып жатқан жоқ! Кім ойлаған?! 

Қысқасы, «Жыл саңлағы» түзетілмей 

(Ұмытқан, әрине, мен!) «Жыл адамы» 

болып кеткен ғой!.. 

Ертеңіне жолықтық... 

Жүзінен кешегі ашу мен айғайдың 

сызын да байқамадым. «Ұстаның ашуы 

к%ріктегі темір қызғанша» деген рас-

ау! �рі Тоқаңның ашуы ешуақытта 

серияланбайтын. Бұл жолы да солай, 

түк болмағандай... сонадайдан дауыс-

тап, жарқылдай с%йлеп келе жатыр. 

«Қалайсың?». «. . .Lзіңіз қалайсыз, 

Тоқтар аға?!. (Ұяттан «%ліп» барам...). 

Кеше телефонның қуаты аяқ-астынан 

 таусылып...» деп ақталған сықпытпен 

міңгір еттім. Арада біршама уақыт %тті. 

Қоштасуға ыңғай беріп жатқанымда, 

жүзіме тесіле бір қараған к%кем, кенет: 

«Сен %зі нағыз «бомбардировщиксің» 

ғой!» дегені-ше күлімсіреп... Жүзімнің 

оттай жанып алаулап бара жатқанын 

сезді, қапсыра құшақтай алды...

Авиация тарихында алғашқы бомба-

лау шы-ұшақтан алғашқы бомбаның 

гранатаға ұқсатып қолмен лақтырылғаны 

туралы деректен хабардармын. Ал қазіргі 

заманғы супер-бомбалаушы ұшақтар 

қанатты ракеталарды алып ұшады. 

Т о қ т а р  а ғ а м н ы ң  м е н і  о с ы  е к і 

«бомбалау шының» қайсысына теңегенін 

ұғына алмай-ақ қойдым. Бірақ, сол бір 

ескірген оқиға қапелімде есіме түссе, 

%н бойымды еріксіз бір күлкі қысады... 

Қысыламын.

ТОНИНИ ҚАЙЫҚТА 
ТҰРЫП ЖАТЫР

Ұйықтар алдында желіден ажыра-

тып %шіріп, %шірмеген жағдайда бес 

метр қашықтықта қалдырып қоятын 

қалта телефонымның үдей соққан 

қоңырауынан ояндым. «Тоқтар аға!». 

Ұйқым шайдай ашылды. Түймені 

 бастым:  «Ассалаумалейкум аға !» . 

«... Ұйқыңды бұздым ба?». «Жо-жооқ...» 

«Lзім де солай ойлағам, жата қоймаған 

шығар деп ем...».

Аз-кем мүдірді. «Ал, қоныс не болып 

мемлекетінің зымырандары арқылы 

ғарышта болып қайтқан мықты жігіт». 

Сонымен... Тоқтар ағам түн жарым-

нан ауғанда телефон арқылы үлкен бір 

әңгіменің тиегін ағытты.

Бұл елімізге т%беден тосын инфляция 

жауған 2007-2008 жылдардың іші-тін. 

Елді үрейлендіріп «үлескерлер» деген 

атау шықты. Пәтер аумағын кеңейтем 

деп «сүрініп», «үлескер» атанғанның бірі 

мен едім. Қабырғасы тұрғызылып, т%бесі 

жабылған к%пқабатты үйдің тек әрлеу 

мезгілі беймәлім уақытқа созылып, әрі-

сәрі күй кешіп жүргем... 

– Бірде Париждегі кездесуде сол 

Тонини мені үйіне қонаққа шақырды, 

– деп басталды түнгі әңгіме. – Содан 

Париждің қақ ортасындағы әлемге 

әйгілі Лувр музейінің алдын кесіп %тіп, 

Сена %зенінің оң жағалауымен жүріп 

отырдық. Жағалауда иін тіресіп тұрған, 

кіл н%мірленген күймелі қайықтың біріне 

келіп бір-ақ дамылдадық. «Мұның жаяу 

барамыз дегені қайда» деймін іштей. «Енді 

қайықпен жол тартамыз ба?» деп ойымды 

жиып үлгергенше, «Құрметті досым, менің 

шаңырағыма қош келдің, т%рлет» деді 

әріптесім. С%йтсем, сенесің бе, кезінде 

Бонапарт Наполеонның %зі тағайындаған 

Францияның ең жоғарғы марапаты сана-

латын «Құрметті легион» орденінің коман-

доры Мишель Анж-ШарльТонини мырза 

қайықта тұрады екен. Неге? Lйткені, 

біріншіден, мекенжайы – ел астанасының 

орталығы Парижде! Екіншіден, қызметіне 

жақын. Жол жүріп, уақыт ұттырмайды. 

Тыныш. Толқында тербеліп, тынығып, 

демалады. Заты қайық демесең, ком-

форт-баспана... Бірақ сен бұл француз 

батырының басында дұрыс баспанасы 

жоқ екен деп ойлап қалма. Қала сыртында 

хан сарайындай вилласы бар. Оған қолы 

қалт еткенде соғады. Бір Париждің %зінде, 

Сена бойындағы сеңдей соғылған қайықта 

осындай Тонини секілді танымал  немесе 

қарапайым қаншама адам %мір сүріп 

 жатыр, білесің бе? Айтайын дегенім... тау 

баурайындағы әсем қала Алматының сол 

Парижден қай жері кем, а... Тек қайығы 

жоқ демесең?!

Екі жақтап күліп алдық...

Біріншіден, қоныс деп үйді нағыз 

қазақшалап айтқаны, екіншіден, әріптесі 

француздың ғарышкер-ұшқышының 

%мірін мысалға алуы %з басыма қатты әсер 

етті. �лдебір с%з арасында ереңсіз ғана 

айтылған пәтер әңгімесін ол кісі есінде 

қалай сақтап қалған!?. Таң-тамашамын. 

К%пке дейін к%зім ілінбеді. Тек қана 

үнемі к%ңілді жүретін азаматтың эталоны 

іспетті к%кірегі к%ріктей к%кемнің аста-

нада жүріп менің қамымды жеп жүргені 

қатты толқытты... 

 «Жақсы с%з – жарым ырыс», Жаңа 

ж ы л д ы ң  қ а р с а ң ы н д а  Т о қ т а р  а ғ а м 

айтқандай жаңа қонысқа мәре-сәре болып 

кіріп жаттық... 

– Есіңде қалған екен ғой...

– Иә, %зіңіз айтқансыз... 

– Ол кезде мына т%ңірек таза алаңқай 

еді, мұсылман бейіті анау әріде жататын, 

– деп қолын созып айналаны меңзеген 

ағам жаңа әңгіме бастады. – Армавирдегі 

ұшқыштардың жоғары әскери авиациялық 

училищесінің соңғы курсын аяқтап 

жатқанмын, «Анаң дүниеден қайтты, 

тез жет» деген хабар алдым. Жан дегенде 

жалғыз сүйенішім – аяулы анамнан айы-

рылу маған оңай соқпады. Жүрегім езіліп, 

елге қарай құстай ұштым. 

Ағайын-туған, жақын-жұрағат, дос-

жаран түгел жиналып анашымды ару-

лап, ақтық сапарға шығарып салдық. 

Бейіт басындағы бір к%рініс к%з алдымда 

к%лденеңдеп, бір ой тынышымды алып 

маза бермеді... Бірақ ешкімге тіс жарма-

дым. Қысқасы, былай ғой...

Аула балалары жаз бойы осы алаңқайда 

доп тебеміз, яғни футбол ойнаймыз. Осы 

алаңда есейдік. Бірде аяғымды қолайсыз 

сермеген де емес едім, тұрған орнымда 

жерге топ ете түстім. Құладым дейінші. 

Отырып қалдым, орнымнан тұра алмай-

мын. Еш жерім ауырмайтын да сияқты, 

аяқ-қолым, сүйегім сау. Не болғанын 

түсінбеген балалар үрпиісіп қолтығымнан 

сүйеп әлек. Үйге ілбіп басып әрең жеттім. 

Маңдайымнан сипаған анашым «Қызуың 

к%теріліп тұр ғой, балам» деді таңданып. 

Қызуымның не үшін к%терілгенін де 

түсіне алмадым. Бір күннен соң түк 

болмағандай, құлан таза айығып, жүгіріп 

кеттім. Сондағы мені баураған қандай 

тылсым күш, ұғынсам бұйырмасын. Мені 

ойға қатты шомдырғаны – анамның 

бүгінгі зираты дәл сол мен құлап, қызуым 

к%терілген жерге қойылыпты.

– Жарайды делік... осы жерде футбол 

алаңы еді. Сіз құладыңыз. Анаңыздың 

зираты дәл тура сол жерге, сол нүктеге 

түскенін қайдан біле қойдыңыз? 

Бұл кісінің мен білгелі жалған с%йлеп, 

әсірелеп айтып, тіпті  с%зіне %тірік 

қоспайтыны дейікші, %з басыма %те жақсы 

мәлім. Оған сенімім де бек. Бұл «жүгірмек» 

мені неге сонша тергемек болды дегендей 

ме, Тоқтар ағам қабағын сәл түкситіп, 

«Сенбесең, %зің біл!» деді. 

Ана зиратынан бес қабатты байырғы 

ескі үйлерге зер салдым. Дәл осы тұстан 

екі үйдің арасындағы қуыстан үшінші ескі 

үйдің сұлбасы шықты. Сол қанатта... алыс-

тан Теміртау мұржаларының түтіні шуда-

лана қалыпты... Осы байырғы екі к%рініс 

себепші! Таптым! Дәлдік пе – дәлдік! Бұл, 

әрине, менің %зімнің ішкі долбар ойым, 

фантазиям.

Түз қыраны ұшар биіктен к%зін 

бір рет жарқ еткізіп ашып-жұмғанда 

жердегі 360 градус аумақта жорғалаған 

жәндіктің сұлбасын аңдап үлгереді. 

 Дыбыстан жылдам реактивті жойғыштың 

ұшқышына да сондай қасиет тән. Оның 

үстіне �убәкіровтың математикалық 

«Тәкелеп» тұруы, енді... Сірә, мұның 

сырын %зінің туа бітті ішкі мәдениеті мен 

тәрбие-тәлімінің астарынан іздеген ләзім 

шығар-ау деймін!

– Сіздің туған күніңізге «Егемен 

Қазақстанның» астанадағы үлкен жиыны 

тұспа-тұс кеп қалды. Бір-екі әріптесімді 

ертіп алып, үйге барамын...

– Күллі редакцияны ертіп келсең де 

есік ашық, %зің білесің! Тек қана кешкі 

сағат 5-тен кейін... Күтем!

Артық с%зі жоқ ағамның 2 қазан күні 

– тұңғыш қазақ Тоқтар �убәкіровтың 

ғарышқа ұшқан күні,  «Үш аюдағы» 

үйінің есігі азаннан қара кешке дейін 

ашық тұратынын астана жұртшылығы – 

ағайындары, достары, жақын-жұрағаттары 

жақсы біледі. �рине, мен де!

Діттеген уақыттан сәл кешігіңкіреп, 

Алматыдан редакциялық жиынға бірге 

шық қан әріптестерім – «Егеменнің» екі 

аруы Гүлзейнеп Сәдірқызы (�бдірахма-

нова) мен Айнаш Есалыны ертіп жетіп 

келсем, ұлан-асыр той басталып кетіпті. 

Ат шап тырым таныс аула мәре-сәре... 

 Депутаттар, Үкімет мүшелері, кәсіпкерлер, 

әріптес тері мен туысқандары. Ақшаңқан 

шатырдың бас үстелінде қатар отырған 

Қазақ тың Үш Ғарышкерінің келіскен кел-

беті де к%ңілге сондайлық сүйсініс ұялат-

қаны туралы да айтпасқа болмас, сірә! 

Тоқтар, Талғат, Айдын! Үш ғарышкер, 

қазақтың үш тұлғасы! Қандай жарасымды!

Етектегі  бос орындардың біріне 

ұмтылған біздің жолымызды б%геп, Тоқаң 

%зі жол нұсқап т%рге оздырды, үстелімізді 

айқындап берді. Бұл тойға Мәскеуден 16 

батыр-ұшқыштың келгенінен хабардар 

едік. Ал керек болса, сыңғырлаған алтын 

жұлдызды сайыпқыран азаматтардың 

ортасынан ойып тұрып орын алдық! Бір 

пәсте басымыз айналды да қалды. Lңшең 

аңыз адамдар, кіл к%к қырандары...  Алтын 

жұлдыздардың шапағына шомылған 

әріптестерімнің екі езуі екі құлағана жеткен 

– мәз! Сондайлық ұлық адамдардың кішік 

болатынына тағы бір қаныққандаймыз. 

Бәрі сыпайы, бәрінің аузында – «Тоқтар 

�убәкіров!». Орайлы сәтті қалт жібермей 

дастарқандас аса танымал екі мәскеулік 

қонақпен сұхбаттасып үлгердім. 

– Менен к%бінде сіздер секілді 

журналистер «Сіздің досыңыз Гагарин 

қандай адам еді?» деп сұрайды, – деді, 

90 жастағы Мәскеу батыры, сынақшы-

ұшқыш  Георгий Мосолов ақсақал. – 

Ондай сұраққа мен ылғи да «ол да адам, 

бәріміз секілді екі к%зі, екі құлағы бар 

еді...» деп әзілдеп жауап қайтарамын. 

Бірақ сол жаңа ұшақты аман сақтаймын 

деп планетаның тұңғыш ғарышкері 

Юрий Гагарин бейбіт күнде к%з жұмды. 

Жаңа ұшақты қайтадан жасайтын да едік 

қой, ал Гагаринді енді қайдан табамыз, 

%кініштісі сол. Менің әріптесім әрі атағы 

зор  досым Тоқтар �убәкіров те дәл сондай 

батыл жан. Авиациялық сынақ үстінде 

%міріне т%тенше қауіп т%ніп тұрғанына 

қарамастан, Тоқтар қаншама ұшақты 

апатқа ұшыратпай аман сақтап қалды. Сіз 

білесіз бе?..

Дүниежүзі авиациясы мен ғарыш 

саласының тек БАҚ-тан ғана жүзі таныс 

«жұлдыздарымен» бұлайша дастарқан 

басында жүздесу түс пен %ңнің арасы 

екенін ішіміз сезіп тұр-ай... �убәкіровтың 

шәкірті, Ле-Буржьеде ұшағы жарылып 

%зі катапультамен ұшып, аман қалған 

сынақшы-ұшқыш Анатолий Квочурмен 

тілдесудің %зі неге тұрады? Шіркін, Тоқтар 

аға, жасай беріңіз!!!

...Біз той ауласынан шыққанда к%кте 

жұлдыз жамыраған. Алтын жұлдыздардың 

сыңғыры, баяу тербелген музыка үні, 

белгілі әнші-асаба Нұрлан Абдуллиннің 

майда қоңыр дауысы артта қалғанымен, 

к%пке дейін құлақтан кетпей тұрды...

– Ноутбугіме қолым жеткен бойда 

фейсбукте қайда болғанымды сүйіншілеп 

хабар жазамын, – деді Айнаш тамсанып.

– Тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар 

�убәкіров те %зіміз секілді... екі құлағы, 

екі к%зі бар адам баласы екен ғой, – 

деді қандай әзіл айтса да түбін түсіретін 

Гүлзейнеп Сәдірқызы Мосоловтың 

 Гагарин туралы айтқан с%зін қайталап...

Талғат СҮЙІНБАЙ
АЛМАТЫ

Кеңес Одағының Батыры, Жер шарының тұңғыш ғарышкері Юрий Гагариннің досы әрі кәсіби кеңесшісі 90 
жастағы Георгий МОСОЛОВ пен Жуковскийдегі (Мәскеу) ұшу-зерттеу орталығының Бас конструкторы, Ресей 

Федерациясының Батыры Анатолий КВОЧУР «Егемен Қазақстан» газетінің тілшілері Айнаш ЕСАЛИ және Гүлзейнеп 
СӘДІРҚЫЗЫМЕН бірге. АСТАНА. 27 шілде. 2016 жыл. Суреттерді түсірген автор.
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– Керейбайды білуші ме едіңіз? Ең әуелі 

соның кәрі шешесі %лді. Одан келсе Садық 

шал қаза болды.

– Семейбайдың енесі %лді. Жылқыбайдың 

әкесі, Жұмабектің қатыны, мынау тұсы-

мыздағы Жұбандықтың үш бірдей жас баласы 

%лді! – деп, балалардың %лімін де Жәбікен 

еске алғанда, Дәмежан ілесе с%йлеп:

– Баланың %лімі тіпті к%п! Мен жаңа 

ересектерді айтып ем. Нелер к%здің ақ пен 

қарашығындай, біреудің жалғызы, бір үйдің 

алғаш к%рген тұңғышы талай үйде қайтыс боп 

жатыр.

Абай бұлардың айтуынан апаттың шын 

ауыртпалығын тани бастап, малдасын құрып 

алып, Дәмежанға қадала қарап отыр.

– Ал ересек еркек, әйел ше? Қарекет, 

қайрат адамдары қалай? Олар арасында ауру 

сирек емес пе? Айтуларыңша жаңағы атаған 

үйлеріңді білем ғой, тегі кәрілер мен бала 

жағының шығыны к%п пе, қалай?

Бұл с%здерін Жәбікен қостай ж%нелді.

– Солай, солай! Осыныңыз дәл рас.

Дәмежан дәл бұған тоқтай қалған жоқ. Ол 

%зге %лімді еске алды.

– Неге, оны қалай айтасың? – деп, 

Жәбікенге үлкен жаудыр к%здерін жалт 

еткізіп, ойлана бір қарады. – Сен Бұқпаны, 

Сапарды, Қайырды, Исабекті қайтесің? Сон-

дайлар тепсе темір үзеді дейтін, атпал азамат-

тар емес пе еді?

– Е, бәрі де жұмысбасты, ер жанышты 

титығына жетіп жүрген сорлылар ғой! Мой-

када жүн жуғанда, тері жайғанда жүрген, 

күнк%ргішін таба алмай келген аш-арық еді 

ғой! – деп, Жәбікен үйлері нашар кедейлер 

жайын еске алды. Дәмежан бұл с%зге бас изеп 

қостап отыр. – Рас-ау, Абай аға, тағы бір 

байқағанды айтайын ба? Осы ауруға ашыққан 

үйлер мен ауыр жұмыстан жаншылып, бейнет 

басып кеткен еркек, әйел тез ұшырайтын 

тәрізді. Оның үстіне біреуден біреуге жұғады 

дейді. �йтеуір осы қатарымыз құймалас 

к%ршілеріміз, бес-алты үйіміз әзірше аман тұр. 

Соны шүкірлік етіп, балаларды да ешқайда 

шығармай, к%п жандарға қатыспай, қолдан 

келгенше қымтанып қана отырған жайымыз 

бар! – деді» деп ұлы Мұқаң сол замандағы 

індет жайын кеңінен баян етіпті.

Індет меңдеткен ауру %ң жағынан жаман 

боп кетеді екен. Дәмежанның айтуынша: 

к%здері шүңірейіп, иек-мұрны шошая береді. 

К%зінің айналасына, «%лім таңбасы» дейді, бір 

к%кшіл ноқта түседі. Адамның ш%лі қанбайды, 

тек сусын-сусын дей береді екен.

Біздің не иіс, не дәм сезбей қала беретін 

жағдайымыз секілді ғой.

Романда «Lзі аса қауіпті, жұқпалы ауру – 

ел таңдамайды. Бар жұртқа ортақ апат. Бұрын 

да, қазір де ең әуелі Индиядан шығыпты. 

Содан Россияны, Еуропаны, Англияны, 

Қытайды, Жапонияны, тіпті Солтүстік Аме-

риканы да аралап %ткен екен. Қазір Рос-

сияда елу-алпыс губернияға жайылыпты 

деген сыбыс бар. Бірақ әр ортада, халықтың 

тұрмысына, жағдайына қарай, салты мен 

қалпына орай ауру әралуан %теді. �йелінің 

Павловқа тапсырып, Абай сияқты халық 

адамдарына білдір деген с%здері бар екен. 

Алдыңғы с%здерін Абайға қысқа ғана айтып 

келіп, Павлов Абайдың бұдан былайғы с%зді 

ерекше тыңдауын %тініп алды.

Содан кейін айтқаны: қазақ халқының 

жайы. Бұл ел %лімді аса зор ықыласпен күтеді 

екен. Біреу %лсе, соның үйіне жаназаға к%п 

кісі жиылады. Жаңа ғана %лім шыққан үйге 

тегіс кіріседі, онда к%бінше ас ішеді. Бір 

емес, бірнеше рет жиылысады. Осының бәрі 

қазір Слободкадағы қазақ халқының арасына 

мынау жаман ауруды аса шапшаң таратып 

отыр» деп суреттелген тұсты оқып, қазіргі 

қазақ арасындағы жағдай к%п заман %тсе 

де %згере қоймағанын аңдайсыз. �лі күнге 

дейін жаназаға к%п болып жиналу, түрлі той-

томалақта бас қосу тыйылмай отыр. 

Семей қаласындағы №3 орта мектеп-

ке барғанымызда 1977 жылы 940 оқушыға 

арнап салынған оқу орнының улап-шу-

лап, сапырылысып жататын балаларсыз 

тұрғанын к%ргенімізде к%ңіліміз пәсейіп 

қалғаны рас. 24 сыныптық кабинет пен жаңа 

модификациядағы 10 кабинеттің ішінде 

к%здері м%лдіреп отыратын шәкірттер жоқ. 

Жалпы аумағы 5458 шаршы метр болатын 

мектептің оқушы балаларсыз бос тұруы 

қаңырап қалған ғимаратты к%ргендей әсер 

береді екен. Алайда екі ауысыммен оқитын бұл 

мектеп оқушыларының %з парталарына орала-

тын күні жақындаса деп іштей тілек еткеннен 

басқа амал жоқтығын бәріміз түсінеміз.

Мектеп кітапханасындағы кітап қоры – 22 

622. Оның ішінде 13 926 оқулық, 5649 к%ркем 

әдебиет, 3047 әдістемелік кітап бар екен.

Бұл мектеп «Қазақстанның ең үздік эко-

мектебі», «Ғылыми менеджмент мектебі» деген 

мәртебелі атақтарды иеленген. Жапонияның 

Қазақстандағы елшілігі ұйымдастырған 

«Lсімдіктер тамыры» атты бағдарламаның 

23 миллион теңгелік грантын ұтып алған 

к%рінеді.

Парламент «Ұстаз мәртебесі туралы» 

Заңды қабылдап, Президент бекіткенін 

білеміз. 

Жолдауда Президент: «Коронавирус 

індетінің салдарынан дүниежүзіндегі мектеп 

оқушылары мен студенттердің басым к%пшілігі 

қашықтан оқуға к%шті. Бұл жұмыстың тәсілі 

мен мазмұнын түбегейлі %згертуде. Қашықтан 

оқыту ісін ұйымдастыруда Үкіметтің жіберген 

қателіктерін жақсы білеміз. Ашығын айтқанда, 

әлі күнге дейін нақты бір онлайн-платформа 

жоқ. Мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар 

күндіз-түні «WhatsApp»-тан бас к%термейтін 

болды. Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті 

барлық функциялары бар бірыңғай онлайн 

білім беру платформасын шұғыл әзірлеу 

қажет. Дегенмен, сапалы білім алу үшін 

әдеттегідей сабаққа қатысып, мұғалімдермен 

және сыныптастармен араласудың орны 

б%лек. Сондықтан санитарлық талаптарды 

сақтай отырып, білім алудың қалыптасқан 

дәстүрлі тәсіліне қайта к%шудің тәртібін 

әзірлеген ж%н. Бұл, әсіресе мектептер үшін 

маңызды. Күнделікті мәселелерді шешумен 

қатар, балалардың бәріне бірдей мүмкіндік 

туғызу үшін жүйелі шаралар қабылдау қажет. 

Балаларымыз қай жерде тұрса да, қандай тілде 

оқыса да сапалы білім алуы керек» деп атап 

к%рсеткен болатын.

Мемлекет басшысы Қазақстандағы білім 

беру мәселесіне ұдайы к%ңіл б%ліп келеді. 

Lз Жолдауында «Білім саласындағы басты 

мәселенің бірі – ұстаздар жалақысының 

Мұнда 829 персонал жұмыс істейді: оның 

ішінде – 115 дәрігер, орта медицина персона-

лы – 347, одан басқа тағы 367 адам денсаулық 

сақтаудың қырағы күзетінде. Дәрігерлердің 

орташа жалақысы 185 мың теңге к%лемінде. 

375 т%секке арналған ауруханада заманауи 

жабдықтың бәрі бар. Тіпті мұндай жақсы 

жарақталған аурухана ас та наның %зінде табы-

ла бермейтінін айтқан абзал.

Аурухана Семей %ңірінің халқына қызмет 

к%рсетеді. Семей қаласы мен Семей ауданының 

Аяг%з, Шар, Курчатов қалалары мен Абы-

ралы ауданының жұрты, Бесқарағай, Абай, 

Бородулиха, Жарма, Үржар аудандарының 

тұрғындары осында емделеді. Мақаншы мен 

Қалбатау ауылдары да назардан тыс қалмаған. 

TRIAGE зонасы арқылы жылына 27 000 

адам стационардан %тсе, 14 000-ға жуық адам 

жатып емделеді. Операция блогында 6 ота 

жасайтын зал бар. Залдың бәрі санитарлық 

талаптар мен нормаларға сай орналасқан. 

Мұнда жылына 8000-ға жуық хирургиялық 

және травматологиялық операция жаса-

лады. Аурухана директоры Ерлан Бүркітов 

мырза 2019 жылы 736 операция жасалғанын, 

оның 62-і ашық нейрохирургиялық ота, 674-і 

эндоваскулярлық, 27-і гибридті ота екенін 

айтып берді. 

Былайғы жұрт Семей қаласы облыс 

орталығы мәртебесінен айрылғасын әбден 

жүдеп-жатап кеткендей к%реді. Lзіміз де сон-

дай ойдың жетегінде болдық. �йтсе де Пре-

зидент бекітіп берген «Жол картасы» арқылы 

қала 30 миллиардтан астам қаржыға қол 

жеткізген екен. Соның арқасында қаланың 

шетінен «Қарағайлы» шағын ауданы бой 

к%теріп жатыр. «Нұрлы жол» бағдарламасы 

шеңберінде телекоммуникация, сумен 

жабдықтау, жылу жүйесі мен электр жүйесі 

толық тартылған. Магистралдық жүйелердің 

жалпы құны 2 миллиард 800 мың теңгенің 

үстінде.  Мұнда 2016 жылы Назарбаев 

Зияткерлік мектебі пайдалануға берілген. 

Негізінен физика-математика бағытындағы 

бұл мектепте 120 бала оқиды. Жаңа шағын 

ауданда 3 мектеп, 6 балабақша болады. 2020-

2025 жылдар аралығында 130 үйдің құрылысы 

жүргізіліп, пайдалануға беріледі.

Осы Қарағайлы шағын ауданының к%ркін 

к%пбейінді мәдени-спорт кешені ашып тұр де-

сек те болады. Былтыр желтоқсан айында іске 

қосылған бұл кешенді салуға 26 миллиард теңге 

жұмсалған екен. Бір мезгілде бірнеше мәдени-

к%пшілік және спорт шараларын %ткізе беруге 

болады. Жалпы алаңы 33,8 мың шаршы метр 

болатын осы кешеннің қала тұрғындары 

барлық игіліг ін к%ре алады.  Кешенде 

 заманауи медиаклуб,  жайлы VIP орындықтар, 

545 к%рермен  сыятын орындықтары бар 

демонстрациялық бассейн бар. Бұл бассейнде 

кез келген халықаралық спорт жарыстарын 

%ткізуге болады. Бассейннің ұзындығы 50 

метр, ені – 25 метр, тереңдігі 1,8 – 5,0 метр. 

Жалпы к%лемі – 3757 шаршы метр. Сонымен 

қатар мұнда сауықтыру бассейні де жұмыс 

істейді. Балаларға арналған ойын-сауық 

аймағы тағы бар. Не керек, нағыз жанның 

рақаты! 

Мәдени-спорт кешенінің директоры 

Шыңғыс Таипов қағілез жігіт екен, келген 

меймандарды %зі бастап аралатып, тегіс 

к%рсетіп шықты. «Семейдің күйі кете қойған 

жоқ. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы 

осындай ғажайып кешенге ие болып отыр-

мыз. Бұл Семей қаласының ажарын ашатын 

нысанға айналады» деді. 

Құдайдың құдіретін қараңыз: Канадада 

%сетін Веймутов қарағайы осы Семейдің 

қапталында сыңсып %сіп тұр дегенге айт-

са адам сенбес: Ертістің екі жағалауында 

орналасқан Семей қаласының жағдайы басқа 

қалаларға қарағанда орман саласы бойынша 

ерекше. Дүниежүзінде кілең қарағай ғана 

%сетін екі жер болса, соның бірі – Канадада, 

екіншісі – Семей қаласының қапталында. 

Ресейдің Алтай %ңіріне дейін созылып жатқан 

қарағайлы орман аумағында туберкулезді ем-

қыркүйекке дейін жұмыс жасап, халыққа 

білім беру институты болып қайта құрылды. 

1922 жылы осы оқу орнының құрылымдық 

негізінде екі педагогикалық техникум (қазақ, 

орыс) ашылады. 1924 жылы 24 қаңтарда 

халыққа білім беру институты жабылып, оның 

барлық мүлкі Семей педагогикалық технику-

мына беріледі. Семей қазақ педагогикалық 

техникумының 1922 жылдың 1 желтоқсанында 

директорлығына тағайындалған к%рнекті 

Алаш қайраткері, педагог �бікей Сәтбаев 

бұл қызметті 1927 жылдың шілде айына дейін 

атқарады. Сенатор Алтынбек Нұхұлы �бікей 

Сәтбаевқа қатысты мұрағаттарға зейін қоя 

үңіледі. «Бұл кісінің маған тікелей туыстық 

қатысы болғандықтан, осы колледжді к%руге 

асықтым» дейді Алтынбек.

Қазақ педагогикалық техникумы – Алаш 

қайраткерлерін тәрбиелеп шығарған  алтын 

бесік. К%рнекті Алаш қайраткері Халел 

Ғаббасов, педагог, журналист Сейітбаттал 

Мұстафин, педагог, жазушы, драматург 

 Тайыр Жомартбаев, педагог, театр қайраткері 

Ғалиақпар Т%ребаев, ағартушы-журналист, 

педагог Мәннан Тұрғанбаев осында еңбек 

еткен. Семей қазақ педтехникумынан оқып, 

тәлім-тәрбие алған к%рнекті қайраткерлер 

қатарында академик �лкей Марғұлан, про-

фессор Мұсатай Ақынжанов, 1941-1955 жыл-

дары Қазақ КСР оқу министрі болған, педа-

гогика ғылымдарының докторы �бдіхамит 

Сембаев, Қазақ КСР Ішкі Істер министрі 

Шырақбек Қабылбаев, белгілі журналист 

Ғайса Сармұрзин, журналист,  педагог 

Тұрлыхан Қасенұлы, Социалистік Еңбек 

Ері Жақия Шайжүнісов, к%рнекті жазушы 

�зілхан Нұршайықовтар бар. 

Тәуелсіздік тұсында педколледж жаңа 

серпінмен жұмыс істей бастаған. 1992 жылы 

25 мамырдан бастап оқу орны педагогикалық 

колледж болып қайта құрылады. 1992 жылы 

оқу орнының басшылығына философия 

ғылымының кандидаты, ұстаз-ғалым Нәубат 

Қалиевтің келуімен ұжымдағы ғылыми-

зерттеушілік жұмыстардың деңгейі, сапасы 

артқанын ел біледі. Қазір оқу орнын білікті 

басшы, іскер ұйымдастырушы, Ы.Алтынсарин 

т%сбелгісінің иегері, Қазақстан Республикасы 

білім беру ісінің құрметті қызметкері Шағангүл 

Жанаева басқарып отыр. Республикамызға 

 танымал іргелі білім ордасында 100-ден астам 

мұғалім жұмыс  істейді. Олардың 44-і жоғары 

санатты, білікті ұстаздар, Ы.Алтынсарин 

атындағы медаль иегері, «Қазақстан Республи-

касы білім беру ісінің үздігі», «Қазақстан 

Республикасы білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» белгісінің иегері атанған ұстаздар 

бар.

Мұрат Бақтиярұлы осы оқу орнын-

да Ермұқан Бекмахановтың оқығанын 

естігенде таңданысын жасыра алмады. «Жаңа 

кіреберістегі қабырғада суреттері ілулі тұрған 

қаншама қазақ арыстарының бейнесін 

к%ргенде тұла бойым дір ете түсті. Ал Ермұқан 

Бекмаханов осында оқыды дегенді к%ргенде 

тіптен таңғалдым» деді. 

Колледж директоры Шағангүл Алдамжар-

қызы сенаторларға «Республикамызда педаго-

гикалық колледждер жеткілікті. Алайда біздің 

оқу орнының ж%ні де, жобасы да, жосығы да 

б%лек. Ұлт зиялыларының алтын бесігі болған 

мекемемізге арнайы мәртебе белгіленсе, нұр 

үстіне нұр болар еді» деп %з бұйымтайын 

айтты. Lзара талқы барысында сенаторлар 

бұл оқу орнына Ұлттық колледж мәртебесі 

дегенді лайық к%ргендей болды. Басқа да 

ұсыныстар жасалды. Тегінде тарихы терең, 

тірлігі  кемел осы оқу ордасына мемлекет та ра-

пынан  арнайы мәртебе белгіленгені дұрыс іс.

Сапарымыз жұма күнге орайлас кел-

гендіктен 1836 жылы Тінібай қажы салдырған, 

%з уағында Құнанбай келіп басын сәждеге 

тигізген, Абайдың табаны тиген, Ахмет 

Байтұрсынұлы зайыбы Бәдрисафамен некесін 

қиғызған к%не ғибадат орны – ағаштан 

тұрғызылған мешітке бас сұқтық.

Бірінші күнгі сапар Түйемойнақтағы 

�леуметтік желіні мұндай пікірлер кернеп те 

кетеді кейде. Абай жерге қараса – %зінің туған 

жері емес пе? Айға қарағанды апақ, жерге 

қарағанды сапақ ете бергеннен не ұтамыз?.. 

Абай ұрпақтарының тағдыры қиын 

болды. Алып бәйтеректің тамырын ара-

лап тастағандай...К%зі тірісінде сүйікті ұлы 

�бдірахман, оның қырқын беріп жатқанда 

Мағауия, іле-шала Абайдың %зі %мірден %тті. 

Артында қалған еркек кіндіктің біразын соғыс 

жалмады, репрессияға ілікті... Қандай қасірет!

Қарауылдағы Абай ескерткішіне гүл 

шо ғын қою рәсімінен кейін Жарқынбек 

Борашұлы мен аз-кем тілдесіп қалдық. Оған 

кезінде «Айқынға» Абайдың еркек кіндік-

тен та райтын ұрпағы Даниярдан арнайы 

сұхбат ал дырғанымды, сенатор Мұхтар 

 Құл-Мұхаммед тің «керек болса, қазақтың 

кез келген қызын таңдасын, тойын бастан-

аяқ %зім жасап берейін» деген с%здерін 

жеткіздім. Данияр «причем Абай, причем я» 

деп айтты дегенімде Жарқынбек «жарайды, 

%зі үйленбей-ақ қойсын, бірақ биометриялық 

шәуқатын қалдыруға келісім берсе ғой, 

шіркін!» деп қалды.

Ойланатын жағдай.

�лі де болса бір мүмкіндік бар...

Аудан әкімі Жарқынбек Борашұлының 

мамандығы – ветеринар. Ветеринария 

қызметі түгел облысқа қарайды. Бұл са-

лада айтарлықтай мәселе бар. Бір жерге 

бару үшін жергілікті ветеринар облыстан 

рұқсат сұрайды. Бұл қалай сонда? Сондай-

ақ келесі жылдан бастап аудандық оқу 

б%лімдерінің барлық құзіреті облыстық 

білім басқармаларына беріледі. Аудан әкімі 

«Мәселен, бір мектептің шатыры ұшып кет-

се, мен қазір тікелей ж%ндеу ісіне араласа 

аламын. Ал күні ертең мектептер облысқа 

қарағанда оны кім істейді? Пандемия кезінде 

денсаулық сақтау мәселесін әкімдерден 

сұрағанын білеміз. Орта лықтандыра берудің 

кейде осындай да олқы тұстары бар» деп біраз 

түйткілдің бетін ашты.

Семей %ңірінде ядролық сынақ жасау 

арқылы сәбет %кіметі Абай %скен, Абай 

шыққан жерден екінші Абайлар шықпасын 

деген пиғылды да к%здесе керек. Абыралы, 

Абай, Қайнар, Қарқаралы, ту сонау Павло-

дардың Май, Баянауыл аймағына дейінгі 

жерді шарпыған қасірет отын қайда қоясыз...

« Б і р а з  с % з  қ а з а қ т ы ң  т ү б і  қ а й д а н 

шыққандығы туралы» деген жазбасында Абай 

былай деп жазады. «Біздің қазақтың Амуда-

риядан қорқып қашып келіп, Сырдарияның 

аяғында қалмақтан жеңіліп,  Ақтабан 

шұбырынды к%ретұғын себебі Нәдірден 

қашамын деп болған. Сол Нәдір Афшардан 

еді. Осы күнгі Нәсіриддин шаһ – Қажардан 

шыққан кісі. Кім жетсе, табады, %неріменен 

жетеді. Оларға атаң қалмақ деп кім б%гет 

болады?

Есте жоқ ескі мезгілде, маңғұлдан бір 

татар аталған халық б%лінген екен. Қытайлар 

«татан» деп жазды. Асыл түбі қазақтың — сол 

татар. Осы күнде де қазақтың т%ре нәсілдері 

%зін-%зі біз татармыз деп айтысады. Онысы 

біз келімсек емес, түпсіз емес, таза тұқымбыз 

деген орынға айтылады, татардың кім екенін 

білгендігімен айтқаны емес.

Дін исламға кіре алмай қалған осы күнде 

Күншығыс Сібірінде қазақтың ағайындары 

бар. Тілінен, әдетінен, түсінен туысқандығы 

анық к%рініп тұрады. �сіресе Енесейскі 

гүбірнеде Минусинскі уезде «ясышынай 

 татар» атында бір халық бар. Қазақты %здеріне 

ағайын тұтады дейді һәм бір тұқымдас 

екендігіне к%рген кісі таласпайды. Тағы еш 

қазақ қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас 

екеніне таласпайды. Сол қырғызды қытайлар 

«брут» деп атайды, %з тауарихтарында оның 

себебін, неліктен «брут» дегенін еш білдім 

дегенді к%рмедім. Қашан маңғұлдан Шыңғыс 

хан шыққанда, қазақтар «құтты болсынға» 

барыпты. Бірақ қай жерге барғаны мағлұм 

емес, сүйтсе де осы Шыңғыс тауында, әскер 

Қарауыл %зенінің бойында жатып, он екі ру-

дан он екі кісі маңғұлдың %з заңы бойынша 

«Хан» деген үлкен биіктің басында, ақ киізге 

Шыңғысты отырғызып хан к%терген дейді. 

Тауының Шыңғыс аталып, биігі Хан аталмақ 

себебі де сол болса керек.

Сол он екі кісінің бірі қазақтан Майқы 

би деген кісі екен. «Түгел с%здің түбі бір, 

түп  атасы – Майқы би» деген мақал болған. 

Майқы сол кісі екен. Шыңғыс аламандыққа 

аттанып, әскер тартып шыққанда әскерінің 

к%бі татар екен дейді. Оның себебі: ол маңғұл 

%здері  татардай ассыздық, сусыздыққа, ыстық-

суыққа шыдамды болмаса керек. Қазақтың 

соғысқа жарарлық адамы сол Шыңғыстың 

әскеріне қосылыпты, бұларды Шыңғыс 

Жошы деген үлкен баласына билетіпті».

Шыңғыс ханды хан к%терген Шыңғыс тау 

алыстан бұлдырай к%рінеді...

«Сұр бұлт түсі суық, қаптайды аспан» 

дегендей күзгі ауыр бұлттар жерге жабыса 

ж%ңкіледі...

О, дариға дәурен!

Күйікбай асуын,  Ералы жазығын, 

Ақшоқы дағы Құнанбай мұражайы мен 

Жидебайдағы Абайға қатысты жәдігерлерді 

к%збен к%ргеннен кейін, бұрын-соңды бұл 

%ңірде болмаған, осы сапарда тұңғыш рет 

Абай елін танып отырған сенатор  Нариман 

Т % р е ғ а л и е в :  « Б а р а  с а л ы с ы м е н  « А б а й 

 жолын» қайта оқуым керек болды. Бұрын 

түсінбегенімді, бәлкім енді түсінермін» деді.

Біз «Абай жолы» роман-эпопеясын, 

Абайдың %леңдері мен қара с%здерін үнемі 

оқып отыруымыз керек.

Мемлекет басшысының «Халық үніне 

құлақ асатын мемлекет» атты тұжырымдамасы 

дәл әділетті қоғам идеясын дамыту мақсатымен 

ұсынылған: «Билік пен қоғам арасындағы 

сындарлы диалог мемлекетке деген сенімді 

нығайта түседі. Үкімет мүшелері, соның ішінде 

министрлер мен әкімдер мемлекеттік және 

қоғамдық маңызы бар мәселелерге қатысты 

шешім қабылдаған кезде азаматтардың 

ұсыныстары мен тілектерін ескеруі керек». 

Қасым-Жомарт Тоқаев «Бұл – Абай меңзеген 

әділетті қоғам қалыптастырудың бірден-бір 

шарты» деп атап к%рсетті.

С а п а р  қ о р ы т ы н д ы с ы  б о й ы н ш а , 

депутаттар %ңірдің оң дамуын атап %тті. 

«Жұмыс сапары аясында біз Семейде және 

Абайдың отаны Жидебайда болдық. Ұлы 

Абайдың 175 жылдығы атап %тетін жылы 

біздің сапарымыздың мақсаты ел Президенті 

Жолдауының орындалуын бақылау болды. 

Жұмыспен қамтудың жол картасы аясындағы 

барлық жобалар жақсы орындалуда, %ңір 

дамып келеді. Соған қуандық» деді комитет 

т%рағасы Мұрат Бақтиярұлы.

Нұртөре ЖҮСІП,
ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты

ЕЛІНДЕГІ ЕКІ КҮН

аздығы. Мен 2021 жылдың қаңтар айынан 

бастап мұғалімдердің еңбекақысын 25 пайызға 

к%бейту ж%нінде шешім қабылдадым. Жалақы 

м%лшері алдағы уақытта да арта береді. Бұл 

мақсатқа алдағы үш жылда қосымша 1,2 трил-

лион теңге б%лінеді» деп мәлімдегені талай 

ұстаздың к%ңіліне үміт отын тұтатқаны әмбеге 

аян. №3 орта мектеп ұстаздары сенаторлар-

мен кездесу барысында мемлекет тарапынан 

жасалып жатқан қамқорлыққа шынайы 

ризашылық білдірді.

Семей қаласындағы Жедел жәрдем 

 ауруханасы к%пбейінді, нағыз осы заманға 

л а й ы қ т а л ғ а н  м е к е м е  е к е н .  А у р у х а н а 

Елбасы ның «Жүз мектеп – жүз аурухана» 

бағдарламасы арқылы 2013 жылы ашылған. 

деу санаторийі, балалар демалатын лагерьлер, 

кәсіпорын, мекемелердің демалыс базалары 

орналасқан.

Жабайы нарық тұсында осы орманды 

қолдан %ртеп, ағаш сатып, жеке бас пай-

дасын к%здегендер к%п болған к%рінеді. 

 Елбасы Н.�.Назарбаев «Семей орманы» атты 

мемлекеттік табиғи орман резерватын құру 

ж%нінде Үкіметке тапсырма беріп, ағаштарды 

қию, шығару, сатуға тыйым салды. Осы ша-

ралардан кейін әдейі от қойып жағып жіберу, 

заңсыз кесу күрт тыйылған. �йтсе де 665 мың 

гектар орман алқабының 130 мың гектары 

талан-таражға түскен. Бірақ құрып кеткен 

орман б%ліктерін қайтадан қалпына келтіру 

үшін қаншама жыл керек десеңізші. Жаңадан 

отырғызылған к%шеттердің бойын 1 метрге 

жеткізу үшін 5-7 жыл бағып күту керек екен.

Семейге барған адам мұндағы Мұхтар 

�уезов атындағы педколледжге соқпай кет-

се – %кінеді. 1903 жылы 23 қыркүйекте %з 

жұмысын бастаған мұғалімдер семинариясы 

бастауыш училищелер мен бастауыш орыс-

қазақ мектептеріне және ауылдық қазақ 

мектептеріне мұғалімдер даярлады.1906 жылы 

5 қазанда мұғалімдер семинариясының жаңа 

ғимараты салтанатты түрде ашылды. Мұнда 

Мұхтар �уезов семинарист болған.  Сондай-ақ 

�бікей Сәтбаев, Жүсіпбек Аймауытов, 

Қаныш Сәтбаев тәрізді ұлт зиялылары білім 

алған. Мұғалімдер семинариясы 1920 жылғы 

Лениндік сыйлықтың лауреаты атанды. 

�лемнің 116 тіліне аударылған бұл туындыға 

тең келер нәрсе жоқ. Абай жолы – қазақтың 

жолы ғой!» деп әңгіме %рбітті.

Мектептер мен мешіттер босап қалған 

заман-ай!..

Қ а с қ а б ұ л а қ  а у ы л ы н а  б ұ р ы л а т ы н 

тұста Абай ауданының әкімі Жарқынбек 

 Байсабыров мырза күтіп алды. Бірден 

М.�уезов атындағы орта мектеп пен мектеп 

жанындағы интернатқа бардық. Мектепке 

кезекші топта оқитын балалар ғана келеді екен. 

Үлкен, жақсы мектеп. Ж%ндеу жұмыстары 

жүргізілген. Небары 227 бала оқиды. Ауылдық 

жер. Балалар  ауысыммен оқыса да болатын-

дай. Осыған қатысты Мұрат Бақтиярұлы 

%з пікірін білдірді. «Балалар ауылда бәрібір 

араласпай, ойнамай тұрмайды. Үлкен қала 

емес. Автобусқа мінбейді. Сапырылысып 

жүрген б%где адам жоқ. Барлық сақтық шара-

сын жасай отырып, осындай ауылдарда білім 

алуды қашықтан емес, бұрынғыдай жақыннан 

жүргізсе де болады ғой».

Пәлекеттің беті аулақ. Қашықтан оқу 

нағыз оқуға, мектеп партасында отырып, 

ұстаздан к%збе-к%з білім алғанға жетпейді. 

Бәлкім, босаңдату шарасына осындай 

ұсыныстарды кіргізсе де болар ма еді. Шалғай 

ауылдардағы балаларға интернет оңтайлы 

болып тұрған жоқ. Онлайн оқу деген аты 

болмаса, заты келісіп жатпағанын айта кеткен 

артық емес.

Абай ауданында 16 000 халық бар. 

Ауданның 3 миллион гектар жері бар! Қандай 

байлық?!. 

Осындай аумақта орналасқан Қасқабұлақ 

ауылдық округінде 55 шаруа қожалығы бар 

екен. Округтегі мал басы саны жағынан алған 

деректерге қарасақ, мұнда 16 817 қой мен ешкі, 

2620 жылқы, 8440 сиыр, 45 түйе бар к%рінеді. 

Ауылда 9 жеке кәсіпкер тірлік жасайды. 1 

ЖШС ғана бар. Ауылдық округ т%ңірегінде 

мыс %ндіру мен байыту ісімен айналысатын 

«БАСТ» акционерлік қоғамы жұмыс істейді. 

Жалпы бұл аумақта мыстың қоры мол болса 

керек. Кезінде Қаныш Сәтбаев сәбет %кіметі 

бәрін жұлмалап, опырып әкете ме деген 

қауіппен кейбір кен орындарын к%мескілеп, 

картада ашық к%рсетпей кеткенге ұқсайды...

Жә, бұл б%лек әңгіме.

«Сырт Қасқабұлақ» – Абайдың кіндік 

қаны тамған жер. Шыр етіп дүниеге келген 

жер. Тәй-тәй басып жүрген жер. Қасқабұлақ 

ауылынан 3 шақырым теріскей бетте орна-

ласқан. Сондықтан Сырт Қасқабұлақ аталады.

2020 жылғы 1 шілдеде осы жерде т%беден 

қарағанда домбыра пішіндес, т%бе жағына 

«Туғанда дүние есігін ашады %лең» деген  стела 

орнатылған, Абайдың қарас%здері қашап 

жазылған 45 мәрмар тас қойылған орын түгел 

жасалып бітті. Осы ескерткішке 50383,256 

мың теңге жұмсалған. Біздің қазақта «Біткен 

іске – сыншы к%п» деген с%з бар. «Домбыраны 

аяққа таптағаны несі?», «Домбыраны басып 

жүру – намысымыздың %лгені» деген тәрізді 

түрлі пікір әлеуметтік желіде отқа тиген шыр-

пыдай қау ете түскен. 

Бардық. К%рдік. Жүрдік.

Соншалық %рескелдік к%рмедік. Қайта кең 

даланың т%сінде %те жарасымды  композиция 

пайда болған. 

Жалпы биылғы Абайдың 175 жылдығына 

байланысты тірліктің бәріне Шығыс Қазақ-

стан облысының әкімі Даниял Ахметов мыр-

за %зі бас болып, тұрақты бақылауға алып, 

тікелей араласқан к%рінеді. Қайда бар сақ 

та, облыс басшысына алғысын білдіріп жат-

қан азаматтар жиі ұшырасты. Аудан әкімі 

Жарқынбек Байсабыров та, Семей қаласының 

әкімі Ермак Салимов та облыс әкімінің қол-

дауы мен қамқорлығын сезінгендіктерін 

айтады.

Құнанбай мұражайы, Ақшоқыдағы 

Құнанбай әулетінің зираты, Жидебайдағы 

Абай мұражайы, тағы басқа талай нысан 

құрылысы мен ж%ндеу жұмыстарын әрбір екі 

аптада %зі келіп, қадағалап отырыпты.

Тарихтан белгілі: Жидебайды тобықты 

руының Мамай, Жігітек аталары қоныс 

еткен. Он тоғызыншы ғасырдың орта 

тұсында Жидебай, Борсықбай, Барақ деп 

аталатын шұрайлы қоныстарды Абайдың 

ә к е с і  Қ ұ н а н б а й  L с к е н б а й ұ л ы 

иемденіп, қыстау салдырған. 1850 

жылы Құнанбай Жидебайдың 

с о л т ү с т і г і н е  қ а р а й  о н  б е с 

шақырым жердегі күзеуден, 

Е с к і т а м  д е г е н  қ о н ы с қ а 

 жиырма балаға  арналған 

 медресе салдырып, %зінің 

және туыстарының бала-

ларын оқытқан. Абай сегіз 

 жасынан бастап сол медресе-

ден дәріс алып, сауат ашқан. 

Абай Жидебайда 1880 жылы 

%з  қаражатымен жаңадан 

медресе салдыртқан. Жиде-

бай қонысы Құнанбайдың 

Ұлжаннан туған кенже баласы 

Оспанның еншісіне тиген. Інісі 

Оспан дүние салған соң, Абай 

осы қонысты тұрақты қыстау етіп, дүние 

салғанша уақытын осы жерде %ткізгені белгілі. 

Жидебай – тарихи-мемориалдық қорық. 

Қорық құрамына Абайдың тұрған үйі, Абай 

– Оспан және Шәкерім – Ахат ескерткіштер 

кешені, Зере, Ұлжан, Құдайберді, Ғабитхан 

молда, Шәукенбай, Еркежан бейіті басындағы 

белгілер, Кеңгірбай бидің бейіті, Құнанбай 

құдығы,  Оспан к%лі,  Мұсақұл т%бесі , 

Махмұт қорасы, Орыс қорасы, Зұлғарыш 

қорасы, Ырыздыбай қорасы, Тұрағұл қорасы 

енгізілген. 

Президент  Қасым-Жомарт  Тоқаев 

«Абайдың тойы – ас ішіп, аяқ босататын той 

емес, ойдың тойы, тағылым алу тойы» болсын 

деген мазмұнда аталы с%з айтқан болатын. 

«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 

мақаласында «Абай – рухани реформатор» 

деген баға берді. Үлкен баға! Зор баға!

«Қазір айтып жүрген интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру идеясы Абайдан бастау алды 

деуге болады. Ұлы ойшыл әр с%зімен ұлттың 

%ресін %сіруді к%здеді. Сондықтан Абайды 

терең тануға баса мән бергеніміз ж%н. Абайды 

тану – адамның %зін-%зі тануы. Адамның %зін-

%зі тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, 

білімге басымдық беруі – кемелдіктің к%рінісі. 

Интеллектуалды ұлт дегеніміз де – осы» деген 

Қасым-Жомарт Кемелұлының с%зін үнемі 

 назарда ұстау керек.

«Абай – Шәкәрім» кесенесі де қайта 

жаңғыртылыпты. Мұнда сонау 1980 жылы 

курстас досым Бейбіт Сапаралымен бірге 

бір келгенмін. 1987 жылы Бейбіт үйленгенде 

тағы келгенбіз. 2001 жылы «Жас Алаштың» 

80 жыл дық мерейтойында қайыра табанымыз 

тиген. Абайдың 150 жылдығы тұсында кең 

даладағы кеме пішіндес осы кейінгі ескерткіш 

тұрғызылды. Маған әу бастағы, қара жердегі 

Абай зираты сол қалпында қала бергені дұрыс 

секілді к%рінеді де тұрады... Шәкәрім мен 

Абай зиратының арасын мәшине жүретін жол 

б%ліп жатушы еді. Шәкәрім мен Ахаттың мо-

ласы ақ кірпіштен қаланған, к%зге қораштау 

болатын...

Е н д і  о н ы ң  б ә р і  т а р и х .  Ж а б ы л ғ а н 

парақтар...

�р жерде Абай ескерткіші бар. Қарауыл-

дағы «Аға сұлтан» алаңындағы Абай ескерткіші 

қатты ұнады. Біріншіден, таза мыс. Екіншіден, 

ескерткіштің тұғыры мен тұрқы %те келісті. 

«Абай неге жерге қарап тұр?», «Пушкин 

аспанға қарап тұр, Абай жерге қарап тұр» 

деген тақылеттес с%здерді естіп те қаламыз. 

«Бейбітшілік аралы» монументіне бару-

мен түйінделді.  Семей ядролық сынақ 

полигонының бүкіл зардабы мен қасіретін 

к%рсететін, архитектор Шота Уәлиханов 

жасаған қаралы ескерткіш адамның аза бойын 

қаза қылады. Жүректі %кініш пен қайғының 

оты %ртейді...

Сапарымыздың екінші күні Семейден 

шығып, «Абай жолына» түсуден басталды. 

Ұзақ жолда «жол қысқарту» қашаннан бар 

нәрсе ғой. С%з орайы келгенде мен «Мұхтар 

�уезов %з роман-эпопеясына неге «Абай 

жолы» деп ат қойды? «Абай әлемі», «Абай 

жұмбағы», «Абай рухы» деп қойса да болар 

еді ғой» деп ой тастап, бір әңгімені баста-

дым. Сауалдың жауабын да бергендеймін. 

Ұлы Мұхтар �уезов мұны әдейі қойып отыр. 

«Абайдың жолы» – тура жол! Абай жолы – 

қазақтың жолы! Ағарту жолы, білім жолы, 

надандықпен күрес жолы. Алланы тану 

жолы, ақиқатпен %мір сүру жолы, адамзатты 

сүю жолы! �уезов осыны нұсқап отыр!» деп 

пікірімді тиянақтай түстім.

Сенатор Бақытжан Жұмағұлов зерделі 

кісі ғой, бірден айтылған с%зге құлақ асты. 

«Нұрекеңнің пайымдауы дұрыс. Бұл әлем 

әдебиетіне эстетикалық талғам әкелген 

ғажайып туынды ғой. Кезінде Луи  Арагон, 

Ромен Роллан сияқты тағы басқа талай адам 

жоғары баға берген. Мұқаң бұл романға 

әуелде «Телғара» деген атау бермек болған. 

Бастапқыда үш кітаптан құралуы тиіс 

 туынды екі кітаптан тұратын «Абай»,  сосын 

осылардың жалғасы болып табыла-

тын «Абай жолы» романы жазылды. 

Екі кітап үшін �уезов Қазақ КСР 

мемлекеттік сыйлығын алды. Ал т%рт 

томдық «Абай жолы» роман-

эпопеясы үшін 1959 жылы 
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АУЫЛ – ҚАЙНАҒАН 
ЕҢБЕКТІҢ ОРТАСЫ

Қазақтың қасиетті құт мекені, қайнар көз, алтын бесігі саналатын ауыл ғасырлар 
бойы халықтың өзегін талдырмай өсіп-өнуіне мүмкіндік беріп келеді. Бүгінде 
өркениетті ел болып, даму жолын қаладан тапқанымызбен, ауылдың алар орны 
ерекше. Осы орайда ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғырту мақсатында 
Елбасы бастамасымен қолға алынған «Ауыл – ел бесігі» жобасы жүзеге асыры-
луда. «Ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға да кірісуіміз керек. 
Осыған байланысты арнайы «Ауыл – ел бесігі» атты жобаны жүзеге асыру қажет. 
Бұл арқылы қазақстандықтардың жергілікті жердегі еңбегіне қатысты идеоло-
гияны қолға алуымыз керек. Бұл әкімшіліктердің міндеті» деген болатын Елбасы 
Н.Назарбаев. Бұл жоба Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тарапынан да қолдау 
тауып отыр. Мемлекет басшысы халыққа арнаған Жолдауында ауылдың әлеуетін 
толық пайдалану – стратегиялық маңызы бар мәселе екенін айта келе, «Ауылдағы 
мейлінше өзекті мәселелерді шешуге арналған «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасын 
жүзеге асыру одан әрі жалғасатын болады» деді.

ТҰРҒЫНДАРҒА 
ТИІМДІ ЖОБА

Осы «Ауыл – ел бесігі» жобасы аясында 

Түркістан облысында даму әлеуеті бар 614 

ауылдың тізімі анықталған. Аудандардағы 

сапарларының бірінде Lмірзақ Ш%кеев 

«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасын жүйелі 

түрде іске асуы қажеттігін айта келе, ал-

дымен аудан, округ орталықтары, кейін 

жыл сайын 5 ауылды к%ркейтіп, абат-

тандыру жұмыстары жүргізілу керектігін 

тапсырған болатын. Ауылдарда нысандар 

к%бірек салынып, к%шелер ж%нделіп, 

саябақтар саны, газ, ауызсумен қамту 

деңгейі жыл сайын артуы тиіс екенін 

де аудан әкімдеріне ескерткен-ді. Бұл 

орайда Түркістан қаласын, аудандар мен 

қалаларды, ауылдық елді мекендерді 

газбен қамтамасыз ету деңгейін 2021 

жылы 54,1%-ға, 2025 жылға қарай 69%-ға 

дейін арттыру к%зделуде. Ал 2025 жылға 

дейін облыс халқын сапалы  ауызсумен 

қамтамасыз ету мақсатында 49  нысан 

 салынып, 12 елді мекенде сумен жабдықтау 

желілері қайта ж%нделмек. Нәтижесінде 

25 714 тұрғын таза ауызсу тұтынатын 

болады. Lңірде тұрғын үй саласында да 

бірқатар %згерістер енгізілуде. Аудандар 

бойынша жекелей мысал келтірер болсақ, 

«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы аясында 

республикалық және облыстық бюджет 

есебінен Арыс қаласы Монтайтас ауыл 

округінде 14 к%шеге, Ақдала ауылдық 

округінде 28 к%шеге, Арыс қаласының 13 

аймағы бойынша 67 к%шесінде орта және 

ағымдағы ж%ндеу жұмыстары жүргізілуде. 

Жалпы ж%ндеу жұмыстары барысында 

 244  744 шаршы метр асфальт т%селіп, 

63 044 шаршы метр аяқжол салынды. 

Сондай-ақ 454 текше метр арық қойылып, 

57 шақырым к%ше жарықтандырылған 

және 179 метр жасанды кедергі мен 

38 дана жол белгілері орнатылған. Ал 

Сайрам ауданының орталығындағы 

Қ.Жандарбеков атындағы Мәдениет үйі 

аталмыш жоба аясында күрделі ж%ндеуден 

%тті. Тозығы жеткен ғимарат толығымен 

жаңарған. Нысан табиғи газ арқылы 

жылыту жүйесімен қамтамасыз етілген. 

Сондай-ақ ауданда «Ауыл – ел бесігі» 

жобасы аясында Ақсукент және Ман-

кент ауылдарындағы білім, мәдениет 

және денсаулық сақтау нысандарына 

күрделі ж%ндеу жұмыстары жүргізілді. 

Екі ауылдық округтегі 10 жолдың орташа 

ж%ндеу жұмыстары қарқынды жалғасуда. 

Сарыағаш ауданында «Ауыл – ел бесігі» 

бағдарламасы бойынша Жартыт%бе 

ауылдық округіндегі 11 к%шенің 23,3 

ш а қ ы р ы м ы н а ,  а л  Қ а б л а н б е к  е л д і 

мекеніндегі 16 к%шенің 18,8 шақырымына 

орташа ж%ндеу жұмыстары жүргізіледі. 

Сондай-ақ аудан орталығы Сарыағаш 

қаласында биыл 3,7 шақырым к%шеге 

орташа ж%ндеу жұмыстары басталған. 

«Жұмыспен қамту  жол картасы – 

2020» жобасы аясында республикалық 

бюджет есебінен ауданда 5 к%шенің 9 

шақырымына орташа ж%ндеу жұмыстары 

ж ү р г і з і л у д е .  А у д а н д ы  а у ы з с у м е н 

қамту бойынша бүгінде Атамекен елді 

мекеніндегі су жүйелерінің құрылысы 

жүруде. «ТВИК» ЖШС жүргізіп жатқан 

жұмыстар нәтижесінде 210 абонент, яғни 

2122 тұрғын таза ауызсумен қамтылатын 

болады.  Аймақты «к%гілдер отын-

мен» қамту жұмыстары да қарқынды 

жүргізілуде. Атамекен елді мекенінде 

 «Тоболино» АГТС газ қуаттылығын 

арттыратын станцияның құрылысы 

басталған. АГТС-тің %ткізгіштік қуаты 

– 20000 нм3/сағ. Газ құбыры жүйесінің 

ұзындығы – 4,73  шақырым.  Биыл 

құрылыс жұмыстары аяқталып, бірнеше 

елді мекен газбен қамтылатын болады. 

Сарыағаш қаласының Самал шағын 

ауданында 900 орынға арналған мектеп 

құрылысы басталған. «Жаңа арна 2002» 

ЖШС салып жатқан мектеп 2021 жылы 

тамыз айында пайдалануға берілмек. 

А у ы л  т ұ р ғ ы н д а р ы н ы ң  т ұ р м ы с ы 

жақсара түсуіне «Егістіктен с%реге дейін» 

пилоттық жобасы да септігін тигізуде. Еске 

сала кетейік, Мемлекет басшысы т%тенше 

жағдай кезінде азық-түлік қауіпсіздігі 

–  жалпы мемлекет  қауіпсізд іг інің 

негізгі кепілі екенін айта келе, аграрлық 

салаға барынша қолдау к%рсетілетінін 

мәлімдеген болатын. «Отандық %німдер 

мен жабдықтарды барынша пайдалану 

бизнесті дамытудың басым шарты ретінде 

белгіленетін болады. Қазақстанда 1 мил-

лион 700 мың жеке қосалқы шаруашылық 

бар. Алайда олардың %німдері сауда ны-

сандары арқылы ресми сатылмайды және 

қайта %ңдеу кәсіпорындарына түспейді. 

Мемлекет олардан салық алмайды, мұндай 

шаруашылықтарда жұмыс істейтіндер 

әлеуметтік жағынан қорғалмаған. Үкі-

метке «Атамекен» ҰКП-мен бірлесіп, 

бірнеше %ңірде «Егістіктен с%реге дейін» 

пилоттық жобасын іске қосуды тапсыра-

мын» деген болатын Президент Қасым-

Жомарт Тоқаев. Бұл тапсырма бойынша 

бүгінде Түркістан облысында бірқатар 

нәтижелі жұмыстар атқарылды. Мысалы, 

тұрғындарын жұмыспен қамтуға жол 

ашады және аймақтағы сүтті ірі қара 

санының артуына да негіз болмақ. «Енді 

қосымша ветеринариялық қызмет к%рсету 

орталығын ашайын деп отырмыз. Яғни 

осы СПК -лардың барлығы сапалы қызмет 

алады. Оған қоса үшінші жем-ш%п база-

сымен де қамтамасыз етеміз» дейді «Ата-

мекен» ҰКП Түркістан облысы бойынша 

директоры Темір Нақыпбеков. 

Барлық шығынын «Б%рте Милка» 

ЖШС мойнына алған сүт қабылдайтын 

құрылғының жалпы құны 2,5 миллион 

теңге. Жоба ауылда ірі қараның к%беюіне 

де септігін тигізуде.  Мысалы, Жеңіс  ауылы 

тұрғындарынан сүт қабылдайтын Гүлнар 

Усманованың 70 сиыры бар. Оның 50-і 

сауын. Бұрын елу сиырдың сүтін %зі пісіп, 

одан сары май мен ірімшік жасайтын. 

Кейде үлгермей сүт ашып, %нім бүлінетін. 

Енді артық %німді жинап %ткізетін жер 

бар. Қосымша қаржысын да алады. Оған 

қоса шаруаға жем-ш%п  дайындауда 

к%мек болмақ. Гүлнар  Усманова енді 

«Б%ртемен» бірігіп одан әрі шаруасын 

кеңейтпек. Жеңіс ауылының тұрғындары 

«Егістіктен с%реге дейін» жобасына 

ризашылығын білдіріп отыр. Lйткені 

үйде отырып-ақ табыс табуға мүмкіндік 

мол. Елімізде бір емес, екі рет «Жылдың 

үздік инновациялық жобасы» номи-

нациясын жеңіп алған «Б%рте  милка», 

«АГРО-V» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктерінің құрылтайшысы, 

Түркістан облыстық мәслихатының 

 депутаты Нұралы �бішев %нім к%лемінің, 

сапасының артуы соңғы технологиялар-

мен жабдықталуға тікелей байланысты 

екенін айтады. «Президент жақында 

Қазақстан халқына арнаған Жолдауында 

әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тау-

арларымен %зімізді толық қамтамасыз 

ету мақсатында ауыл тұрғындарының 

табысын арттыруды, еңбек %німділігін 

екі жарым есе к%бейтуді, агро%неркәсіп 

к е ш е н і  % н і м і н і ң  э к с п о р т ы н  е к і 

есе арттыруды міндеттеді. Бұл біздің 

жауапкершілігімізді арттырып, бүгінгіден 

де %німді жұмыс істеуімізге үндейді. 

«Б%рте-Милка» кешенді сүт фермасы 

бүгінде қанатын кеңге жайып, сапалы 

%німдері сұранысқа ие болуда. Осы сүт 

%німдерін %ңдеу кешенін Елбасының 

2015 жылғы Жолдауынан кейін ашқан 

болатынбыз. Сол Жолдауда к%терілген 

бастамаларға сүйеніп, айқын мақсаттарды 

негізге ала отырып іске кірістік. Міне, 

арада бес жыл %тті, бүгінде жемісін халық 

к%руде. Біздің кешенді ферма Жолдау 

жүктеген міндеттердің жүзеге асырылып 

жатқанын білдіретін нәтижелі жұмыстың 

бір ғана мысалы. Бүгінде сүт %ңдеу бойын-

ша к%рсеткіштеріміз де, сапа да жоғары. 

Соған сәйкес жұмысшылардың айлығы да 

к%бейген. Серіктестікте жүзге жуық адам 

жұмыс істейді» дейді Нұралы �лмаханұлы. 

 «Б%рте милкада» ақылды технология-

ларды %ндіріске енгізудің нәтижесінде 

сиырларды сауыншы емес, робот  сауады. 

Ферманың ішін желдету арқылы ауасын 

тазалау, күн жарығына сәйкес электр 

энергиясын үнемдеу, сиырларды жем 

беру станциясы мен роботқа қарай 

бағыттау есіктері, олардың қоңдылығын 

анықтау, жемді %німділігіне қарай %лшеп 

беру жүйесі жаңа технологиямен толық 

автоматтандырылған. Роботтандырылған 

жүйелер мен %зге де инновацияларды 

енгізудің нәтижесінде зауыт бүгінде 

тәулігіне 10-15 тонна 15 түрлі сүт %німдерін 

%ндіруде. Қайта терең %ңделген %нім 

еліміздің түкпір-түкпіріне тасымалда-

нуда. Бес жыл бұрын сатып алынған 

408 «голштейн фриз» тұқымды сиыр 

саны қазіргі таңда мыңнан асқан. Оның 

600-і сауын сиыр. «Фермамыз  заманауи 

технологиямен қамтылған, барлығы 

автоматтандырылған. Сиырларымыз 

орта есеппен әрбірі 32 литр сүт берсе, 

арасында 60 литрге дейін беретіндері де 

бар. Біздің кәсіпорынның қуаттылығы 40 

тонна, қазір 11 тонна сүт беріп отырмыз. 

Lндіріс қуаттылығын толықтай қамту үшін 

қосымша тағы бір ферма салуды жоспар-

лап отырмыз» дейді «Б%рте милканың» 

ферма меңгерушісі Қуаныш Мәмбетов. 

Фермада негізінен  жастар, яғни 20-35 

жастағы мал дәрігерлері мен операторлар 

жұмыс істейді. Жалпы мемлекет тарапы-

нан жаңа технологияны тартуға жақсы 

жағдай жасалуда. Сатып алынған малға, 

тартылған инвестицияға, сауылған сүтке, 

малдың жем-ш%біне белгілі м%лшерде 

субсидия т%леніп келеді. 

Айта кетелік, «Егістіктен с%реге дейін» 

жобасы сәтті жүзеге асса, келесі жылы 

толыққанды бағдарлама әзірленбек. 

Бағдарламаны іске асыру барысында 

«Даму» қорының кепілдендіру тетіктерін 

қолдана отырып, «ҚазАгро» желісі 

арқылы жылдық 6% м%лшерлемесі 

 бойынша жеңілдетілген шағын несие беру 

к%зделуде. Тиісті министрлік есебінше, 

мұн дай шаралар, 2 миллионға жуық ауыл 

тұрғындарының табысын арттырып, 

отандық ауыл шаруашылығы кәсіп-

орындарының жүктемесін 53-тен 70%-ға 

дейін арттырады және әлеуметтік маңызы 

бар %німдердің импортын азайтады.

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ 
БЕРЕРІ МОЛ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» атты мақаласында: «Абайды 

%з заманындағы іскерліктің ұйытқысы, 

еңбекқорлықтың мотиваторы деуге бола-

ды. Ұлы ойшыл шығармаларында кәсіптен 

нәсіп тапқандарды, шаруақорлыққа 

үйрену дағдыларын үлгі етеді. Ол тұрмыс 

сапасын жақсарту үшін еңбек етудің 

жаңа тәсілдерін меңгеруге шақырады. 

Сонымен қатар ақын бастамашылдықты, 

кәсіптегі адалдықты жоғары қояды» деп 

әрбір азаматты ұлы ақынның түйінді 

тұжырымдарын санасына берік тоқып, 

%зінің тынымсыз, адал еңбегімен айнала-

сына үлгі болуға үндейді. Бұл орайда еңбек 

етуге жасалған мүмкіндіктердің маңызы 

зор екені мәлім. Ауылдағы ағайынның 

жұмыспен қамтылуына, тұрмысын жақ-

сартуға мемлекеттік бағдарламалар елеулі 

септігін тигізіп келе жатқанын айта 

кетелік. 

Мысалы, Түлкібас ауданына қарасты 

Машат ауылының тұрғыны Е.Т%лепбеков 

мемлекеттік «Сыбаға» бағдарламасының 

к%мегімен жеке шаруашылығын ашып, 

%з ісін д%ңгелетіп отыр. Ол жеңіл-

детілген несиеге 75 ірі қара мал са-

тып алған. Кәсіпкердің алдына қойып 

отырған мақсаты – ет бағытындағы мал 

шаруашылығын дамытып, шетелдерге 

%зі %ндірген %німді экспорттау. Аудан-

да аталған бағдарламаның шарапатын 

к%ріп отырғандар аз емес. Былтырдың 

%зінде 10-нан астам шаруа қожалығы 

осындай жолмен мал басын к%бейтіп, 

%ңірімізді ғана емес, %зге облыстарды да 

етпен қамтып келеді. Шаруашылықтың 

осы бағытына қолдау білдіру мақсатында 

 ауданда ет %ңдейтін кешен мен сүт фер-

масы салынған. Алдағы уақытта мұндай 

%ндіріс орындарының қатарын  арттыру 

к%зделуде. Сонымен қатар «Құлан» 

бағдарламасы бойынша 112 жылқы сатып 

алу жоспарланса, қазіргі таңға 120 сатып 

алынған. Ал «Алтын асық» бағдарламасы 

бойынша ауданда 1455 бас қой алу жоспар-

ланып, қазіргі таңға 1540 сатып алынған. 

Нақты мысалдар келтіретін болсақ, 

Машат ауылында �бдірәсіл Медетов 

үйіргелік қорасына бір-екі бас жылқы 

малын бордақылауды бастаған. Содан 

бері жылына 2-3 бастан бордақылап, 

етін ауыл тұрғындарына %ткізіп келген. 

Шағын ғана кәсібін %ркендету мақсатында 

осыдан 3 жыл бұрын �бдірәсіл Ортайұлы 

мемлекеттік қолдауды пайдаланып, 

«Ырыс» МҚҰ-нан 6,0 млн теңге несие 

алған. Ол қаржыға 20 жылқы алып мал 

бордақылаумен кәсіби тұрғыда айналыса 

бастаған. Қазіргі таңда кәсіпкер жылқы 

басын 90-ға дейін жеткізіп, бордақылауда. 

Айта кетелік, бүгінде ауданда 10-15 басқа 

арналған 76 шағын мал бордақылау 

алаңдары, 24 отбасылық сүт фермасы 

құрылған. Нұрбол Тұрашбеков басқарып 

отырған Ордабасы ауданында 2016-2020 

жылдарға арналған даму бағдарламасына 

сәйкес, мал шаруашылығы саласын 

 дамыту жоспары жүйелі түрде орындалып 

келеді. Мәселен, «Сыбаға» бағдарламасы 

бойынша 327 ірі қара мал алынды. «Алтын 

асық» бағдарламасы бойынша 4089 мал 

алынып, 190,7 пайызға орындалды. Ал 

«Құлан» бағдарламасы бойынша алынған 

жылқы саны 97 бас. Нәтижесінде аудан-

да жалпы т%рт түліктің саны 520 мыңға 

жуықтаған. Оның 73,3 мыңы ірі қара, 

420,4 мыңы қой мен ешкі, 25,4 мыңы 

жылқы, 740-ы түйе. Ал құстардың жалпы 

саны 423,9 мыңға жеткен. Сәйкесінше 

кәсіпкерлер мал шаруашылығы %німдерін 

молынан алып, нарыққа шығаруда. Бүгінге 

дейін ауданда 13 311,8 тонна ет, 33 004,9 

тонна сүт, 7 263,8 мың дана жұмыртқа 

%ндірілген. Айта кетейік, Ордабасы 

 ауданында мал тұқымын асылдандырумен 

айналысатын 6 шаруа қожалық бар. Ал 

жалпы мал бордақылау алаңдарының саны 

– 355, оның 76-сы биыл іске қосылған. 

Сондай-ақ 84 сүт фермасы жұмыс істейді. 

Үстіміздегі жылы 3 отбасылық құс ферма-

сын ашу жоспарланса, бүгінде 4-еуі іске 

қосылып, жоспар 133 пайызға орындалып 

отыр.

Облыс әкімі Lмірзақ Ш%кеев мемле-

кеттік бағдарламалар аясында ашылып 

жатқан жұмыс орындары, жүзеге асы-

рылып жатқан жобалар да халықтың 

тұрмысын жақсарту мақсатындағы игі 

істер екенін аудан, қала әкімдеріне ескер-

те отырып, бұл бағыттағы жоспарлардың 

орындалуын бақылауына алған. Мы-

салы, Кентау қаласында биыл 8 айда 

«Еңбек» бағдарламасы аясында 3979 адам 

жұмыспен қамтылған. Жоспарға сәйкес 

жыл соңына дейін бағдарламаның екінші 

бағыты – кәсіпкерлік бастаманы ынта-

ландыру бойынша 482 азаматқа қолдау 

к%рсетілу керек болса, бүгінге дейін 314 

адам жұмысты болған. Оның 139-ы  «Бастау 

Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік 

курсты оқыса, 45-і шағын несие алған, ал 

130-ы мемлекеттік грант иегері атанған. 

Сондай-ақ биыл бағдарламаның үшінші 

бағытты – халықты жұмыспен қамтуға 

жәрдемдесу және еңбек ресурстарының 

ұтқырлығын арттыру бойынша 6103 

адам қамтылады деп жоспарланған. Қала 

әкімдігінің мәліметінше, бүгінге дейін 

3665 азаматқа к%мек к%рсетіліпті. Оның 

1623-і тұрақты жұмысқа орналасса, 143-і 

әлеуметтік жұмыс орындарына жолданған, 

500-і жастар практикасына, 1399 азамат 

ақылы қоғамдық жұмыстарға тартылған. 

«Жұмыспен қамту жол картасы» аясында 

Кентау қаласы бойынша 62 жоба жүзеге 

асырылып, нәтижесінде 223 жаңа жұмыс 

орны ашылған. Халықты жұмыспен қамту 

орталығы арқылы әзірге 130 адам тұрақты 

және уақытша жұмыспен қамтылып отыр.

А л  Б ә й д і б е к  а у д а н ы  Ж а м б ы л 

 ауылында «Бақыт-Ислан» ЖШС салып 

жатқан  заманауи озық үлгідегі жылыжай 

кешенінде 60 адам жұмыспен қамтылатын 

болады. Lткен жылдың тамыз айында 

құрылысы басталған жылыжай биыл 

іске қосылмақ. Жалпы аумағы 5 гек-

тар, ал жылыжайдың аумағы 3 гектар 

 болатын жобаның құны – 750 млн теңге, 

жылдық қуаттылығы – 700-800 тонна. 

Ауданда алғаш құрылған «Бекет Тыныс-

баев» жылыжай шаруашылығының жал-

пы аумағы 50 сотық. Онда қазіргі таңда 

12 адам жұмыс істейді. Жылына 2 %нім 

алады. Алғашқы %німге қызанақ егіп, 50 

сотық жерден 48 тонна %нім алған. Екінші 

%німге қияр еккен. Жылыжай жылына 

70 тонна %нім алып отыр. Жалпы аудан-

да ауыл шаруашылығы саласында 2539 

құрылым бар. Атап айтқанда, 2161 шаруа 

қожалық, 128 %ндірістік кооператив, 249 

жауапкершілігі шектеулі кәсіпкерлік 

жұмыс істейді. Ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жер к%лемі – 539 129 гектар. 

Биылдың 8 айында ауданда 17 млрд 333,5 

млн теңгенің ауыл шаруашылығы %німі 

%ндірілген. Халықтың табысын молайтуға 

Келес ауданына қарасты Амангелді елді 

мекенде іске қосылған «ақылды» мал 

бордақылау алаңының да ықпал етері 

анық. Жалпы аумағы 0,5 гектар болатын 

алаң құрылысы 2 жыл жүргізілген. 300 мал 

басына есептелген шаруашылыққа  «ангус» 

тұқымды 32 бас ірі қараны Солтүстік 

Қазақстан облысынан алдырған. Мұндағы 

барлық «қара жұмысты» арнайы қондырғы, 

яғни робот атқарады. Кәсіпкер бизнесін 

ары қарай дамыту үшін мемлекеттен аз 

м%лшерлі пайызбен несие алмақ. Осы-

лайша шаруашылығын кеңейтіп, жылқы, 

қой бордақылайтын, сүт %ндіретін ферма 

салуды к%здейді. 

Облыста ауыл шаруашылығының 

жалпы %нім к%лемін биыл 104,1%-ға, 

%неркәсіп %німі к%лемін 1,5%-ға, оның 

ішінде %ңдеу %неркәсібінің к%лемін 4%-ға 

жеткізу болжануда. Жыл қорытындысында 

құрылыс к%лемінің %сімі 2%-ға артып 

(185,7 млрд. теңге), нәтижесінде 595,6 мың 

шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру 

к%зделуде. Мемлекеттік бағдарламалардың 

о ң  н ә т и ж е с і н д е  2 0 2 1  ж ы л ы  а у ы л 

шаруашылығының жалпы %нім к%лемін 

104,2%-ға, %неркәсіп %німі к%лемін 

2%-ға, оның ішінде %ңдеу %неркәсібі 

к%лемі %сімін 1%-ға жеткізу к%зделуде. 

Мемлекет басшысы Жолдауында кадр 

саясатына ерекше тоқталып, Үкіметке 

мемле кеттік аппараттың қызметкерлерін 

қысқарту, үнемделген қаражаттың есе-

бінен қалған қызметкерлердің жала-

қысын к%бейту тапсырылды. Осыған 

орай, облыстық стратегия және эконо-

микалық даму басқармасының  басшысы 

Арман Абдуллаевтың айтуынша,  облыс 

әкімдігінің мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерін 2020 жылы 10%-ға, 

2021 жылы 15%-ға қысқарту к%зделуде. 

Сондай-ақ облыста макроэкономикалық 

к%рсеткіштерінің %сімін сақтап қалу 

мақсатында республикалық кешенді 

жоспарды басшылыққа ала отырып, 

жыл соңына дейінгі іс-шаралар  жоспары 

бекітілген. Жоспар инвестиция тарту, 

нақты сектор, сервистік экономика, 

еңбек нарығы, әлеуметтік сала, %ңірлік 

даму сынды 6 бағыт пен 19 тармақтан 

тұрады. Аталмыш жоспар іске асқан 

жағдайда жыл қорытындысында облыс 

экономикасының %сімі 3%-ды құрайды 

деп күтілуде. Ал 2021 жылы жалпы %ңірлік 

%нім 2 019,2 млрд теңгеге жетіп, %сім 3,2% 

болады. Ұзақ мерзімді кезеңде инфля-

ция деңгейін 6-9% дәлізінде ұстап тұру 

жоспарланған. 

Е.5БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

Ордабасы ауданында жоба аясында «Б%рте 

Милка» ЖШС жеке 4 шаруашылықпен 

біріге СПК құрып, Жеңіс ауылына сүт 

жинайтын контейнер орнатқан болатын. 

Lңірде сүт %ндіретін жиырмадан астам 

ірілі-ұсақты компания бар. Дегенмен, бұл 

%ндіріс орындары %ңір нарығын толық 

қамти алмайтындығы анықталып отыр. 

Ал ауыл-аймақтағы ағайын кейде ірі-

қараның сүтін қайда %ткізерін білмей 

жатады. Сондықтан бұл бастама ауыл 

тұрғындары үшін тиімді. Lйткені сүт 

%німі тұрақты бағада сатып алынады. 

Жобаның тағы бір тиімді тұсы – ауыл 
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Қасиетті Ұлытаудағы көпке мәлім айтулы 
ескерткіштердің бірі – Жошы хан мазары. 
Жезқазғаннан 45 шақырым  солтүстікке 
қарай Кеңгір өзенінің жағасында 
орналасқан. Мазар  күйдірілген кірпіштен 
тұрғызылған. Кірпіштің көлемі 26х26х5 см.
Мазардың күмбезді құрылыстар қатарына 
жататыны айтылып жүр. Бірден көзге 
түсетіні – салтанатты порталы. Оның 
алдыңғы жағы арка түрінде шығарылған 
да, екі жақ босағасы үстіндегі ауыр 
салмақты мызғымай көтеріп тұру үшін берік 
етіп тұрғызылған. Порталдың жақтаулары 
жай кірпіштен емес, өрнекті кірпіштермен 
безендірілген. Ол өрнектер бір қарағанда 
киіз үйдің басқұрына ұқсайды. 
Мазарға күмбез орнату ежелден келе 
жатқан ерекшелік. Бұл тәсіл аталмыш 
ескерткіште көзтартарлық үйлесім 
тапқан. Қабырғаның іш жағынан өрілген 
белдеулердің үстінен екі қабатты ауқымды 
күмбез орын тепкен. Ішкі күмбез белдеу-
лерге «жайғасса», сыртқы күмбез он алты 
қырлы барабанға орналасқан. Жарық 
кесененің екі жақ бүйірінен, барабанның 
астыңғы жағындағы терезелерден түседі. 
Күмбездің өзі бедерлі әшекейлермен 
көмкерілген. Еденге де кірпіштер төселген.
Мазар республикалық маңызы бар 
 тарихи және мәдени ескерткіштер тізіміне 
енгізілген. 

Белгілі жазушы, публицист Дидахмет Әшімханұлының 
туғанына 70 жыл толуына орай Алтайдың төрінде 
– Катонқарағай ауылында ескерткіш орнатылды. 
Ескерткіштің салтанатты ашылу рәсіміне жазушы, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әлібек Асқар, 
Қазақстан Жазушылар одағы басқарма төрағасының 
орынбасары Ақберен Елгезек, жазушы Әлібек 
Қаңтарбаев сынды қаламгерлер қатысты. Жазушының 
ұлы Дәулет Әшімханның мұрындық болуымен және 
аудан кәсіпкерлерінің қолдауымен дүниеге келген 
еңселі ескерткіш мүсіннің авторы – Ринат Әбенов. 

Осы жерде тұрып жатқан адамдардың  айтуына 

қарағанда, мазарға кіре беріс жерде таңба әрі 

ескерткіштің қай уақытта салынғандығын 

айғақтайтын тақта болған. Ол 1911 жылы Атбасар 

уезі басшылығының бұйрығымен Дала генерал-

губернаторына к%рсету үшін әкетілген.

Ескерткіштің к%ркемдігі, әсемдігі Алаша 

хан мазарындай болмаса да Жошы хан маза-

рының %зіне тән ерекшелігі бар. Ол не десеңіз – 

айбаттылығы мен айбарлылығы. Қайратты, күші 

мол арыстан жатқандай елестер еді. �йтеуір бір 

қаһар байқалады. Осындай к%ріністі к%з алдыңа 

әкелетін шебердің шеберлігіне таңданбасқа 

шараң жоқ. Шебер бәрін ойластырған. Сол ойын 

іске асыра білген. Жошы, расында да, Дала арыс-

таны болатын. Ол байтақ жерге иелік етті. Аты 

әлемге жайылды. Шебердің мазар кейпін айбар-

лы, айбатты етіп бейнелеуі заңдылық. Ұлы далаға 

әлсіздер, ынжықтар емес, мықтылар, күштілер 

ғана қожалық жасай алады. 

Шежірешілердің айтуынша, Жошы ержүрек-

тігімен, жаугершілігімен к%зге түсумен қатар, 

адамгершілігі, қайырымдылығы да т%ңірегін 

сүйсіндірген. Соғыстан, қырып-жоюдан г%рі 

бейбіт %мірді, мамыражай заманды қолайлы 

к%рген. Аңшылықты – саятшылықты ұнатқан. 

�ншілікті, күйшілікті, ат ойындарын, мергендік 

пен палуандықты жаны сүйген.

Бір жазбаларда айтылады, Жошы әкесінің іс-

әрекеттерін қолдай қоймаған. Lйткені соғыстың 

кесірінен к%п қалалар қираған, к%п адам %лім 

құшқан. Осының бәрі Жошыны ойландырады. 

Адамдардың соғыссыз, қырғынсыз бейбіт аспан 

астында %мір сүруін қалаған.

Жошының %ліміне қатысты да түрлі аңыз-

әңгімелер бар. Бір айта кетерлігі, сол әңгімелерде 

Жошының әкесінің аты Алаша хан деп 

к%рсетіледі. Сәті келіп тұрғанда әлгі әңгімелердің 

бірқатарына тоқталып %тейік.

Омбы қаласында 1888-1902 жылдары «Дала 

уаляты газеті» («Киргизская степная газета»)  

шығып тұрған. Осы басылымның 1897 жылғы 

сандарында «Алаша хан һәм оның баласы 

Жошы хан турасынан қазақ арасында бар с%з» 

деген тақырыппен материал жарияланған. Яғни 

ел  аузынан жазылып алынған әңгіме. Т%менгі 

жағына кезінде Ақмола облыстық сотында 

тілмаш болып қызмет атқарған, кейіннен Алаш 

Орда үкіметінің белсенді мүшесі болған Отыншы 

�лжанов қол қойған.

Осы материалда Жошы ханға қатысты 

және оның %ліміне байланысты да айтылады. 

Қанекей, назар салып к%релік: «Алаша ханның 

Жошы деген баласы бар екен. Lзі жасынан-

ақ мінезі қаттылығын, ерлігін, қуатын, қисық 

мінездігін к%рсете бастапты. Хан баласының 

мұндайлығына разы болып, ойлайды екен, балам 

менің орнымды басуға тұрарлық деп. Жошы хан-

ды әкесі де һәм қазақ халқы да еркелетіп, күтіп 

%сіреді. Баланың не қыламын дегенін ешкім 

қақпай, қазір даяр қылып тұрды. Кішкентай 

ашуланса айналасындағылардың бәрі қорқып, 

дірілдеп тұрушы еді. Бәрі де Жошы ханның 

айтқанын қылып, оған жағуға жаһат қылатын 

еді. Жошы хан %скесін әкесі %зінің не қыламын 

деген ықтиярына жіберіпті. Lзі теңдес жастарды 

қасына жинап алып, ел жиып, ат шаптырып, 

балуан тұрғызып, мылтық атып ойын қылар 

еді. Тойға келген халықтар күні-түні ойын-

күлкіге батар еді, балуандардың күресін к%ріп. 

Сонда Жошы ханға не күреске, не ат үстінде, 

не мергендікке ешкім шақ келмес еді. Алаша 

хан баласына қарап қуанады екен. �рі сондай 

тойдан кейін қасына теңестіріп алып, Алаша хан 

аңға шығар еді. Сонда аңның қызығына түсіп 

кетіп, Бетпақдалада неше жұмадай жоғалып 

кетер еді. Осы кезде Бетпақдалада құлан, киік, 

Һәм %зге аңдар к%п екен. Алаша хан баласының 

н%керлеріне қатты бұйрық береді екен. «Жошы 

ханның жанында қасынан қалмай күтіп жүріңдер, 

жазым болмасын. Егерде бір жаманшылық бол-

са, бәріңе де жаман болады. Кім балаң жазым 

болды деп айтса, соның аузына еріткен қорғасын 

құямын» депті.

Жошы хан аңды к%п алған сайын қызына 

берді. Бір күні аңды қуып жүріп, жолдастары-

Ұ Л Ы  Д А Л А  Ө Р К Е Н И Е Т І
нан озып кетеді. Алдындағы қуып келе жатқан 

құланы %зге бір үйір құланға қосылып кетті. 

Жошы хан топ құланға садақ атып еді, олар 

қашпады, қайта %зіне ұмтылып, басып-жаншып, 

тістеп %лтіріп кетіпті. Жалғыз бір шынашағы сау 

қалыпты. Lзгесін аң жеп кетіпті. Жошы ханның 

жолдастары артынан келіп сүйегін жинаған екен, 

жалғыз шынашағынан басқасын таба алмап-

ты. Бұл шынашақты жібек бұйымға орап алып 

н%керлері елге келіп, ешқайсысы Алаша ханға 

айтуға батпапты. Сол уақытта Кетбұғы деген 

Алаша ханның жақсы к%ретін ақыны бар екен, 

қарт екен. Алаша хан бос уақытында оған %лең 

айтқызып, естіп отырады екен. Кетбұғы Жошы 

ханның %лгенін естіртпекші болады. Домбыра-

сын алып, сұраусыз ханның үйіне кіріп келіп 

айтты:

– Құдай Тағаланың рақметі жаусын саған һәм 

сенің қол астыңдағы барлық жанға, бұлардың 

тыныштығын тілеймін, – дейді.

– Саған не керек? – деп Алаша хан сұрады. 

– Тақсыр хан, сенің қуанышың менің 

қуанышым, сенің қайғың – менің қайғым, – 

деді Кетбұғы.

– Мен бүгін бір жаман түс к%рдім, менің 

қайғым қатты, жүрегім жарылып бара  жатыр. Сол 

себепті үйіңе рұқсатсыз 

кіріп келдім,  жалғыз-

ақ саған басқа түскен 

қайғымды айтуға. Басыма 

не қайғы түске нін айтпаймын, 

бұл турадан менің домбырам 

айтсын, – деді Кетбұғы. 

Домбыраның шегін күйге 

қырамын» деп. Домбауылдың екі жүйрік аты бар 

екен. Біреуі «Қабанқұлақ» деген, біреуі «�ңкей» 

деген. Сол аттарының бірін мініп, бірін жетектеп 

алып, Жошы ханды %лтірген құлан жатқан аралға 

қарай ж%неліпті. Құландар Домбауылды к%рген 

соң-ақ Бетпақдаладан %те Шуға қарай қашқан 

екен. Домбауыл қуып жетіп, қыра беріпті. Сон-

шадан бес-ақ құлан тірі қалып, үркіп, сол бесеуі 

де Шудан %тіп кетіпті. Ол бес құлан %ткен жерді 

осы күні «Бес құлан» деп атайды екен. Бес құлан 

деген жерден бес шақырымдай арада таудың 

бауырында Қабанқұлақ деген аты зорығып %ліп, 

ол араны «Қабанқұлақ» қойыпты. Онан әрмен 

бес шақырымдай барған соң, екінші аты �ңкей 

%лген екен. Ол араны «�ңкей» қойыпты. Осы 

күні сол араны �ңкей деп атайды».

Осы тақылеттес әңгіме Мәшһүр-Жүсіпте де 

кез деседі. Шамалы ғана айырмашылығы бол-

ғанымен, екеуінің де мазмұны қарайлас. Оған 

аңыз-әңгімені оқып отырып %зіңіздің де к%зіңіз 

жетеді.

Жошының %ліміне қатысты %зге де болжам-

дардың айтылатыны бар. «Мүмкін, әкесі 

Шыңғыстың жансыздары %лтірген болар» деген 

ой да к%лденең тартылады. Бұл арада Жошы мен 

інісі Шағатайдың арасындағы қайшылық дәлел 

ретінде ұсынылады. Сірә, Шағатай тентек әрі 

қызғаншақтау болған секілді. Lйткені Жошының 

қайсарлығы, жаужүректігі, белсенділігі т%ңірекке 

жақсы мәлім-тін. Расында да бұл қасиеттер 

Жошының бойынан молынан ұшырасты. Ол 

әкесі иығына артқан қандай тапсырманы да 

жеріне жеткізе орындайтын. Бұған Шыңғыс 

та сүйсініп жүрді. �кесінің ағасына шынайы 

тұрғындардың айтуынша, жазуы бар тағы бір 

тақта 1929 жылы моланы ашу кезінде жергілікті 

тұрғындармен әкетілді».

Қаракеңгір және Сарыкеңгір %зендерінің 

қосылған жерінде, Алаша хан кесенесінен жеті 

шақырым оңтүстікке қарай және Жошы хан 

кесенесінен отыз шақырым солтүстік-бастысқа 

қарай қираған қалдықтар байқалады. Аңыз 

 бойынша бұл Жошы ханның кіші әйелінің 

ордасы болған. Осы жерден алыс емес жерде 

күйдірілген кірпіштен тұрғызылған некропольдің 

және кесененің үйінділері бар. Некрополь 

Келінтам атауымен белгілі. Осында Жошы хан 

әйелдерінің бірінің қабірі бар к%рінеді. Келінтам 

кесенесі 1800 жылдарға дейін сақталған. Ал қазір 

кесене орнына т%бені ғана к%ре аламыз.

Қалай десек те, Жошы қазаққа б%тен емес. 

Ол кейінгі әрі мағыналы %мірін бүгінгі қазақ 

жерінде %ткізді. �кесі т%рт ұлына жер б%ліп бер-

генде Жошыға тигені ұлан-ғайыр Дешті-қыпшақ 

аумағы еді. Оның әскерінің дені моңғолдардан 

емес, түркі тайпаларынан құралды. Ол осы 

 даланы керемет жақсы к%рді, адамдарына 

 деген сүйіспеншілігі де ерекше болды. Ол %зін 

осы даланың кіндік қаны тамған перзентіндей 

сезінді. �йгілі парсы тарихшысы Жужанидің 

«Табанат-и-Насири» атты еңбегінде мынандай 

с%з бар екен: «Жошының қыпшақтарды жақсы 

к%ріп кеткені сонша, ол Хорезмде моңғолдарға 

қандай да бір қыпшақ баласының маңдайынан 

шерткізбеді».

Бәрімізге жақсы белгілі,  ұлтымыздың 

ұлылары – �йтеке, Т%ле билердің мазарлары 

%збек жерінде орын тепкен. Даналар, с%з жоқ, 

%з жерінде, %з топырағында жатыр. Кешегі қазақ 

жұрты иеленген жерде мәңгілік тыныс табуда. 

�йтпесе ақыл-есі дұрыс адам %згенің қонысына 

барып, мола тұрғызбайды. Жошы хан да  солай. 

Lзінің жері, %зінің елі болғасын, мазары да 

қыпшақ даласында бой к%терді. «Менің жерім, 

менің елім осы» деп жатыр ол. Осыдан кейін 

оны %гейсінуге, бізден б%лек адам деуге ешбір 

хақымыз жоқ. 

Жошы бізге, қазаққа несімен қымбат. Ол бү-

гінгі Қазақстан атты іргелі мемлекеттің о баста 

не гізін қалаған, осы мемлекеттің бастауында тұр-

ған ұлы тұлға. Ол мемлекеттің аты – Алтын Орда. 

Алтын Орда Жошының екінші ұлы Батудың 

басшылығы кезінде барынша нығайды. Бұл 
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түзеп алып, Кетбұғы тарта бастады. Алаша хан 

құлағын салып тартылған мұңды естіп отырып 

айтты: не себептен сен мұндай зарлы күйлерді 

тартасың? – деп.

– Басыма бір қайғылы күн туды, тақсыр 

хан, – деп домбырашы қысқа жауап берді де, 

тоқтамастан домбырасын шерте берді зарлы 

күйге салып. 

– Бұл не ғажап? – деп Алаша хан айтты: 

Япырым-ай, менің Жошы ханыма бірдеңе болып 

қалды ма, мұны аң жеп қойды ма?

– Тақсыр хан, Жошының %лгенін жалғыз 

%зіңізден естідік, – деп үйдің сыртында халық 

шулап қоя береді.

Бұл хабар сондай жаман болды, хан Жошы 

баласының %лгенін естіп,  талып қалды. 

Жиналған халық ханды су бүркіп, тұрғызып 

алды. Есін жиып алып, Алаша хан зарлап жыла-

ды. «Жошы! Жошы!.. Қайдасың, жалғызым» деп. 

Мұның екі к%зінен бұлақтай болып жас ақты. Еш 

адам үйге кіріп, ханды уатуға бата алмады.

Осындай жылаумен тамақ ішпей Алаша хан 

үш күн, үш түн жатты. Мұның халқы жиылып, 

ақылдасты, қалайша ханды уатып, к%ңіл айтып, 

жылағанын қойғызсақ екен деп. Ешбір адам Ала-

ша ханның үйіне кіруге батпай, барша жиылған 

адамдар тыста қамалып тұрады.

Алаша ханның бір ақылды қатыны бар еді, 

еріне ой түсіріп к%ңілін баспаққа ақыл қылды:

– Хан, сен қайғырып жатырсың, халқың ғау-

ғау к%теріп, бүлік шығарып жатыр, – деді. 

– Неге менің халқым бүлік шығарып 

 жатыр, – дейді хан.

– Сенің халқың екіұдай болып жатыр. Себебі 

бір бай %зінің тамырына бір уақытта ат басындай 

алтын берген екен, уақытында мұндай бірдеңе 

берер деп. Ол тамыры ештеңе бермеген соң, 

«%зім бергенімді бер» деп жатыр. Жуырда бұлар 

биге түсті. Жартысы: «қайырмауға тиіс» дейді.

– Ау, олары қалай? Билікті әділ айтпаған. 

Сыйды ала білген кісі, бере де білуі керек емес 

пе? Алтын алғанды шақыр мұнда, – дейді хан.

– Ұлы хан, кішкентай сабыр етіп, маған с%з 

бастауға рұқсат қылыңыз. Алла Тағала баланы 

саған %зі берді, %зі алды. Құдіреттің хүкіміне 

к%ну керек. Алла Тағала Жошы ханды саған 

сыйлап еді, сыйлаған Аллаға сен де сыйлай біл, 

қайғырып жылама, Құдайдың рақметі к%п, тау-

сылмайды, – деді. Бұл с%з к%ңіліне кіріп, Алаша 

хан қайғыруын қойды.

Алаша ханның Домбауыл деген бек қуатты 

құлы бар еді. Lзінің қожайынына ақ к%ңілмен 

қызмет қылатындығын һәм ерлігін Жошы хан 

жақсы к%реді екен. Жошы ханның %лгенін 

естіген соң ант ішіпті. «Құланның бірі қалғанша 

ынта-ықыласы Шағатайға ұнай қоймады. Іштегі 

қызғаныш деген қызыл ит %н бойын аямай тыр-

налайтын. Бір жағынан ертеңдері тақ мұрагері 

болып кете ме деп те күдіктенеді. 

Шағатайдың ағасын тұқыртқысы келетін 

басты с%зі : «меркіттің шатасы». Кезінде анасы 

Б%ртені меркіттер шабуыл жасап, тұтқынға алып 

кеткені белгілі. Осы оқиғаны әңгімесінің тұздығы 

етіп алады да отырады. Жошыны меркіттен 

туғандай етіп к%рсетеді. Ал шындығы осылай 

ма, басқа ма – бір Құдайға анық.  Рашид ад-Дин 

секілді атақтылардың жазуына қарағанда, Б%рте 

тұтқынға түскенге дейін-ақ жүкті болған. 

Жошымен текетіреске түскен Шағатай ол 

ж%нінде әкесіне намысына тиер адам сенгісіз 

%сек-аяңды жеткізетіні анық. «Lлім әкесінен 

болды ма?» деген әңгіменің шығу себебі осыдан. 

«Бір шайқаста жараланып, соның салдарынан 

к%з жұмған екен» деген қауесеттің де ұшы қылаң 

береді. Дегенмен де тарих беттерінде құланға 

қатысты аңыздың жиі с%з болатынын ескерте 

кеткеніміз ж%н. Бұл, сірә, тегін болмас. 

Жошы хан мазарының іші бірнеше рет қазыл-

ған. Солардың бірі ж%нінде �лкей Марғұлан бы-

лай деп жазады: «К%кжиектен 0,8 м тереңдікте 

артқы қабырғаға параллель орналасқан екі 

мола шұңқырлары бар сағана ашылды. Бірінші 

моланың қабырғасы және негізі оның ұзындығы 

2,20 м, саз балшық сылағының үстінен  алебастр 

сылағының қалың қабатымен жабылған. 

Моланың ішінен бір қолының сүйектері жоқ 

орта жастағы ер адамның жақсы сақталған 

қаңқасы табылды. Бұл факт Жошы ханның 

бір қолы болмаған деген аңызға сай келеді. 

Моланың солтүстік-батыс б%лігінде жоғары жақ 

б%лігі жоқ бас сүйек табылды. Ұзындығы 1,90 м 

екінші молада біріншіге  параллель әйел жерлен-

ген. Жошы ханның әйелдерінің бірі. 1929 жылы 

Атбасардың тұрғындары «ханның қазынасын 

тауып алу мақсатында» екі моланы қазғандары 

белгілі. Осының нәтижесінде жерлеу мүкәммалы 

%зінің алғашқы кейпін жоғалтқан. Ал Жошы 

ханның әйелінің бас сүйегі оның моласына 

 ауысып кеткен.

Бірінші моланы тазарту кезінде жерлеу 

киімінің және терінің (қызыл сафьян) жыртысы 

табылды. Тас табыттың түбіне салынған мәйіттің 

жауырын сүйектерінің астында араб жазуы 

бар тақта жатты. Пішіні т%рт бұрышты тақта 

жақсы күйдірілген және алебастр ерітіндісінің 

жұқа қабатымен жабылған.  Оның бүйір 

жақтарының %лшемі 42,5х42,5, қалыңдығы  2,5 

м. Дымқылдықтан тақта %те нәзік болып қалған. 

Ол кепкен соң біз оны абайлап к%тердік, бірақ 

ол бірнеше б%лікке б%лініп қалды. Жергілікті 

мемлекет Шығыс және Батыс Дешті-қыпшақ 

жерлерін, Ресейдің Еуропа жақ б%лігін, Балтық 

теңізінің шығысындағы %лкелерін, Польша, 

Венгрия, Болгария, Кавказ аймақтары кіретін 

зор аумақты қамтыды. Мемлекетті басқару ісінде 

жаңаша %згерістер орын алды. Салық жинау 

ісі басқаша ұйымдастырылды. Халық санағы 

жүргізілді. Қалалар, бекіністер салынды. Қарым-

қатынас жолға қойылды. 

�рине, одан бері де талай ғасыр %тті.  Алтын 

Орданың %зі ыдырап, б%лшектеніп кетті. Сегіз 

ғасырға жуық мерзім ішінде Ұлы дала не к%рмеді 

дейсіз. Қан қақсатқан сұрапылдың неше  алуаны 

%тті. Бірақ кең даланы мекен еткен халық 

туған топырақты тастап ешқайда безіп кеткен 

емес. Сүрінсе де, жығылса да, азаптың нешесін 

 бастан %ткерсе де бабаларының қаны мен тері 

сіңген жерді қорғаумен болды. Елдіктің туын 

құлатпауға тырысты. Соның жарқын дәлелі 

– Алтын Орданың жалғасы, ізбасары Қазақ 

хандығы %мірге келді. Бұған ұйытқы болған – 

Керей мен Жәнібек. Олар кім еді? Сол %зіміз 

тілге тиек етіп отырған айбарлы, айбынды, 

қаһарман, кейбір тарихшылар жазатындай 

Шыңғыс ханның «арыстан ұлы» Жошының үрім-

бұтақтары. Одан берірек келетін болсақ, Абылай, 

Кенесары, кешегі ұлт к%семі �лихан. Бұлардың 

бәрі де қазақ үшін ең қымбат, қастерлі есімдер. 

Олар ұлтымыздың азаттығы мен тәуелсіздігі үшін 

жанын салып күрескен, осы жолда %мірлерін 

қиған Алаш ардақтылары.

Жошы хан – құрметтеуге, к%кке к%теруге 

тұрарлық айтулы тұлға. Бұл ж%нінде еліміздің 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев %ткен жылы 

Ұлытауда болған сапарында жақсы айтты. 

«Шыңғыс ханның үлкен ұлы – Жошының 

 мазары қазақ жерінде тұрғанын бүгінде еліміздегі 

және шетелдегі жұртшылықтың к%бі біле 

бермейді. Ата-бабалардың аманатына адал болу 

– бізге сын. Сондықтан біз Алтын Орданың 

негізін қалаған Жошы ханның есімін ұлықтауды 

міндетті түрде қолға алуымыз қажет. Оның 

тарихи тұлғасына әлемнің назарын аударып, 

кесенесін мәдени туризм нысанасына айнал-

дыру – %те маңызды міндет» деді Қазақстан 

Президенті. 

Бұл күнде Алтын Орданың 750 жылдығы 

мен Жошы ханның есімін ұлықтауға қатысты 

шаралар қолға алынуда. �сіресе Ұлытаудағы хан 

мазарын ж%ндеуге, мазар т%ңірегінде мәдени-

тарихи кешен салуға мән беріліп жатқаны 

құптарлық. Мазарға баратын жол да назарға алы-

нып жатқан секілді. Ең қажеттісі осы. Lйткені 

жолдың нашарлығынан к%здеген жеріңізге 

жету %те қиын. Үкіметіміз де тиісті қаулысын 

қабылдады. Қаулыда ұлы ханға арналып Нұр-

Сұлтанда, Қарағандыда, Жезқазғанда, Ұлытауда 

ескерткіштер ашу белгіленген. Біздіңше осы 

артық па дейміз. Ескерткіштерді қаптатып керегі 

не? Есесіне, Жошы хан арқылы халқымыздың 

 тарихына, %ткен жолдарына қанығып, сол 

арқылы жас ұрпақ бойына ержүрек ата-

бабаларымыздың ерлік істерін, рухын сіңіруге 

баса к%ңіл б%лгеніміз абзал болар. Ескерткіштің 

к%кесі – Жошы хан мазары. Соның кетігі кетпей 

сақталуы, қызғыш құстай қорғалуы маңызды. 

...Мазардың %зі де Жошының қасиетін 

әйгілеп тұрғандай. Жер бауырлап жатқан сұсты, 

қаһарлы арыстанға ұқсай ма, қалай... �йтеуір бұл 

жерде жай адам жерленбеген. Дүлей күштің иесі 

екендігін паш етіп тұрғандай. 

Расында да, күш-қайраты бойында тасыған 

Жошы – Ұлы даланың арыстандай айбынды 

батыр ұлы болатын.

Президент Қ.Тоқаевтың 

халыққа жолдаған Жолдауын 

әр қазақ оқып шығып, %зіне 

керегін алуға болады. Жол-

дау жалпақ тілмен айтқанда, 

түсінікті, оқыған адам к%п 

нәрсеге қанығады. 

Қазіргі %міріміздегі елді 

алаңдатып отырған %зекті 

мәселелер қамтылды. Тек 

жақсы жаңалық қана емес, 

шындықты жеткізу, шынайы баға беру, жағдайдың %те 

күрделі екенін мойындау, меніңше, осы мәлімдемеде 

кеңінен арқау  болды.  Пандемия,  коронавирус, 

экономикалық қиындықтар, бәрі жан-жақты қозғалып, 

тығырықтан шығудың жолдары ұсынылды.

Менің айтайын дегенім, біріншіден, бұл жерде бұрын ғы 

Жолдаулардағыдай ұзақмерзімді жобалар болған жоқ. Елу 

мемлекеттің қатарына қосыламыз, аймақтың к%ш бас шы-

сына айналамыз, азиялық барыс боламыз деген ірі жобалар-

дан г%рі, бүгінгі қоғамды алаңдататын к%кейкесті мәселелер 

қозғалды. Кез келген азаматты экономикамыз бес-он 

пайызға %сті немесе жиырма жылдан кейін «қой үстіне 

бозторғай жұмыртқалайды» деген әңгіме қызық тыр майды. 

Оның қажеттілігі де шамалы. Оған бүгінгі жа ла қысы, бүгінгі 

тыныс-тіршілігі, баласының бүгінгі білімі маңызды. Бұл тұр-

ғыдан келгенде Жолдаудың %мірге жа қын дығы байқалып, 

мәлімдеме тармақтарында мақсатқа жетудің нақты жолы, 

қандай әрекеттер арқылы іске асырылатыны %зек болды. 

Біздің жүйеде %те жақсы бағдарламалар %мірге келіп, 

жақсы жобалар бекітілгенімен, соның қаншасы орта 

жолда үзіліп қалып, іске аспай жататыны жасырын емес. 

Нәтижесінде бос с%з, құрғақ уәде болып шығады. Сондық-

тан жоғарыда к%терілген мәселелердің қанша лықты іске 

асатынын уақыт к%рсетер. Бұл мемлекетке, билікке, 

Президентке үлкен сын. Ал қоғам осындайда белсенділік 

танытып, мүмкінді гінше қолдау білдіруі керек. Біз қол 

қусырып қойып, «мұның бәрі бос әңгіме» деп сырт бер-

сек ол жараспайтын тірлік. Дәл осы мәселеге келгенде 

қоғамның %зі құлшыныс танытпай, 18 млн адам бейжай, 

«мен не шешемін», «менің қолымнан түк шықпайды», «мен 

кішкентай адаммын» деп отыра беретін болса, әрине, кез 

келген ең жақсы бастаманың %зі орта жолдан қалатыны 

анық. Меніңше, қазір қоғамға жақсы мүмкіндік беріліп 

отыр. Қоғамдық істерге араласу, %зінің белсенділігін 

таныту, тіпті жастарға праймериз дейміз бе, әлеуметтік 

баспалдақтардың пайда болуы, партия құру арқылы %зінің 

белсенділігін таныту, атсалысу, бұның барлығы белгілі бір 

дәрежеде қоғамға жауапкершілік жүктейтін мәселелер. 

Біз осыны %з пайдамызға асырып, қоғамның алдындағы 

жауапкершілікке саналы түрде жауап беруіміз керек. 

«Аққабаның толқыны», «Он бірінші күз», «Жер 

аңсаған сары атан», «Самырсын сазы» тәрізді кітаптар мен 

к%птеген публицистикалық еңбектер қалдырған Дидахмет 

�шімханұлы қазақ әдебиетіндегі әңгіме жанрының шебері 

болды. Lз дәуірінің шындығын жазған қаламгер бүкіл 

шығармашылығында ұлттың мұңын, ұлт құндылықтарын 

жырлап %тті. Тіл туралы, жер туралы жеріне жеткізе 

жазып қана қоймай, осы майданда қажырлы күрескер 

болды. Дидахмет �шімханұлы адами қасиетімен аға буын 

мен тұстастарының да, жас қаламгерлердің де ыстық 

ықыласына б%ленген жан еді. 

«�кемнің мерейтойы – туған жерінің, елінің мерей-

тойы. Ескерткіштің мақсаты жас ұрпаққа үлгі боларлық 

азаматтың есімін есте қалдыру, оларға рух беру деп білеміз. 

Ескерткіштің әкем алғаш еңбек еткен Мәдениет үйінің 

алдына орнатылғанына да қуаныштымыз» дей келе, Дәулет 

Дидахметұлы мүсіннің жобасын жасау кезінде ақыл-кеңес 

берген �лібек Асқарға, аудан әкімшілігіне және қаржылай 

қол ұшын созған кәсіпкерлерге алғысын айтты. 

Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданында 

дүниеге келіп, бүкіл қазақтың қаламгеріне айналған, %зінің 

алдындағы Оралхан Б%кей, Қалихан Ысқақов ағалары 

сынды жазушы Дидахмет �шімханұлының есімі туған 

жерімен тығыз байланысты. Шығармашылығымен қазақ 

әдебиетінің алтын қазынасына мол үлес қосқан жазушы 

осылайша %зінің қасиетті Алтайынан мәңгілікке орын 

тепті. 

Дина ИМАМБАЕВА

Расул ЖҰМАЛЫ, саясаткер:
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Айтқали 
НӘРІКОВ

П О Э З И Я

ТҰРҒАНДАЙЫН

1 қазан – халықаралық қарттар күні. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1990 жылғы 15 желтоқсандағы  
қарары негізінде жыл сайын аталып өтілетін бұл атаулы күн біз үшін де жат емес. Қазақстан 
Республикасының Конституциясында қарт адамдардың азаматтық және арнайы құқықтары мен 
мүдделері тәптіштеп көрсетілген. Бүгінгі таңда Қазақстанда 65 жастан асқандар халықтың 8%-ын 
құраса, 2030 жылы 11,5 пайызын құрайтын болады деген статистика бар.

DМІР

Аяқасты қалмаса егер жаншылып,
Lскен жерден к%рмесе егер таршылық,
Жыл артынан жылдар %те келгенде
Бәйтерекке айналады талшыбық.

Адамдар да сол үрдіске бағынар,
Жалған дүние кеңір, бірде тарылар.
Тірлік кешкен жұмырбасты пенденің
Маңдайында бақ пен сордың табы бар.

Шақырғанда құпиялы шартарап
Болу керек биік мақсат, нар талап.
Lмір атты ұлы к%штің үстінде
Келеміз біз бойға шақ жүк арқалап.

Біреулердің жолы ашық болады,
Бақыт құсы басына тез қонады.
Біреулерге тасыр тағдыр бұйырып,
Толмай жатып, к%к күйінде солады.

Неге, неге, үсті-үстіне неге деп?
Lз-%зіме сұрақ қоям шегелеп.
Жауап таппай, аңтарылып отырам,
Бұл %мірдің құпиясы керемет!

Біреулердің ойлағаны – жақсылық,
Біреулерде бұл қасиет – тапшылық.
Бес саусағың бірдей емес қолдағы,
Мәлім жайды қайтем сыртқа ап шығып.

Қатарластың шықса титтей атағы,
Іші тардан ұйқы мүлдем қашады.
Қызғаныштың қызыл итін жүгіртіп,
Топылдатып тасадан тас атады.

Бізді қоршап жүрген жоқ қой жұрт ерен,
К%ктен түсе қалмас жандар кіл терең.
Қазекеңдер сонау %ткен заманда
Абайға да қамшыларын сілтеген.

Жарық пенен қараңғылық алмасып,
Тұрғандайын екі дүние арбасып.
Ей, пенделер, қайда кетіп барамыз
Шайтан %рген ат жалына жармасып.

...Сап, сап к%ңілім, сабаңа түс, тежелгін,
Lскен-%нген ортасынан безер кім?
Қызығы мен шыжығы мол %мірде
Таусылмасын, таусылмасын келер күн!

СЕЛ СЕЗІМ

Дүрілдеп тұрған дүние,

Дірілдеп кетсе, кім ие?

Іргеде жүрген ібіліс,

Іркілмей кірер үйіңе.

Белгілі қарсы тұрарың,

Қолыңда қандай құралың?

Пәленің бетін қайтарар

Т%ріңде бар ма Құраның?..

«Мұсылманшылық кімде жоқ,

Тілде бар да, дінде жоқ».

Арқырап жүрген ағаның

С%зі мен ісі тұр б%лек.

«Доллар да, доллар, доллар» деп

Табынып жүрген қорлар к%п.

Яго менен Жантықтар

Жарытпас елге қорған боп.

Жүрістен тура жаңылып,

Айрылып естен, аңырып...

Құдайға қарсы шыққан бар,

Құдайдың атын жамылып.

Иегінде қаба сақалы,

С%зі жоқ айтар аталы.

«Қарттарым – қазынам» деп қарайтын 

біздің қоғамда үлкенді сыйлау, қарияны 

құрметтеу дәстүрі – қазақ халқының ата 

салты екені белгілі. Елімізде қарт адамдарға 

деген ықылас жыл сайын артып, мемлекет 

тарапынан оларға к%рсетілетін к%мектің 

к%лемі де ұлғайып келеді. Ардагерлер мен 

қарттар алдындағы парызымызды білеміз. 

Бұл парыз – оларға қамқорлық к%рсету, 

оларды қолдау арқылы %теледі. Осы пары-

зын орындай отырып, Үкімет зейнетақы 

заңнамасын жетілдіруде, зейнетақы мен 

жәрдемақылардың м%лшерін арттыру және 

әлеуметтік қызмет к%рсету жүйесін дамытуда 

маңызды қадамдар жасалды.

Жастық шағын еліміздің гүлденуі мен 

%ркендеп дамуына арнап, маңдай терін 

т%ккен аталар мен әжелерге құрмет к%рсету 

мемлекет тарапынан ғана емес – қоғамның 

барлық %кілдерінің, әсіресе жас буынның 

басты парызы екенін де ұмытпаған ж%н. Осы 

қоғамның іргетасын нығайту үшін бүгінгі 

жас буынға үлгілі, %негелі тәрбие беретін, 

елжандылыққа баулу сияқты моральдық 

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

қарттарымыздың тұрғанын әрқашан есте 

ұстауымыз қажет. Сонымен қатар еліміздің 

жас азаматын отансүйгіштікке тәрбиелеу мен 

белсенді %мір ұстанымын қалыптастыруда да 

ардагер ата-апаларымыздың %мірі мен еңбек 

жолдары үлгі. 

Ұрпақтар сабақтастығы жарасымымен 

сақталса елдің берекесі де, мерекесі де таусыл-

масы анық. Бейбіт заманның қадірін білетін 

қадірлілеріміздің ақылы – дария, %мірі – 

%неге. Аузы дуалы, аталы с%з айтатын баталы 

қарияларды, %з қадірін білетін, к%реген, адал, 

Ортамнан шықты дінбұзар,

Жаныма осы батады.

Т%ңірек таппай жарасым, 

Ұлғайтты жүрек жарасын.

Айырмай жүрміз біз неге

Ақ пенен қара арасын?

«Не десең, о де бұ халық,

Үйренген бәрін құп алып.

Тынысын тар қып кетті ғой,

Жетпіс жыл қысқан бұғалық».

Деймін де, қайта ойланам:

Тереңге кім бар бойлаған?..

Бойкүйездік пе кінәлі:

«Қасқыр тоқ және қой да аман».

...Зулайды күндер, асып-ай,

Тағат тап, к%ңілім, жасымай.

Заманға қожа жандай бір,

Зілмандай болған басым-ай!

ТІРЛІКТЕ

Зулайды күндер жебедей,

Ешкімнің жайын елемей...

«Бағытым дұрыс, бұрыс па?»

Адамға кейде келеді ой.

Заманмен мына дүрлікпе

Болу да қиын бірлікте... 

Бақыттан бәрі үміткер

Бес күндік жалған тірлікте.

Жолыңды ашса ақ қылып,

Түңілу деген жат қылық. 

Арманшыл алға қарайды

Қиялға қанат қақтырып.

Lзді-%зді қонақ білгенге

Жер басып осы жүргендер. 

Асығыс кетіп жатады, 

Асығып %мір сүргендер...

Ынжық па пенде, алғыр ма?

Аяқтан қанша шалдырған...

Басыңды иіп тұрасың, 

Lкпе-наз жүрмес тағдырға. 

Айтқанда с%здің т%тесін: 

Сүзгіден қанша %тесің,

Аңқау боп бастап %мірді,

Ақылман болып кетесің.

ҚАДЫР АҚЫН ЕСКЕРТКІШІ 
ТҮБІНДЕГІ ТОЛҒАНЫС

Ақ Жайығың сол баяғы қалпында,

Аман-есен жүріп жатыр халқың да.

Lзің болып, к%зің болып сайрап тұр

Том-том болып қалған кітап артыңда.

Біреулер жүр %з-%зінен дүрсініп,

Ал біреулер немқұрайды – жүр сұлық.

Қысқа жібі келмеген соң күрмеуге,

Біреулер жүр аттам сайын күрсініп.

Сол баяғы %зің к%рген тіршілік,

Дарақ құлап, қылтияды бір шыбық.

Түн келеді еске салып бақиды,

Фәни болып жарқ етеді, Күн шығып. 

Солай, аға, біздің жағдай баяғы,

Қарттар қаусап, жастар %ркен жаяды. 

Біреулердің тасы %рге домалап, 

Біреулердің к%ктен келіп аяғы...

Асау аттай жалына қол апармас 

Заманменен келеміз біз сапарлас. 

Түске дейін аман-саулық сұрасқан, 

Түс қайтқанда кетіп жатыр қатарлас.

Қимас кетсе қалай ғана жан шыдар,

Жүрек жылап, к%зден жасың тамшылар.

Бәрін, аға, айтып қалай тауысам, 

К%леңкеден күнгей жаққа ауысам. 

Қараулардан қашық жүріп қашанда, 

Ақжүрекпен құшақ жая қауышам. 

Жаратушы пенделерін б%ле ме?..

Жақсы-жаман келеміз бір кемеде. 

Аға, %зің жазған жырлар – бір әлем, 

Бүгін, ертең, болашаққа – %неге. 

Бұл жұмыр жер адамзаттың тұрағы,

Адам барда, сарқылмас ой бұлағы.

Сендік %лең қазынасы халықтың,

Халқың барда, ол салтанат құрады!

               ОҢАШАДА

Бір ойдан бір ой туады, 

Бір ойды бір ой қуады. 

Қарыса бір ой аяздай, 

Жылытар бір ой шуағы. 

Досыңды дос деп санама, 

Күйдірсе ішін қызғаныш. 

Ашылса заман араны,

Айыртпас ақ пен қараны. 

Күпті к%ңілді серік қып 

Күндерім %тіп барады. 

ҮМІТ

Ғұмыр кешіп жатқан жоқпын текке мен,

Келелі бір іс тындырсам деп келем. 

Lмір атты ұлы жолдың үстінде 

К%ретінім к%п деп, аз деп шектемен. 

Тек жақсылық болғай еді алдымда, 

(Жастан бетер арманы бар шалдың да).

...Қимастар мен сыйластардың к%бі жоқ,

Естелік боп мен солардан қалдым ба?..

Соғып тұрса  жұдырықтай жүрегім, 

Тіршіліктің келтірермін бір ебін. 

Ұзақ %мір сүру бірақ мұрат па, 

Болмаса егер биік мақсат – тірегің!

Үлгі тұтсақ, алда жүрген іріні, 

Ізгілік жол жетелейді тіріні. 

Сергек сезім қалғымайды ешқашан, 

Еліктіріп дүниенің дүбірі. 

Кезегімен таң атады, күн батып, 

Бар әлемге %з әмірін тыңдатып. 

Келешекті үмітпенен қарсы алу 

Жұмырбасты пенде үшін шын бақыт!

                       САБАҚ 

Біртіндеп жылжып жатыр ай, 

Зулаған күнге шағым аз. 

«Lлмеген құлға апыр-ай, 

Болып қапты тағы жаз».

Жеткізбес арман алдымда, 

Жүйткиді әрең шаң беріп. 

Шау тартып әлде қалдым ба?

Барады бойда әл кеміп. 

Замана жылдам %згеріп, 

Түсінбей келем бұл жайтты. 

Біреуге бақыт тез қонып, 

Біреуге қайғы ұлғайтты... 

Мұңайсам, мұның несі мін, 

Жүрегім жиі соғады. 

Ісім бар күткен шешімін,

Сапарым біткен жоқ әлі. 

Жақсылы-жаман к%ргенім, 

Lмірде сабақ болыпты. 

Демеймін қазір т%рдемін, 

Ортадан орын жолықты. 

Ас ішіп, ауа жұтамын, 

Құштармын осы тірлікке. 

Ұрпағым – менің бұтағым, 

Болса екен деймін бірлікте. 

Соңымда қанша белестер...

(Алдымда азын білемін). 

Lткен шақ к%зге елестер, 

Есте ұстап бәрін жүремін. 

Таусылмай тұрса несібем, 

�лі де ғұмыр кешермін. 

Қаймығам оның несіне,

Lшетін кезде, %шермін!..

                                                  ОРАЛ

Ден қоюда жас, жасамыс, қарт бүгін,

Осы жолда, аға, %зіңнен артты кім. 

Шашпа-т%кпе болған жоқсың тірлікте, 

Ғажап бірақ ой дегенде мәрттігің. 

Абай дейміз жырдың алтын діңгегі, 

Сендік с%здің болған емес бір кемі. 

Алпыс жылдай арғымақтай арқырап,

Оза шауып, алдың барлық жүлдені. 

Алға бастап, арман атты ақ құсың, 

Lлең болды %мірдегі басты ісің.

Ескерткіш боп отырсың сен тұғырда,

Алшаң басқан ақын бұл күн – тас мүсін.

К%неміз ғой, к%нбесіңе шара жоқ, 

Күрсінеміз дала болып, қала боп. 

Құлазыған к%ңілдерге – сол медет, 

Елің-жұртың мойындады дара деп. 

Ойдан-қырдан ағылуда жұрт қалың, 

Даналыққа бір бас ию – ұққаным. 

...Ақындардың татқаны кіл бал емес, 

Арыстардай уды сен де ұрттадың. 

Жазғаныма кімнің айтар дауы бар?

Текті ғана халқы үшін ауырар. 

Ақын деген к%пке уағыз айтпайды,

Керегіңді %леңінен тауып ал...

Кіндік қаның тамса дағы Жайықта

Алатауға сіңіп кеттің ғайыпқа. 

Енді, міне, ескерткіш боп оралып, 

Айналаға қарайсың сен байыптап. 

...Десек тағы, жер де аман, су да аман,

Қайда бастап бара жатыр қу заман.

�р кәллада оқшау-оқшау ойлар бар,

�р кеудеде бір-бір жүрек тулаған. 

Қайғы қанша еңсені езіп тұрса да, 

Аржағында бір қуаныш бар шығар... 

Ойлағанға бір тұтам ғой сұм жалған, 

Сонда дағы пенде шіркін қуды арман.

Тіршілікте титтей қызық к%ре алмай, 

Аз ба адам барлығынан құр қалған. 

«Шамаң барда асып қал да, тасып қал, 

Нысанаға іліккенді басып сал».

Осы ойлармен %згелерден озам деп, 

К%п ішінде жүріп жатыр пасықтар. 

Lмір күрес алаңы ғой бақ сынар,

Мыңнан біреу бас жүлдені ап шығар...

Қасиетін т%ңірегіне паш етпей, 

К%п ішінде жүріп жатыр жақсылар. 

К%лденеңдеп алуан-алуан құбылыс, 

Қисық болып шығар кейде түзу іс.

Періштенің к%зі тайып кеткенде, 

Lз дегенін істеп тынар ібіліс...

«Үй десіп» кейде «бүй десіп», 

Lзара әрең үйлесіп, 

Фәниде жүріп жатырмыз, 

Алуан да алуан күй кешіп...

Мақсат қып біреу биікті,

Сол жолға бәрін қиыпты. 

Қарабас қамын ойлаған 

Болмайды елге сүйікті. 

Lмір бар жерде жарыс бар, 

Озу бар және қалыс бар.

Жүлдеге жеңіл қызықпас

�ріден ойлар арыстар. 

Біреудің дырдай атағы, 

Қолпаштап ел-жұрт жатады. 

Ісіңе келсең – тым ұсақ, 

Жаныма осы батады. 

Жағымпаз болсаң – «күнбағыс»

Жер басып жүрме, құздан ұш!

ТАҒЫЛЫМ ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ақ жаулықты әжені ерекше қадір тұтқан елміз. 

Қарттықты қадірлеу, үлкенді сыйлау – қазақ 

халқының ежелгі дәуірлерден қалыптасқан 

қазыналы дәстүрлерінің бірі ғана емес, сол 

игі дәстүрлердің ең озығы, %скелең ұрпақпен 

жалғасқан рухани қазынасы екендігі бүгін 

айтылған с%з емес, ғасырлардан ғасырларға 

жалғасып келе жатқан асыл мұра.

Мұқағали ақын: 

Ақиқатты айқындап жариялар,

Бара жатыр азайып қариялар.

Дауыл тұрса, бүлк етіп толқымайтын,

Бара жатыр сарқылып дариялар, – 

деп жырлағанындай, қазыналы қарияла-

рымыздың азайып бара жатқандығына да 

қынжыласың. 

Құдіреті шексіз Жаратушысына құл-

шылы ғын жасап, с%з маржанын ішкі ойдың 

асыл қазынасымен жіпке тізіп айтар, сан 

түрлі дауылдардан %тіп, тарих пен шежірені 

қиыстыра %рнектеп, айтып берер, ел бірлігін 

ойлаған қарттарды қалай сағынбайсың?! 

Ғұмырлық тәжірибесімен басқаларға 

ғибратты с%зін, ақыл-кеңесін аямайтын, 

ұрпағын имандылыққа баулитын аталар мен 

әжелер бар жерде құт-береке де бар.

XIX ғасырдың аяқ кезінде неміс ғалымда-

рының бірі Ф.Фон Шварц былай деп жазып-

ты: «Қырғыз-қайсақтарда сұлтан, батырлар-

мен қатар барлық жасы үлкен, қартайған ер 

азаматтардың бәрі де кім екеніне, қандай 

тектен шыққанына қарамай, ерекше сый-

құрметке б%ленеді. Олар барлық мереке-

лерде, жиын-тойларда құрметті орындарға, 

т%рге шығарылады. Басқосуларда олар 

елеулі р%л атқарады. Жастар олардың 

айтқан с%здерін жерге тастамай, мүлтіксіз 

орындайды. Жас жігіт үшін үлкен табақтан 

ақсақалдың %з қолынан ет асау ең жоғары 

марапаттың белгісі саналады. Жасы кішісі 

үлкен адамның рұқсатынсыз дастарқан 

басына %з бетінше ешқашан отырмайды. 

Жас адамның үлкен кісінің алдын к%лденең 

кесіп %туі к%ргенсіздік деп есептелінеді. Бұл 

ереже әйел адамның ер азаматтың алдын 

кесіп %тпеуіне де қатысты. Жасы кішілердің 

жасы үлкендерге дауыс к%теруі сорақы әдеп-

сіздік саналып, оған үзілді-кесілді тыйым 

салынған. �ңгіме үстінде жасы үлкен кісінің 

с%зін б%луге ешқашан рұқсат етілмеген.

Жастар алыс жолға аттанарда не үй 

болып, шаңырақ к%терерде жасы үлкен 

ақсақалдардың алдынан %тіп, ақ батасын 

алатын. Қазақтар жасы үлкен әрі құрметті 

адамдардан мұндай батаны жауға аттанарда 

да сұрайтын». 

Lткен бай тарихымызға ой жүгіртсек, қай 

кезеңде де қазыналы қариялар елді бірлік пен 

ынтымаққа, адал еңбекке бастап отырған. 

Дауды әділ шешіп, ешкімнің ала жібін 

 аттамай, әділдіктің туын жықпай к%пке үлгі, 

жасқа тәлім берген.

«Ата қайратты болса, бала ғибратты 

 болады» деген с%з бекер айтылмаған. Халық 

арасында аузы дуалы, әңгімесі бәтуалы 

ақсақалдар барда ел ішінде алауыздықтың 

орын алмайтыны, жастары ж%нсіз кетпейтіні 

белгілі.

�йгілі Қашаған ақын былай деген екен:

Жетпістен жасы асқанда,

Сексенге аяқ басқанда,

Жастар елеп келмесе,

Келіп сәлем бермесе,

Күнде асыл кисе де,

Қартайғанда ер жетім.

Яғни жақсы с%з жанды жылытады, аяғы 

ауырып, жүрістен қалған шақта, қатары 

азайып к%ңілі жүдеген кезде қарттарға 

бұрылып сәлем беру, қариялар үшін үлкен 

құрмет. 

Қарты жоқ қоғам бас білмей кеткен асау 

сынды болады десек, қарттары бола тұра 

құрметтемеу одан бетер қайғы екені айтпаса 

да белгілі. «Кәрісі кімнің жоқ болса, жастары 

болар дуана» деп Махамбет батыр айтқандай 

үлкендердің орны қоғамда әлдеқайда ерекше 

екені даусыз. Үлкендерге лайық сый-құрмет 

жасап, алғысына б%лену – адам баласының 

бойындағы тектілігінің белгісі. Дер кезінде 

асыл қазынамызды бағалап, сый-құрмет 

к%рсетіп, %негелі ғұмырынан ғибрат алып, 

сол асылдарымыздың қадір-қасиетін түсініп, 

бағалап, к%кірегімізге сақтайық. 

 «Үлкенді сен сыйласан, кіші сені сыйлай-

ды, кіші сені сыйласа, кісі сені сыйлайды» 

деген халық даналығы бар.

Дүниеге келер бір рет,

Дария-кеуде,

Тау-мүсін,

Құрыштан құйған құдірет –

Қарттарым,

аман-саумысың? – деп Сағи ақын 

жыр лаған дай, бабалар даналығын араға 

 талай ғасыр лар салып, бүгінгі ұрпаққа 

нақыш  бояуын солғын датпай жеткізетін 

қарттарымыз аман, сау болсын! 

Ел қазынасын, қариясын жоғалтса, 

қасиеті жоғалары анық. Қазыналы қартын 

«жазып қойған хатына теңеген» халқымыз 

үлкенге деген құрметке сызат түсіріп, 

кемшілік жібермеуге шақырғанын біле оты-

рып, қарияларымызды мерекесінде ғана еске 

алмай, әркез ескере жүрейік. 

Мұның тәрбиелік мәні зор. Желкілдеп 

%сіп келе жатқан жас ұрпақ алдыңғы толқын 

ағалардың %негелі ісін бойына сіңірсе – 

еліміздің ертеңі жарқын болады. Қариясын 

сыйлап, т%бесіне к%терген елден қасиет-кие 

деген айналып %ткен емес!

5ділкерей 5УЕЛБАЕВ,
Қазақстан Журналистері 

одағының мүшесі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі мемлекет басшысының тапсырма-
сымен биылғы 2020 жылдың 1 тамызынан 30 
қыркүйегіне дейінгі кезеңде «МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» 
республикалық акциясы =тіп жатыр. 

«Жүректен – жүрекке!» ұранымен %ткізілген 

 акция әлеуметтік аз қамтылған отбасылардағы 

мектеп оқушыларына оқу жылының басталуы-

на дайындық кезінде қолдау к%рсету және 

балалардың әлеуметтік себептермен 1 қыркүйекте 

сабақтарға қатыса алмай қалмауына жол бермеуге 

бағытталады.

Бір уақытта бірнеше бала тәрбиелеп отырған, 

сондай-ақ %мірлік қиын жағдайға тап болған 

отбасыларға баланы мектепке дайындау, қажеттінің 

бәрін сатып алу – %те қиын. 

Акция шеңберінде мектеп мұғалімдері, әлеуметтік 

мұғалім және мектеп инспекторы қоғамдық орын-

дарда, компьютерлік клубтарда, базар мен теміржол 

вокзалында рейдтер жүргізді. Рейдтік іс-шараларға 

қатысқан мектеп мұғалімдері оқу құралдары мен 

техникалық құралдар сатып алу үшін қайырымдылық 

к%мекке мұқтаж отбасылардың тізімін жасады. 

Дәстүр бойынша біздің мектеп жыл сайын 

жалпы білім беру қорынан, демеушілер есебінен 

материалдық к%мек, қайырымдылық шараларын 

%ткізуді жоспарлаған. Биыл оқушылардың қашықтан 

білім алуына байланысты  атаулы әлеуметтік к%мек 

алатын отбасылардан шыққан балаларға ерекше 

назар аударылып, «Аружан» қорынан, «Салиқалы 

ұрпақ» қоғамдық қорынан ноутбуктар сыйға тартыл-

ды.  Сондай-ақ ауданымыздың «Nur Otan» партиясы 

б%лім жетекшісі Эльдар Низамдинов  пен мәслихат 

депутаты Михаил Грачев мектеп табалдырығын 

жаңа аттаған 1-сынып оқушыларына планшеттер 

сыйлады.

Гүлсара КЕНЖЕБЕК,
№11 ЖББ мектеп директорының 

тәрбие ісі ж=ніндегі орынбасары
АЛМАТЫ 

«МЕКТЕПКЕ 
ЖОЛ»Қариясын сыйлаған елде қасиет бар
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ллаға мың тәубе – күнделікті тірлік қамымен, қызмет ретімен үлкен-кіші талай жанмен арала-
сыппыз, дәмдес болыппыз. Жақсыдан үлгі алуға, жайсаңнан жылы сөз естуге ұмтылыппыз. Ойға 
алған шаруаның бір бөлігін еңсергендейміз. Не істеп, не қойсақ та сарапшымыз – халық. Үлкен 
жолда бағыт сілтеген, қамқорлығын аямаған аға-апаларға алғысымыз шексіз. Осындай ажар-
лы топтың алдыңғы легінде Сматолла Беркімбаев ағамыз болғанын айту – азаматтық парызым. 
Смекең туралы тұшымды әңгімелерді ең алғаш әкем Жұмағалидан естігенмін. Жарықтық 
Кеңес үкіметінің саужой (сауатсыздықты жою – ликвидация безграмотных – Ж.Қ.) мектебінде 
оқып, небәрі екі кластық біліммен ауызға іліккен, көкірегі даңғыл, көңілі ояу болды. Мектеп 
қабырғасынан ұзай қойған жоқпыз, үйдегі шай дастарқанында отырғанымызда «құлағыңда 
қалсын» дей ме – Хайролла Иманалин, Бақи Шанов, Кемейдулла Төлеубай, Сматолла 
Беркімбаев, Рамазан Нұржанов, Зәкіратдин Байдосов, тағы басқа ағаларымыз жайында сүйсіне 
айтатын. Сөйтсек олар Шалқар топырағында туып, есейген соң облыстың өзге өңірлерінде 
лауазымды қызмет атқарып жүр екен. Сөз арасында «еті тірі, әлі өсетін балалар» деп қояды. 
Балаң көңілімізде әлгі ағаларды көруге құштарлық оянғаны да рас. Кейін Алланың ризығымен 
бірқатарымен аға-іні тұрғысында қатысқанымызды әдемі бұйырыс деп бағалаймын. 

1
977 жылы Байғанин ауданының 

о р  т а л ы ғ ы  Қ а р а у ы л к е л д і 

 селосында облыстық ақындар 

айтысы %тті. Бұл %зі – арада ондаған 

жыл түскеннен кейін облыс аумағында 

алғаш рет ұйымдастырылған шара 

екен. Шалқардың аудандық «Ком-

мунизм таңы» газетінде жауапты хат-

шы маған %ңір атынан додаға түсетін 

 Данабек Қалмұратовтың қасында жол-

басшы әрі атқосшы болу міндеті жүктелді. 

Бұрын к%ріп-білмеген Қарауылкелдіде 

екі тәулік аялдадық. Жырдан сарай 

тұрғызған сүлейлердің басы қосылды. 

Мәдени шараның барысында іркіліс 

жоқ. Аудандық мәдениет үйі алдында 

халық ақыны Нұрпейіс Байғаниннің 

ескерткіші сән-салтанатымен ашыл-

ды. Сонда ауданның бірінші басшысы 

Смекеңді алғаш к%руім. Бір жағында 

Алматыдан осы шара үшін арнайы кел-

ген әйгілі Фариза Оңғарсынова апа-

мыз, бұл кісі республикалық «Қазақстан 

пионері» газетінің редакторы, екінші 

жағында облыстық партия комитетінің 

насихат және үгіт б%лімінің меңгерушісі 

Асанғали Шыңбаев ағамыз,  үшеуі 

мәдениет үйіне кіріп келе жатты. Үлкен-

кіші ерекше ілтипатпен жапырлай аман-

дасуда. Сонда ұзын бойлы, тал бойында 

бір мін жоқ Беркімбаевтың сымбат-

ты бітіміне ризашылығым к%пке дейін 

санамда тұрып қалды. Қай шаруа да 

бірінші басшының к%зқарасына, іскерлік 

қабілетіне байланысты жүзеге асады. 

Байғаниндіктер қолға алған ақындар ай-

тысы қатысушылардың жігерін жанып, 

%лмес %нерге ынтызарлығын, келешекке 

сенімін нығайтқан-ды.

 1984 жылы желтоқсан айында бұған 

дейін облыстық партия комитетінің 

партиялық комиссиясына т%рағалық 

еткен С.Беркімбаев Шалқар аудандық 

партия комитетінің бірінші хатшы-

сы болып сайланды. Мен – облыстық 

«Коммунизм жолы» газетінің Шалқар, 

Мұғаджар, Ырғыз аудандары бойынша 

меншікті тілшісімін, қызметтік б%лме 

Шалқар қаласында, аудандық кеңес 

атқару комитетінің ғимаратында.

Облыс басшылығының оңтүстік 

%ңірдегі үлкен де күрделі аймақ тізгінін 

Беркімбаевқа ұстатуы бір жағынан дұрыс 

шешім еді. Бұған дейін Новоресей (кейін 

Хромтау атауына %згертілді – Ж.Қ.), 

Байғанин, Темір аудандарын басқарған 

Сматолла Молдашұлы – бай тәжірибе 

жинақтаған, партиялық қызметтің қыр-

сырына қаныққан, облыс, тіпті республи-

ка деңгейінде ең беделді басшылардың 

бірі. Ұлан-ғайыр жері бар Байғанинде 

 табан аудармай 17 жыл 8 ай жетекшілік 

етіп, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесіне 

депутат болып сайланған. Кейін бір 

әңгімесінде ағамыздың былай дегені бар:

– Шалқарға дейін маған бірнеше 

ауданға бару ұсынылды. Мен келісім бере 

қоймадым. Осы %ңірді сұрауыма екі себеп 

болды: біріншісі – ата-бабамның ежелгі 

қонысы. Сонау отызыншы жылдардың 

дүрбелеңінде Ұлықұмның бір б%ктерінде 

Қара%леңді мекен еткен әкем Молдаш 

пен анам �бира бала кезімде Новоресей 

жағында ертерек к%шкен ағайындарын 

сағалап барған екен.  Сонан есейіп, ел 

таныған соң к%ңіліме туған %лкемде 

қызмет етейін деген ниет орнықты. 

Екіншіден, облыстық партия комисси-

ясына т%рағалық еткен тұсым Михаил 

Сергеевич Горбачевтің «Қайта құру» 

науқанына тұспа-тұс келді.  Кешегі 

%зіммен бірге жүріп, араласқан дос-

жолдастардың партиялық мәселесін 

қарап, ауыр шешімдер шығару оңай 

болмады.  Сонан обкомның бірінші хат-

шысы Василий Андреевич Ливенцовқа 

жағдайды түсіндіруіме тура келді. Ол 

%тінішімді оң ниетпен қабылдады.

Смекең Шалқарға аяқ басқан тұста 

әңгіме-қауға %ршіп тұрды. Теміржол 

бойындағы %ңірде %зге  ұлттардың 

озық ойлы %кілдерімен ерте араласқан 

іргелі жұрт %ркениетке батыл денде-

ген еді. �ртүрлі жиналыс-кеңестерде 

ойын іркілмей ашық айтуға дағдыланған. 

Үкіметке қол жайып қарап отырмай, 

%з бетінше жарыса кең сарайдай үй 

салып жатты. Оны айтасыз, пәниден 

бақиға ж%нелген туыс-бауырға силикат 

кірпіштен т%бесіне айшық орнатып, 

бітімі б%лек кесене тұрғызу да бәсекеге 

айналғандай. Мұндай еркіндік кеңестік 

идеологияның қырық қатпарлы заң-

зәкүндеріне тым қайшы. Облыстың, 

республиканың басшылығында отырған 

%зге ұлт %кілдеріне қазақтың кеңқоныш 

к%ңілі қайдан ұнай қойсын?! Қайсыбір 

жымысқы пиғылды адамдары қазақтың 

бірін-бірі к%ре алмайтын пасықтарын 

барынша пайдалануға тырысты. Сонан да 

билік органдарына Шалқар жақтан арыз 

сейілмеді. �сіресе соңында автордың 

аты-ж%ні к%рсетілмеген «домалақ» 

арыздардың жаны кірді. 

Сматолла Беркімбаев алғашқы келген 

күнінен-ақ тәртіпті қолға алды. Бұрынғы 

басшылық тұсында еркінсіп кеткендер 

үшін етек-жеңді жинақтау оңайға түскен 

жоқ. Тұрғылықты халықтың негізгі дені 

оның жиналыс-кеңесті жүргізудегі, күн 

тәртібіне қойылған мәселені қараудағы 

ескерімділігін сүйсіне айтып жүрді. 

Бірінші хатшының табан астында с%з 

тауып айту шеберлігіне талай мәрте куә 

болдық. Бірнеше мысал келтірейін.

Ауданда жылдағы дағдымен шопан-

дар слеті %ткізілетін болды. Алдын ала 

құрылған дайындық комиссиясының 

шешімімен негізгі баяндаманы Сма-

толла Молдашұлы жасайды. Баянда-

ма үшін қажетті материалды әзірлеу 

аудандық ауылшаруашылығы басқармасы 

б а с т ы ғ ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы  А й н а т 

Т%ребековке, соның негізінде мәтінін жазу 

маған жүктелді. �ркімнің %зінше жұмыс 

істеу әдісі бар. Баяндама нұсқасын  жазып, 

машинкаға бастырған соң Айнат аға 

екеуміз  аудан басшысына шақырылдық. 

Бірінші хатшы кабинетінде үшеуміз. 

Смекең мәтінді авторға дауыстап оқытып, 

%зі тыңдап отырғанды қалайды екен. 

 Солай еттік те. Мен арасында тыңдаушы 

екі ағама ұрланып қарап қоямын.  Хатшы 

маңғаз қалпында, %ңінде бір %згеріс 

байқалсайшы. Орта тұсында аудандағы 

жылқы шаруашылығының жайын с%з 

етер тұсқа келгенде «жолымүй» деген с%зді 

қостырды. Бұрын естімегенмін. С%йтсем, 

тебіндеп жайылатын қасиетті түлігімізді 

бағушылардың к%шпелі қонысы екен. 

Мәтінді оқып біттім. «Енді не айтар екен?» 

деймін іштей. Смекең к%п күттірместен:

– Айнат, Жанғабыл, баяндама жаман 

шықпаған сияқты. Біраз еңбектеніпсіңдер. 

Мұндайда оны «жуған» да б%тен болмай-

ды. Ондай дүниені сататын дүкен де онша 

құдасы Ағымсал,  сыйлас ініміз, к%лік 

прокуроры Ғизат Қасымшаұлы күтіп 

алды. Пойыз  Шымкент стансасында 

беймезгіл уақытта тоқтайды екен. Соған 

қарамастан түр-%ңі келісті бәйбіше 

қасында немересі бар, себет толы дәм-

тұзымен келіп тұр. Мәскеу қаласында 

Бүкілодақтық тері-мех институтында 

(Пушно-меховой институт) Смекеңмен 

бірге оқыған Сағындық Садықовтың 

зайыбы екен. Отағасы дүниеден озса 

да шаңырақ тірлігін қожыратпай үлкен 

әулетке ақылман әже болып отырғанын 

сапарлас ағам айтты. Бас-аяғы он 

 минутта амандық-саулық сұрасып, дәмін 

ұсынды, ағамызға әкелген сыйлығы да 

бар, естелікке кітапты алды. 

Алматыда Смекеңнің үшінші апасы 

Қымыздықтан туған жиен Сәндиланың 

үйіне тоқтадық. Отағасы Бисен бақилық 

болыпты. Апай нағашысы мен маған бар 

қызметін жасады. Менің жүдеулеу кейпімді 

к%рген соң, түн ортасында  балаша жүгіріп, 

дәріханадан дәрі әкеліп,  барынша бәйек 

болды, қайта-қайта ыстық ас  дайындап, 

сауығып кетуіме жағдай  жасады. Содан 

Бибі-Ана тойына қатыстық, той иесі %з 

шаңырағында ақт%беліктерге дәм-тұз 

ұсынды. Белгілі кәсіпкер Болат Назаров 

үйінде қонақ болдық.

Жасы тоқсанды еңсерсе де  Бер кімбаев 

б ұ р ы н ғ ы ш а  ш и р а қ  қ а л п ы н а н 

ауытқыған жоқ.  Жанында 

к%кірегіне  самал, к%ңіліне 

 жалау жеңгеміз Күміс. 

А ғ а й ы н - т у ы с т ы ң , 

қ ұ д а - ж е г ж а т т ы ң , 

ж о л д а с - ж о р а н ы ң 

қ у а н ы ш т ы - р е  н і ш -

т і  с ә т т е р і н д е  т % б е 

к%рсетуден жаңыл-

ған емес. Іні-қа рын-

дастарымыз,  келін-

к ү й е у б а л а л а р ы м ы з 

 ке зек тесіп к%лікпен апа-

рады, алып қайтады, ара-

сында жеке к%лігімен құрақ 

ұшып жүгіретін Рүстем нің 

пейіліне еріксіз сүйсінесің. 

Шаңырақтағы келін �семнің 

р и я с ы з  қ ы з м е т і н е н  д е й м і з 

– шалбардың қыры пышақтай, 

к%йлек-бешпеттен қылау таппайсың. 

Партиялық қызметтің бойға сіңірген 

дағдысы – мойында к%ркем түйілген 

 галстук. Жүзі жарқын, үні ашық. 

Сматолла Молдашұлы да – %згелер 

тәрізді Алланың құлы, Пайғамбардың 

үмбеті. Ел-жұртымен бірге болып, қиын 

кезеңдерді бастан %ткерді, қызықты 

сәттерді тамашалады. Адами қасиеттердің 

ең басты қағидалары – қарттыққа ажар-

лы жетті, адал жар сүйді, %рісті ұл мен 

келісті қыз %сірді, олардан %рбіген не-

мерелерден ш%берелер шалғайына ора-

тылды. Пешенесіне бұйырған қызмет 

нәтижесінде мәртебелі  сарайларға 

қысылмай кірді, небір асыл тұлғалармен 

иықтасып, маңдайы жарқырап, т%рде 

отырды. 

Д
аусыз ақиқат – %мір дегенің 

тақтайдай тегіс жол емес, 

ә р  т ұ с т а  к е д і р - б ұ д ы р л а р 

д а  к е з і г е д і .  Б і з д і ң  к е й і п к е р і м і з 

кеңестік дәуірдің шапағатымен орта, 

кейін жоғары білім алды. Еңбекте 

%зін к%рсетіп, Коммунистік партия 

мүшелігіне қабылданды. Іскерлік, 

ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ  д а р ы н ы м е н 

мәртебелі мансаптарға жоғарылады. 

Қайда жүрсе де партиялық қағидадан 

ауытқыған жоқ. С%йтсе де атақ-даңқы 

шығандап кеткен Беркімбаевты аяқтан 

шалушылар бар екен. Бақай есеп-

тен, к%ре алмаушылықтан туған қарау 

к%зқарасқа %зі Құдайындай сенген Ком-

партия ара түсе алмады. Ақырында лауа-

зымды орынтағын тапсыруға тура келді, 

бәрінен бұрын партиядан шеттетілгені 

ауыр тиді. Сматолла Молдашұлы тез ара-

да еңсесін тіктеп, әділдік іздеуге шықты. 

Алматы, Мәскеу сапарларындағы, 

%зіміздің Ақт%бенің жоғары билігіндегі 

сыңаржақты жауаптарға,  әртүрлі 

кедергілерге мұқалмады, жігерін жани 

түсті. К%зін жеткізген ақиқат – мұндай 

жымысқы әрекет сонау Мәскеуден, 

КОКП Орталық Комитетінің Бас 

кеңсесінен ұшқындаған екен. Ұйымдық-

партиялық жұмыс б%лімі меңгерушісінің 

бірінші орынбасары Могильниченконың 

жеке тапсырмасымен Қазақстанда бір 

ауданды үзіліссіз он бес жылдан астам 

уақыт басқарған қазақ азаматтарының 

тізімі жасақталыпты. Сол тізімге біз 

айтып кеткен жамбылдық Исақов, 

ақт%белік Беркімбаев, басқа да танымал 

тұлғалар іліккен. Яғни Қазақстанға, 

ондағы к%рнекті партия қайраткерлеріне 

к%рінбей шабуыл жасау.

Қайран Абай айтқан ғой: «Жаман 

дос басыңды күн шалса қашып құтыла 

алмайсың, т%беңнен бұлт т%нсе іздеп таба 

алмайсың». Смекең данышпанымыздың 

к%регендігіне к%з жеткізсе де, қанша 

әңгімелескенімде ешкімнің сырты-

нан ғайбат с%з айтқан емес, тек болған 

 жайды ешқандай боямасыз дәл жеткізуге 

 тырысты. Бірде аудан басшылығында 

болған бір азаматтың Беркімбаев  жайында 

мысқылдай айтқан әңгімесін естіп, 

жағамды ұстағаным бар. Lмірде бәрі 

 болады екен ғой... 

Естелігімді ұлы Абайдың тәмсілімен 

қорытындылайын:

�уелде жас қартаймақ, туған %лмек,

Тағдыр жоқ %ткен %мір қайта келмек.

Басқан із, к%рген қызық артта қалмақ,

Бір Құдайдан басқаның бәрі %згермек.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті журналисі

а 
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ШАМЫРҚАНБАЙ 
СЫНАР ШАРБОЛАТ
қолайлы жерде емес, сордың жағасында, 

оған сендер бара да алмайсыңдар, ұят қой. 

Енді қайтесіңдер? Менің ақылым – түнде 

келінге де білдірмей к%рпенің астын-

да жатып, бір-бір шәйкеседен тартып 

жіберіңдер, – дегені. Горбачевтің атышулы 

«Салауатты %мір» науқанымен алкогольді 

ішімдікті жаппай сату тыйылған шақ. 

Кабинеттің, оның қожасының мысы 

басады екен, қатты күле де алмайсың, 

Айнат ағам екеуміз сыпайы жымиып 

қана қойдық. Тапсырманың сәтімен 

орындалғанына мәзбіз. 

Келесі күні үйге ертеңгісін автодүкен-

мен жүргізуші әрі сатушы Lтеген Алматов 

ағам келіп, Бәдигүлге бір пакетті тиесілі 

пұлын алмай беріп тұр. Ішінде үндінің екі 

келі шайы, әйелдер үшін қымбат к%йлектік 

мата. «РайПО-дағы т%раға �спенов беріп 

жіберді» дейді. Айнат ағамның үйіндегі 

жеңгейге де осындай сәлемдеме жетіпті. 

Екеуміз баяндама мәтіні үшін бірінші 

хатшының ықыласы деп түсіндік. 

С
мекеңнің %зім байқаған қасиеті 

– мерзімдік басылымдарды 

жібермей оқуға тырысады. 

 Обком мен облатком органы – «Ком-

мунизм жолына» к%зқарасы айрық ша. 

Осы газеттің меншікті тілшісі маған 

жылылық танытып, жиналыс-кеңес-

терге қатыстырады, кейде аудан ішіндегі 

іссапарларға %зімен бірге ала шығатын бол-

ды. Коммунистік партияның дегені жүріп 

тұрған дәуірде атағынан ат үркеді дейтіндей 

бірінші хатшының мұндай пейілі, әрине, 

б%тен емес. Күні кеше қорашсына қараған 

қайсыбір ағайындарым «Жәке» деп аман-

дасатынды шығарды.

Беркімбаев теміржолдың Шалқар 

стансасынан к%рші Арал ауданына 

таяу «Тоғыз» кеңшарының орталығы 

орналасқан №76 Шілікті бекетіне дейінгі 

аралықтағы бекеттер мен стансаларды 

аралауға шықты. Қасында «Казсельхоз-

техника» бірлестігі Шалқар аудандық 

б%лімшесінің басқарушысы Мұқанбетпана 

Үмбеталин екеуміз. Соңғы ондаған жыл-

дар бедерінде ауданның бірінші басшысы 

жол бойындағы елді мекендерді дәл осы-

лай араламаған. Сматолла Молдашұлымен 

бетпе-бет жүздесіп, жағдай айтушылар аз 

болмай шықты. Хатшы әңгімені байыппен 

тыңдайды, байқағаным – семіз с%йлеп, 

құрғақ уәде беруге жоқ.

К%пмола стансасындамыз. Жаңыл-

масам – бастығының есімі Сақи болуы 

керек:

– Смеке, жылда шопандарға, механи-

заторларға деп, үнді шайын беріп жатасыз-

дар. Теміржолда жұмыс істейтін бізге де 

қарастырсаңыздар, – деді.

Беркімбаев %тініш иесіне қарсы сауал 

қойды:

– Теміржолда еңбек еткеніңе неше 

жыл?

Станса бастығы даусын к%теріңкіреп 

мақтанышпен:

– Қырық үш жыл, – дегені.

Хатшының айтқаны мынау болды:

– Е, пойыздағы проводниктерді жақсы 

білетін болдың. Сен шайды солардан 

алып, бізге жеткізсейші...

С о л  к е з е ң д е  % з б е к  а ғ а й ы н н ы ң 

 жо лау шылар пойыздарының жолсеріктері 

тағайындалып, отбасыммен Ақт%бе 

қаласына к%шіп келдім.  Жас елуге 

таяп қалды, қызметтік іссапарлардан 

біршама жайды түйгендеймін. Жаңа орта 

жатырқамай бауырына тартты. Кешегі ел 

ұстаған ағалар қатары с%гіле қойған жоқ. 

Нұрқожа Орынбасаров, Пана Оралбаев, 

Сапар Сағынтаев,  Алтынбек �кімжанов, 

Ү к і т а й  Б а й ж о м а р т о в ,  Н ұ р қ а й ы р 

 Телеуов, Кемейдулла Т%леубай, Т%лебай 

Құрманалин, Сматолла Беркімбаев, 

 Рамазан Нұржанов, Зәкіратдин  Байдосов, 

Lтеміс �кімов... Тізім осылай жалғаса 

береді.  Қай-қайсысы да Ақт%бенің 

мақтанына айналып, кейінгі ұрпақ үшін 

бойтұмар болған дерліктей жандар. 

Қазақстанның Тәуелсіздігі жариялан-

ған бастапқы кезеңінде-ақ ел жадында 

бірнеше ғасыр бойына сақталып келген 

даңқты бабаларды ұлықтауда Шалқар 

ауданының жұртшылығы үлгі к%рсеткен 

еді. Жоғарыда аталған ағалардың бірқатары 

Ұлықұм баурайында %ткізілген шараларға 

құрметті қонақ ретінде шақырылып, 

біздің оларға қызмет еткеніміз бар. Еркін 

заманның кең тынысымен ағаларымыз 

 баспадан %ткен %мір жолдарын баян-

дайтын кітаптарын шығара бастады. 

Теміржолдың Ақт%бе  б%лімшесіне 

басшылық етіп жүрген, жүріс-тұрысы 

орнықты інім Б%ріханға ой тастадым. 

– Смекең ағамызға айтып к%рсеңіз 

қайтеді? Кейінгі жеткіншек ұрпаққа пай-

дасы тиер, кітабын дайындап шығарғаны 

б%тен болмас, – дедім.

Інімде кінә жоқ, әкесіне ниетімді 

жет кізіпті. Ағамыз бәлендей мақұлдай 

қоймапты.

Арада бір не екі апта %ткен шығар, 

«Жас Алаш» газетінің тұтас бір бетіне 

Исақов деген азаматтың к%лемді сұхбаты 

жарияланғаны. Смекең тәрізді Жамбыл 

облысында бір ауданды табан аудармай он 

алты жыл басқарған, қызметінен жазықсыз 

босап, теперіш к%рген. Б%ріханға телефон-

мен қоңырау шалып, жүргізушісінен әлгі 

газетті беріп жібердім.

Екі күннен кейін қызметтік телефо-

ным шылдыр етті. Сматолла ағамыз. Lзіне 

ғана тән, құлаққа жағымды даусы.

– Жанғабыл, мынау да мен сияқты 

таяқ жеген жігіт екен. Ойландым, кел, 

ақылдасайық, – дейді.

О с ы л а й ш а  е к е у м і з  б і р  ж ы л д а н 

астам уақыт ынтымақтаса жұмыс істеп, 

нәтижесінде баспадан қалыңдығы кере 

қарыс «Lзге емес, %зім айтам %з жайымда» 

атты кітап %мірге келді. Баспадан бір емес, 

екі қайтара басылып шығарылған бұл 

туынды жайлы жасы бар, жасамысы бар – 

қаншама оқырманнан жылы лебіз естідім. 

Ең алдымен, басты кейіпкер Смекең ағам 

мен оның қасында ғұмырлық серігі болып 

келе жатқан аты да, заты да асыл жауһарға 

тең Күміс жеңешемнің, бала-келіндері мен 

қыз-күйеубалаларының алғысы к%ңіліме 

шуақ құйды.

Сматолла Молдашұлы – әңгімеші, 

мен қағазға түсірушімін. Екеуміз аптаның 

сенбі-жексенбі күндерінде кездесеміз. 

Уағдаласқан мезетте үйіне келемін. 

Ағамыз қанша уақыт болатынымды сұрап 

алады да, жеңгемізді шақырып:

– Күміс, қайның екіде кетемін дейді, 

отау тігіп, б%лек шыққан, қызметтерінде 

абыройлы, немерелердің бал күлкісінен 

нәр алып отыр. �ке-шеше ордасын хан 

сарайына балайды, ерсі әңгіме естімейсің, 

оғаш қылық к%рмейсің. Бәрі де шаңырақта 

отырған кенже бауыры Жанат пен келіні 

�семді т%бесіне к%теріп, әлпештейді. 

Құда-құдағилар да – адал еңбекті еншілеп, 

ел-жұрттың ықыласына б%ленгендер.

Қарап отырсам, мен дүниеден озғаны, 

қазір арамызда жүргені бар – отызға таяу 

адамның %мірі, әулеті жайында тарихи-

танымдық кітаптар шығарудың басы-

қасында жүріппін. Алланың ризығы – от-

басы тірлігінен де, негізгі қызметімнен 

де қалған жоқпын. Сол кітаптар арқылы 

алуан тағдырларды тереңірек танып-

білдім, тілектес дос-жаран таптым, 

дүниетанымымды толықтырдым, зердемді 

байыттым. Еңбегімді ешкімге бұлдаған 

жоқпын, табан тіреп шарт та қоймадым. 

Сматолла ағамның қасында жүріп, 

құнарлы әңгімесін тыңдағанымда, 

марқабатқа толы ісін к%ргенімде ойға 

түйгенім – кеше мен бүгіннің алтын 

к%піріндей абыз ақсақалдар тағылымы 

аз болмапты. Кітап материалдарын 

 дайындап бола бергенде қолындағы 

 баласы Жанатты анда-мұнда жұмсап, 

 фотосуреттер жинаумен болды. Інім 

екеуміз бастапқыда түсіне қоймадық. 

С%йтсек автор Новоресей (қазіргі 

 Хромтау), Байғанин, Темір, Шалқар 

аудандарында, Ақт%бе қаласында, об-

лыс аумағынан тыс %ңірлерде %зімен 

қатар жүріп, араласқан, дәмдес, сый-

лас болған азаматтардың (арасында 

дүниеден %тіп кеткендері де бар – Ж.Қ.) 

фотосуреттерін қысқаша %мірбаяндық 

дерегімен %з кітабына енгізуді ойлап-

ты. Кісіліктен туған ізгі ниет сәтімен 

жүзеге  асты:  нәтижесінде  Ақт%бе 

облысының Құрметті азаматы Сматолла 

Беркімбаевтың «Lзге емес, %зім айтам 

%з жайымда» атты кітабы энциклопеди-

ямен тең дәрежеде деп айтуға тұрарлық 

бағалы жәдігер санатына қосылды. Са-

палы, к%ркем дүниені шығарудың басы-

қасында белгілі баспагер, журналист 

Раукен Отыншин ықыласпен жүрді. 

Баспадан алғашқы басылымы бес жүз 

данамен, екінші  басылымы үш жүз елу 

данамен басылған бес жүз беттен астам, 

к%ркемделуі әсем дүниеге бюджеттен 

қаржы жұмсалған жоқ, барлық шығынды 

балалары к%терді. Кейін Смекең қасына 

мені отырғызып, әр кітапқа қолтаңбасын 

 жазып, сыйласқан, араласқан азаматтарға, 

қайтыс болғандардың балаларына тегін 

таратты.

С м а т о л л а  М о л д а ш ұ л ы м е н 

 са парлас болудың, қонақтықта бірге 

отырудың %зі ғанибет! Бірде екеуміз 

ел-жұрты ықыласпен «Бибі-Ана» деп 

атап кеткен белгілі жазушы, қайсар 

күрескер, қоғам қайраткері Бибігүл 

Иманғазинаның 60 жасқа толу  тойына 

қатысу үшін Ақт%беден Алматыға 

п о й ы з б е н  ш ы қ т ы қ .  Т ұ м а у р а т ы п 

ж ү р г е н і м д і  а й т ы п  е м ,  а ғ а м н ы ң : 

«Маған қарындас, саған апа, әдейілеп 

шақырды, үйде бұйығып жатқанымыз 

жарамас, елдігімізді к%рсетейік» де-

ген с%зі қамшы болды. Қызылордада 

ат үстіндегі азаматтары кезектесіп орайын 

келтіріп, аудан басшылығындағы ағаларды 

үйлерінен шай-су ішуге шақырады ғой. 

Қаршадайынан тәртіпке үйренген Смекең 

жеңгемізді ертіп, белгіленген уақытта 

 барады. Lзге қонақтар да келіп үлгерген. 

Тек бәрінен жасы үлкен Бақи аға кідіріп 

жатыр. Қожайын қипақтайды. Бірінші 

хатшының %зі бар, дастарқанға бәрін 

шақырып, дайындалған дәмнен татырғаны 

ж%н сияқты. Сонда да Молдашұлы ауатком 

басшысын күткенді мақұл к%ріпті. Осылай 

отырыспен жарты сағаттан астам уақыт 

%ткізіп, Бәкең мен жеңгеміз кіріп келеді 

екен. Бұл жай бірнеше рет қайталанады. 

Екі басшының үйі бір к%шеде қатар 

орналасса керек. Кезекті шақырыспаның 

алдында Смекең зайыбына:

– Күміс, сен терезеден қарап тұршы, 

Бәке-аға үйінен шыққаннан кейін жарты 

сағат %ткен соң біз барайық, – депті.

Бұл жолы т%раға Шанов бастаған топ 

шақырған үйдің т%ргі б%лмесінде жина-

лып отыр. Тек бірінші хатшы жоқ. Онсыз 

дастарқан сәні кіре ме?! Ерлі-зайыпты 

Беркімбаевтар да жетеді. Үлкендігін бетке 

ұстап, Бәкең:

– Ау, Сматолла, күтіп отырмыз ғой, 

– депті.

– Бәке, %зіңізден үйренбейміз бе? – 

деген жауапты тез ұғынған Шанов содан 

кейін кешікпейтін болыпты.

Жалпы аудан, облыс басшылығындағы 

адам қиын түйіндерді шешудің жолын 

таба білсе іс оңға басары анық. Бұл 

қасиет біздің кейіпкеріміздің бойына 

мықтап дарыған. Бір мысал – облыстың 

ауылшаруашылығына тікелей жауап 

беретін тұлға, облатком т%рағасының 

орынбасары Николай Лавров ауданға 

іссапармен келгенде оның аң аулауға 

құмарлығын байқап қалады. К%п ұзамай 

Беркімбаев Байғанин шаруашылық-

тарына қажетті  малазығындық жем 

тапшылығынан Лавровқа қоңырау ша-

лыпты. Мәселе бірден шешілмей іркіліс 

туындайды,  Николай Владимировичтің 

Бесбай фермасында қанжығасына ірі 

қабан байланғанда к%ңілденіп айтқан 

әңгімесін есіне салады. С%йтіп, разна-

рядкада белгіленген м%лшерге тағы да екі 

жүз тонна жем қостыруға қолы жеткен. 

Немесе Новоресейдің «Қопа» кеңшарында 

бас зоотехник қызметінде жүргенінде 

Орск қаласындағы ет комбинатына малды 

тірілей кідіріссіз тапсыру үшін былайғы 

жұртқа к%п ашылмайтын мал қабылдаушы 

Қараноғай Жүсіппен тез ұғысқаны – 

сүйсінерлік жай.

Б
іздің кейіпкеріміз қағаз-құжат-

тарды сақтауда мұқият болып 

шықты, фотоаль бомдардағы 

суреттердің әрқайсысының бір жақ 

шетіне арнайы қағаз жапсырып, оған 

сол  суретте түскен адамдардың аты-

ж%нін, түсірілген жылын, айын, күнін 

жазып қоюға дағдыланған. Мен әңгімесін 

толық мағынасында түсіруге тырыса-

мын, мақтанғаным емес – каллиграфиям 

әдемі. Қарсы алдымда отырған Смекең 

к%зілдірік киместен жазуымды оқып оты-

рады да қайсыбір тұсында табан астында 

%згеріс енгізеді немесе жекелеген с%зді 

алып тастауды айтады. �демі тіл табы-

сол екіге он бес минут қалғанда шайың 

дайын болсын, – дейді. Басқа әңгіме жоқ.

Т%ргі қонақ қабылдау б%лмесіне %теміз. 

Есік мұқият жабылады. Үстел үстінде он 

шақты дана ақ қағаз, қасында – шарикті 

қалам, бір жағымда сағат. К%п кідірместен 

сұхбатты бастап кетеміз. Қожайын ай-

тып отыр, оқиғаның болған жері, дәл 

уақыты, оған қатысушы адамдардың 

аты-ж%ні турасында бір жаңылысу бол-

сайшы... Арагідік қисынын келтіріп, 

мақал-мәтелді кіргізе қояды. Мен болсам 

к%кірегі құнарлы қазынаға тең ақылман 

азаматқа жолықтырған тағдырыма риза-

мын. Смекең біршама к%сіліп, сыр шертеді 

де: «Жанғабыл, қаламыңды былай қоя 

тұршы, енді кітапқа кірмейтін бір әңгіме 

айтайын» дейді. Солардың бір-екеуін 

қағазға түсірейін.

Беркімбаев – аупарткомның бірінші 

хатшысы, тағы бір ағамыз Бақи Шанов 

– сол Байғанинде ауатком т%рағасы. 

Халқымыздың тағылымы зор салт-

дәстүрлерін орнықтырған киелі мекеннің 

Мәс кеуден қайтар сапарында жәшіктеп 

үнді шайын алып шығып, әр келісін 

екі-үш сом үстемесімен стансалар мен 

бекеттер тұрғындарына сататын. Смекең 

соны меңзеп тұр. Lтініш айтушы тосылып 

қалды. Орынды әңгімеге қайдан жауап 

қайтарсын?!

Аупартком бюросының мәжілісіне 

шақырылған лауазым иелері мәлімет-

ақпараттарын барынша дайындап келетін. 

Жүргізіп отырған бірінші хатшы сауалына 

сол бойда нанымды уәж айтуы керек қой. 

Бірде кеңшарларда мал басының сақталу 

жайы қаралды. «Айшуақ» кеңшарында 

түйеден біршама бас шығын болған. Сонда 

Смекең директор Lтебалинге қарап: 

– Аманғали-ау, түйе деген жарықтық 

пышаққа к%п түсе бермейтін еді ғой, – деп 

ұялтқан-ды.

1998 жылдың шілде айында облыстық 

«Ақт%бе»  газет інің  Бас  редакторы 

Идош Асқардың шақыруымен бірнеше 

 аудан бойынша меншікті тілшілігімнен 

газеттің жауапты хатшысы қызметіне 

сып отырғанда уақыттың қалай зымы-

рап %ткенін аңғармайды екенсің. Есік 

жайлап ашылып, Күміс жеңешем басын 

қылтитады:

– Шай дайын.

Жасы үлкен адамдар балаша бәйек 

болып жүгіріп жүргенде қалай шіреніп 

отырарсың?! Жалпы Молдашұлының 

береке дарыған шаңырағында %зара 

түс ін іст ік  қалыптасқан.  Жеңгеміз 

отағасының қас-қабағына қарап, бар 

шаруаны үйлестіре қояды. Ұл да, қыз да 
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МАҒАУИННІҢ 
АҚ БАТАСЫ

АҚИҚАТ – ЖАЛҒЫЗ, 
ШЫНДЫҚ – КӨП

осман Төлеғұл туралы көп білетін секілді едім. Шыным сол. Себебі жетерлік. 
Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде бірге қызмет еттік. 
Одан кейін ол осы аттас Ақмола облыстық басқарманы 2000 жылы басқаруға 
кеткенде де сырттай рухани бірлігіміз ажырамай, тілектестік пейілмен жан 
жылуына оранып жүретінбіз. Ғосман одан әрі Ақмола облысы Тілдерді дамыту 
басқармасына он екі жыл жетекшілік еткен кезінде Көкшетауға барып, жаңа 
шыққан кітаптарымды насихаттау барысында оқырмандармен кездескенімде 
тіл жанашырларын ортақтастырып, шырайлы іс-шара ұйымдастыра білген еді. 
Сол жолы өзім білетін Ғосманды өзгеше соны қырларынан танып-біліп, жан 
дүнием байып оралған едім. Кейін бір хабарласқанымда, Ғосман 2016 жылдан 
бастап облыстық ардагерлер ұйымының төрағасы ретінде мақал-мәтелімен, 
шешендік үлгісімен тәнті етіп тастаған-тын. 

Жақында Абай Шарапиевтің «Ақиқат» атты кітабы қолға түсті. Әулие 
әрі ақын, ғұлама әрі ғалым Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыз бен оның 
айналасындағы тұлғалардың бітім-болмысына арналған салмақты, 
танымдық әрі берері мол дүние екен. Мәшһүр Жүсіп музейінің ашылу 
тарихының тамырын тереңнен тартып, ащы болса да ашық, ауыр болса да 
асыл ақиқатын ақтарып жазған кітабы «Ақиқаттың өзін іздеуге арналған 
– «Ақиқат». Қылышынан қызыл қаны тамып тұрған Кеңес Одағында атын 
атауға тыйым салған танымал тұлғаларымыздың есімі жалпының  жадына 
жатталып, ұрпақтың санасында сақталуы үшін кері тартқан саясаттың 
салқыны мен дауылына жалғыз өзі қарсы шыққан ұлттың шын жанашыры 
бола білген абзал жүректі, абыз аталарымыз болған. Ұлты мен ұрпағы үшін 
«мыңмен жалғыз алысқан» абыз атамыз Нағи Ахметовтің ерен еңбегі мен 
көрегендігі, көсемдігі көрсетілген бұл кітап жұртшылықтың назарына бірден 
ілігіп, оқырманын баурап алған елеулі еңбекке айналып отыр.
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ANA TILI

Баяғы билерше кейбір кесірлі мінез 

қарттардың бойынан мін тауып, тезге салған 

мысалдарын жіпке тізгенде, әр атқарған 

кәсібіне орайлы бейімделгіш қасиетіне 

таңғалғанымды несіне жасырайын. 

Мұндай ортақ іске деген жанашырлық, %зін 

тұтастай сол жолға бағыттай білу, жүрекпен 

ақтарылу, талапшылдық пен сараптамалық 

ерекшелік, т.б. отансүйгіштік қасиет екінің 

бірінің бойында қабыса бермейтіні тағы 

белгілі. С%йтіп мен, Ғосманды к%п білем 

деп жүріп, аз білетінімді осы мақаланы 

жазу барысында байыптаған едім. Енді не 

істеуім керек екен?.. Бұл олқылығымды 

қалай толтырамын? Ғосманды байыппен 

зерттеуім керек екен!.. 

...Ал бір алқалы бас қосудан соңғы 

еркін отырыста Ғосманның әнін естіп, 

жүрек елжірегені бар. «Ауылым қонған 

 Сырымбет саласына...». Кең тынысты, 

қоңыр әуен әуелейтін тұсында к%кке %рлеп, 

шалқымалы шабытпен тыңдаушыларын 

шаттандыра түсетін... Қанаттандырады, 

%згені әннің тылсым сырына балқытады. 

Еріксіз туған жеріңді елеспен шарлап 

кете барасың... Арагідік Ғосман кескініне 

к%з салсаң, бәтір-ау, оның жүрегі туған 

жерінен нәр алып жатқандай ма, тіл 

 суырар тәттіні таңдайынан қалай-қалай 

тастамай жүр десейші... Келісті келбет 

туған К%кшенің сұлу табиғатына тар-

тып та кеткен екен-ау, сірә! Ғосман, 

әніңді сағындым! Ылғи сағынып жүрем! 

«Жетпіске шықтым, қайдағы ән?» дейсің 

бе? Жо-жоқ сенің даусың қартаймайды! 

Жүрегің әнге, туған жеріңе ғашықтығы 

себептен... Иә, солай...

Жердің к%ркі – Имантау! Сырың мен 

сының қабысқан. Бозбалалық күндер ар-

манымен табысқан. Ғосманымыз сондағы 

орта мектепті үздік тауысқан. Lмірдің 

ұңғыл-шұңғылына ден қойғысы келген ол 

бастапқыда оқу деп жұлқынбай, трактор-

шы, байланыс монтері боп уақыт к%рігінен 

шыңдалды. �скер қатарынан сұңқардайын 

сыланып келді де ауылшаруашылық тех-

никумын үздік дипломмен тамамдады. 

Бәрібір к%ңіл алаң. Неліктен? Қандай 

суатқа бас қойса екен? Зәмзәмінен ш%л 

басар ма? Журналистік мамандық иеленді. 

Қалағанына құмартып кірісті. Қолына 

қалам алуы керек екен! Алды! Зерендінің 

аудандық газетіне қызметке орналасып, 

ауыр да тайғақты аудармашылық-шығар-

ма шылық жолда Мағауин боп к%кте жар-

қыраған Темірқазық жұлдызы күні бүгінге 

дейін Ғосманды адастырмай жетелеп келе 

жатқандай. Қаламгер үшін бұдан %ткін 

бақытты мүмкіндік бола қоймас, сірә.

Мағауиннің ақ батасы бұдан кейінгі 

аудармаларының бағын ашты. Орыс-

шаға! Қазақшаға! Ғосман үшін бәрібір, 

екеуі де қос қанатындай боп самғатады 

дейсің. Айталық, Мемлекеттік сый-

лықтың иегерлері Қ.Салғараұлының, 

Д.Досжанның, Президенттік Бейбітшілік 

ж ә н е  к е л і с і м  с ы й л ы ғ ы н ы ң  и е г е р і 

С.Абдрахмановтың, Ф.Кафка атындағы 

және Күлтегін атындағы Халықаралық 

сыйлықтардың иегері Н.Келімбетовтің 

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

талғамынан шықты. �рине, алдымен 

шығарманың авторы аудармаға риза 

болмаса, басқалардан тұшымды баға 

күту күпірлік саналады. Осы тұрғыдан 

келгенде, %зі де тамаша аудармашы, 

қос тілдің байырғы бапкері  Сауытбек 

А б д р а х м а н о в т ы ң  % з і н і ң  ж а н к е ш т і 

еңбектерін к%ркем тәржімалаған Ғосманға 

ризашылығы алаб%тен болғанын білеміз. 

Қос дүлдүлдің бірін-бірі жақыннан тани 

білгені де...

Ендігі кезекте Ғосманның орысшадан 

қазақшаға аударған шығармаларын сәл-

пәл тізбелеп к%релік. Бұл туындылардың 

аттарынан-ақ тақырыптар аясы айқын-

Кітаптың құрылымына келсек, 

ретіне қарай 10 тарауға б%лінген. 

Кір іспес іне  Мәшһүр  Жүсіпт ің 

қолжазбаларын арабтың қадим 

жазуы нан қазіргі қазақ графика-

с ы н а  а у д а р ы п ,  е к і  т о м д ы ғ ы н 

дайындаған белгілі ғалым, филоло-

гия ғылымының докторы, профессор 

Сәрсенбі Дәуітұлының мақаласы 

берілген. Екінші  тарауын «Ой толғау» 

деп атаған екен.  Осы кітаптың 

негізгі  экспозициясы осы тарау-

дан басталады. Кітаптағы оқиғаның 

%рбуі үшін үнемі белгілі бір пробле-

ма қозғалып барып, соның түйінін 

шешіп, күрмеуін ағыту қажет. Автор 

осы тарауында Мәшһүр Жүсіптің ел 

есінде қалуына үлес қосқан азамат-

тарды атай келе, кейбір мәселелерде 

б ұ р м а л а у ш ы л ы қ т а р  м е н  қ а т е 

ақпараттардың тарағанына күйініп, 

ақиқатын ашуға бел буады. Кітаптың 

«Ой толғау» тарауын автор «Ал, енді 

мұражай қашан, қалай, кімнің баста-

уымен іске асырылды, мәшһүртану 

ісінің басы-қасында кімдер бол-

ды, шығармаларын шығаруға кім 

мұрындық болды? Осы сұрақтың 

жауабын қолымдағы заңды күші 

бар құжаттар арқылы дәлелдеп, 

оқырманның к%зін ақиқатқа жеткізуді 

ж%н к%рдім. Мәшһүр Жүсіптің атын 

айту қиын болған заманда ақ тер, 

к%к тер болып ерен еңбек еткен, 

мәшһүртанудың қалың сеңін қозғаған 

Ахметов Нағи ақсақал еді» дейді. 

Автор ақиқатты ашудың жалғыз 

жолы – бұлтартпас  дәлелдер 

мен жалтартпас дәйектер екенін 

айқын түсінгені байқалады. Ол %з 

кітабында архивтік, эпистолярлық 

құжаттар мен артефактілерді, 

эпиграфикалық, этнографиялық 

деректерді, қолхаттарды, дәлелді 

д ә й е к т е р д і ,  а й т ы л ғ а н  а қ и қ и 

с%здер мен мол мұрағат қорларын, 

тіпті кейбір заттардың сақталған 

т%лем чегін де ж%ні мен жолына 

қарай, жүйелеп, хронологиялық 

тәртіппен, сілтемесін келтіріп, 

шебер қолдана білген. Кітапта 

қолданылған архивтік құжаттардың 

к%пшілігі отбасылық мұрағаттардан 

алынған материалдар. Ең ескісі 

1937 жылы КСРО Орталық атқару 

комитетінің т%рағасы қол қойып, 

Нағи Ахметовтің еңбекке және 

қорғанысқа дайын екендіг іне 

дәлел ретінде берілген грамота. 

Кітапта кездесетін эпистолярлық 

құжаттардың басым б%лігі Нағи 

Ахметовтің Мәшһүр Жүсіп мұрасын 

сақтау, жарыққа шығару, музейін 

ашу сияқты аса қажетті мәселелер 

бойынша КОКП-ның ХХV съезіне, 

Қ а з а қ с т а н  ж а з у ш ы л а р ы н ы ң 

V І І  с ъ е з і н е ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

к о м м у н и с т і к  п а р т и я с ы н ы ң 

ХІV съезіне, Қазақстанның ОК 

Бас хатшысы Д.А.Қонаевқа, ҚР 

ҒА президенті  А.М.Қонаевқа, 

ҚазКСР-і  Жоғарғы кеңесінің 

т%рағасы С.Б.Ниязбековке және 

т.б. лауазымды тұлғаларға жазған 

хаттары. Сонымен қатар Мәшһүр 

Жүсіп музейіне экспонаттардың, 

ф о т о қ ұ ж а т т а р д ы ң  ж ә н е  т . б . 

материалдардың тапсырылғаны 

туралы қолхаттары, музейдің ашы-

луы туралы жазылған бұйрықтар 

– бүгінгі тарихи дерекк%зі ретінде 

а с а  қ ұ н д ы  м а т е р и а л д а р .  Б ұ л 

қолхаттарда музейге тапсырылған 

к%птеген артефактілердің тізім-

тізбегі кездеседі. Қазіргі таңда 

Нағаңның %з қолымен тырнақтап 

ж и н а п ,  м у з е й г е  т а п с ы р ғ а н 

дүниелері музейдің қорында бар 

ма, жоқ па соны түгендейтін күн 

туған сияқты.  Ол үшін музей 
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т%рағасы. Ғосманды біле түскісі келген-

дерге осы деректердің %зі біраз сыр ашып 

тұрған жоқ па. 

Мемлекеттік жауапты қызметтерді 

бірге атқарысып жүргенде Ғосманның 

әредік баспас%з беттерінде к%семс%здері 

жарияланып тұратынын білуші едім. 

Оқып, пікір айтып, қалам сілтесіне 

сүйсініп «жиі  жаз» деп қамшылай 

түсетінбіз. «�ттең, уақыт тапшы-ау!» 

деп лықсыған ойларын тежеп қалатын. 

Ал министрліктің департамент дирек-

торы, белгілі жазушы �лібек Асқаров 

әдеттегі әзілімен «Ғосекең менің қостілді 

қалқаным ғой, тапсырмамды шегелеп 

орындайды» деп, жұмысынан мін таптыр-

майтын қызметкерінің түбі әдебиетімізге 

к%ркем аудармаларымен, тіпті %зінің 

де талантты т%л шығармаларымен үлес 

қосатынына сендіре сенім артатын. 

�лекең не нәрсені де сезіп, біліп айта-

ды ғой. Кейін солай болды да. Бүгінде 

Ғосманның қазақшадан орысшаға 

аударған 42 кітабы жарық к%рді. Бұған 

орысшадан қазашаға тәржімалаған 22  

кітабын қосыңыз. Ауқымды еңбек. 

Аудармаларына қарап отырсаңыз, 

«жүрек жұтқандай» тәуекеліне тәнті 

 болар едіңіз. К%бісін термелемей-ақ, 

бір ғана соқталы дүниесін с%з етейікші. 

Ол – Қазақстанның халық жазушысы, 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері Мұхтар 

Мағауиннің ғажап танымдық «Азбу-

ка казахской истории» деп аталатын 

шығармасы. Кезінде «Қазақ тарихының 

әліппесі» деген бұл кітапты таласа-тар-

маса сатып алып, жата-жастана оқып 

едік. Тамсанғанбыз. Ата тарихтың не мың 

бұралаңды қалтарыстарын шеңгелдеп әкеп 

миыңа құя салатын кесек те келісті туынды 

еді. Соны орысша тайпалтып с%йлеткен 

ғой. �рбір әдеби процеске қытымыр 

да қатаң талғаммен шұқшиятын аса 

талғампаз жазушы Мұхаңның %зі аударма-

ны оқығанда мұртынан күліп, к%зі жайнап 

Ғосманның арқасынан қағыпты. «Қалқам-

ау, сен бұған дейін қайда жүргенсің?» 

д е п  р а з ы  б о л ғ а н ы  с о н ш а л ы қ ,  % з і 

басқарып отырған «Жұлдызға» қызметке 

шақырыпты. Міне, нағыз баға! Келешек 

шығармашылығына шамшырақ болған 

жалғыз ауыз с%з! �дебиет әлеміне, оның 

ішінде мехнаты мен азабы қатар тартылған 

далып, аударма күрделілігі белгілі бола 

түседі. Мысалы, «Нұрсұлтан  Назарбаев: 

Бейбітшілік және қоғамдық келісім идея-

сы», «Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

э т н о с а я с а т ы н ы ң  и м п е р а т и в т е р і » , 

«Этносая си с%здік», «Ағарту дәуірінің 

жоғалған кезеңі: арабтардың жаулап алуы-

нан �мір Темір заманына дейінгі Орталық 

Азияның алтын ғасыры», т.б. Бұлардың 

түрін түстеп жату артық болар. Сапалы 

қолдан сараланып шыққан дүниелер.

Ғ о с м а н  б і р қ а т а р  к і т а п т а р д ы ң 

құрастырушысы әрі редакторы болып %з 

қолтаңбасын тарих қойнауына табыстаған 

даңғайыр қаламгер. Осындай аударманың 

отты к%рігінен сәл толас шақтарда ол %зінің 

т%л шығармасы «Жылдар жемісін» қос 

тілде оқырмандарына тарту етті. Тарихи 

шежірелі де күмбір жүректі, ой-қазыналы, 

тілдік қоры аса бай, білім к%кжиегі кісі 

қызығарлық оның «шіркін-ай, к%ркем 

шығарма жазар ма еді» дегізерліктей 

оқырмандар ынтасын оятуы да тегіннен-

тегін белең алмайтын құбылыс қой. 

Ғосман Т%леғұлұлының тағы бір  жанын 

әлдилеп, шығармашылығын ширата 

түсерлік талпыныстарына серпін беретін 

белесті биіктерін айта кетейік. �рине, бұл 

ретте оның Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Хатшылығының жанындағы Ғылыми-

сараптама кеңесінің (Елордада), Ақмола 

облысы Қоғамдық кеңесінің мүшесі, 

облыстық Ассамблея Қоғамдық келісім 

кеңесінің т%рағасы екендігі тілге оралады. 

Ерінбей еткен еңбек қайтарымымен 

қуантады. Сондай бақыттан кенде емес 

Ғосман. Маңдай тер %теуі – «Құрмет» 

ордені, Қазақстан Республикасының 

Құрмет грамотасы, мерейтойлық медаль-

дар, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

«Бірлік»  алтын медалі ,  «Мәдениет 

қайраткері» және «Қазақ тілінің жана-

шыры» құрмет т%сбелгілері, сондай-ақ 

ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық 

келісім министрлігінің, Тіл комитетінің, 

облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың 

Құрмет грамоталары... Оның есімі ҚР 

Мемлекеттік қызмет ж%ніндегі агенттігінің 

Құрмет кітабына енгізілген. Зеренді 

ауданының Құрметті азаматы.

.. .Мен білетін Ғосман осылайша 

 деректер аясына сыймай лықсып, тіпті 

%зі біз білерлік, жаппай құрметке лайық, 

кең маңдайынан келісті тартылған келбет-

бітімімен, тұрлаулы мінезімен, жылы 

жанымен, азаматтық асыл қасиетімен, 

кішіпейілдігімен баршамызды %зіне үйіріп 

бара жатқаны несі екен?! Lйткені ол 

бізге %мірлік %негесімен, шығармашылық 

шабытымен қуаныш сыйлап, мейірім 

т%гіп жүрген қарапайым да ғажайып 

Ғосманымыз ғой!..

Қайсар 5ЛІМ,
жазушы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, ҚР Президент 
сыйлығының лауреаты

НҰР-СҰЛТАН

т%пелеп жазды, т%гілдіріп, құйылдырып 

қаламын қалтқысыз сілтеді. 

Қаламы жүрдек жігітті қалап алушы-

лар кезеккке тұрғандай ма?  Солай екен. 

Зеренді аудандық комсомол комитетінің 

нұсқаушысы, кеңшар парткомының хат-

шысы... Шенеуніктікке қарай сатылап бара 

жатқанын сезіп, тізгінді жүрегі басқа арнаға 

бұрды. К%ңіл желігі жазбай басылмай-

тындай халде еді. Облыстық «К%кшетау» 

г а з е т і н і ң  б % л і м  м е ң г е р у ш і л і г і н е 

тағайындалды. Қос тілге жүйрік тарлан-

ды бәрібір билік %з құзырына бипаз-

дап шақырып, мемлекеттік қызметте 

баянды етіп, тұрақтатты. Жүйелеп 

тарқатсақ: К%к шетау облыс тық атқару 

ко митетінің бас ма маны; облыс 

әкімі баспас%з қыз метінің жетек-

шісі; облыстық тіл басқармасының 

бастығы; облыс әкімдігі ішкі 

саясат б%лімінің меңгерушісі; 

Қ а з а қ с т а н  х а л ы қ т а р ы  к і ш і 

Ассам блеясы ның атқарушы хат-

шысы; ҚР Мәдениет, 

ақ парат және қоғам-

дық келісім минстр-

лігінде б%лім бас тығы. 

2004 жылдан зейнетке 

шық қанға дейін Ақмола 

облысы тілдерді дамыту 

басқармасының бастығы, 

ал 2016 жылдың ақпанынан – 

облыстық ардагерлер ұйымының 

 директоры Қажыман Пазыловтың 

және осы кітаптың авторы Абай 

Ш а р а п и е в  а ғ а л а р ы м ы з д ы ң 

 бастамасымен белгілі бір комис-

сия құрылып, музейдің қорындағы 

экспонаттар, фотоқұжаттар және 

т.б. материалдардың толыққанды 

тізімін жасап, Нағи Ахметов  жазып 

қалдырған қолхаттар негізінде 

 салыстыру жұмыстарын жүргізу %те 

қажет. Нағи Ахметовтің қолхатында, 

мәселен, мынадай заттар тапсыр-

дым деген дерек бар: 1. Шақша; 

2. Портреті; 3. Тымақ; 4. Тақия; 5. 

Вывеска; 6. Рога оленя; 7. Портрет 

М.Жусупа; 8. Русс. класс, 6 шт.; 

9. Книги, 70 шт.; 10. Штамп; 11. 

Часы; 12. Пластинка; 13. Сувениры, 

фигуры, 60 шт.; 14. Коран Кунан-

бая; 15. Ташпих және т.б. барлығы 

21 затты атап %ткен. Сонымен 

қатар 1977 жылы 53 тұлғамыздың 

фотосуреттерін жіберіп, тізімін бер-

ген екен. Бұлардың ішінде, Шоң би, 

Т%лебай баба, Теміршот Айтбақин, 

�міре Айтбақин, Мұқыш Боштаев, 

�бутүсіп болыс және т.б. бүгінгі 

күні бейнелері белгісіз тұлғалардың 

аттары аталып, суреттерін жолдаған 

екен. Бұл фотолар шынымен де 

музей қорында болса,  оларды 

 жариялап, жалпы жұртқа таныту 

%те маңызды. 

Нағи Ахметовтің эпиграфикалық 

ескерткіштерге үлкен мән беріп, Бая-

науыл %ңіріндегі тарихи тұлғалардың 

жерленген жері елдің есінен шықпауы 

үшін басына тас қойып, құлпытас ор-

натуы алдымен Алла, артынан адам 

сүйсінерлік  сауапты іс. Бұхар жырау, 

�бжалап дуана, Жасыбай батыр, 

Үкібай би, Мәшһүр Жүсіп, Ақзейнеп 

әже және т.б. тарихи тұлғалардың 

 басына белгі салып, құлпытас ор-

натып  кеткен. Ал Мәшһүр Жүсіп 

а т а м ы з д ы ң  б ә й б і ш е с і  Р а б и ғ а 

Шегебайқызы апамыздың басындағы 

құлпытастың арабша жазылған 

түпнұсқасын қазіргі қазақ жазуына 

аударып, ұрпаққа таныс тырып кет-

кен. Ең %кініштісі, сол құлпытасты 

суретке түсіріп, түпнұсқа фотосын 

тапсырса нұр үстіне нұр болатын еді. 

Себебі қазіргі таңда бұл құлпытасты 

қайта бекітіп орнатқандар тастың 

аяқ жағындағы жазуын цемент-

пен бекітіп, жердің астына құйып 

жіберген.  Сондықтан да  Нағи 

Ахметовтің аудармасында кездесетін 

Рабиға Шегебайқызы  деген жазу 

жерге құйылып кеткендіктен оны оқу 

бүгінгі күні мүмкін емес. 

Кітапта Нағи Ахметов Рабиға 

Шегебайқызының басына қойылған 

құлпытасты былай аударған екен.: 

М ә ш һ ү р  Ж ү с і п  К % п е е в т і ң 

әйелінің зиратындағы тастағы  жазуы:

Бізді к%рсең моламыз, 

Тастан соққан қорамыз! 

жобасы (жоба жетекшісі – т.ғ.д., 

п р о ф . ,  Қ Р  Ұ Ғ А  к о р р .  м ү ш е с і 

М.Қ.�бусейітова) аясында Павлодар 

облысының Баянауыл ауданындағы 

эпиграфикалық ескерткіштерді 

зерттеу мақсатында ғылыми экс-

педицияда болдық. Осы экспеди-

ция барысында Жаңатілек ауылдық 

округіне қарасты Айдос елді мекені 

ж а н ы н д а ғ ы  М ә ш һ ү р  Ж ү с і п т і ң 

бәбішесі Рабиға Шегебайқызының 

зираты басында болып, құлпытастағы 

арабжазулы эпитафияны аударып, 

%лшемі мен материалын және т.б. 

мәліметтерді тіркеуге алып, зерт-

теу нысанына енгіздік. Осы экс-

педиция барысында біз,  Баянауыл 

т%ңірег індег і  тастардың,  яғни 

 тарихи жәдігерліктердің к%бінің 

күтімсіз жатқанын,  арабша  жазуды 

т а н ы м а ғ а н д ы қ т а н  к % п т е г е н 

қ а т е л і к т е р г е  д у ш а р  б о л ғ а н 

жағдайларды байқадық. Рабиға 

апамыздың тасын Мәшһүр Жүсіп 

кесене қоры орнатқан екен. Тастың 

арабшасын оқи алмаса, оқи алатын 

адамдарға к%рсетіп, жәдігерлікті 

бұзбай, тарихи мұраны бүлдірмей 

қ о й ғ а н ы  д ұ р ы с  б о л а т ы н  е д і . 

Себебі, жоғарыда атап %ткендей, 

құлпытастың аяқ жағы жерге к%міліп 

кеткенімен қоймай, қасына қазіргі 

заманда қойылған тасқа да нақты 

аудармасы емес, үстірт аударма-

сы берілген. Темір қоршауын да 

құлпытасқа %те жақын орнатқан екен, 

сондықтан тастың тұтастай суретін 

алу %те қиындық тудырды. Мұндай 

тарихи мұраларды қайта жаңғырту, 

қайтадан оқу, зерттеу кезінде %те 

мұқият болған ж%н. Себебі кішкентай 

бір қателіктен үлкен адасушылық 

туындауы әбден мүмкін. 

Мәшһүр Жүсіптің %ткен жолы 

мен меңгерген білімін, зерттеген 

ғылымын, ел арасында жинаған аңыз-

әңгіме, шежіре, әфсана, фольклорлық 

мұраларын, дін ілімін зерттеп-зерде-

леу таусылмайтын қазына, әлі талай 

ұрпаққа азық  болатын тау-толағай 

дүниелер. Соның бастауында болған 

Нағи Ахметовтің еңбегін елге жа-

рия еткен Абай Шарапиевтің бұл 

кітабының айтары әлі де к%п. Осын-

дай дүниелер әлі де жарыққа шығуы 

қажет-ақ. Мәшһүр Жүсіптің немересі 

Т%леубай Шарапиев,  Сүйіндік 

К%пеевтердің жазғандары мен 

олардың сіңірген еңбегін, Иманғали 

Мәненұлының қалдырған мұралары 

мен атқарған  еңбег ін,  Жұқаш 

Кәрібаев, Т%лепберген Алдабергенов 

және т.б. мәшһүртанушылардың 

% м і р і  м е н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а 

арнап, талай- талай том кітаптар 

шығару қажет.  Жады жаттауға 

 ш е б е р  қ а з а қ т ы ң  к % п  т а р и х ы 

 ауыздан ауызға жеткенімен, бүгінгі 

қаптаған ақпараттан ауызыңнан 

шығатын с%зді ұмытып қалатын 

деңгейге жеткен заманда қазіргі 

күні білетін бүкіл дүниемізді қағазға 

хаттап, ұрпаққа сақтап қою әрбір 

азаматтың парызы. Ауыздағы с%з 

бұзылады, қағаздағы дүние ешқашан 

ақиқатын жоймайтындығын осы 

«Ақиқат» кітабындағы материалдар 

дәлелдеп беріп отыр. Бұған к%зіміз 

анық жетті  деп ойлаймын. Бұл 

кітаптың құндылығы мен маңызы 

сол – кішкентай бір ауылдағы 

музейдің ашылу тарихын таныту 

арқылы оқырмандардың тарихқа, 

 Отанына, тұлғатануға, %лкетануға 

деген құштарлығын арттырады.

Бағдат ДҮЙСЕНОВ, 
Р.Б.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану институтының 
аға ғылыми қызметкері 

Жақсы емес жорамыз...

Жол бойында тұрамыз.

Айдабол Түлебай би

Шегебай қызы Рапия.

К%шіріп алған Ахмет ұлы Нағи, 

музейді ұйымдастырып ашқызған 8/

VІІІ-1977 ж. (1-сурет).

Бұл құлпытасты мен де ауда-

рып шыққан едім. Осы жылдың 

тамыз айының басында  Алматы 

қ а л а с ы н д а ғ ы  Р . Б . С ү л е й м е н о в 

атындағы Шығыстану институтының 

бір топ ғалымдары «Ұлы даланың 

тарихы мен мәдениеті» атты ғылыми 


