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Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев биылғы Жолдауында 
өскелең ұрпақтың спорттық және 
шығармашылық әлеуетіне аса 
назар аудару қажеттігін айта 
келіп: «Балалар үшін қатерлі 
бүгінгідей аумалы-төкпелі 
заманда олардың күш-жігері мен 
қызығушылығын дұрыс арнаға 
бағыттау аса маңызды. Балалар 
мемлекетіміздің болашағы емес 
пе?! Әкімдердің жұмысын осы 
өлшем бойынша да бағалаймыз» 
деп айқындап атап өтті. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы күні қарсаңында 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әл-Фарабидің 

1150 жылдығына, БҰҰ-ның 75 жылдығына, 
БҰҰ Өркениеттер альянсының 15 жыл-
дығына және БҰҰ «Академиялық ықпал» 

бағдарламасының 10 жылдығына арналған 
ғаламдық конференция өткізді. Конференция 

Бас хатшы Антонио Гутерриштің БҰҰ-ның 
75 жылдығына орай әлемдік қоғамдастыққа 

арнаған бейнеүндеуімен ашылды.

Әбу Насыр әл-ФАРАБИ:
 «...Адамдардың бірлесуі шынайы бақытқа 
жеткізетін істерде өзара көмектесу 
мақсатын қойған жағдайда ғана, ...бiр-
бiрiне көмектесетiн адамдарды бiрiктiру 
арқылы ғана өз табиғатына сай кемелдену 
дәрежесiне ие болады. Егер халықтар 
бақытқа жету мақсатымен бір-біріне 
көмектесіп отырса, бүкіл әлем қайырымды 
болмақ».

(Х ғасыр)

БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гуттериш:
«...Біз зор қиындықтармен бетпе-бет келе 
жатыр мыз. Жаһандық ынтымақ пен бірлік 
қана бізді сол қиындықтардан алып шыға 
алады. Бұл мерей тойда мен бар адамның 
бірлікте болуын өтінер едім. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының мәні де, мазмұны да осында...»

ХХІ ғасыр, 2020 жыл,24қазан

БЕЙБІТ ӨМІРГЕ АРНАЛҒАН САНА
(ӘЛ-ФАРАБИ МЕРЕЙТОЙЫ БҰҰ ДЕҢГЕЙІНДЕ АТАП ӨТІЛДІ)

БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гуттериштің
Біріккен Ұлттар Ұйымының Күніне орай бейнеүндеуі:

ӘЛ-ФАРАБИ – 1150

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

12-бет 5-бет

...«Қазір театр сыншылары 
жоқ дейміз. Неліктен? Кезінде 

дайындамағандықтан. Театр сыны деген өте ауыр 
дүние. Театр сынын жазу үшін театрлық институттың 

бір актерлық бөлімін бітіру керек, ең болмағанда ҚазҰУ-
дың әдебиет бөлімін бітірген адам немесе тарихшы болу керек. 

Бағыбек Құндақбаев деген профессор болды, одан кейін Әшірбек 
Сығай еді. Міне, солардың оқушылары жоқ. Енді оқушы оқытайын деп 

жүргенде дүние салып кетті. 
Қазір театр сынын жазушы, ең бірінші, ұлттың әдебиетін танитын, 

екінші, ұлтының тарихын білетін, үшінші, ұлттың тілін, мәдениетін, 
болмысын жақсы білу керек. Театр күлкінің емес, ойдың 

орны. Бүгінде білімді, проблема көтере білетін, театр мен 
қоғамды біріктіре алатын, екеуінен шынайы өмір 

мен өнерді тудыратын адам ғана театр 
сыншысы бола алады»...

БАЛАЛАР БАСЫЛЫМЫ 
ҚОЛДАУҒА ЗӘРУ

МӘДЕНИЕТ

– Жер жүзіндегі қадірлі достарым!
Біріккен Ұлттар Ұйымының жетпіс 

бес жылдық мерейтойы жаһандық пан-
демиямен қат-қабат келіп отыр. Біздің 
басты міндетіміздің маңыздылығы енді 
бұрынғыдан да арта түсті.

Ол – адам баласының қадір-қасиетін 
құрметтеуге ықпал ету. Адам құқығын 
қорғау. Халық аралық құқық нормаларының 
сақ талуын қамтамасыз ету. Адамзатты соғыс 
&ртінен сақтау.

Пандемия басталған мезеттен бастап мен 
атысты тоқтатуды талап еттім.

Қазіргі жағдайда бәріміздің ортақ жауы-
мыз бар, ол — COVID-19.

Бейбітшілікке қол жеткізу үшін жаһан-
дық деңгейдегі атысты тоқтатуға тізе қосып 
күш салатын кез жетті. Уақыт алқымнан 
алып тұр.

Тұрақты даму саласындағы ізгі мақсаттар 
жарқын болашақ құру үшін денімізге күш, 
бойымызға қуат береді.

Біз зор қиындықтармен бетпе-бет келе 
жатырмыз. Жаһандық ынтымақ пен бірлік 
қана бізді сол қиындықтардан алып шыға 
алады.

Біріккен Ұлттар Ұйымының мәні де, 
мазмұны да осында.

Бұл мерейтойда мен бар адамның бірлікте 
болуын &тінер едім. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы сіздерді ғана 
қолдап қоймайды...

Біріккен Ұлттар Ұйымы сіздерге тиесілі, 
Біріккен Ұлттар Ұйымы дегеніміз — сіздер.

Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының 
&згермейтін құндылықтарын бәріміз бірлесе 
қорғайтын болайық. 

Соңғы он жылдықта қол жеткізген жетіс-
тігімізді дамыта түсейік. Бәріне арналған ең 
жақсы әлем туралы жалпы концепцияны 
жүзеге асырайық...

Конференция материалдары газетке ықшамдалып 
ұсынылып отыр. Толық нұсқасы жеке кітап болып үш 
тілде «Қазақ университеті» баспасынан жарық к"рмек.

Р а с ,  қ а з і р г і д е й  қ ы м - қ у ы т 
 уа қытта балалардың күш-қуаты мен 
 қы зы ғушылығын қалыптастыру &те 
маңызды іс. Мектеп жасын дағы ұл-
қыз дарымыздың бір-біріне әлімжеттік 
жасап, онысын телефонға түсіріп, 
желіге жариялап жатқанына талай 
мәрте куә болдық. Бұл – ұлтымыздың 
қасіреті. Біз балаларымыздың тәр-
биесін ақсатып бара жатырмыз. 6л-
Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім 
– адамзаттың қас жауы» дегені бар. 
Ол рас нәрсе, балаларға білім беру бір 
басқа да, тәрбие беру бір басқа. Бала 
тәрбиесіне мектеп (мемлекет) те, отба-
сы (ата-ана) да жауапты. Тәрбие к&рмей 
&скен бала ертең қоғамды бүлдіреді. 
Сондықтан бала тәрбиесіне, оның күш-
қуатын дұрыс пайдалануына бағыт-
бағдар беруіміз керек. Президентіміз 
айтқандай, қазіргі уақытта баланың 
қызығушылығын қалыптастыру аса 
маңызды. Бала жастайынан бір нәрсеге 
қызықпаса, не шығармашылыққа, не 
спортқа, не қол&нерге, не техникаға 
бейім болмаса, оның болашағы күмән 
тудырады. Сондықтан қайткен күнде 
де балаларымыздың қы зығушылығын 
оятуымыз керек. Оның түрлі жолы, 
механизмі бар. Ең негізгісі – баспас&з 
бен кітап. Совет заманында белгілі бір 
дәрежеде мемлекеттік идеология бол-
ды. Балаларды кітап, басылымдар оқуға 
баулыды. Соның нәтижесінде қаншама 
&релі буын қалыптасты. Сол уақыттарда 

«Ұлан» («Қазақстан пионері»), «Ақ 
желкен» («Пионер»), «Балдырған» оқып 
&скен балалар қазір ақыл айтар ата-
әжеге айналды. 

Біз мемлекеттік мінбелерде қазақ 
тілінің мәселесін жиі к&тереміз.  Алайда 
тілді &лтірмеудің жалғыз ғана жолы 
бар. Ол – жас ұрпаққа ана тілін сіңіру. 
Баланың кітап, газет-журнал оқу 
арқылы тіл байлығы артады, с&йлеу 
дағ дысы қалыптасады. Кішкентайынан 
оқыр ман болып қалыптасады. ?кінішке 
қарай, қазір кішкентай оқырмандарды 
қалыптастыруға бейжай қарап отыр-

мыз.  Балалар басылымдары мен 
кітап тарының қазіргі хәлі ауыр. Ба-
лалар жазушыларының аға буыны 
азайды. Жас қаламгерлер бұл жанрға 
жақындай бермейді. Соның салда-
рынан қазіргі  заманғы балаларға 
арналған шығармалар жазылмай жа-
тыр. Рас,  балалар әдебиетінің ілгерідегі 
классиктері жазған іргелі шығармалар 
жоқ емес, бар. Алайда ол шығармалар 
қ а з і р г і  т е х н о л о г и я  д ә у і р і н д е г і 
балалардың сұранысын қанағаттандыра 
алмайды. Қазіргі бала шығармадан &з 
ортасын, &з қоғамын, &з замандасын 

к&ргісі келеді. Жаңа авторлар, жаңа 
шығармалар дүниеге келу үшін балалар 
әдебиетіне мемлекет қолдау білдіруі 
керек. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
 «Бо лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында тарих,  саясаттану, 
әлеуметтану, философия, психология, 
педагогика, экономика, мәдениеттану, 
филология ғылымдары бойынша сту-
денттерге заманға лайық білім беруге 
қажетті жағдай жасауды тапсырған 
болатын. Осы бағытта «Жаңа гумани-
тарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасы қолға алынып, жоба-
ны іске асыру үшін «Ұлттық аударма 
бюросы» құрылды. Бұл бюро әлемнің 
маңдайалды университеттерінде 
оқытылатын үздік оқулықтарды қазақ 
тіліне аударды. 6лі де аударып жатыр. 
Кезінде Алаш зиялылары қазақтың 
к&зін ашып, к&ңіліне сәуле шашу үшін 
Мәскеудегі «Күншығыс  баспасы» 
айналасында топтасқан еді. Нәзір 
Т&реқұловтың басшылығы, 6лихан 
Б&кейхан, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет 
Майлин, Жүсіпбек Аймауытов,  Ахмет 
Мамытұлы, Қошке Кемеңгерұлы секілді 
қазақ зиялыларының атсалысуы мен 
 саясаттану, әлеуметтану, жаратылыс-
тану, география, астрономия, педаго-
гика, медицина тақырыптарындағы 
талай аударма кітаптар мен оқулықтар 
дайындалды. Қазіргі «Ұлттық аударма 
бюросын» кезіндегі Алаш арыстарының 
еңбегі сіңген осы «Күншығыс баспа-
сына» ұқсатамын. Себебі бұл бюроның 
қазіргі мақсаты осындай – студенттерге 
арналған әлемдегі озық кітаптарды 
қолжетімді ету. 

Ендігі кезек – оқушыларда. Сту-
дент терге жасалған жағдай оқу шы ларға 
да жасалуы тиіс. Себебі жас тол қын да 
сусап отыр. «Ұлттық аударма бюросы» 
секілді балаларға арналған кітап тар-
ды жанрлар бойынша жүйелеп, жа-
рыққа шығаратын «Балалар әдебиеті 
 бю росы» құрылуы керек. Бюро  аясында 
халықаралық стандарттарға сай келетін 
балалар баспасын қалыптасты ру қажет. 
С&йтіп, әлемнің балаларға арнал ған 
классикалық шығармаларын, ерте-
гілерін, қазіргі заманғы белгілі қалам-
герлердің әдеби кітаптарын, бала лардың 
қызығушылығын қалып тастыратын, 
белгілі бір бағытқа баулитын таным-
дық кітаптарды қазақ тіліне аудару 
қажет. Одан б&лек &зіміздің балалар 
әдебиетінің классиктерінің таңдамалы 
шығармаларын және қазіргі балалар 
қаламгерлерінің кітаптарын (драматур-
гия, поэзия, проза) шығару қажет.

(Жалғасы 4-бетте)

БҮГІНГІ САНДА:

6-бет

Жаңа жағдайға 
бейімделіп келеміз

Ерлан ЖҰРЫНБАЕВ:

3-бет

Жанболатқа хат

Еңбекпен 
шыңға шыққан 9-бет

ҚАСИЕТТІ 
«ҚАРА СӨЗ»

Азаматтың суреті

Азаматтың суреті
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ЕҢБЕКТЕРІ 
ЕЛЕНДІ

Ойшылдарға ескерткіш орнатылды
МАРАПАТ ҚҰРМЕТ

ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ

Биылғы жылғы егін орағы аяқталып, еліміздің қамбасына 20 миллионнан астам тонна астық құйылды. Бұл жөнінде Премьер-Министр 
Асқар Маминнің төрағалығымен өткен Үкіметтің селекторлық отырысында айтылды. Жаңа өнімнің экспорттық әлеуеті, шамамен, 
 7,5-8 миллион тоннаны құрайтыны да осы жиында белгілі болды. 
– Жаһандық үрдіске қарағанда, әлемдік нарықта азық-түлікке деген сұраныс пен баға тек арта бермек. Сондықтан біздің басым 
міндетіміз – астық өсіру мен одан жасалатын өнімдер экспортының көлемін айтарлықтай ұлғайту, — деді А. Мамин.  
Қош, бұл астыққа қатысты белгілі болған көңіл толарлық жаңалық. Ал өзге азық-түлік түрлерін өндіруде қай деңгейдеміз? 
Статистикалық деректерге қарағанда, бүгінде жер шарында 7,5 млрд-қа жуық адам бар екенін және жыл сайын жүз миллионға 
жуықтап көбейіп отырғанын ескерсек, 2050 жылы бүкіл әлемдегі тұрғындар саны 10 млрд-тан асып кетуі бек мүмкін. Бұл өз 
кезегінде дүниежүзінде азық-түлікке деген сұраныстың арта түсетінін білдіреді. Ал, өкінішке қарай, адамзат баласының көбеюімен 
салыстырғанда азық-түлік өндіру көрсеткіші бүкіл әлемде екі есеге төмендеп кетіпті. ЮНЕСКО сарапшылары биылғы 2020 жылы жер 
шарында тамақ өнімдеріне деген сұраныс 85 пайызға өскенін айтуда. Бұл деректер болашақта әлемдік ауқымдағы саясатта азық-түлік 
өнімдерін молынан экспорттаушы мемлекеттердің ықпалы күшейетінін білдіреді. Азық-түлік қауіпсіздігін ойлағанда осы деректер 
назарға алар басты мәселе екенін ескеру қажет.

Өткен жұмада ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев жұмыс сапарымен Түркістан 
 облысында болып, онда ұлы ақынымыз Абай мен дала данышпаны әл-Фарабидің мерейтойлық 
жылының салтанатты іс-шараларына қатысты, рухани астанамызда бой көтерген қос ойшылдың 
ескерткіштерін ашып, өңірдің зиялы қауымымен кездесті.

Бұл мәселеде &з еліміздегі жағдайды 
сараптасақ, қазіргі таңда халқымыздың 
саны 19 миллионнан асты. Шығыс пен 
батыстағы к&ршілеріміз жыл сайын бірнеше 
миллиондап к&бейсе, біздің халқымыз 
ежелден асықпайтын әдетімен бірнеше 
жүздеп қана &судеміз. Иә, бұл &з алдына 
б&лек әңгіме... Дегенмен, сарапшылардың 
болжауына қарағанда 2050 жылға қарай 
еліміз халқының саны, шамамен, 25 мил-
лионнан асып қалуы мүмкін екен. Кейбір 
сарапшылар оптимистік болжам жасап, 
60 миллиондық межені де айтып қалуда. 
6рине, айтқандары келсін!

Ал аграрлы ел болып саналатын Қазақ 
мемлекеті осыншалық жерасты және үсті 
байлықтары мол бола тұра бүгінгі меже 
19 миллион тұрғынның ішпек жемегін 
күндердің-күні келгенде қолжетімді етіп 
қамдай алмай қалып отырған жәйі бар 
емес пе? Азық-түліктің бағасы жыл он екі 
ай біркелкі емес. 6леуметтік тағамдардың 
&з і  сан  құбылады.  Тұрмысы т&мен 
отбасылардың қыс пен к&ктемде қысылып 
қалып жүргені айдай ақиқат. Халқымыз 
осылай ала-құла тіршілік кешіп отырса 
да еліміз Үкіметі ет, бидай, жоғары сорт-
ты су май, жылыжайларда &ндірілген 
табиғи к&к&ністер мен &зге де сұранысқа 
ие &німдерді Қытай мен Ресейге экспорт-
тап, бағаның &суіне мұрындық болған 
кездері болды. 6рине, аз ғана халықты 
қолжетімді азық-түлікпен қамтамасыз етіп 
қойып, артылғанын сата берсе ешкімнің 
реніші жоқ. Жалпы Қазақ мемлекеті 
 келешекте азық-түлік &німдерін экспорт-
таушы негізгі елдердің қатарынан к&ріне 
ала ма? ?з халқымызды сапалы азықпен 
тұрақты қамтамасыз етуге жеткіземіз бе? 
Мүмкіндіктер мен қатерлер қаншалықты? 
Сұрақ к&п, жауабын журналистік зерттеу 
жасап, іздеп к&релік.

Халықты сапалы азық-түлікпен 
қамтамасыз ету ісі қай заманда да, барлық 
мемлекеттерде күн тәртібінде тұрған 
 басты мәселелердің бірі болған. Мәселен, 
шығыстағы алып к&ршіміз Қытайда ежел-
ден бір-бірімен кездескенде «тамақ іштің 
бе, қарның тоқ па?» деп сұрайтын болған. 
Себебі олар да &ткен ғасырларда бастары-
нан талай ашаршылықты &ткізген. Бүгінгі 
күні де азық-түлік &ндіруден алдына жан 
салмайтын аспан асты елінде бұл мәселе 
әлі де маңызды. Себебі азық-түлік &ндіру 
барда оның сапалы және табиғи &нім 
болуы негізгі талаптардың бірегейі. Ал 
халқы миллиардтап к&бейіп жатқан елдің 
табиғи ресурсы азайып, бүгінде азық-
түліктің к&бін жасанды, химиялық жол-
мен &ндіретін болып алғаны әлемге әйгілі. 
Сондықтан да олардың біздің табиғи 
&німдерімізге сұранысы жоғары. Яғни 
&зімізден артылса жақын жерде &німімізді 
саудалайтын алып нарық бар. Оған дәлел, 
соңғы 4-5 жылда ет, сүт &німдерін аттай 
қалап, жоғары бағада алғандарын да 
білеміз. ?кінішке қарай, пандемия бас-
талып шекара жабылғанша Қытайдың 
сапасыз азықтарының талайын біздің 
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халық та тұтынды. 6сіресе пайдасынан 
зияны к&п, тез дайындалатын, ел арасын-
да «қытай лапшасы» аталған &німді әлі 
де тұтынатын ел тұрғындары баршылық. 
Химиялық жолмен &ндірілетін күріш, 
соя секілді дақылдар &німдері, тәттілері 
мен дәмдеуіштері еліміз нарығына әлі де 
ағылуда. Ал олардың адам ағзасына пай-
дасынан зияны к&п екенін мамандар сан 
мәрте айтып дабыл қақса да біздің кеден-
нен кедергісіз &тіп келуін қалай түсінеміз? 
Бұл жерде адами факторлардың, сыбай-
лас жемқорлық жағдайларының бары 
анық... 

Жасыратыны жоқ, тұрғындарымызды 
қолжетімді әлеуметтік азық-түлікпен 
қамти алмай қалатын кездеріміз әлі де 
болып  жатыр. Жаз бен күздегі бау-бақша 
дақылдары пісіп, мал семірген молшылық 
маусымдарда сырттан келетін &німдерге 
сұраныс т&мендеп, қыс пен к&ктемде 
к&ршілерден келетін &німдерге тәуелді 
болып қалатын уақыттарымыз бар. Бұл 
енді азық-түлік қоймаларын к&бейтіп, 
сарқылмайтын қор жасай алмай отырған 
Үкіметіміз бен әкімдердің кемшілігі. Аграр-
лы ел бола тұра, кейбір сүт &німдері мен 
құс &німдерін к&рші елдерден тасымалдап 
жүргеніміз жасырын емес. Мәселен, Ресей, 
Белорус елдерінен құс еті мен жұмыртқасы, 
түрлі шұжықтары еліміз нарығының 30 
пайыздайын иеленуде. Мұның сыртында 
сүт &німдері де дүкендерде самсап тұр. Оны 
айтасыз, алақандай қырғыз ағайындардың 
айраны мен сүті, қаймағы мен ірімшігі де 
бізде сұранысқа ие және &з &німдерімізден 
арзан, қолжетімді. Аграрлы ел бола тұра 
осылай &зге &німіне к&з сүзгеніміз сыпайы-
лап айтқанда, ұят мәселе...

Э к о н о м и к а л ы қ  д а м у ы н д а  а у ы л -
шаруашылығы саласын негізгі күш ретінде 
қарастыратын Қазақ елі бүгінде азық-түлік 
қауіпсіздігіне қатысты жаһандық ауқымдағы 
жауапкершілікті сезініп келеді. Бұл орай-
да біздің еліміз &зінің ішкі сұранысын 
қанағаттандыра отырып, әлемдік азық-
түлік саласын жақсартуға &з үлесін қосуға 
ниетті-ақ. Аталған бағытта Қазақстан 
бірқатар шаралар қабылдап, &зіндік қам-
харекетін жасауда. Мәселен, елімізде 
2009 жылы «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне азық-түлік 
қауіпсіздігі мәселелері бойынша &згерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
қабылданды. Онда азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, осы салаға қатысты қауіп-
қатерлердің алдын алу, &ндірушілер ара-
сында тең бәсекелестік ортаны құру сын-
ды мәселелер айқындалған. Яғни азық-
түлік қауіпсіздігін жүзеге асыруда бірқатар 
құқықтық құжаттар қабылданды. Соның 
нәтижесінде бүгінде елімізде аграрлық-
индустриялық база құруға жол ашылып 
отыр. Саланы жаңа техникамен және техно-
логиялармен жабдықтау шаралары бәсеңдеу 
болса да жүргізілуде. Осы жұмыстар бүгінде 
Қазақстанды астық экспорттаушы елдердің 
біріне айналдырды. Сонымен қатар Ресей, 
Қытайға ет экспорттаған кездеріміз де 
болды. Бірақ бұл қадамдар теңізге құйған 
тамшыдай ғана әрекет.

Қ а з і р г і  т а ң д а  а з ы қ - т ү л і к  т а п -
шылығы әлем бойынша басты сын-
қатерлердің алғашқы үштігі қатарына 
енгізіліп отыр. ?йткені қазіргі кез-
де миллиондаған адамның аштыққа 
ұшырап, миллиардқа таяу жан ас-судың 
үнемі жетіспеушілігінен зардап шегіп 
отырғаны аталған саладағы түйткілдердің 
аса маңызды екенін к&рсетеді. Осы 
жағдаяттар астық дақылдарын экспорт-
таушы, экологиялық таза тағам &німдерін 
&ндіре алатын, ауылшаруашылығы 
&неркәсібінің мүмкіндігі мол Қазақ 
елін де ойландыруы тиіс. Рас, осыдан 
бес-алты жыл бұрын Үкімет «Агробиз-
нес – 2020» бағдарламасын әзірледі. 
Бағдарлама бойынша А?К субъектiлерiн 
с у б с и д и я л а у  е с е б i н е н  ү с т і м і з д е г і 
жылға  дейін  ауылшаруашылығын 
мемлекеттiк қолдау к&лемiн 4,5 есе арт-
тыру мақсаты к&зделген. Сонымен қатар 
ауылшаруашылығы бағытына инвестиция 
тартуға да назар аударылып, іс басталған. 
Алайда содан бері бір бес жылдық белес 
&тсе де бағдарламаның жетістігі инфля-
ция деңгейімен иық тірестіре алмай тұр. 
Нәтиже құнсызданудың к&леңкесінде 
қалуда. Оған қосымша бағдарламаның 
игілігін шаруалар тікелей к&ре алмай-
ды. Бюрократтық кедергілер к&п. Бұл 
саланың қарқынды дамуына кедергі 
 болып отырған басты мәселе.

Жалпы әлемдегі дамыған елдердің қай-
қайсысы да азық-түлік қауіпсіздігін нығайту 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің, 
экономиканы табысты дамытудың негізгі 
шарттарының бірі ретінде қарастырады. 
Осы орайда елімізді орнықты дамыту, 
ұлттық тұтастығымызды сақтау үшін азық-

Мемлекеттік хатшының жұмыс сапары ұлы 
ойшыл әл-Фарабидің атамекені к&не Отырар 
жерінен басталды. К&не тарихтың к&мбесіндей 
талай сырды бүгіп жатқан ежелгі мекеннің 
қазіргі жай-күйімен танысқан Мемлекеттік 
хатшы, мерейтойлық жылы тарихи-мәдени 
мұра нысандарында жүргізілген  қайта қалыпқа 
келтіру жұмыстарына баға берді, түркі әлемінде 
киелі саналатын Арыстан баб кесенесінде 
болып, «6бу Насыр әл-Фараби руханияты» 
музейін, «Ұлы бабалар аллеясын» аралап к&рді. 

Түркістан қаласында Қырымбек К&шербаев 
осы жылы мерейтойлары ел к&лемінде және 
әлемдік деңгейде атап &тіліп жатқан Абай мен 
әл-Фарабидің ескерткіштерінің салтанат-
ты ашылуына қатысып, с&з с&йледі. ?зінің 
құттықтау с&зінде Мемлекеттік хатшы Мағжан 
ақын «екі дүние есігіне, ер түріктің бесігіне» 
балаған киелі Түркістан жеріне арнайы қадам ба-
сып отырғанын атап &тіп, бұл сапардың мақсаты 
– Ұлы даланың ұлағатты тұлғалары мәңгілік 
мекенін тапқан қасиетті &ңірге тағзым ету 
және биыл ел к&лемінде және әлемдік деңгейде 
 мерейтойлары &тіп жатқан ұлтымыздың ұлы 
ақыны Абай Құнанбайұлы мен дала данышпаны 
6бу Насыр әл-Фараби ескерткіштерін салтанат-
ты жағдайда ашу болып табылатынын айтты.

«Түркістан бүгінде барша Орталық Азия-
дағы түленген, түрленген заманауи қала 
ретінде орнығуда. Елбасы Нұрсұлтан 6бішұлы 
Назарбаевтың бастамасымен, Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
қолдауымен Түркістан дербес облыс ретінде 
&ркендеп, тарихи шаһар жасарып, жаңаруда, 
шын мәнінде бүкіл түркі әлемінің рухани астана-

түлік қауіпсіздігінің мәселелері «Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 
туралы» Заңда бекітілген. Бұл азық-түлік 
қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздігімізді нығайту 
ісінде басты назарда тұратынын білдіреді.

Енді әлемдегі ауылшаруашылығы 
дамыған елдердің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі тәжірибелерін сарап-
тасақ, т&мендегідей мәліметтерге кезігеміз. 
Мәселен, Канадада халықты азық-түлікпен 
қамтамасыз ету үшін «азық-түлік банктері» 
жүйесі қызмет к&рсетеді екен. Бұл жүйе 
бойын ша жергілікті 450 азық-түлік банкі 
жұмыс істеуде. Осы жүйенің арқасында 900 
мыңға жуық канадалық тағам &німдерін 
алады.  Ал АҚШ-та күнк&рісі  т&мен 
халықтың азық-түлікке қолжетімділігін 
қамтамасыз ету үшін оңтайлы тәжірибелер 
қолданылуда. Егер бұл елде отбасының 
кірісі кедейшіліктің деңгейінен 130 пайыз 
т&мен болса, отбасы мүшелері арнайы 
электронды карталар арқылы жүзеге 
асырылатын, азықты жеңілдікпен сатып 
алуға мүмкіндік беретін «SNAP» деген 
бағдарламаға қатыса алады. Бұл бағдарлама 
АҚШ халқының 45 миллионға жуығын 
қамтитын к&рінеді.

Еуропалық одақ елдеріне келер болсақ, 
оларда тағам &німдерінің қауіпсіздігі 
стандарттарының талаптарын сақтау 
жоғары деңгейде жолға қойылған. Қазіргі 
таңда Еуропалық одақ елдері  азық-
түліктің мол қорына ие. Себебі оларда 
ауылшаруашылық &німдерінің кез келгенін 
терең &ңдейтін озық технология баршылық.

Статистикалық мәліметтерге назар 
аударсақ, қазіргі таңда әлемде 30 мемле-
кет азық-түлік зәрулігін қатты сезінуде. 
Сондай-ақ жаһан бойынша созылмалы 
аштық дертіне ұшырап отырғандардың 
саны 1 млн адамға жуықтайтын к&рінеді. 
Саладағы осы жағдаяттар әлемдегі саяси-
экономикалық, әлеуметтік жағдайдың 
ауырлап кетуіне апарады. 

Бұл мәселелерді әрі қарай &рбітсек, 
азық-түлік тапшылығының белең алуы на 
негізгі себепті халық санының &се түсуімен 
ғана байланыстыра қарастыру біржақты 
к&зқарастың т&ңірегінде қалатындай. 
Сондықтан осы арада ауылшаруашылығы 
бағытында мүмкіндіктері мол к&птеген 
елдердің саланы дұрыс игере алмауы, 
аграрлық секторды озық технология мен 
жабдықтауда кенжелеп келе жатқаны 
азық-түлік тапшылығының туындауы-

сына айналды» деді Мемлекеттік хатшы.
Мемлекеттік хатшы &з с&зінде Түркістан 

ұлт тарихында Ұлы Тұран &лкесіндегі рухани 
қайнарлардың бастауында тұрған Қожа Ахмет 
Ясауи жатқан қасиетті топырақ,  ғасырлар бойы 
6зірет сұлтанның ілімі мен кесенесі киеге айна-
лып, Арыстан бабтың &сиеті &лкеге ізгілік нұрын 
сепкен аймақ, бар қазақтың басын қосып, сырт-
тан т&нген жауға жұрт болып жұмылып, ел болып 
еңсеруге бәтуа жасалған тұғырлы тұрақ, дала 
заңының «ескі жолын» салып берген Есім хан 
мен алты алаштың ынтымағын бекіткен Абылай 
ханның және  алты алаштың басқа да ардақтары 
жатқан тарихи алқап екенін жан-жақты жеткізді.

«?здеріңізге белгілі, бұл &лкенің тұла бойы 
тұнған тарих. Түбі бір түркі халықтары қастер 
тұтатын Түркістан қаласы маңайындағы қасиетті 
Сырмен тамырласып, тоқайласып, рухани 
түйісіп жатыр.

Біз осы жерде &ркен жайған &зіміздің ұлы 
тарихымыздың, ұлы мәдениетіміздің, ұлы 
&ркениетіміздің мұрагері екенімізді ерекше 
сезінеміз. ?йткені тек қана Сырдың бойын-
да кезінде ондаған қалалардың, медреселер 
мен кітапханалардың, сауда орталықтарының 
болғанын білеміз. Сыр бойында түркі әлемінің 
абызы Қорқыт Ата жатыр. Осы &лкеде Оғыз бен 
Қыпшақ империяларының, Қазақ хандығының 
астаналары Жанкент пен Сығанақтың, Сау-
ранның іздері сайрап жатыр. Асан Қайғы атап 
кеткен кіндігінде Байқоңыр ғарыш айлағы 
орналасқан, кезінде Ұлы к&штерге себеп болған 
Ұлы Жібек жолының негізгі тармақтары осы 
&ңірде орналасқан.

Мінеки, Сіздер жақсы білетін киелі Сыр-

на &зіндік зор әсерін тигізіп отырғаны 
қаперде болғаны ж&н. Қазіргі таңда 
әлемдік ауқымдағы азық-түлік тапшылығы 
мәселелерін шешуде Қазақстанның аса 
маңызды р&лі биік мінбелерде аз айтылып 
жүрген жоқ. Еліміздің осы тұрғыдағы 
мүмкіндіктері с&з болғанда, ең алды-
мен агро&ндіріс кешенін дамыту үшін 
шешуші мәнге ие жеріміз бен табиғи 
мол ресурстарымыз әңгіме арқауына 
айналады. Содан кейін саланың мемле-
кет тарапынан үлкен қолдауға ие болып 
отырғаны, инвестициялардың к&птеп 
тартылуы айтылады. Бүгінде осы аталған 
артықшылықтар соңғы жылдары елімізді 
астық пен ұн экспорттауда к&шбасшы 
елдер қатарына қосты. Бұл бағытта астық 
экспорттаушы үздік 10 мемлекеттің 
қатарындамыз. Еліміз &зге мемлекеттер-
ге жыл сайын 8 миллион тонна астық 
ж&нелтеді. 2017 жылы елімізде жиналған 
астықтың жалпы к&лемі 20,6 млн тоннаға 
жетіп, рекордттық к&рсеткіш орнап, біздің 
әлеуетіміздің ешкімнен кем емес екенін 
тағы бір дәлелдеген. Ол ішкі сұранысты 
қамтамасыз етуге де, сыртқа шығаруға 
да жетеді. Қазақстан ұн экспорттауда да 
алдыңғы қатарда тұр. Біздің ұнымызды 
негізінен ?збекстан, Түрікменстан, 
Тәжікстан және Ауғанстан мемлекеттері 
тұтынуда. 

Қазіргі  таңда &з бидайын 35 елге 
жеткізіп отырған Қазақстан тасымалдау 
жүйесіне де баса назар аударып, к&лік-
логистика саласын әртараптандыру 
мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізді. 
Бұл шаралардың нәтижесінде еліміздің 
халықаралық нарыққа шығу мүмкіндіктері 
молайып, &зінің ауылшаруашылығы 
&німдерін экспорттауы еселей түсуде. Бұған 
мысал ретінде Ақтау, Баку порттарында 
салынған астық терминалдарының қызмет 
к&рсетіп тұрғанын, Иранға Түрікменстан 
арқылы &тетін теміржолдың да құрылысы 
аяқталғанын, Қорғас шекарасы арқылы 
&тетін теміржол ел мүмкіндіктерін артты-
руда.

6лемдегі азық-түлік мәселесін к&ріп 
отырған Орталық Азия &ңіріндегі мемле-
кеттер де бұл жағдайға назар аудара бастады. 
Аймақ елдерінде азық-түлік қауіпсіздігі 
мәселесіндегі түйткілдер түрлі сипатқа ие 
болуда. Сондай-ақ ұқсас тұстары да бар. 
Олар: теңізге шығатын жолдың жоқтығы, 
қоғамдық институттардың әлсіздігі, 

дария &зенінің жағасында жиде деген мәуелі 
ағаш &седі. Хош иісті, емдік қасиеттері мол. 
Жиде осы аймақта кезінде мейманасы асып, 
мерейі тасыған үлкен қағанаттардың салта-
нат құрғанының куәсі болған байырғы ағаш. 
Жалпы жиде жылына екі рет гүлдейді. Мұның 
символикалық мәні бар. Яғни кезінде Отырарға, 
Ясауиге және басқа да рухани орталықтарға 
негіз болған бұл қасиетті де киелі &лкенің біз 
бүгінде «екінші ренессансының», екінші рет 
қайта гүлденуінің куәсі болудамыз. Ғаламның 
Аристотельден кейінгі «екінші ұстазы» аталған 
әл-Фарабидің биыл мемлекет басшысы Қасым-

климаттық жағдайдың қатаңдығы, су 
к&здеріне қатысты түйткілдердің ондаған 
жылдар бойы шешімін таппай,  созылуы. 
Бұл жерде астықты сырттан алатын 
Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, 
?збекстан секілді  елдердегі  жағдай 
халықаралық қоғамдастықтың басты наза-
рында тұр. Осы ретте &збек ағайындардың 
бау-бақша &німдерін молынан &ндіретін 
жылыжайларды к&птеп салғаны біздің елге 
де үлгі болса қанеки. Мұндай үрдіс оңтүстік 
облыстарда дұрыс жолға қойылғанымен, 
&зге аймақтарда әлі мардымсыз болып 
тұрғаны &кінішті... 

Азық-түлік проблемасы бүкіл әлем-
нің мемлекет жетекшілерінің, эконо-
мистерінің, экологтары мен кәсіп кер-
лерінің назарын &зіне аударуда. Азық-
түлік тауарларының жетіспеушілігі, ең 
біріншіден, оның бағасын к&тереді. 
Бұл заңды экономикалық құбылыс. 
Тапшы нәрсенің құны әрқашанда құны 
жоғары болады. Біріккен Ұлттар Ұйымы, 
Бүкіләлемдік Банк,  Халықаралық 
 Валюта Қоры, Бүкіләлемдік азық-түлік 
бағдарламасы және ауылшаруашылығы 
ұ й ы м ы  а л д а ғ ы  у а қ ы т т а  ә л е м д і к 
қауымдастықты азық-түлік дағдарысы 
күтіп тұрғанынан хабардар етті. Қазіргі 
таңда астықтың әлемдік бағасы 181%, 
ал басқа азық-түлік &німдерінің бағасы 
– 83%-ға артқан. Сарапшылардың 
пікірінше, ауылшаруашылығы азық-түлік 
&німдеріне баға әлі де жоғары деңгейде 
қала бермек. ЮНЕСКО-ның мәліметіне 
сүйенсек, азық-түліктің жеке түрлері 
бойынша, мысалы, соя – 87%, күріш – 
20%-ға қымбаттаған. Бұл құбылыс, тек 
қана күріш &ндірісінің &су қарқынынан, 
оны тұтыну қарқынының артуымен емес, 
Қытай, Үндістан, Вьетнам, Индонезия 
және Египет секілді ірі &ндірушілердің 
ішкі тұтыну к&лемінің &суі мен күріш 
экспортын шектеу шараларымен байла-
нысты. Азық-түлік проблемасы Оңтүстік 
Азия мен Африканың дамушы едерінің 
ғана дамуын қиындатқан жоқ, сонымен 
бірге дамыған елдерге де теріс әсер етті. 
Ал қазіргі таңда әлемде жүріп жатқан 
пандамия азық-түлік қауіпсіздігін одан 
ары күрделендіріп жіберді. Осындай 
жағдайда еліміз Үкіметі мен аймақтар 
әкімдері  азық-түлік  қорын үнемі 
бақылауда ұстап, қымбатшылықтардың 
алдын алуы тиіс. 

Жомарт Тоқаевтың бастауымен, ЮНЕСКО-
ның қолдауымен 1150 жылдығын атап &тудеміз. 
Сондай-ақ ұлтымыздың ұстазы, хәкім Абайдың 
175 жылдық мерейтойы қоғамда үлкен ру-
хани ізденістерге, жаңалықтарға арқау бо-
луда. Сондықтан Елбасы мен Президенттің 
ұйғарымдарына сәйкес осы екі рухани тұлғаларға 
арналған ескерткіштердің рухани астанамыз 
Түркістанда тұруы әрине заңдылық,  қажеттілік. 
?йткені бұл ескерткіштер жаңа тәуелсіздік за-
манында біздің рухани, ұлттық жаңғыруымызға 
қолдаушы әрі куәгері болар деген үміттен 
шыққан ниет-шара» деп атап &тті Мемлекеттік 
хатшы ұлы кемеңгерлер ескерткіштерінің ашылу 
салтанатында. 

Қырымбек К&шербаев с&зінің қорытын-
дысында «біз бабалардан жеткен дәстүрімізді 
дәріптеп, салтымызды қастерлеп, барша ру-
хани құндылықтарымызды ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізуге міндеттіміз. Осы сапарда біз дәстүр 
бойынша әуелі дала кемеңгері әл-Фараби 
дүниеге келген қасиетті Отырарға арнайы 
соқтық. Сонымен бірге халқымыздың  санасына 
сіңген «Арыстан бабқа түне, Қожа  Ахметтен 
тіле» деген &сиеттің де орындалғанын қалап, 
киелі топыраққа қадам бастық. Ендеше, 
тілек-ниетімізді Жаратқан Иеміз қабыл етсін, 
құрметті қауым! Тәуелсіздігіміз баянды  болсын! 
Халқымызды к&кте Алла, жерде аруақтар 
қолдасын!» деді. 

Мемлекеттік хатшы Түркістан облысына 
сапарында жергілікті шығармашыл зиялы 
қауым &кілдерімен кездесіп, &тініш-тілектерін 
тыңдады, ұлтымыздың рухани дамуы жолындағы 
&зінің ой-пікірімен б&лісті. Сондай-ақ жасарған 
шаһарда жаңа салынған Оқушылар сарайының 
ашылу салтанатына қатысып, Қожа Ахмет  Ясауи 
мавзолейі мен Визит орталығында болды.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Биыл ұлт газеті – «Ана тілі» басылымына 30 жыл толып 
отыр. Газет ұжымы осы уақыт ішінде ұлттың жаны мен ары 
 саналатын қазақ тілін насихаттауда, жалпы руханият мәселелерін 
к&теруде бар мүмкіндікті пайдаланып қызмет етіп келеді.  Бір 
қуаныштысы, ел алдындағы қажырлы еңбек елеусіз қалып жатқан 
жоқ. Бұған куә таяуда ғана басылымның  бір топ қызметкерінің 
жоғары марапатқа ие болғандығы. Марапатты жауапты орын-
дар атынан «Қазақ газеттері» ЖШС Бас директоры Шәмшидин 
 Паттеев табыс етті.

Пандемия кезіндегі атқарған қызметтері ескеріліп, газеттің 
Бас редакторының орынбасары Қараг&з Сімәділ мен  компьютер 
маманы Жұмағазы Кенжалин Президент жарлығы  бойынша 
кеуделеріне «Халық алғысы» медалін тақты. 6леуметтік мәселелер 
және ақпарат б&лімінің редакторы Бағдагүл Балаубаева мен Тіл 
мәселелері және этнография б&лімінің редакторы Нұрболат 
Сұлтанғазиев «ҚР Ақпарат саласының үздігі» атанды. Газеттің 
безендірушісі Нұржан Асанов, фототілші Азамат Құсайынов, 
қабылдау б&лімінің хатшысы Назгүл Бейсембаева ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің Құрмет грамотасымен 
 марапатталды. 

Марапат құтты болсын, әріптестер!

 Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili» АЗЫҚ-ТҮЛІК 

ҚАУІПСІЗДІГІ – 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ...
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2020 жыл

ANA TILI

Ерлан ЖҰРЫНБАЕВ, 
Мәдениет және спорт министрінің кеңесшісі: 

2020 жыл 
Қазақстанның ғана 

емес, әлем тарихында дүниені 
жайлаған, талайды жалмаған 
індетпен есте қалатын шығар. 

Пандемияның зияны тимеген сала 
кемде-кем. Соның ішінде руханият пен 

өнер, мәдениет пен спорт, әсіресе  туризм 
саласы ақсап қалды. Біздегі жағдай 

қалай? Вирусты да өршітпей, өнерді де 
өлтірмейтін жолмен жүре алдық па? 

Бұл сұрақтарға Мәдениет және 
спорт министрінің кеңесшісі 

Ерлан ЖҰРЫНБАЕВ жауап 
берді.

ЖАҢА ЖАҒДАЙҒА 
БЕЙІМДЕЛІП КЕЛЕМІЗ

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
–  «Пандемия �нер адамдарының 

жұмысын тоқтатты» деп дабыл қағып жүр 
жұрт. Шынымен солай ма?

– Ақиқатында еңбек етемін деген 
адамға ештеңе тосқауыл бола  алмайды. 
?нер – шексіз, шекарасыз дүние. Сол 
себепті бұл сала тоқтаусыз дами береді. 
Дегенмен, руханияттың әрдайым &з 
биігінен к&рінуі мемлекеттің қолдауына 
тікелей тәуелді. Міне, нақ сол мемлекеттік 
қолдаудың нәтижесінде әлемдік ахуалдың 
қиындағанына қарамастан тоқтамаған іс 
к&п. 

– Ендеше сол жұмыстарға, әсіресе 
министрлікке қарасты жауапты салаларға 
жеке-жеке тоқталсақ. Театр тоқырамады 
ма? Барлығы есігін қымтағанда музейлер 
қайтіп күн к�реді? Бәрінен бұрын латын 
графикасы �з қазанында қайнап жатқандай 
к�рінеді...

– Иә, расында да алаңдататын сауал-
дар к&п. Биылғы жұмыстарды қазір ойша 
қорытындылап отырсам, министр Ақтоты 
Райымқұлованың басшылығымен шұғыл 
шешімдер қарастырып, жаңа жағдайға 
бейімделуге тура келген сәттер к&з алдыма 
келеді. Десек те, алмағайып уақытта да 
бастапқы жолымыздан, мақсатымыз бен 
бағытымыздан айнып қалуға болмайды. 

?нер жанашырларының алаңдағанына 
қарап, бір жағынан, руханиятқа жанашыр-
лар к&п екен ғой деп қуанамыз. Екінші 
жағынан, ол алаңдау бізге жауапкершілік 
жүктейді.  Театрлар тоқырап қалған 
жоқ, кейбірі тіпті түрленіп келеді. 2020 
жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық Опера және балет  театры 
мен «Астана Опера» опера және  балет 
театры ТМД елдерінің үздік опера және 
балет театрларының рейтингісінде 
үздік 5 опера және балет театрларының 
қатарына енді. Қазақстанның екі  театры: 
Н.Бекежанов атындағы Қызылорда 
облыстық қазақ музыкалық-драма 
 театры мен С.Сейфуллин атындағы 
Қарағанды облыстық драма театрына 
Үкіметтің қаулысымен «Академиялық 
театр» мәртебесі берілді. Нұр-Сұлтан 
қаласында Қ.Қуанышбаев атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық музыкалық 
драма театры жаңа ғимараттың құрылысы 
аяқталды. Театр ұжымы 2020 жылдың 30 
қазанында Елордамызда бой к&терген 
жаңа ғимараттың шымылдығын «Абай» 
әдеби-композициялық қойылымымен 
ашуды жоспарлап отыр.

Музейлеріміздің жұмысы да жанданып 
келеді. 2020 жылғы қорытындыда онлайн 
турлар мен виртуалды экскурсияларға к&п 
барған рейтингте ТМД елдерінің тарих 
және мәдениет үздік музейлері арасында 
үздік 5 музейдің қатарына Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Ұлттық музейі мен Алматы 
қаласындағы Орталық мемлекеттік музейі 
енді.

Ал латын графикасына к&шу мәселесі 
– бір күннің шаруасы емес. Қазақ тілін 
 латын графикасына кезең-кезеңімен 
к&шіру жұмыстары жалғасып жатыр. 
Беделді ғалымдар, қоғам &кілдері мен 
сарапшылар тарапынан әліпбидің 40 
жобасы ұсынылды. Осыған қарап, бұл 
мәселені &з қазанында ғана қайнап 
жатыр деуге  келмейді .  Ұсынылған 
әрбір жоба толық зерттелді,  ашық 
республикалық талқылаулар мен ғылыми 
сараптамалар ұйымдастырылды. IT сала-
сы мамандарының пікірлері тыңдалды, 
әріптердің Unicode стандарттарына 
сәйкестігін ескере отырып зерделеніп 
жатыр. Жұмыстың үлкен к&лемін талап 
ететін бұл күрделі процесс жалғаса береді.

– Спорт пандемияға «тізе бүкпеді ме»? 
Жыл басынан бергі енгізіліп, ұзартылған 
 карантин спорттық шараларды біраз 
тоқтатты. Бұл спорт саласына с�зсіз кері 
әсерін тигізді ғой.

– Керісінше, карантин кезінде спорт-
тың маңызы артты. Себебі денсаулықтың 
бәрінен маңызды екенін бұрынғыдан да 
анық түсіндік. Ал денсаулықты мықты 
ететін, әрине, спорт. Азаматтарды жүйелі 
дене шынықтырумен айналысуға тарту 
және салауатты &мір салтын насихат-
тау – спорт саласының басым бағыты. 
Осы мақсатта Үкіметтің 2020 жылғы 23 
сәуірдегі қаулысымен Дене шынықтыру 
мен бұқаралық спортты дамытудың 
кешенді жоспары қабылданды. Алғаш 
рет Спортшылардың спорттық этикасы 
әзірленіп, бекітілді.

Спорттық шаралар тоқтатылғанымен, 
ондағы жұмыстың сапасын арттыруға 
бағытталған шаралар үздіксіз қолға алы-
нып отырды. Мәселен, спортшыларға, 
жаттықтырушылар мен жетекшілерге шет-
тетуге, ақшалай сыйақыларды қайтаруға, 
Олимпиада ойындарының және басқа 
жарыстардың жеңімпаздарына берілетін 
тұрғын үйді қайтарып алуға, &мір бойы 
материалдық қамтамасыз етуді т&леуді 
тоқтатуға, спорттық атақтан және атақтан 
айыруға байланысты әкімшілік және 
тәртіптік жазалар күшейтілді. Спортшыға 
допинг қолдануды тағайындаған адамдарға 
200 АЕК айыппұл түрінде жауапкершілік 
жүктеледі. 

Спортшылардың допингке қарсы 
зертханасының,  Ұлттық допингке 
қарсы орталықтың қызметкерлеріне, 
дене шынықтыру және спорт ж&ніндегі 
Республикалық оқу-әдістемелік және 
талдау орталығының, Спортты дамы-
ту дирекциясының қызметкерлері мен 
жаттықтырушыларына лауазымдық 
жалақының 100% м&лшерінде жаңа 
қосымша ақы белгіленді. Осылайша, 
олардың жалақысы 2 есеге артты.

2016 жылдан бастап спортшылардың 
допингке қарсы зертханасы WADA аккре-
диттеуінен бас тартты. А.Райымқұлованың 
басшылығымен министрлік Ұлттық Олим-

пиада Комитетімен бірлесіп, оны қалпына 
келтіруде к&п жұмыстар атқарды. Бүгінде 
зертхана ауданы 1700 шаршы метр бола-
тын жаңа ғимаратқа к&шірілді, WADA 
стандарттары мен талаптарына сай келетін 
заманауи жабдықтар алынды. Бірлескен 
жұмыс нәтижесінде зертхана WADA 
аккредиттеуін қалпына келтіруге үміткер 
болды.

Еліміздің  &ңірлерінде  100  дене 
шынықтыру-сауықтыру кешендерінің 
құрылысы жүргізілуде, олардың ішіндегі 
13 кешен 2019 жылы пайдалануға берілді, 
ал 48 объектті 2020 жылдың соңына дейін 
аяқтау жоспарда бар.

Жоғарғы спорт  саласында 2021 
жылдың 22 шілдесінен 8 тамызына дейін 
Токиода (Жапония) жазғы Олимпиада 
ойындарына белсенді түрде дайындық 
жүргізіліп жатыр. Ұлттық құраманың 
 сапында спорттың 30 түрінен  спортшылар 
еліміздің намысын қорғайды. Бүгінде 
спорттың 17 түрінен 42 лицензия жеңіп 
алдық.

– Туризм тұралап қалмады ма?
– Т&л туризмнің дамуына кедергі 

келтіріп тұрған ең маңызды проблема 
– инфрақұрылым мен сервис. Туристер 
дәл осы екі себептен, анығы жолдың 
жоқ тығы яки нашарлығынан және 
қызмет к&рсетудің т&мендігінен к&п 
к&рікті жерлерімізге бармайды. Осыған 
орай Туристік саланы дамытудың 2025 
жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы 
қабылданды. Қазақстанның туристік 
картасы жасалды, онда негізгі ТОП-10 
тур дестинация анықталған.  Бурабай, 
 Баянауыл, Алак&л, Балқаш, Каспий 
теңізінің жағалауы абаттандырылады. 
Олар дың инфрақұрылымын дамытуға, жол 
құрылысына, жол бойындағы  сервиске, 
қонақүй кешендеріне, аумақты жай-
ластыруға баса назар аударып отырмыз. 

Министрлік тарапынан халықаралық 
туристерді жаппай тарту жұмыстары 
жалғастырылып келеді. Шетелдік турис-
терді тарту үшін «Tax free» қосылған құн 
салығы қайтару жүйесі енгізілді, e-Qonaq 
жүйесі әзірленді, визасыз режимге рұқсат 
беретін елдерінің тізімі 73-ке дейін арт-
ты, 30 күнге дейін шетелдіктерді тіркеу 
тоқтатылды.

6р саланың тұла бойына қан жүгіртіп, 
жан бітіретін – сол саланың кәсіби маман-
дары. Мамандары мықты сала қашанда 
дамып отырады. Міне, осыны ескеріп, 
туризм саласының кадрлық әлеуетін 
арттыру мақсатында Орталық Азияның 

ежелгі қалаларының бірі – Түркістанда 
Х а л ы қ а р а л ы қ  т у р и з м  ж ә н е  с п о р т 
университетін ашуды қолға алдық. Уни-
верситет Орталық Азиядағы осы салаға 

білікті маман даярлайтын алдыңғы 
қатардағы жоғары оқу орны болмақ. 
Университет туризм, спорт және 
қол&нершілік және қалпына келтіру 
бағыттары бойынша білім береді.

– Жақсы жаңалық екен,  туризм 
ә л е м д е г і  э к о н о м и к а л ы қ  к і р і с і 
болғандықтан елімізде біраз жұмыс 

орны ашылады екен ғой? 
–  Б і р і к к е н  Ұ л т т а р  Ұ й ы м ы 

жанындағы Дүниежүзілік туристік ұйым 
(ЮНВТО) Қазақстанды ең жылдам  дамып 
келе жатқан туризм индустриясы бар 
ТОП-20 елдің қатарына қосып отыр.

К і р і с  к & з і  д е м е к ш і ,  м ы с а л ы , 
былтырдың &зінде 148 миллион қытай 
туристі шет мемлекеттерге қыдырып 
барып, 130 миллиард АҚШ долларын 
жұмсаған екен. Осы сандардан-ақ елдегі 
туризм дамыса қаншама жұмыс орны 
ашылатынын байқаған боларсыз.

Осындай мүмкіндіктерді қолдан 
шығарып алмай пайдалануымыз  керек. 
Елге шетелден келіп жұмыс істеп, ақшаны 
алып кететіндерге қарағанда бір апта 
қыдырып, ақша тастап кететін турис-
тер әлдеқайда пайдалы. ?йткені  туризм 
– әлемдегі экономикалық кірісі ең 
жоғары саланың бірі. К&птеген  мемлекет 
туризм арқылы елдің экономикалық 
қуатын күшейтіп, халықтың тұрмысын 
жақсартып, жұмыссыздықты азайтып, 
кәсіптік мамандарын арттырып отыр. 

– Отандық туризмнің бір саласы – 
 тарихи орындар ғой. Шетелдік туристерді 
тартудың таптырмас жолы да осы болып 
тұр. Сол бағыттағы жұмыс биыл бәсеңдеп 
қалмады ма? 

– Елбасы Н.Назарбаевтың тапсыр-
масымен Түркістандағы қарқын алған 
құрылысты к&ргенде бәсеңдеу  туралы 
с&з қозғаудың &зі  қисынсыз. Түркі 
халықтарының астанасы саналатын киелі 
шаһарда Қ.Ясауи музейі, «Ұлы Дала Елі» 
орталығы, музыка мектебі, кітапхана, 
қол&нершілер орталығы, керуен сарайы, 
визит-орталықты қайта жаңғырту саласы 
бойынша құрылыс жұмыстары жүріп 
жатыр.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2019 
жылғы 30 мамырдағы қаулысымен Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық  мерейтойы 
ш е ң б е р і н д е  С е м е й  қ а л а с ы н д а ғ ы 
«Жидебай-Б&рілі» мемлекеттік тарихи-
мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-
музейіне ж&ндеу жұмыстары жүргізіліп, 
жан-жағы абаттандырылып, толықтай 
жаңартылды. 

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында &ңірлердің тарихи-мәдени объек-
тілерінің инфрақұрылымы күшейтілді. 
Министр А.Райымқұлованың тікелей 
басшылығымен Қазақстанның киелі 
жерлері географиясы жобасы аясын-
да еліміздің киелі жерлерінің бірыңғай 
белдеуін құру жұмыстары жүргізіліп 
 жатыр. Тарихи орындарды толық жүйелеу 
саласында атқарылған ауқымды жұмыс-
тардың нәтижесінде жалпы ұлттық 
маңызы бар 256 объект және жергілікті 
маңызы бар 575 объект жасақталды. 

Сонымен қатар ортағасырлық «Сау-

тин кезеңінде Мәдениет және спорт 
министрлігі 60 млн аса қаралым жинаған 
к&птеген онлайн-жобаларды іске қосты. 
Айталық, 160-қа жуық республикалық 
ұйымдардың концерттері мен  театр 
қойылымдары к&рермен назарына 
ұсынылды. «Қазақфильм» киностудиясы 
223 ұлттық фильмді интернетке жүктеді, 
кітапхана қорында электронды формат-
та 60 мыңға жуық әдебиет к&шірмелері 
оқырманға ұсынылды. Еліміздің жетекші 
музейлері, театрлары, кітапханаларымен 
к о н ц е р т т е р д і ң ,  с п е к т а к л ь д е р д і ң , 
қойылымдардың, фильмдердің интернет-
трансляцияларын ұйымдастырды, соны-
мен қатар есту қабілеті нашар адамдарға 
арналған бейне-экскурсиялар, таны-
мал мұражайлар мен туристік бағыттар 
бойынша арнайы 3D-турлары тегін 
ұйымдастырылды. Сондай-ақ «?нерлі 
&рен» республикалық балалар онлайн-
байқауы ұйымдастырылып, &ткізілді. 
#ONLAIN-da bol жобасы аясындағы 
концерттік ойын-сауық контентінен басқа 
Министрлік туризм және кітапхана ісі са-
ласында оқыту вебинарлары, мемлекеттік 
тілді оқыту әдістемесі бойынша онлайн 
курстар, әліпбиді жетілдіру бойынша 
онлайн іс-шаралар, БҰҰ-ның 10 тілін 
оқытатын онлайн курстар &ткізді. Бұл 
онлайн жобалар тоқтаған жоқ, қазірдің 
&зінде 60-70 арасында онлайн бағдарлама 
әлеуметтік желілер арқылы күніге &тіп 
жатыр.

– Киноның айналасында ақшаға 
қатысты дау к�п. Соның басында атақты 
киностудиямыз тұр. «Қазақфильмнің» басы-
нан бұлт сейілетін күн қашан туады? 

– Ақшаға қатысты дауға нүкте қоятын 
заң қабылданды. Естеріңізге салсақ, 
&ткен жылдың наурыз айында осы са-
лада қабылданған заңнамалық құжат 
– «Кинематография туралы» заң күшіне 
енді. Осыған дейін мемлекет қаржысына 
оңды-солды кино түсіріп үйренгендер 
жаңа заңдағы талаптарды қабылдай ал-
май жатыр. Бұл заң уақыт &те келе &зінің 
тиімділігін к&рсетеді. 

– Ол қандай тиімділік?
– Біріншіден, осы заңның арқасында 

кино түсіру құны 25 пайызға арзандады, 
яғни мемлекеттің ақшасы әр түсірілген 
кино үшін 25 пайыз үнемделеді. Осы заң 
қабылданғанға дейін мемлекеттік қолдау 
қаражатын, мемлекеттік бюджеттен 
жұмсалған қаржыны қайтару құралдарын 
саралаудың нақты жүйесі болған жоқ. 

Екіншіден, аталған заңға сәйкес 
Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік 
орталығы құрылды. Бәсекеге қабілетті 
кино&нім шығару және мемлекеттік 
қ а р ж ы л а н д ы р у д ы ң  а ш ы қ т ы ғ ы н 
қамтамасыз ету мақсатында киножоба-
ларды іріктеу бұдан былай Орталықтың 
бірнеше кезеңдерден тұратын ашық кон-
курстар &ткізуі арқылы жүзеге асырыла-
ды. Қаражат алушылар – тәуелсіз сту-
диялар мен продюсерлер, оның ішінде 
«Қазақфильм» киностудиясы да ашық 
конкурстың тең құқылы қатысушысы. 
Міне, осы қатысушылардың бәрі енді 
кино&ндіріс саласындағы жетекші са-
рапшылардан, продюсерлерден, режис-
серлерден, сарапшылардан, кинотану-
шылардан тұратын Сараптама кеңесі 
жүзеге асыратын іріктеуден &теді. 6рі 

да Министрліктің араласуымен бұл 
тізімнен алынды. Енді «Қазақфильм» 
жекешелендіруге жатпайды. Бұл министр 
Ақтоты Райымқұлованың тікелей еңбегі 
деп білемін.

Екіншіден, Мемлекет басшысының 
тапсырмасын орындау мақсатында 2021-
2023 жылдарға арналған «Қазақфильм» 
киностудиясын жаңғырту ж&ніндегі 
Жол картасының жобасы әзірленді. 
Аталған жоба аясында киностудияны 
заманауи кино түсіру және монтаж-
дау жабдықтарымен техникалық қайта 
жарақтандыруды, мамандандырылған 
к&лік сатып алу, инженерлік желілер мен 
ғимараттарға күрделі ж&ндеу жүргізуді, 
сондай-ақ түсіру алаңын салып, киносту-
дияны кәсіпорынға айналдыру к&зделген. 
Бұл бізге не береді? Фильмдер &ндірісі 
саласында киностудияның қуаттылығы 
жылына 100 картинаға дейін кеңейтіледі, 
соның есебінен ішкі ұлттық &німнің 
ұлғаюы, сондай-ақ киностудияның 
дотациядан Қазақстанның донорлық 
кәсіпорнына айналуы күтілуде. Осының 
барлығы отандық кино&німнің сапасын 
арттыруға және тікелей шетелдік инвести-
цияларды тартуға ықпал етеді. 

– Фильм демекші, қазір қоғамда қызу 
талқыға түскен туынды «Борат-2» болып 
тұр. Бұған не дейсіз? Түсірушілер Қазақстан 
туралы киноны Қазақстанда к�рсеткісі 
келетін шығар...

– Негізі  «қара пиар да – пиар» 
 деген с&з бар ғой. Сол себепті к&ргіміз 
келмейтін дүниеге жарнама жасаудың 
қажеті жоқ. Десе де, ұлттың намысына 
тиген жағдайға үнсіз қалу қиын. Сіздің 
сұрағыңызға, меніңше, ведомство басшы-
сы А.Райымқұлова нақты әрі дер кезінде 
жауап берді. Министр айтқандай, фильмді 
Қазақстанда прокатқа шығару куәлігіне 
&тініш берілсе, министрлік тиісті шара 
қолданып, қарсылық білдіре алады. Себебі 
аталған фильмде еліміздің Конституция-
сынан бастап, қолданыстағы бірнеше заңға 
қайшы әрекеттер к&рсетілген. Бәрінен 
бұрын біз былтыр қолданысқа енгізген 
«Кинематография туралы» заң – «Борат-
2»-нің қазақстандық кинотеатрларға 
таралуына тосқауыл тұра алатын бірінші 
құжат. ?йткені осы заңның 7-бабында: 
«Егер фильмнің мазмұны Республиканың 
конституциялық құрылысын күштеп 
&згертуді, тұтастығын бұзуды, мемлекеттің 
қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған 
жағдайда, бас тартады» делінген. Туымыз-
ды қорлау – мемлекеттің қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіру емей немене? Егемен елдің 
белгісі – мемлекеттік рәміздер емес пе! 
Сондықтан фильмді к&рсетуге рұқсат беру 
мүмкін де емес. 

– Кинодан анимацияға  ауыссақ. 
Телефонмен туған бүгінгінің балаларын 
мультфильм, жалпы экран тәрбиелеп 
 жатыр. Анимация бізде әлі кенжелеп тұр. 
Сондықтан жаңа �нім шығарудан г�рі дайы-
нын аударған тиімді. Бірақ осының �зі қолға 
алынбай жатыр. Бала «экранын» қашан 
қазақшалаймыз?

– Кешегі бабаларымыз бүгінгі біз 
үшін еліміз бен жерімізді жаудан қорғап 
қалды. Солардың арқасында тәуелсіз 
елде &мір сүріп жатырмыз. Дегенмен, 
қауіп-қатерсіз күн кешіп жүрміз деуге 
келмейді. Бұл жайбасарлық, ең ақыры 

А Н А  Т І Л І Н І Ң  С Ұ Х
қарай,  жобалар Ұлттық фильмдері 
мемлекеттік қаржылық қолдау ж&ніндегі 
ведомствоаралық комиссияның қарауына 
жіберіледі. Бұл ашықтық пен талаптың 
күшейтілуі &з кезегінде мемлекеттік 
қаражатты бақылауға, отандық киноның 
сапасын жақсартуға ықпал етеді.

Үшіншіден, мемлекет тарапынан 
қаржылай қолдауға тек әлеуметтік маңызы 
бар, ұрпақты рухани және адамгершілікке 
тәрбиелейтін фильмдер, тарихи жанрдағы 
және рухты к&теретін  патриоттық 
 кинолар ие болады. Мемлекеттің ақшасы 
бұрынғыдай к&рінген киноға рәсуа 
 болмайды. 

Т&ртіншіден, елімізде прокаттайтын 
компанияларға қойылатын талаптар 
күшейтілді. Айталық, ел аумағына кірген 
фильмді қазақ тіліне аудару тұрғысында, 
дубляждау, болмаса субтитрлеу неме-
се фильмдерге кадрдан тыс аударма 
жасауға міндетті. Т&л туындыларымызды 
мемлекеттік тілде прайм-тайм уақытында 
к&рсету мәселесі шешімін тапты. 

Жалпы «Қазақфильмнің» басынан 
бұлт қашан сейіледі?» дегеннен г&рі «Біз 
сол үшін не істеп жатырмыз?» деген сұрақ 
к&бірек мазалауы керек. ?йткені ұлттық 
кино&ндірісті дамытуда «Қазақфильмнің» 
р&лі орасан. Ақыры к&терген екенбіз, енді 
осы сұраққа жауап бере кетейік. 

Біріншіден, бірнеше жыл бұрын 
осы атақты «Қазақфильм» студиясы 
жекешелендіруге жататын нысандардың 
тізіміне кіріп кетті. Сәл болмағанда 
мемлекеттің уысынан шығып кетуге 
шақ қалды. 2019 жылдың қазан айын-

болашаққа деген немқұрайлылық болар 
еді. Бабаларымыз секілді біздің де ертеңгі 
ұрпақ алдындағы жауапкершілігіміз бар. 
Олардың қазіргі тәрбиесіне болашақта 
біз жауап береміз. Қазіргі күресіміз – үй 
іші қазақша с&йлесе де тілі шұбарланып 
бара жатқан балалардың кіршіксіз жан 
дүниесін, тілінің тазалығын сақтау, қорғау. 
Осы бағытта біз былтыр балалардың 
сұранысындағы &німдерді  жаппай 
қазақшалауды қолға алдық. Балалар 
мен жас&спірімдердің қай арналарды 
к&ретінін, қандай &німдерді тамаша-
лайтынын зерттедік. Қазіргі таңда осы 
мәселе бойынша Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігімен бірлескен жұмыс 
қолға алынып жатыр. Ойға алғанымыз 
іске асса, Қазақстан аумағында қандай 
да бір мультфильмді бала интернеттен 
іздесе, алдымен қазақшасы шығады; 
шетелдік бірқатар танымал телеарналар 
&німдерімен қазақшаланады; маңыздысы 
балалардың тілі тазарады. 

– Президент биылғы Жолдауында 
тәрбиенің түйткілдеріне тоқталып, талантты 
жастарды қолдау мәселесін к�терді. Талант-
тарды қалай қолдаймыз?

– Иә, мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев &зінің 2020 жылғы 1 
қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: 
іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында балалардың шығармашылық 
әлеуетін дамытуға ерекше назар аудар-
ды. Президент айтқандай, бүгінгідей 
аумалы-т&кпелі заманда балалардың 
күш-жігері мен қызығушылығын дұрыс 
арнаға бағыттау аса маңызды. ?йткені 
балалар – мемлекетіміздің болашағы. 
Сондықтан Мемлекет Басшысының Жол-
дауын іске асыру ж&ніндегі Жалпыұлттық 
і с - ш а р а л а р  ж о с п а р ы  ш е ң б е р і н д е 
Мәдениет және спорт министрлігі ал-
дында «балалар үйірмелерінің» қызметін 
қалпына келтіру міндеті  қойылды. 
Осы міндеттерді орындау үшін Білім 
алушылардың, тәрбиеленушілер мен 
мамандардың жан-жақты қажеттіліктерін 
қанағаттандыру, азаматтық &зіндік сана-
ны, жалпы мәдениетті, салауатты &мір 
салтын қалыптастыру және бос уақытты 
мазмұнды ұйымдастыру мақсатында тегін 
қосымша білім беру және жан басына 
нормативтік қаржыландыру мәселесі 
пысықталуда. «Білім туралы» Заңына 
тиісті түзетулер енгізу, сондай-ақ Білім 
және ғылым министрлігімен,  Бала 
құқықтары ж&ніндегі уәкіл Аружан 
 Саинмен бірлесіп қосымша білім беруді 
жан басына нормативтік қаржыландыру 
шаралары туралы мәселе қаралып жатыр.

– Жақсы, тиісті заңдар түзетіліп, қаржы 
қарастырылады делік. Бірақ заң бойынша 
мәдениет ұйымдарының балаларға қосымша 
білім беруді қамтамасыз ету құзыреті жоқ 
қой...

– ?те &зекті мәселені к&теріп отыр-
сыз. Заңға тиісті &згерістер енгізілгеннен 
кейін заңға тәуелді нормативтік құқықтық 
актілерге түзетулер енгізіледі және 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, 
орта, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беруді, сондай-
ақ жоғары және жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беруді жан басына 
шаққандағы нормативтік қаржыландыру 
әдістемесіне ұқсас Қосымша білім беруді 
жан басына шаққандағы нормативтік 
қ а р ж ы л а н д ы р у д ы ң  ә д і с т е м е с і 
әзірленеді. Онда есептеу алгоритмдері, 
жан басына шаққандағы нормативтік 
қаржыландыру к&лемі және жергілікті 
бюджеттен қаржыландырудың нақты 
тетіктері айқындалады. Бұл &з кезегінде 
мәдениет ұйымдарына қосымша білім 
беру бағдарламаларын (балалар мен 
жас&спір імдер  шығармашылығын, 
м ә д е н и е т  п е н  & н е р  с а л а с ы н д а ғ ы 
бейімділіктер мен қызығушылықтарды 
дамыту) іске асыруға құқық береді, бала-
лармен және жас&спірімдермен жұмысты 
жандандыруға, сондай-ақ мәдениет 
объектілерін пайдалану тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді.

– Жақсы жоспар екен. Бірақ бізде 
к�біне жоспар да, жалпы қандай да бір 
стратегиялық құжаттағы мақсат-міндеттер 
де �з деңгейінде орындала бермейді ғой. С�з 
бен істің арасын жақындату үшін үкіметке 
не істеу керек? 

– Жалпы үкімет үшін жауап бере ал-
маймын. Ал үкімет мүшесі – министрдің 
кеңесшісі ретінде жұмысыма байланысты 
жауап берейін. Мәдениет пен спорт сала-
сында соңғы жылдары к&птеген маңызды 
заңдар қабылданды. Олардың орын-
далуы – шынтуайтында сол заңдардан 
да маңызды.  Демек, заңды қабылдап 
қою аз, ондағы талаптардың орындалу-
ын қадағалау да жүйелі жолға қойылуы 
қажет. Айталық, министрлікке қарасты 
салалардағы заң бұзушылықтарды 
анықтап, прокуратураға түрлі деңгейлі 
(әкімшілік, қылмыстық) іс қозғауға 
жолдап отыратын мәдениет және спорт 
 инспекциясы болуы  керек. Ондағы 
 инспекторлар, мысалы, қабылданғалы 
жатқан «Фонограмма туралы» заңның, 
қ о ғ а м д ы қ  о р ы н д а р д а  қ а з а қ  т і л і 
нормаларының, допингке қатысты не-
месе туризм саласындағы киелі орындар 
мен жәдігерлердің сақталуы, сондай-
ақ оған келіп, к&рушілерге қойылатын 
талаптардың орындалуын қадағалауы 
тиіс. Бұл тәжірибе дамыған елдерде бар. 

– Мемлекеттік мүддеге қызмет ете 
беріңіз! <ңгімеңізге рақмет!

– Сіздердің басылым да &міршеңдігін 
жоғалтпай, халықтың сүйікті газетіне 
 айнала берсін!

Сұхбаттасқан 
Қараг�з СІМ<ДІЛ

ран», «Яссы», «Сарайшық», «Баласағұн» 
және «Бозоқ» қалашықтарын қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, 
ашық аспан астындағы «Бозоқ ескі 
қалашығы» Ұлттық паркін құрудың 
ауқымды жобасы іске аса бастады, 
бұл мақсатта Нұр-Сұлтан қаласының 
аумағында 412 га жер учаскесін титулдық 
иеленуге уағдаластыққа қол жеткізілді.

– Карантиннің жағымды жақтары да 
болды. Мәселен, әлемнің ірі кітапханалары 
құнды кітаптарды оқуға рұқсат берді, білім 
беру платформалары қызықты курстарын 
тегін етті. Осы тәжірибе бізде қаншалықты 
қолданылды? 

–Рас, қазақ «6р істің қайыры бар» 
деп жамандықтан да жақсылық күтіп 
отыратын оптимист халық қой. Каран-
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Бүгінде кез келген мемлекеттің өсіп-өркендеуі үшін, ең алдымен, заңның 
үстемдігі қамтамасыз етіліп, оны қадағалап, жүзеге асыратын сот пен құқық 
қорғау органдарының қалтқысыз жұмыс істеуі қажет.  
Осыны мықтап ескерген тұңғыш президентіміз, Елбасымыз өзінің жыл сайынғы 
Жолдауларында, заң мен құқық қорғау ісіне қатысты алқалы жиындардың 
бәрінде бұл  тақырыпқа арнайы тоқталып, кемшіліктерді бүкпесіз ашып көрсетіп, 
алда атқарылатын істерді айқындап, бағыт-бағдарларды  белгілеп беріп отырды.

Қалалық Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы мен қалалық кәсіпкерлер 
палатасының бірлескен меморандумы аясында мемлекеттік тілдің мәртебесіне 
қатысты ұйымдастырылып отырған «Тіл тазалығы – баршаға ортақ іс» акциясы 
Елорданың төрт ауданында белсенді түрде жүріп жатыр. 

Бекет ТҰРҒАРАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері,
заң ғылымының докторы

СОТ – ЖАБЫҚ 
КОРПОРАЦИЯ ЕМЕС...

(Басы 1-бетте)

Бұған мемлекеттің қаражаты да, 
мүмкіндігі де жетеді. Балаларға арнал-
ған басылымдар да мемлекеттің қол-
дауына зәру. Бізде министрліктер мен 
әкімдіктер арасында бәтуа жоқ, бірінің 
жұмысына екіншісі қолдау білдірмейді. 
Жоғарыдағы аты аталған «Ұлан», «Ақ 
желкен», «Балдырған» секілді балалар 
басылымдары Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігіне («Қазақ газеттері» 
ЖШС) қарайды. Ал балалар білім алатын 
мектептер жергілікті әкімдіктердің Білім 
беру басқармаларына, ал мектептердегі 
білім саласындағы басшылықты жүзеге 
асыру Білім және ғылым министрлігіне 
жүктелген. Алайда Білім және ғылым 
министрлігі де, әкімдіктердің Білім беру 
басқармалары да оқушылардың басылымға 
жазылуына, олардың қызығушылығының 
қалыптасуына жағдай жасамайды. 
 Мысалы, «Балдырған» журналын алайық. 
«Балдырғанның» оқырманы – 5-10 
жастағы бүлдіршін. Оған «Балдырған» 
деген жақсы журнал барын не мұғалімі, 
не үйдегі ата-анасы айтпаса, жаздырып 
ықпал етпесе, бестегі бала журналға қалай 
жазылады? Балалар басылымдарының 
қолының байланып отырғаны да осыдан. 
«Балдырған», «Ұлан», «Ақ желкен» секілді 
басылымдар оқушыларды &нер-білімге, 
ғылымға, әдебиетке,  технологияға, 
спортқа  баулитын қаншама мазмұнды 
дүниелер жариялап келеді. ?з заманында 
қазіргі «Ақ желкен» (бұрынғы  «Пионер») 
журналына Қаныш Сәтбаев балаларды 
ғылымға баулитын дүниелерін, 6білхан 
Қастеев сурет салу дәрісін, Мұхтар 
6уезов, Сәбит Мұқановтар қаламгер 
творчествосы айдарларын жүргізіп, сол 
заман балаларының қызығушылығын 
қалыптастырған еді. Қазір сол үрдіс үзілді. 
Балалардың болашағын ешкім ойлап 
жатқан жоқ. Мемлекет те балалар басы-
лымдарын қажет етпей тұр. Президент 
айтпақшы, «балалар мемлекетіміздің 
болашағы емес  пе?»   Ендеше,  неге 
министр лер, әкімдер балалардың &з басы-
лымдарына  жазылуына жәрдем бермейді. 

Балаларды газет-журналға  жаздырып, 
баулудың жолы к&п. Жақында  Сенат 
 д е п у т а т т а р ы  а з  қ а м т ы л ғ а н  ж ә н е 

Аталған акция аясында кәсіпкерлерге 
Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» 
Заңының 21-бабында жазылған талаптар 
түсіндіріліп, заңнама талаптарын сақтауға 
қатысты жұмыстар жүргізілуде. 

Елорданың келбеті  мен сыртқы 
жарнаманың сауаттылығын қала әкімдігі 
басты назарда ұстайды. Қате жарнама-
лар мен маңдайшалардағы жазбаларға 
қатысты күнделікті 109 Ikomek желісі 
арқылы қала тұрғындары да белсенді 
атсалысуда. Бұл ретте, шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілері де тіл тазалығына 
айрықша ден қойып, акцияға белсене 
қатысса нұр үстіне нұр. 

Акция барысында рұқсатсыз орна-
ластырылған жарнамалар сол мезетте алы-
нып тасталуда.Нұр-Сұлтан қаласы қатесіз 
жарнамалармен к&рікті.   

Акцияға сала мамандары жұмыл-
дырылуда. Атап айтқанда, аудан әкім-
діктерінің қызметкерлері ,  Сәулет, 
қала құрылысы және жер қатынастары 
басқармасы, Тілдерді дамыту және ар-
хив ісі басқармасы тарапынан арнайы 
жасақталған сарапшылар тобы, жергілікті 
учаскелік инспекторлар және т.б.

«Жұмыла к&терген жүк жеңіл»  де мекші, 
қала тұрғындары, мемлекеттік мекемелер 
және кәсіпкерлермен бірлесе отырып, 
мемлекеттік тілдің сауатты қолданылуына 
қол жеткізе аламыз. Тілдерді  дамыту 
ж ә н е  а р х и в  і с і  б а с қ а р м а с ы н ы ң 
қызметкері Айгүл Иманғали, Алматы 
ауданы әкімдігінің қызметкері Гүлнұр 

к&пбалалы отбасылардың балаларына 
к&мек к&рсету мәселесін талқылады. 
Басқосуда осындай отбасылардан 
шыққан балаларды кепілдендірілген 
әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету 
мәселесі к&терілді. Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Біржан 
Нұрымбетов елімізде биылдан бастап 6 
жасқа дейінгі 213 мың балаға азық-түлік 
және тұрмыстық жиынтықтар берілетінін 
айтты. Сол кезде Сенат депутаты Нұрт&ре 
Жүсіп осы жиынтыққа кәдімгі азық-
түліктен б&лек рухани азық қосуды алға 
тартып, әлеуметтік к&мекке мұқтаж 
отбасыларға «Балдырған» журналы мен 
«Ұлан» газетін жаздырып беруді ұсынды. 
Мұны тамаша ұсыныс деп есептеймін. 
?йткені жоғарыда айтқандай, балалар 
&з қалауымен газет-журналға жазыла 
алмайды. Ал әлеуметтік жағдайы т&мен 
отбасылардың басылымға жазылуға 
жағдайы жетпейді. Егер Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
осы ұсынысты ескеріп, ұйымдастыра алса, 
қаншама бүлдіршін қолына газет-журнал 
алып, мол ақпарат алар еді. Нұрт&ре Жүсіп 
айтпақшы, оқу мәдениетіне үйреніп, 
келешекте білімге, ғылымға құмар аза-
маттар болып, отансүйгіш сезімі ерте 
қалыптасып, к&зі ашық, к&кірегі ояу 
Қазақстан азаматтарының қатарын артты-
рар еді. Кім біледі, сол балалардың ішінен 
болашақ Сәтбаев, 6уезов, Қастеевтер 
шығатын болар? Қазақ тарихында мұндай 
мысал &те к&п. Алаш зиялыларының 
қайраткер болып қалыптасуы жолында 
алдыңғы буын ағалар ақшасын аямады. 
Солардың маңдайалды оқу орындарында 
білім алуына жағдай жасап, стипендия 
т&леп, аяққа тұрғызды. Кейін сол азамат-
тар атқа қонып, Қазақ елінің келешегі 
үшін тер т&гіп, жан берді. Мұның бәрі де 
бізге сабақ, &неге. 

«Бір жылын ойлаған ел бидай, он 
жылын ойлаған ел жеміс ағашын, мәң-
гілігін ойлаған ел ұрпағының жүрегіне 
ізгі ліктің дәнін егеді» деген жақсы с&з 
бар. Мәңгілікті ойласақ, осы мәселеге ден 
қоюымыз қажет. Енді қимылдамасақ, кеш 
қаламыз...

Серікбол ХАСАН, 
балалар ақыны, журналист

Карашева, Сәулет,  қала құрылысы 
және жер қатынастары басқармасының 
қызметкері Қозы-К&рпеш Құрмамбаев, 
Ішкі істер департаментінің учаскелік 
қызметкері Азамат  Окышев осы акция 
кезінде Елордамыздың  басты к&шелері 
қатарындағы Ахмет  Бай тұрсынұлы, 
Рақымжан Қошқарбаев даңғылы бойын-
да орналасқан нысан иелеріне к&рнекі 
ақпараттардың заң  талаптарына сәйкес 
орналасу  керектіг і  туралы түсінік 
жұмыстарын жүргізіп жатқанын к&зіммен 
к&ріп, қуандым. 

Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 
кейінгі халыққа Жолдауында «Қазақ 
тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі р&лі 
күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айна-
латын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ 
мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза 
жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз 
 керек» деген болатын. Жолдауда айтылған 
жұмыла жұмыс істеу дегеніміздің үлгісін 
елордалықтар к&рсетіп отыр. 

Мемлекетт ік  т ілге  мемлекетт ік 
к&зқарас деген осы. Нұр-Сұлтан қаласы 
әкімдігінің игі  бастамасын барлық 
 облыстар мен қалалар жалғастырып  кетсе 
тіл саласында бірқатар жетістіктерге 
жететініміз анық.

Орал Ш<РІПБАЕВ,
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

вице-президенті, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі

НҰР-СҰЛТАН

әлі де қарастырыла бермек.  Осындай 
жағдайда да, парақорлық, судьялар ара-
сында жойылмай отыр. Не істеу керек? 
Халықта «Аюға намаз үйреткен таяқ» де-
ген с&з бар. Бұл жәй с&з емес. Сол сияқты 
судьялардың пара алуын тоқтату үшін, 
ондай жағдай орын алса, қылмыстық 
кодекске тек судьялардың пара алу 
қылмысына сай жаза алуы үшін, арнайы 
бап енгізу керек. Бұл бап – &те қатаң 
болуы тиіс. Жазаны жеңілдік тәртіппен 
&теуге, яғни шартты (условно) немесе 
мезгілінен бұрын (досрочно) шығу де-
ген болмау керек. Жазаның ең т&менгі 
м&лшері он жылдан кем болмауы тиіс. 
Жаза &теп шыққан соң, мемлекеттік 
қызметке жолатпау қарастырылуы 
керек. Ондай судьялардың балалары 
судьялық қызметке жіберілмеуі қажет. 
Сонда болашақ ұрпағы үшін ойланар 
ма еді. Мұндай қатаң тәртіп орнаған 

Халық та сондай ұғымнан ажыраған 
жоқ. Оны судьялардың &здері де бекітеді. 
Сондықтан мұндай лауазымдық тұл-
ғаның ықпалын болдырмас үшін, т&раға 
атауын – аға судья деп алмастырып, оны 
судьялар &з іштерінен белгілі уақытқа 
2-3 жылға &здері сайлап, одан соң, 
кезектесіп сайлануы керек. Сонда оның 
&зі тектес судьяның іс қарауына, шешім 
қабылдауына ықпалы болмайды. Ол 
тек сот кеңсесіндегі тәртіп пен істердің 
уақытылы қаралуы сияқты ұйымдастыру 
жұмыстарымен ғана айналысуы  керек. 
Сонда жоғарғы сот кеңесін алты  айлап, 
жылдап сот т&рағасын таңдаудан 
 босатып, жұмысы жеңілденеді. Бұл үшін 
тиісті заңға &згеріс енгізсе болғаны.

Сол кезде жоғарғы сот т&рағасынан 
бастап, облыстық және олардың кол-
легия т&рағаларының істің шешілуіне 
ықпал етуі тоқтатылып, әділ шешім 
қабылдауға бетбұрыс болады. Қате 
шешімге судья тікелей жауапты болуы 
тиіс. Бүгінгі күнде т&раға болуға және 
оны тағайындауға қызығушылықтың 
 басты себебі, олардың сот жүйесіндегі әлі 
де ықпалы артып отырғанын к&рсетеді. 
Болмаса аудандық соттарға т&раға, 
 коллегия т&рағаларын тағайындау 

Айналып келгенде тиімсіз жүйеге 
тірелдік деп айта аламыз. Бұл жерде 
жеке-дара тұлғаның қызығушылығы 
жоғары тұрғаны аңғарылады. Бірақ 
мұндай әрекеттер бүркемеленіп, заң 
шеңберінде орындалып жатқандай 
сезіледі.

С о т  ж ү й е с і н д е г і  с у д ь я л а р д ы ң 
тәуел сіздігін айта отырып, жалпы 
сот жүйесінің &зі атқарушы жүйеге 
тәуелді екенін айтуымыз керек. Сот 
жүйесіне б&лінетін қаражатты үкімет 
&зі белгілейді, парламент оны бекітеді. 
Осының &зі тәуелділікке итермелейді. 
Сондықтан үкіметке алақан жайып ақша 
сұраудан арылу үшін, конституциялық 
заңымызға &згеріс енгізу керек.  Сонда 
сот жүйесіне б&лінетін бюджеттік 
қ а р а ж а т  ұ л т т ы қ  т а б ы с ы м ы з д ы ң 
кірісінің белгілі пайызын б&лу арқылы 
анықталады.

Бұл күнде судьялардың айлығының 
м&лшерін бекітуде де тепе-теңдік, 
жүйелілік жетіспейді. Сондықтан судья-
лардың статусы бірдей болғандықтан, 
қала, дала, экономикалық  немесе 
 бас қалай соттардың судьясы деп 
б & л м е й ,  т е ң д і к  д ә р е ж е д е  а й л ы қ 
м&лшері белгі ленуі тиіс. Іс қараудағы 

«Нұр-Отан» партиясының ХVІ 
съезінде с&йлеген с&зінде, Нұрсұлтан 
6бішұлы Назарбаев: «Бүгінгі күні сот 
жүйесінің ең осал буыны судьялар-
ды іріктеу болып отыр. Судьяларға 
қойылатын талаптар тиімді емес. Соның 
салдарынан судьялар корпусында 
 сыбайлас жемқорлыққа жол беріліп 
жатады. Судьялар жабық корпорация 
іспеттес қоғамдық сыннан алшақ бол-
мауы тиіс. Қоғамдық сын сыбайлас 
жемқорлық кеселіне ем болып табы-
лады» деген еді. Сыбайлас жемқорлық 
туралы заң қабылданғанына 22 жыл &тсе 
де, біздің қоғамдағы осы бір жегі құрттай 
жеп келе жатқан, кеселден құтыла 
 алмай келе жатырмыз. Оның себебі, 
заңның үстемдігі мен қатаңдығын &з 
дәрежесінде қолданбай келе  жатырмыз. 
 Сыбайлас  жемқорлықтан болған 
оқиғаны баспас&з, телеарна, радио 
арқылы халық құлағына жеткізгенмен,  
ол насихат дәрменсіз болуда. Жалпы 
қоғамды осындай дерттен айықтыруға 
мемлекеттік жүйе қауқарсыз болып 
отыр. Мұндай жағдайда пәрменді күрес 
жүргізетін тетіктерді іске қосу керек. 
Заңды барынша қатайту қажет. Үгіт-
насихат, моральдық уағыздаулардан 
бұл қылмыс тыйылатын болса, заң 
қабылдағаннан бері аз мерзім &ткен жоқ. 

Біз судьялар қауымдастығының 
VIII съезін &ткізе отырып, жетінші 
съезден кейінгі жеткен жетістігіміз 
бен кемшілігімізді, жіберген қателік-
терімізді ашық айтып, к&п  болып 
талқылауымыз, саламыздың салиқалы 
і с  а т қ а р у ы н  ж а қ с а р т у ғ а  & з і н д і к 
үлесін қосады. Жоғарғы сот т&рағасы 
Жақып Қажманұлы баяндамасынан 
және қауымдастық т&рағасы Сәкен 
Абдуллаевтың баяндамаларынан 
аңғарғанымыз, замана к&шінен қалмай, 
сот жүйесінің де &зіндік ілгерлеу 
жұмыстары байқалады.

Атқарған, орындалған, жүргізіліп 
жатқан сот реформасының негізгі 
бағыттары президент айқындап берген 
бағдарламаға сәйкес ілесіп келе жатыр.

Ендігі біздің ашық айтып, пікір 
а л м а с а т ы н  т ұ с ы м ы з  ж і б е р і л г е н 
кемшіліктеріміз бен түзетуге бола-
тын сот жүйесін дамытудың жаңа 
мүмкіндіктерін қарастыруымыз керек.

Қазақта «бір құмалақ бір қарын май-
ды шірітеді» деген халық аузында с&з 
бар. Ал біздің сот жүйесінде бір емес, 
жүздеген, тіпті одан да к&п құмалақ бар. 
Ал біз олардың судың бетіне шыққан 
балықтай бір-екеуін к&ріп қаламыз 
да, басқа жағымыз саудай сезінеміз. 
«Қолға түспеген ұры емес» деген де с&з 
бар, шындығында қолға түспей жүрген 
«ұрылар» жетерлік.

Сот саласындағы сыбайластықты 
жою үшін, сыбайластық дегеніміз тек 
пара алу-беру емес, оның сыры тереңде. 
Ол туыстық, &зіне беріліп қызмет 
істеуіне қарай таңдау, протекционизм 
арқылы да сыбайластық орын алып 
тереңдей түседі. Пара да осындай байла-
ныстар арқылы дамып, қоғамда да, сот 
жүйесінде де кең етек алған.

Судьялардың пара алуын тоқтату 
үшін, оларға мемлекет тарапынан 
бұрын-соңды болмаған қамқорлық 
 жасалды. Айлықтарын жоғары дәрежеге 
к&терді, үйі жоқтарға, қызметтік үй 
 сатып алып беріп, оны кейіннен &з 
жекеменшігіне сатып алу құқығын берді. 
Барлық соттарға жаңа ғимараттар салып 
беріп, қызмет орнындағы жағдайларын 
жақсартты, қызметтік жұмыстары 
компьютерлендіріп жұмысты жеңілдетті, 
салалық соттар құрылып іс қарауды 
оңтайландырды. Бұл күнде универсал 
судьялар жоқ, барлығы маманданды-
рылды, жеңілдіктер қарастырылуда, 

жағдайда, судья ақша жерде жатса да, 
к&теріп алмайтын болар. Бұндай тәртіп 
әлемдік жүйеде тәжірибеде кездеседі 
және ол оң нәтижесін берген.

6лемдік тәжірибеге сүйендік деп, 
жоғарғы сот кеңесін жоғарғы сот 
ықпалынан ажыратып, кадр таңдаумен 
іс қарау бір жүйеде, бір бастықтың 
ықпалында болмасын деп, жоғарғы 
сот кеңесін мемлекеттік жүйе етіп, 
&з алдына құрып, отау тігіп, оңаша 
шығарып, кадр ларды, яғни судьялар-
ды таңдап орналастыруды тапсырдық. 
Бірақ бұл жүйеде шала туған баладай 
&мірге келді. Оның құрамына қызметі 
лауазымына сай биік мансапты тұлғалар 
енгізіліп,  олардың кадр таңдауға 
үстірт қарауы байқалады. Олардың &з 
жұмыстарынан қолы да, бастары да 
бос емес. ?йткені олар тікелей &з басы 
жауаптылықты алмайды. Сот кеңесіне 
сенім білдіреміз дегеннен арыға бара 
алмайды және &з жұмыстары бастары-
нан асып жатқандықтан, тікелей к&ңіл 
б&луге уақыттары жоқ. Осы тұрғыдан 
алып қарағанда, оларды бұл қоғамдық 
жұмыс атқарудан босату қажет. Жоғарғы 
сот кеңесінің құрылуын қайта қарап, 
олардың жұмыс тәсілін түбірінен 
&згертіп, нақты іс-шараларды белгілеуді 
ж&н. Жоғарғы сот кеңесінің мүшелері 
&мірлік тәжірибесі мол, тазалық тара-
зысында нық тұратын, материалдық 
құндылықтан моральдық құндылықты 
жоғары қоятын, мемлекет мүддесін, &з 
мүддесінен биік санайтын, ар биігіндегі 
адал жандарды, осы салада қызмет 
жасаған, адамтану ілімін &мірдегі іс 
әрекетімен дәлелдеген азаматтарды 
президент жарлығымен тағайындаса, 
сонда бұл жүйе оң нәтиже береді деп 
үміттенуге болады.

Елімізде судья болғысы келетін 
 талапкер к&п те, сот жүйесінде  судьялар 
жетіспей жатады. Себеп неде?  Себеп, 
жоғарғы сот кеңесінен &ту сүзгісі 
темірдей қатаң, оны тесіп &ту үшін 
лайықты білім, т.б. құрал керек, ондай 
құрал әркімнің қолында жоқ.

Қазақта «балық басынан шіриді» 
деген с&з бар. Сол айтқандай, судья-
ларды таңдап орналастыру жүйесін 
де к&птеген келеңсіздіктер,  тіпті 
қылмыстық әрекеттерге дейін баратын 
жағдайлар кездесіп жатады. Біздің бір 
байқағанымыз, судьяларды таңдап 
орналастыруда пайдакүнемдік орын 
алып, тіпті қасақана жасалып жатыр 
ма деген ойға жетелейді. Бұл күнде 
судьялыққа кандидаттардың  арасында 
«бермесең &тпейсің»  деген ұғым 
қалыптасқан. Кадрларды таңдап әрі 
орналастыру деген алты ай, тіпті оданда 
к&п уақытқа созылып, елдің ішінде, 
тіпті талапкерлердің арасында, теріс 
пікірлердің тууына  себепкер болып 
отыр. Бұл тәртіпті жою керек! Бұндай 
әрекет сот жүйесінде былық-шылықтың 
артуына, істердің мерзімінде қаралуына 
кері әсерін тигізіп, судьяларға түсетін 
жүктеменің артуына себепкер  болып, 
арыз-шағымдардың  тууына негіз 
 болады. Т&менгі сатыдағы сот жүйесінде 
судьялардың жетіспеушілігі халық 
 талабын қанағаттандыруға кері әсерін 
тигізіп, сотқа деген сенімге  селкеу 
түсіреді.

Бұрында айтылған, жоғарғы жақтан 
қолдау табатынына күдік болмаған еді, 
бірақ қызығушы тараптар құлаққа ілмеді, 
мүдделік танытып, бағдарламаларға 
енгізілмей қалды. Сот әділдігін заң 
талабына сай жүргізу  үшін заңда 
к&рсетілгендей, судья іс қарауда, шешім 
шығаруда тек заңға бағынып тәуелсіз 
болуы керек. Бізде сырттан ықпал етуді 
айтпағанда, сот т&рағаларының істі 
шешуге араласуы әлі тоқтамай келеді. 

жоғарғы сот кеңесінде кемі алты ай-
дан жылдарға созылмас еді. Бұл жерде 
сыбайластық сыр беріп тұр ма деп те 
қаламыз.

Жоғарғы сот жүйесіне реформа қажет. 
Сот жүйесіне реформалар жүр-

гіземіз деп халыққа да, мемлекетке 
де тиімсіз &згерістерді заңға енгізіп, 
&з жұмысымызды &зіміз қиындатқан 
сияқтымыз. Кезінде сот тізгінін қолында 
ұстап отырған азаматтар экономикалық 
жағынан тиімсіз, халықтың қалтасын 
қағатын, к&п шығынмен дауын даулап 
астанаға аттай ағылатын жүйені заңға 
енгізіп, тиімсіз жүйе құрып, бұл күнде 
халықтың жүйкесін жұқартты. Ол 
қандай жүйе? Ол – сотта іс қарау са-
тыларына енгізілген &згерістер болды. 
Оның тиімсіз екенін сол кезде айттық 
та, жаздық та, бірақ құлаққа ілген жоқ. 
Атап к&рсеткенде, бес сатылы сот 
жүйесін үш сатылы етеміз деп, теріс 
түсінік берді. Шындығында бізде т&рт 
сатылы жүйе бар еді. Ол бірінші саты 
аудандық соттың іс қарауы. Екінші саты 
кассациялық соттың облыстық сотта 
қаралуы, үшінші саты облыстық соттың 
қадағалау ретінде қаралуы, т&ртінші 
саты аппеляциялық соты жоғары сотта 
қаралуы болатыны, бесінші саты деп 
жүргендері жоғарғы соттың пленарлық 
мәжілісінде істі қайта қарау болатын. 
Оған жеткен іс болған емес, болса да 
біреу жарым, сонда біз не ұттық, не-
ден ұтылдық, сот сатыларын атын 
ауыстырдық та, облыс деңгейінде 
шешім табатын істерді жоғарғы сот-
та қарайтын етіп, кассациялық саты 
құрып, облыстық соттың қадағалау 
сатысын жоя отырып, жергілікті жерде 
шешілетін істерді Астанаға алдырып, 
халыққа қолайсыздық туғыздық. Ары-
зын арқалап Нұр-Сұлтанға келетін 
болды. Бұл халықтың әл-ауқатына зиян 
келтіретін жүйе болды. Ал республика 
бойынша бұл сатыдағы істерді жоғарғы 
соттың қарауына жатқызғандықтан, 
жоғарғы сот судьяларының санын 
 арттыру қажеттілігі туды. Қазір жоғарғы 
соттың судьялар саны отыз екіден 
 алпыс екіге артты. Бұл да аздық етіп 
жатыр дегенді естіп қаламыз. Олардың 
әрқайсысы бір  миллионнан астам 
айлық алады. Бұл жағынан алғанда 
 мемлекетке тиімсіз  жүйе болып 
құрылды. Бір таңданатын нәрсе, дәл 
осы кезеңде,  мемлекеттік билік жүйесін 
(децентрализация) орталықтандырмай, 
мәселені облыс деңгейінде шешімін 
табатын етіп құру жүріп жатқанда, 
сотта іс қарауды керісінше орталыққа 
жинақтау орын алды. Бұл мемлекет 
үшін де тиімсіз болды. Бір таңданатын 
нәрсе, әлемге атышулы Американың 
жоғарғы соты тоғыз судьядан құралса, 
біздің жоғарғы сот 62 судьядан құралып 
айды аспанға шығарды. Халық санымен 
салыстырсақ, Америка халқы біздің 18 
миллион халықтан 18 есе артық емес пе. 
Сондықтан заңдарымызға енгізілген 
тиімсіз &згерістерді қалпына келтіріп, 
жоғарғы сотты  реформалау арқылы 
облыстық сот деңгейінде қаралатын 
сатыны қалпына келтіріп, қадағалаушы 
алқа құрып, жоғарғы сот  судьялар 
 санын қысқартып, одан босаған 
 штатты  облыс деңгейіне жіберсе 
тиімді  болады. Олардың айлықтары да 
бастапқы қалпындай миллион теңгені 
құрамайды. Бұл жағынан да мемлекетке 
тиімді.

Сот сатыларын т&менгі сатыдан 
жоғарғы сотқа &ткізіп, жоғарғы сотта 
келеңсіз жағдайлар кездескен соң, оны 
жоғарғы соттан облыстық сот деңгейіне 
қайта қайтару бұрында болған. Бұрынғы 
жоғарғы сот т&рағаларының орын алма-
суында, бұл үрдіс тағы да қайталанды. 

жүктеме м&лшері ескерілуі қажет  болса, 
окладтық айлыққа араластырмай, 
үстеме т&ленуімен шешу керек.

Тағы бір  мән беретін  жағдай, 
 арнайы құрылған сот академиясын 
бітіргендердің судьялық конкурс-
тан &тпей қалуы бізді ойландырады. 
Статистикалық мәліметке сүйенсек, 
біт ірушілердің 20 пайызы ғана, 
судьялық конкурстан &теді екен. Жал-
пы судьялар корпусы арнайы құрыл-
ған академия түлектерімен толық-
ты рылса, аз жылда сапалы құрамды 
қалыптастыруға мүмкіндік бар. Акаде-
мия бітірушілерге қойылатын талапты 
күшейте отырып, олардың мемлекеттік 
комиссияға емтихан тапсыруынан 
кейін,  конкурсқа  қатыстырмай 
судьялыққа тағайындауға басымдық 
берілсе, мемлекеттік жүйенің даярлаған 
кадрларымен сот жүйесін толықтырып 
отыруға мүмкіндік туады.

Тіл туралы. Кеңестер Одағының 
құрамында 70 жылдан астам болып, 
сауатсыздықты жоя отырып, орыстілді 
елге айналдық. Бұрынғы астанамыз 
Алматыда бір ғана қазақ мектебінің 
 болуы осыны к&рсеткен еді. Шүкіршілік 
етеміз, тәуелсіздік алғаннан кейін, &з 
ана тілімізге &те бастады. Бірақ бұл 
үрдіс &те баяу жүріп жатыр. Егемендікке 
отыз жыл толып келе жатса да, &з 
тілімізге үстемдік, басымдық бере 
 алмай келеміз. Басты себеп, ұлттық 
 рухымызды қорғауға құлықсызбыз, &зге 
тілде сайраймыз, &з тілімізді &гейсітеміз, 
&згелер біздің осы қасиетімізді &з 
мүддесіне қарай бұрады, тілді меңгеру 
деген, биік қабілеттілікті талап етеді. 
Үйренемін  дегенге, &з тіліңді меңгеру 
аса қиындыққа түспейді. Тіл туралы 
мемлекеттік саясатты іс жүзіне асырудан 
судьялар шет қалмауы тиіс, республика 
судьялар корпусының басым б&лігі 
жергілікті халықтың ұл-қыздары, солай 
бола тұрса да, істердің мемлекеттік тілде 
қаралу деңгейі т&мен. Бұл жерде ұлттық 
намыс пен жігерлік жетіспей жатқаны 
байқалады. Бұл мәселе Ақмола облы-
сында біршама дұрыс жолға қойылып іс 
жүргізілуде. Талап болса, алынбайтын 
тіл қамалы жоқ. Барлық мәселені кадр 
шешеді дегендей, кадр таңдауда тіл 
мәселесі бірінші талапқа айналса, бұл 
мемлекеттік дәрежедегі саясаттың дұрыс 
шешілгені болар еді.

Конституция талабы бойынша 
мемлекеттік тілді білмеген кандидат 
президенттікке жіберілмейді, сол үшін 
кандидаттан тіл туралы емтихан алына-
ды. Осы талапты судьялыққа емтихан 
тапсыруда бірінші кезекке шығарса, 
онда біздің сот жүйеміз мемлекеттік 
тілде с&йлейтін де, жазатын да болар еді.

Судьялар қауымдастығының әрбір 
&ткен құрылтайында келелі мәселелер 
к&теріліп, мемлекеттік дамудың  басты 
кепілі болатын сот жүйесінің биік 
дәрежесін жоғары к&теріп, әділдіктің 
ақ туын биік ұстап, ұлы бабалар салған 
сара жолмен сот әділдігін жүргізуде 
талап деңгейінде болайық. Судьялар 
қауымдастығында дәстүрге айналған 
жақсы үдістер жалғасын тапсын!

Ел Президенті  Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың баяндамасынан туындайтын 
міндеттерді жүрекпен түсініп, ақылдың 
таразысына салып к&рсек, сот жүйесінің 
тазалығы, халық сеніміне ие болуы қолы 
таза, ары таза, жүрегі таза, ойлау түйсігі 
мемлекеттік қызметтің жауапкершілігін 
жан дүниесімен түсінетін қызмет-
керлермен толықтырылса, оған жауапты 
тұлғалармен жоғарғы сот кеңесінің іс-
әрекеті шыныдай таза, айнадай айқын 
болса деген міндеттерді жүктейтінін 
түсіндік. Осы бағытта жұмысымызды 
жандандырайық!

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

ШАРА

БАЛАЛАР БАСЫЛЫМЫ 
ҚОЛДАУҒА ЗӘРУ

ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫ – 
ОРТАҚ ІС
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Фабрицио 
ХОХШИЛЬД-ДРАММОНД, 

БҰҰ Бас хатшысының орынбасары:

– Мен бүгін сіздермен бірге бол-
ға ныма қуаныштымын. Осы жыл-
дың  басында мен Қазақстанға келу 
мәртебесіне ие болдым және сіздердің 
тамаша еліңізде &ткізуге мүмкіндік алған 
күндер ж&ніндегі жылы естеліктерім 
 жадымда жаңғырып тұр.

Сондай-ақ біз мұның &зі алпауыт 
мемлекеттер арасындағы бәсекелестік 
пен с&з жүзіндегі тайталасты қаншалық 
күшейткенін к&рдік. Пандемия әлем 
а л д ы н д а  т ұ р ғ а н  ж а һ а н д ы қ  с ы н и 
қатерлердің ауыртпалығын еселей түсті. 

 Біздің 75 жылдық мерейтойымыз-
ды атап �ту кезінде. Сіздер қазақ елінің 
ең   танымал тұлғаларының бірі – әл-
Фарабидің туғанына 1150 жыл толу-
ын ұлықтап жатырсыздар, мұның �зі 
біздің 75 жылымызды салыстырмалы 
түрде  қа рапайым қылып к�рсетеді. Бірақ 
ол туралы к�бірек оқып, таң-тамаша 
қалған мен: «Егер ол қазіргі кезде �мір 
сүрсе, Біріккен Ұлттар Ұйымында жұмыс 
істер еді, болмаса бізді басқарған бо-

Криста ПИККАТ, 
Қазақстан, Қырғызстан, 

Тәжікстан, Lзбекстан 
бойынша Алматыдағы 
ЮНЕСКО Кластерлік 

бюросының директоры:

– ЮНЕСКО Ұлы ғалым және фи-
лософ 6бу Насыр әл-Фарабидің 1150 
жылдығын мерекелеуге қатысқанына 
қуанышты. Бұл мереке ЮНЕСКО-
ның 2020-2021 жылдарына тіркелген, 
Қазақстан және Иран Ислам Ре-
спубликасымен бірлесіп, Ирак, Ре-
сей Федерациясы және Түркияның 
қолдауымен &тетін мерейтойлар 
тізіміне енгізілді.  

6 л - Ф а р а б и д і ң  а й т у ы н ш а , 
«тәрбиесіз берілген білім адамзатқа 
қауіп т&ндіреді», бұл да жаһандық 
азаматтық білім берудің негізгі 
түсінігі.  Сондықтан барлық оқу 

Георгиус СТЕЙРИС, 
Каподистри атын дағы Ұлттық 
Афина университетінің профессоры: 
– 6л-Фарабидің Қазақстан, Ирак, 

Сирия және Египеттің тарихи аймақ-
тарындағы шығармашылығы Жерорта 
теңізі даласынан Қытай шекаралары-
на дейінгі барлық ұлы &ркениеттерді 
біріктірді.

Нәтижесінде біз оны Аристотельден 
кейінгі ең ұлы және беделді Фило-
соф ретінде қабылдаймыз. әл-Фараби 
еңбектерінің тарихи маңыздылығы мен 
қоса, оның қазіргі заманда &зектілігін 
жоғалтпаған идеяларын атап &ткен 
ж&н.

– Конференциямыздың тақырыбы 
«Бейбітшілікке арналған сана». Бүгінгі 
 заман талаптары адамзаттың  парасатты 
 ой-сананы басшылыққа ала отырып, 
жаһандық келіспеушіліктерді еңсеру, 
коронавирустық инфекцияның салдарын 
жою, шешімін таппаған саяси шиеленістер 
мен басқа да қауіп-қатерлерді болдырмай, 
әлемнің бейбітшілік үшін бірігуін қажет 
етеді.

Осындай күрделі жағдайда, ұлы ойшыл 
ғалым, адамзаттың екінші ұстазы атанған 
6бу Насыр әл-Фарабидің с&здері ерекше 
&зектілікке ие болатындай: «Адамдардың 
бірлесуі шынайы бақытқа жеткізетін істерде 
&зара к&мектесу мақсатын қойған жағдайда 
ғана, бiр-бiрiне к&мектесетiн адамдар-
ды бiрiктiру арқылы ғана &з табиғатына 
сай кемелдену дәрежесiне ие болады. 
Егер халықтар бақытқа жету мақсатымен 
бір-біріне к&мектесіп отырса, бүкіл әлем 
қайырымды болмақ».

Бұл ойдың &зектілігін БҰҰ Бас хатшысы 
Антониу Гутерриштің: «Қазіргі жағдайда біз 
жаһандық институттар аясында бірігеміз 
немесе алауыздық пен бейберекетсіздіктен 
зардап шегеміз» деген әл-Фараби ойымен 
үндес с&здері растайды.

Осылайша, адамзаттың болашағы – 
қоғамның гуманистік қайта бағдарлануының 
жасампаз сана негізінде жүзеге асуына бай-
ланысты. 6л-Фарабидің бұл идеясы бүгінгі 
күнге дейін &зектілігін жоғалтқан жоқ.

6л-Фараби, шын мәнінде сананың 
жасампаз р&ліне сенім артқан болатын. 
Сананың күші әлемді жақсы жаққа &згер-
тіп, моральдық және жасампаздық бағдар-
ларды қалпына келтіре алады. Сана – 
әлемдегі жақсылықты жеңудің қуатты 
құралы. Осыған орай, парасатты азаматты 
қалыптастыру әл-Фараби үшін аса маңызды 
іс болатын.

Сондықтан қазіргі таңда универси-
теттердің қоғамдағы р&лі артып келеді, 
себебі  адамзаттың тұрақты дамуын 
қамтамасыз ете алатын ақылды азамат-
тарды қалыптастыру міндеті дәл соларға 
жүктелген.

Университеттік орта – білім мен 
руханият  тың б ір ігу іне  нег ізделген. 
жаһандық азаматтық рухында жастарды 
тәрбиелеу міндеттерін іске асыруға қабі-
летті ерекше стратегиялық мәдениетара-
лық әлеуетке ие. Қазіргі заманғы уни-
верситеттердің жалпыадамзаттық құнды-
лықтарды сіңдіруге негізделген ұлттық 
идеядан да жоғарғы р&лі – бірлескен іс-
қимылдарды тиімді құрастыруға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар қоғам болашағында 
шешуші р&л атқарады деп санаймыз. Ұлттық 
және діни к&зқарастарымызға қарамастан, 
бәріміз бірге, жанжал мен араздықтан ада 
бейбітшілікке жету үшін күш біріктіре ала-
мыз.

Ұзақ уақыт бойы біз университеттер 
қызметінің қарқынды даму эволюциясын 
байқап келеміз: Университет 1.0. моделі – 
тек білім беру, Университет 2.0. – білім беру 
және зерттеу, университет 3.0. – білім беру, 
зерттеу және білімнің коммерцияландыры-
луына негіздеген болатын.

Бүгінде біз жаңа тренд –  Университет 4.0 
моделі туралы айтып отырмыз, бұл қазіргі 
заманғы университеттер үшін сұранысқа 
ие және болашағы орасан даму моделі. 6л-
Фарабидің «әл-Мәдина Ара 6л-Фадила» 
іліміне негізделген  бұл модельдің басты 
қызметі мен миссиясы тек қана білікті 
мамандарды дайындау ғана емес, сонымен 
қатар адамзаттың болашағы үшін жауап-
ты, жоғары адамгершілік-этикалық және 
азаматтық ұстанымы бар 6лем Азаматтарын 
қалыптастыру.

Ш ы н д ы ғ ы н а  к е л г е н д е ,  ә л е м д і к 
саясаттың бас қайраткерлерінің барлы-
ғының дерлік университеттік дипломдары 
бар. Бұл маңызды жағдай, оны елемеуге бол-
майды. ?йткені адамзаттың болашағы осы 
адамдардың зияткерлік және адамгершілік 
деңгейіне, парасаттылығына байланысты. 
Сондықтан университеттер білікті маман-
дар ғана емес, сондай-ақ  ізгілікті және 
тұрақты әлемнің болашақ жасампаздарын 
қалыптастырудың &зегіне айналуы тиіс.

Осыған байланысты БҰҰ-ның «6лем 
Азаматтары» тұжырымдамасына сәйкес 
әлем тұрғындарының бейбіт, &ркендеп 
&мір сүруін к&здейтін білім мен ғылымды 
дамытудың кейінгі деңгейіне қол жеткізу 
үшін университеттерді біріктіру ж&ніндегі 
жоспарды әзірлеу туралы мәселе &те 
маңызды.

БЕЙБІТ ӨМІРГЕ АРНАЛҒАН САНА
(ӘЛ-ФАРАБИ МЕРЕЙТОЙЫ БҰҰ ДЕҢГЕЙІНДЕ АТАП ӨТІЛДІ)

Ғалымқайыр МҰТАНОВ, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры: 

лар еді» деп ойладым. Ол – әлемдер 
арасындағы к&пір сынды, ғылым 
мен фактілер негізінде жұмыс істеген 
алғашқы ғалымдардың бірі және жұмыр 
жердің бір б&лігінен екінші б&лігіне ой 
тәржімалаған адам болатын. Ол ежелгі 
грек философтарының к&не  даналығын 
алып, мұсылман әлеміне әкелді. Бұл дәл 
бүгін бізге қажет нәрсе. Олар – рухани 
к&пір салушылар. Қазақстанда «к&пір 
салудың» айрықша тарихы бар және 
қазір бұл бізге ең қажет нәрсе.

Қарсылық пен тайталас к&п, бірақ 
сіздердің, балаларыңыздың және кейінгі 
ұрпақтың әлемдегі болашағы жақсы 
болуын қамтамасыз ету үшін біз бірлікке 
бастайтын &з жолымызды табуымыз 
керек.

орындары мен университеттерді 
қоса алғанда, білім беру жүйелері 
болашақ к&шбасшыларды даяр-
лау үшін ғана емес, сонымен бірге 
қоғамның әрбір жеке мүшесі тұрақты 
даму үшін  жауапты іс-шаралар мен 
 ше шім дер қабылдауға дайын болуы 
үшін қажет. Бұл тұрғыда Қазақ ұлттық 
уни верситетінің басшылығы шешуші 
мәнге ие.

Мен осы бастаманы қолға алып, 
әл-Фараби мұрасын сондай-ақ Фа-
рабитану ғылымын ілгері дамытуға 
&з үлестерін қосып отырған осы кон-
ференцияны ұйымдастырушыларына 
алғысымды білдіргім келеді.  6л-
Фарабидің ең танымал, мейірімді қала 
идеясымен рухтанған туындысы «әл-
Мәдина Ара 6л-Фадила», мұсылман 
ортада шығарылғанына қарамастан, 
бүкіл әлем бұл туралы білді.

6л-Фараби к&не дәуірдегі саяси 
ой жайындағы күшті эмпирикалық 
тенденцияны кері шегеріп, полис-
қала жайлы идеяны алға тартты. 
?зіне дейінгі ежелгі гректер сияқты, 
ол да «қала» түсінігінен б&лінбейтін 
қайырымдылық туралы айтады.

Сондай-ақ, 6л-Фарабидің «әл-
Мадинасы» грек, рим және парсы саяси 
дәстүрлерін қаншалықты түсінгенін 
және Платонның ой-&ресін ұғыңғанын 
к&рсетеді.

6л-Фараби теңіздер мен ш&лдердің 
иесімін деп жар салатын патша-
лар мен императорлардың ынта-
сымен келіспейді. 6л-Фараби үшін 
қала – оның халқы және олардың 
ұйымдастырылуы.

Ержан АШЫҚБАЕВ, ҚР Сыртқы істер 
министрінің орынбасары: 

– Бүгінгі әл-Фараби атын дағы 
Қазақ ұлттық универси тетінің және де 
БҰҰ ?ркениеттер альянсының, басқа 
да ха лық аралық ұйымдардың ұйым-
дас тыруымен &ткізіліп отырған шарада 
с&з с&йлеу мен үшін үлкен мәртебе. 

Биыл біз әл-Фарабидің 1150 жы-
л  дығы мен Абайдың175 жыл  дығын 
атап &тудеміз. Бұл оқиғалар биылғы 

жылғы БҰҰ-ның 75 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр. Ұлы 
ойшылдар Абай мен 6л-Фарабидің ұлағатты мұраларын зер-
делей келе, олардың ізгі идеяларының түпкі негізі елдің бірлігі 
мен ын тымағымен үндесетінін тағы да дәлелдеп отырғанын 
атап &тті. Абай &зінің «толық адам» тұжырымын мұра етсе, әл-
Фараби «бақытқа жету жолында бір-біріне қол ұшын беретін 
қоғам – қайырымды қоғам» деген &сиетін қалдырды, онда 
адамның негізгі құқықтары басымдыққа ие. Абай мен әл-
Фараби қалдырған әділеттілік пен қайырымдылықтың &негелік 
мұраттары Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» атты осы заманғы тұжырымдамасымен 
үйлеседі.

Властемил САМЕК, 
БҰҰ Қазақстандағы жаһандық 

коммуникациялар департаментінің 
�кілі: 

– Ұлы ойшыл 6бу Насыр әл-
Фарабидің пікірлері мен қазіргі 
әлемнің бейбіт және тұрақты 
 дамуына қол жеткізу ниетіне 
қатысты ойлар бізді біріктіруде.

6 р и н е ,  о н д а ғ а н  ж ы л д а р , 
ғасыр лар бойы адамзат әрқашан 
алуан түрлі қиындықтармен, 
пандемия лармен және соғыстармен бетпе-бет тап болып 
отырды. Алайда әрқашан адамның парасатты ақыл-ойы 
мен ынтымақтастық арқылы барлық қиындықтарды 
еңсеріп, жеңіп, алға жылжудың жолдарын тапты. Менің 
ойымша, бұл ежелгі дәуірден қалған мұра, әл-Фарабидің 
ғасырлар бойынан бізге жеткен ұлы ойлары, бүгінде &з 
&зектілігін жоғалтқан жоқ. Бұл қазіргі әлем жаңа сын-
тегеуріндермен бетпе-бет келіп отырғанын, сондай-ақ бізде 
осы шешімін таппаған тығырықтан шығудың тәсілдері бар 
екенін еске салуымыз керек сияқты. Біздің әлеміміз бейбіт 
және тұрақты түрде дамитынына кепілдік бере алатын адам-
дар бар екенін естен шығармауымыз ж&н.

Мигель Анхель 
МОРРАТИНОС, БҰҰ Бас хатшы сының 
орынбасары, БҰҰ Lрке ниеттер альянсы 

жоғарғы �кілі:
  
– Ұлы ойшыл әл-Фара бидің 1150 

жылдығына ар нал ған ерекше шараға 
қатысу мен үшін ерекше құрмет. Сіздің 
универ ситет &ркениеттер к&пірі болған 
қайталанбас философ атымен кездейсоқ 
аталмаған. 6л-Фараби университеті 
жаһандық азамат туралы әлемдік игі 
к&зқарас тарды қолдап, осынау ғұлама 
гуманистің мұрасына ие болып келеді.

БҰҰ-ның ?рке ниеттер альянсы, 
жалпыадамзаттық құндылықтарды 
сіздің әлемге аты мәлім университетпен 
серіктестік аясында бірге дамытып келе 
жатқанымызға мақтанамыз. 

6л-Фараби адам кемелдігіне таңыр-
қаған, Адам Ғаламның &зегі санала-
ды, тек саналы адам ғана бақытты 
түйсіне алады дейді. Оның ықпалы 
мен ілімі к&птеген кем-кетіктің ор-
нын басты әрі &ркениеттер арасындағы 

Раму ДАМОДАРАН, 
БҰҰ «Академиялық ықпал» 

бағдарламасының жетекшісі 

БҰҰ-ның әл-Фараби атындағы 
Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  у н и в е р с и т е т і м е н 
ынтымақ тас тығын біз аса мақтан 
тұтамыз әрі бұл ректор, проректорлар 
және к&птеген жеке про  фессорлар 
тарапынан қолдау тауып келеді. Біз, 
әсіресе, осы ынтымақтастық то ғы-
сындағы тұрақтылықты ерекше мақ тан 
тұтамыз. Себебі сіздер «Бейбіт &мірге 
арналған сана» конференциясы үшін 
осы тұрақтылықты таңдап отырсыздар. 

6л-Фараби к&птеген қасиеттерге ие  
ойшыл, философ болды. Ол му зыкант 
және физик болды. Физик ре тінде 
 вакуумды, оның табиғатын зерттеді. 

Менің ойымша, бұл іс бізді 75 жыл 
бұрынғы БҰҰ құрылған қарсаңына 
оралтты, себебі әлемдік қоғамдастықта 
вакуум болды.  6л-Фараби атап 
&ткендей, «сүйіспеншілікке негізделген 
мемлекет әділеттілікпен жалғасуы 
тиіс». Сол себепті БҰҰ құру тура-
лы с&з қозғалды. Оны құру негізінде 
адамдардың бір-біріне және біріккен 
әлемге деген сүйіспеншілігі бол-
ды. БҰҰ &суі барысында импера-
тив сүйіспеншілік шегінен шығып, 
әділеттілікке ұмтылуда к&рініс тап-
ты, 6л-Фараби айтқандай, бұл – 
тұрақтылық.

Осы жылы Бас ассамблеяның бей-
неконференция режиміндегі жиы-
нында с&з с&йлеген жоғары мәртебелі 

Бекір ҚАРЛЫҒА, 
Түркиядағы БҰҰ Lркениеттер 

Альянсының үйлестірушісі:

– ЮНЕСКО-ның 6бу Насыр әл-
Фарабидің туғанына 1150 жыл  толуына 
байланысты 2020 жылды «Фараби жылы» 
деп жариялауы тек Қазақстан үшін ғана 
емес, әсіресе түрік және ислам елдері 
үшін &те маңызды. 

6бу Насыр әл-Фараби – адамзаттың 
ұлы ойшылдарының бірі ғана емес, соны-
мен бірге &ркениеттер философиясының 
барлық қыр-сырын, мән-мазмұнын 
зерделеп, талдап-таразылап, ғылыми 
айналымға қосқан алғашқы тұлға. Ол 
сан ғасырлар бұрын сіз бен біздің ин-
теллектуалды болмысымыздың, рухани 
келбетіміздің айнасы, сапалы іс-әре-
кеттеріміздің ең құндысы және мәңгілік 
ұстыны саналатын &ркениет шындығын 
бүгінгі мағынасынан г&рі әлдеқайда 
прогрессивті түрде сипаттай білді.

6бу Насыр әл-Фараби тікелей &рке-
ниет тақырыбына қатысты «Ізгі қала» 
(эль-Мединетуль-Фадыла), «?ркениетті 
саясат» (es-Siyasetü’l-Medeniyye) және 
«?ркениет тақырыптары» (Fusulü) 
‘l-Medeni) атты үш бірдей кітап жазып 
қалдырды.

Ол туып-&скен к&не Отырар, Түр-
кістан топырағы &з заманында мәдениеті 
мен ғылымы, әдебиеті  мен &нері 
 қа рыш тап дамыған, кең қанат жайған, 
даңқы мен дақпырты т&рткүл дүниеге 
жайылған &ркениет бассейнінің бірі 

болды. Бұл қасиетті мекен Үнді, Қытай 
және Орталық Азия &ркениеттерінің 
тоғысқан, Ұлы Қытай қорғанынан 
бас талып, Батыс Азиядан &тіп, ішкі 
б&ліктеріне дейін жеткен ежелгі Ұлы 
Жібек жолының негізгі орталықтарының 
тізіміне кірді. 6бу Насыр әл-Фараби 
осы ортада ежелгі &ркениет жайында 
алғашқы білім нәрін алып, &мірге деген 
к&зқарасы қалыптасып, толысқаннан 
кейін,  әлемдегі  бай кітапханалар 
қорына қол жеткізуге ұмтылды.  Ислам 
&ркениетінің жүрегі саналатын Бағдат 
шаһарына қоныстанып қалмай, Иран 
арқылы Мавера’н-Нехир, Хорасан жаққа 
қарай беттеді. Мұнда ұлы ойшыл Шамер, 
Вавилон, Еврей, Суряни және Келдани 
мәдениеттерімен танысып, сол кезде 
Сабий культі мен мәдениетінің отаны 
болған Оңтүстік-Шығыс Түркияның 
Шанлыурфа маңындағы Харран деген 
жерде &мір сүрді.

6бу Насыр әл-Фараби – Ислам 
&ркениетінің алтын ғасырының  басында 
тұрған жалпы түрік халықтарына ортақ 

ұлы ғалым, «адамзаттың екінші ұстазы» 
ретінде мойындалған  философ. Ол тео-
логиядан метафизикаға, онтологиядан 
логикаға, этикалық  философиядан 
саясат философия сына, физикаға, 
астрономияға, психологияға және 
музыкаға дейінгі аралықта  к&п теген 
е ң б е к т е р  ж а з д ы .  О н ы ң  ғ ы л ы м и 
трактаттарындағы теориялар мен 
түйіндемелер бүгінгі күні де &з актуал-
дылығын жойған емес.

6бу Насыр әл-Фарабидің «инклю-
зивті және кең &ркениеттілік» тәсілі 
әлемдегі  негізгі  үш дін – Ислам, 
 Христиан және Иудаизм &кілдерінің  
&мір сүру салтына күшті ықпал жасады. 
Сондай-ақ оның ілімі Анадолы, Сирия, 
Африка, Византия және Батыс елдерінің 
дүниетанымына да әсер етіп, бүгінгі 
таңда &ркениет туралы жалпыға ортақ 
түсінік қалыптасуына себепші болды.

6лем халықтары &ркениетті қоғам 
құруда ғалымның еңбектеріне әлі күнге 
дейін сүйеніп, айнымас темірқазық 
ретінде танып,  басшылыққа ала-
ды. Осы себептен біз <бу Насыр әл-
Фарабиді Батыстың да, Шығыстың да, 
мұсылманның да, еврейдің де, христианның 
да ортақ ұстазы санап, классикалық және 
заманауи философиясының ізашары 
ретінде қабылдаймыз. 

Сонымен бірге  б із  оны ислам 
 фи лософиясының негізін қалаушы, 
&ркениет философиясының символдық 
тұлғасы және БҰҰ ?ркениеттер альян-
сының идеялық к&семі ретінде танимыз.

түсініспеушілікті жойды. ?зі &мірден 
озса да, орта ғасырларда оның ілімі 
&мірдің мәні мен Адамзат болашағы үшін 
бүкіл Мұсылман әлемі к&семдерінің 
ақылына әсер етті. Сондықтан оның ілімі 
мен ықпалы осы күнге дейін жалғасып 
келе жатқан &ркениеттер арасындағы 
шынайы философиялық тоғысу мен 
&зара түсіністікке әкелді. Ғасырлар бойы 
оның еңбектері махаббат, т&зімділік, 
&зара түсіністік пен құрмет және тағы 
да басқа адамның сенімі мен нәсілін 
талғамайтын ерекше гуманистік құнды-
лықтардың символына айналды. «Тәр-
бие сіз берілген  білім – адамзаттың қас 
жауы, ол келешекте оның �міріне қауіп 
әкеледі». Философ әл-Фарабидің осы 
с�зі әлем дегі Жаһандық Азаматтық білім 
беру бағ дарламаларының негізі болатын 
мәнге ие. 

Біз әлі күнге заманалардың ұлы ой-
шылымен шабыттанамыз, әсіресе әлем 
пандемияның шырмауында қалған сәтте 
оның ықпалды тұлғасына арқа сүйейміз. 

БҰҰ ?ркениеттер Альянсы жаһандық 
білім беру мақсаттарында жетістікке 
ұмтылады, әсіресе, білім беру мен жастар 
болашағы біздің бағдарламамыздағы т&рт 
негізгі тіректің екеуі болып отыр. БҰҰ 
?ркениеттер альянсы үшін білім беру – 
болашақ к&сбасшыларды тәрбиелеудің 
&мірлік маңызды б&лігі саналады. 

Қорытындылай келе, ұлы ислам ой-
шылы әл-Фараби мен оның ғұламалығын 
атап &туге осында жиналған барлық 
серіктестерге алғыс білдіремін. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
адам санасының интеллектісінен 
туындаған бірқатар ұсыныстар жасады. 
Ол қазіргі &зіміз тап болған панде-
мия туралы с&з қозғап, биологиялық 
қауіпсіздік ж&ніндегі халықаралық 
агенттік құру қажеттігін айтты. Бұл 
бейбіт &мірге арналған сана.  Ол 
Қазақстандағы ұлттық еріктілер 
жылы туралы айта келіп, даму үшін 
Еріктілердің халықаралық жылын 
құру қажеттігіне тоқталды. Бұл бейбіт 
&мірге арналған сана. Ол Қазақстан 
ұйымдастырған азық-түлік қауіпсіздігі 
ж&ніндегі Ислам ұйымы туралы айта 
келіп, біз тіпті келесі жылы азық-түлік 
қауіпсіздігі ж&ніндегі дүниежүзілік 
саммитке дайындалғанның &зінде бұл 
қадам азық-түлік қауіпсіздігі ж&ніндегі 
халықаралық ұйымның ізашары болуы 
қажеттігін айтты. Бұл бейбіт &мірге 
арналған сана. 

Міне, бейбіт &мірге арналған сана 
дегеніміз нені білдіреді. Сондай-ақ ол 
Азиядағы &зара іс-қимыл және сенім 
шаралары ж&ніндегі конференция тура-
лы айтты және оны жаһандық,  әмбебап 

мәселенің моделі ретінде қарастырды. 
Міне, бейбіт &мірге арналған сана 
дегеніміз нені білдіреді. Сіздер бұны 
ұлы елдің президенті деңгейінен қазір 
&здеріңіз жүрген әрі маған болуға сәті 
түскен жанданған кампусқа ауда-
рыңыздар. Мен қазір Сәтірқұл (есім) 
атты жас жігіт туралы айтқым келеді. 
Сәтір құл Covid-19-дың таралуын 
бақылау қосымшасын әзірлеген әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ студенті. Бұл 
қосым ша әр адамға қазақ, орыс және 
&зге тілдерде Covid-19 жұқ тырудың 
потенциалды тәуекелін бақылауға 
мүмкіндік береді. Міне, бейбіт &мірге 
арналған сана нені білдіреді.

Профессор Ғалымқайыр Мұтанов 
ғылымның аса іргелі аспектілерінде 
биіктерді бағындырды. Сонымен қатар 
мен оның тәуекелдерді басқару са-
ласында да дараланғанын білемін. 
Біз бүгін мұндай адамдарға айрықша 
мұқтажбыз. ?йткені біз бетпе-бет келіп 
отырған тәуе келдер БҰҰ негіз деген 
қайырымдылық мұраттарды күреске 
шақыруда.  

Егер адамзат тұлғасының  қадір-
қасиеті мен еңбегі мадақталатын игі 
қадір-қасиетке қауіп т&нсе, қатерге 
ұшыраймыз. Міне, сондықтан бізге 
ақыл-ой керек, бізге бейбітшілік қажет. 
Сондықтан БҰҰ әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті сияқты білім 
ордасына, адамдардың әл-Фарабиге 
ұқсаған ақыл-ойына риза. Олар бізге 
болашақтың мүмкіндігін к&рсетті. 

Суретті түсірген Д.БАЛАБЕКҰЛЫ
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Журфактың екінші курсынан бастап 
курстастарымыз республикалық газет-жур-
налдарда, баспаларда білім мен тәжірибені 
серік етіп, еңбекке ерте араласты. Біздің 
курстан «?ркен» газетінде Ғабит Мүсіреп, 
Серікқали Мұқашев, «Жетісуда» Біржан 
Белғара, Бақытбек Атаев және мен,  «Санат» 
баспасында Ермахан 6бдіраманов пен 
Бақытжан 6лімқұлов, «Ақ желкен» журна-
лында Бауыржан Ғұбайдуллин мен Бекжан 
Сүлейменов, «Алматы ақшамында» Мақсұт 
Дүйсек пен Бекжан 6ліқұл, Қазақ радио-
сында Мұрат Қожамқұлов, т.б. жұмыс істеді.

Серік «?ркеннен» кейін, «Егемен 
Қазақстан» газетінде біраз жыл еңбек етті. 
«Егеменде» қызмет еткен кезінде оқырман 
к&ңілінен жылы орын алған к&птеген 
мақаласы жарық к&рді. Есімде жақсы 

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ

сақталып қалғаны «Атқа жемді кім салар...» 
атты проблемалық мақаласы. Материал-
да республикамызда ат спортын дамыту 
келешегі және оған кедергі келтіріп отырған 
к&кейкесті мәселелер кеңінен қозғалады. 
Мақала қызу қоғамдық пікір тудырып, 
оқырмандардың ықыласына ие болды. 
Онда с&з болған проблемаларға  байланысты 
аттары аталған адамдар аттай тулап, 
журналисті сотқа берді. Сот процесі біразға 
дейін созылып, нәтижесінде журналист 
жазықсыз жаладан ақталып шықты. Бұл 
оқиға оның қаламының &ткірлігін, с&зінің 
&тімділігін, журналистік к&зқарасының 
айқындылығын, ісінің әділдігін к&рсетіп 
берді.

Серіктің Қазақ радиосының Бас 
 редакторы – Жарнама қызметінің басшы-
сы қызметін атқаруы Елордамызда Қазақ 
радиосының қоныс аударған алғашқы 
кезеңімен тұспа-тұс келді. Жаңа ортада 
радио жұмысын жолға қою, жарнамалық 
қызметін қайтадан құру үшін үлкен іскерлік 
қажет еді. Ол &зін іскер ұйымдастырушы 
ретінде к&рсете білді. 

?з басым Серіктің «?мір деген – 
қозғалыс» деген қағидаға жете мән беріп, 
оның сырын терең түсінетініне тәнтімін. 
Ол бір орында отырып қалғанды жаны 
қаламайды. Үнемі ізденіс үстінде, үнемі 
қозғалыста жүреді.  

Қай іске де бейімділігінің, іскерлігінің, 
адамдармен тез тіл табыса білетін қасие-
тінің, еңбекқорлығының арқасында қай 
мекемеде, қай жерде қызмет атқарса да абы-
ройлы маман, ортасында орны бар азамат.

Адал атқарсаң, қызмет еңбекқор адам-
ды, жақсы маманды &сіреді, к&пке таны-
тады, беделін арттырады. Оған Секеңнің 
&мір баспалдақтары, батыл жүріп &ткен 
жолдары, алқынбай асып &ткен асулары 
айқын дәлел.

С.Мұқашев мемлекеттік қызметте 
де жақсы қырынан к&рінді. Сырт-

қы істер,  Мемлекеттік кіріс 
министрліктерінде, Прези-

денттің Баспас&з қызметінде, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еу-

тор Цойдың әндерін нақышына келтіре 
шырқайтыны к&з алдымызға келеді. Оның 
бұл қабілетін журфак пен филфак, КазГУ 
қалашығындағылар жақсы біледі. Ол да 
бір тамаша студенттік дәурен еді ғой. №5 
жатақхана студенттері &нер қазанында 
қайнап жататын кез еді. Цой әндері әуелей 
ж&нелгенде қыз біткен тамсанып, жігіт 
біткен сүйсініп, үлкен-кіші сілтідей тынып, 
ықыласпен тыңдайтын. Қыз мақтаған, ел 
жақтаған досымыздың әуесқой әншілігі – 
&зіндік дара таланты дер едім.

Секеңнің бизнеске қабілеттілігі «Транс-
атлантик групп лтд» Қазақстан-Америка 
консорциумының Жарнама және ақпарат 
басқармасының бастығы қызметіне 
шақырылуына игі ықпалын тигізді. Осы 

к&рсете қояды. Бәрімізді суретке түсіріп, 
онысын түнімен отырып шығарып, таратып 
жататынын қалай ұмытайық. 

С е к е ң н і ң  е ң  б а с т ы  қ а с и е т і  – 
 адамгер шілігі. Досқа адал, туыс-туғанға ба-
уырмал, ағайынға қамқор. С&зінде тұратын, 
уәдеге берік жан. Кісі жатырқамайды. 
Қашанда алып-ұшып, к&мекке жетуге 
 дайын тұрады. Қиналған кезіңде жаныңнан 
табылады. Қолынан келген жәрдемін аянып 
қалмайды. Маған к&рсеткен с&з к&мегін 
айтпай кетпеуге болмас.

1997 жылдың желтоқсан айы. «Жас 
Алаш» газетінен Ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігіне қызметке ауыстым. 
К&п ұзамай Президент Жарлығымен 
министрлік Ақмола қаласына к&шетін 

іңкәр к&ңілі, кең пейілі, дос қуанышына 
қосыла қуана білетін азаматтығы.

Сол жолы әкем мен анам Секеңнің 
менімен бірге келіп, мән-жайды түсіндіріп, 
ең бастысы, қасымда тілектес, тілеулес, 
сенімді досымның барына к&ңілдері толып, 
қатты разы болды. Секеңнің әзіл-қалжыңы 
да, әсерлі әңгімесі де ата-анама қатты ұнап, 
ақ баталарын беріп, ризашылықпен ертесі 
үлкен жолға салған болатын.

Кейіннен астанадан үй алып, Секеңмен 
құдайы к&рші болғанда, әкем мен анамның 
ақ батасын алғанымыз есіме түсетін. «Бата-
лы ер арымас, батасыз ер жарымас», «Бота 
алғанша – бата ал» деген халқымыздан 
қалған даналық с&здің бекер еместігіне 
 талай мәрте к&з жеткіздік қой.

Секеңнің асқар таудай әкесі, сабырлы 
да салмақты Жүнісбек атамыз астанаға 
келгенде үй к&рсетіп, ақ батасын алып, 
имандылық, адамгершілік, елге адал қызмет 
ету тұрғысындағы ғибратты әңгімесін 
тыңдап едік. Ал әкем бір келгенде Секең 
мен Салтанаттың ақ дастарқанынан дәм 
 татып, ақ тілеуін айтып, отбасына бақ-
береке тілеген-ді. Қазірге дейін «Серік 
досың жас та болса, жанып тұрған, &ткір, 
адал азамат» деп қал-жағдайын, отбасын 
сұрап, біліп отырады.

Секеңнің бүгінде тоқсаннан асқан 
анасының да ақ батасын алып, Алланың 
қалауымен үй алып, ұлды болғаным бір 
хикая. 

Қарттарымызды қазынадай к&ріп, 
қадірлей білетін Секең дос-жаранға құрақ-
ұшып тұрады. Қашан болсын, бәрімізді 
жақсы іске жұмылдырып, үлкен істерге 
ұйытқы болып жүреді. 

Адамның адамшылығы торқалы той, 
топырақты &лімде к&рінеді ғой. Курс-
тастарымыз Мақсұт Дүйсек,  Ормаш 
Мырзағалиев, Біржан Белғара дүниеден 
&ткенде қолынан келгенше жерлеу, туған 
жерлеріне апарып қою, кейінгі жылдары 
еске алып, баспас&зде естеліктер жария-
лап, елдеріне барып, еске алу сияқты іс-
шаралардың басы-қасында жүргенінің ж&ні 
б&лек.

Бүгінде Секең ел ағасы жасына абы-
роймен жетіп, маңдай тер, адал еңбегінің 
жемісін к&ріп отыр. Салтанат екеуі ал-
тын асықтай ұлдарын тәрбиелеп &сірді. 
Темірланды үйлендіріп, келін сүйді. 
Марғұлан жақсы азамат болып &сіп, жоғары 
білім алуда. Секең мен Салтанатқа немерелі 
болып, апамызға «ш&бере қолынан су 
ішкізсе» деп тілейміз. Абырой да, бедел де, 
басқа да – ананың қуанышына, ұрпағына 
ақ батасын беріп, мейірленгеніне жетпейді 
ғой, шіркін! 

Нұрлан ҚАЛҚА, 
ақын, халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты

ҢГІМЕ

Қай іске де бейім
адамдармен тез тіл 
тінің, еңбекқорлығ
мекемеде, қай жерде
ройлы маман, ортасы

Адал атқарсаң, қ
ды, жақсы маманды
тады, беделін артты
&мір баспалдақтары
жолдары, алқынбай
айқын дәлел.

С.Мұқашев ме
де жақсы қыр

қы істер,
министр

денттің
Л.Н.Г

БОЛМЫСЫ 
бөлек азамат

Қазақта жақсы азаматтың жалынды 
ісін, жарқын тірлігін көргенде, ел-
жұрты сүйініп,  шынайы ризашылықпен 
«әп, бәрекелді, өзі сегіз қырлы, бір 
сырлы жігіт екен» деп бағалап жатады. 
Осы бір ауыз сөзден азаматтың кескін-
келбеті, болмыс-бітімі, барлық қыр-
сыры жан-жақты ашылады. Курстасым, 
досым, үлкен жүректі азамат, белгілі 
журналист Серікқали Мұқашев туралы 
сұраған жанға мен де тура осылай 
 жауап берген болар едім. 
Оның азан шақырып қойған аты 
Серікқали екенін кейін білдік қой. 
Біз үшін қашанда – Серік. Орта 
бойына ширатылған шымыр 
денесі жарасып тұратын, 
бұйра шашты, аңқылдаған 
ашық мінезді, ақ көңіл аза-
мат Серікқали Жүнісбекұлы 
туралы айтар мағыналы 
да мазмұнды әңгіме мол.
Серікқали Мұқашевтың 
есімі республика 
көлеміне мықты журна-
лист, ақпарат саласының 
ұйымдастырушысы, 
елім деп жүрген азамат 
ретінде жақсы таныс. Ол 
мектеп қабырғасында 
жүріп жазған өлең, су-
реттеме, мақалаларымен 
«Қазақстан пионері» 
газетінде жарқырай көрінді. 
КазГУ-дың журналистика факультетіне 
түсуіне сол қабілеті себеп болғаны 
сөзсіз. Студент кезінде күндізгі білімінен 
қол үзбестен республикалық «Өркен» 
газетінде тілші болды. Студенттер 
өмірінен толғаған проблемалық 
мақалаларын, жоғары оқу орындары-
нан жазған, газеттің айқара бетін алып 
жататын репортаждарын ұмытқан 
жоқпыз. Газет тігінділерін парақтай 
қалсаңыз, Серіктің аты-жөні көзіңізге 
оттай басылатыны анық.

разия ұлттық университетінде, «Нұр-
Медиа» холдингінде, ҚР Кәсіподақтары 
Федерациясында жауапты қызметтер 
атқарды. Қазір де қоғам дамуына &з үлесін 
қосып келеді.

Секеңнің  к&пке  беймәлім,  б ізге 
 етене  таныс әрі қоғамға пайдалы &нері – 
суретшілігі. Журналистика факультетінде 
қабырға газетін шығаратын едік. Біздікі 
материал жазу, ол болса, газетті әрлеп, 
материалдарға жан бітіріп, әзіл-сықақ 
әңгімелерге шарж салып, мазмұнын байы-
тып, к&ркемдігін арттырып жіберетін. 
Түнгі уақытын қиып, ерінбей-жалықпай, 
газетті қабырғаға ілуге дайындап қоятын. 
Ұстаздарымыз оның жауапкершілігіне, 
еңбекқорлығына дән риза болатын.     

Менің де сол кездегі кескін-келбетім 
мен к&ңіл күйімді бірде қаламмен, енді бірде 
қарындашпен, әртүрлі жанрда ақ қағазға 
Секең салған суреттер архивімде сақтаулы 
тұр. ?ткенде фейсбуктегі парақшамда 
Секең салған бір суретті жариялаған едім, 
«баяғыда әзілмен салып едім, ұяттау емес 
пе?!» деп жазыпты. 6зіл суреті мен үшін 
&ткен студенттік күндердің бір елесі, жастық 
шақтың қайталанбас бір бейнесі ғой. Жыл-
дар &ткен сайын оның құны арта түсетіні 
с&зсіз. 

Студенттік кездер ойға орала кетсе, 
Секеңнің қолына гитарасын алып, Вик-

қызметінде де қолынан қаламын тастаған 
жоқ. Республикалық мерзімді баспас&з 
бетінде жарнамалық қызметтің  жандануына 
мейлінше атсалысты. Құпиясы к&п, сыры 
беймәлім бизнеспен айналысу бізге жат 
сияқты к&рінетін. «Заманына қарай – 
 адамы» демекші, Секең бір күнде-ақ батыл 
шешім қабылдап, бизнес саласына ат басын 
бұрды. Талмай еңбектеніп, қажымай жұмыс 
істеді.

Серік біздің курстың шежірешісі де. 
 Елуге келіп, ел ағасы атанғандар жайлы 
қалам тартып, к&пшілікке курстастардың 
еңбегін жария етіп, қызықты хикаялар се-
риясын дүниеге әкелгені оқырман қауымға 
аян. Сол мақалалар қазір бір кітапқа 
арқау болатын құнды дүниелер. Секеңнің 
жадысының мықтылығына таңғалмай 
тұра алмайсың. Бірінші курстағы киген 
киімімізге дейін суреттеп беріп, қимыл-
әрекетімізге дейін к&з алдымызға әкелгенде, 
сүйсінбеске шараң жоқ.

Оған қоса, Секеңнің тағы бір қыры 
– біздің курстың, тіпті бізден бұрынғы 
және кейінгі журналистика факультеті 
студенттерінің мақтаулы мұрағатшысы, 
айтулы фотосуретшісі екендігі. Бірінші 
курстан бастап, қазірге дейінгі суреттеріміз, 
қызықты оқиғалар, жеткен жетістіктеріміз 
оның сейфінде сары майдай сақтаулы, 
к&кейінде жаттаулы. Қажет болса, шығарып, 

болды. К&п әріптестер солтүстіктің қатал 
ауа райын, қытымыр қысын сылтау-
ратып бармайтын болды. Мен бірден 
келісім бердім. Қанша дегенмен аста-
намыз, жаңа мекен, даму да, &ркендеу 
де сонда екені анық. Осындай байламға 
келіп, ауылдағы ата-анама айтып, ақ 
 баталарын алуды ұйғардым. ?з ойымша, 
бұл ұсынысыма әкем қарсы болмасы 
белгілі, ал анам уайымдап қаларын ішім 
сезеді. Ары ойлап, бері ойлап, астананың 
болашағын, жаңа қызметімнің маңызын 
үлкендерге түсіндіріп, алаң к&ңілдерін 
орнына түсіретін жанашыр жан керек. 
Бұл іске Секең нағыз лайық еді. Ол 
ұсынысымды бірден қолдады. С&йтіп, 
екеуміз Ұзынбұлаққа жол тарттық.

Жол-ж&некей Шелек асып, С&геті мен 
К&кпек жазығын басып &тіп, асқаралы 
таулардың табиғатын тамашалап, әңгіме 
тиегін ағыттық! К&ңіліміз к&теріліп, жаны-
мыз жадырап қалды. 

Секең әңгімешіл ғой. Бір уақытта 
таксидегі жолаушы жігіттерге аты-ж&німді 
айтып, «сіздердің &ңірден сондай аза-
мат шыққанын білесіздер ма?» деп сауал 
тастады. Олар мені сырттай танитын, 
шығармашылығымнан едәуір хабардар 
 болып шықты. ?леңдерім мен мақалаларым 
туралы жарыса айтып бергенде, Секең дән 
разы болды. Бұл – Секеңнің досқа деген 

ер жұмағы – Жетісудың төріндегі  түгін тартса, майы шығатын, қазық қақса, қарағаш өсетін, 
топырағы құнарлы, шалғыны шұрайлы әлемге аты мәлім киелі де қасиетті Қарқара жайлауына 
кіндік қаны тамған ұрпақтың осалы жоқ. 
Олай дейтінім – шыңдары шүйдесін аспанға тіреп – өрліктің; қарағайы қасқайып – 
қайсарлықтың; аршасы мен шыршасы қолтықтасып – татулық пен бірліктің  белгісіне айналған 
тұмса  сұлулықты көзімен көріп, көңілімен сеніп өскен ұл мен қыздың бойынан өрлікті де, 
ерлікті де, қайсарлықты да, доскерлікті де табасың. 
Олай дейтінім – Тәңіртаудың қысы-жазы мұз құрсаған ұшар шыңдарынан  жардан-жарға, 
тастан-тасқа соғыла, шамырқана,  шымырлана, шымдарды аралай сүзіліп  барып тұп-тұнық, 
мөп-мөлдір болған  сулары  биіктен төмен қарай құлдырайды. Осы тұнық өзеннің мөлдір 
тамшылары кіндігін жуған ұрпақтың бойынан тазалықты көресің.
Олай дейтінім – Қарқараның баурайында күлтесі күннің нұрына малынған, жапырағы 
жаңбырменен жайқалған, сабағы  самалменен шайқалған  мың түрлі гүл сүйкімділіктің, 
нәзіктіктің айғағындай құлпырады. Осынау көңілің шаттанатын  көкорай, шалғын, бәйшешек 
пен қызғалдақтың  әсемдігіне  тамсанып, жұпарына тоймай өскен  перзенттің бойынан  
сұлулыққа  деген іңкәрлікті танисың. 

Ң

Сен осындай Қарқарада туып-&стің, Жанболат!
Қ а р қ а р а  –  с а н  ғ а с ы р л а р д ы ң  т а ң б а с ы 

қалған тарихи жер. Құмтекейдің құмында тас 
дәуірінің адамдары қолданған тас құралдар 
шашылып әлі жатыр. Осы жерді бір заман-
дарда  Үйсіндердің астанасы болған дейді 
қарт  тарих.  Қарқара жайлауында біздің 
заманымызға дейінгі  V-IV ғасырлардан  қалған 
балбал тас күншығысқа қасқая қарап: «мен 
сендердің бабаларыңа қойылған ескерткішпін» 
деп тұрғандай. Мыңжылқы жазығына, болмаса 
Иірсуға қарай ат басын бұра қалсаңыз, Үйсіндер 
тарихынан сыр шерткен Үйсінт&белер 
менмұндалайды. Сол Үйсінт&белердің ең 
биігі және к&лемдісі ата-бабаларымыз айт, 
той, жиын &ткізетін болған соң  Айтт&бе 
аталып кеткен еді. Сол Айтт&бе жиырмасын-
шы ғасырда Ереуілт&бе аталды. Ереуілт&бе  –  
1916 жылғы ұлт-азаттық к&терілісте ерлік пен &рлік 
к&рсеткен ата-бабаларымыздың рухына тағзым 
ретінде орнатылған ескерткіш. (Айтса да сенің атаң 
Ж"ргенбай – 1926 жылы осы т"беге Ораз Жандосов,  
Ыдырыс К"шкінов, 0убәкір Жүнісов секілді мемлекет 
қайраткерлері бастап,  Серке Қожамқұлов, Қалибек 
Қуанышбаев, Құрманбек Жандарбеков, Елубай 
8мірзақов, Иса Байзақов, 0міре Қашаубаев сияқты 
"нер саңлақтары қоштап, елмен бірге Желқарқарадан 
тас к"теріп әкеліп үйіскендердің және ол т"беге 
«Ереуілт"бе» деп ат қойысқандардың  бірі. Демек, бұл 
т"беде атаңның да алақанының табы бар).

Сен осындай ескерткіштерді  к&ріп, тамыры терең 
тарихты танып &стің, Жанболат!

Ұлт-азаттық к&теріліс демекші, Қарқарада 
алды бейбіт басталып, соңы қырғынға жалғасқан  
осы  тарихи оқиғаға еңбектеген баладан еңкейген 
кәріге дейін қатысқаны – айдай анық шындық. 
Қолына қаруын алып атқа қонғандар қатарында 
сенің де аталарың болған.  Бұрнағы жылы Қарқара 
к&терілісінің 100 жылдығын атап &тер кезде аталарың 
секілді беліңді шарт түйініп атқа қонып, елдің рухын 
к&терер шараларды ұйымдастыруға – ауданның 
орталығына үлкен мемориал орнатуға; Ереуілт&бені 
жаңғыртуға; сол жерге дейін жол салуға; Қарқара 
ауылының әр к&шесіне асфальт т&сеуге; бәйге &тетін 
ипподром жасауға – яғни қоғамдық-әлеуметтік мәні 
зор осы шаралардың басталуы мен аяқталуына дейін 
жарғақ құлағың жастыққа тимей күні-түні  тынымсыз 
әрекет еттің. 

Осындай іскерлік танытуыңның астарында ата-
бабалар аманатына адалдық пен солардың қанынан 
бойыңа дарыған азаматтық-париоттық рух жатыр, 
Жанболат!  

Менің қолымда Ж&ргенбай атаның  бір ұлы – 
Нүсіпбай әкеміздің &з қолымен жазған &мірбаяны 
бар. Сондағы деректер әулет шежіресі үшін де, 
ұлт тарихы үшін де құнды деп білемін. Бір ғана 
адамның &мірбаянынан бүкіл қазақтың сол кезеңде  
басынан кешкенін к&з алдыңа елестетуіңе  болады. 
Бір ғана үзінді келтірейін: «Трактор, комбайн, 
тырмақ, сеялка жоқ... Колхозшылар жерді күрекпен 
оятын. Балаларға 2 соттық, үлкендерге 15 соттыққа 
дейін беріп, жерді ойғызатын, нормасын орын-
дамаса жібермейтін. Бұзаулы 2 сыйырға қолдан 
жасаған тасағашты (соқаны) жегіп, жер айдайтын, 
(тұқымды) қоржынға салып   алып, уыстап шашып 
жүріп қолмен себетін». Бұл соғысқа дейінгі оты-
зыншы жылдардағы жағдай. 1930 жылы Ж&ргенбай 
ата &мірден озады да оның соңында қалған т&рт 
ұл, үш қыз үлкен баласы Жақыпбайдың бағып-
қағуында қалады. Соғыс жылдарындағы қиындық 
тіпті зор еді. Ж&ргенбайдан қалған Жақыпбай, 
Нүсіпбай, Нүсіпбек, 6кебайлар – үлкендері май-
данда, кішілері тылда  жеңіс үшін, елдің ертеңі 
үшін жан аямай күресті.  Соғыстан кейінгі қайта 
қалпына келтіру науқаны елді екі есе еңбек етуге 
жұмылдырды. Сол қиындықтарды бастан кешіре 
жүріп ертеңге деген үмітін үзбеген Ж&ргенбай  
ұлдары мен қыздары қайсарлық, шыдамдылық, 
табандылық деген ұлы қасиеттерді &з бойларына 
мықтап орнықтырды.

Сондықтан да әкелер бойындағы сол қасиеттер 
сенің де бойыңа қанмен бірге қонған, Жанболат!

Біздің ауылдың ақсақалдарының ауызбірлігі 
қандай еді шіркін. Ауылдың бас жағында Бірімқұл ата, 
т&менгі к&шесінде 6ділбек ақсақал,  сол қапталында 

аға тұрды. Қарап тұрсаң, ауылдың бір басынан 
екінші басына  дейін бір к&шенің бойына Ж&ргенбай 
ұрпақтары әдейі қоныстанған секілді к&рінеді. 
6р үйде он шақты ұл мен қыз &сіп жатты. Бір 
күн ана үйде, бір күн мына үйде кеш қарайғанға 
дейін ойнап жүріп, сол жерде қонып қалатын. 
Ертеңінде  қолтықтасып, қол ұстасып бір үйден 
екінші үйге қарай шығып бара жататын. Солардың 
қасында к&рші-қолаңның балалары да бірге ойын-
сауық құрып аулаларынан шықпайтын. Топырлап 
жүрген балаларға «тәйт» деп дауыс к&терген не 
Жақыпбай атаның қосағы Сырға апаны, не Нүсіпбай 
әкеміздің жары Кенжеқыз шешемізді, не 6кебай 
ағаның жұбайы Нұрипа анамызды к&рмейсің. Қайта 
солардың бірге ойнап жүргеніне қуанып, қарны 
ашқандарына к&жесін я ашымалын, су сұрағанға сүт 
беріп жататынын қайтерсің! Сол отбасыларынан ауыл 
балалары достықтың, жолдастықтың, татулықтың 
дәнін арқалап қайтатын.

Сондықтан да сенің бойыңнан к&пшілдік, 
ұйымшылдық самалы аңқып тұрады, Жанболат! 

Уай, шіркін, біз оқушы  кезде ауылдың мыңнан 
астам баласы оқитын Қарқара орта мектебі қандай 
еді.?! Спорт залы сабақтан бос кезде әртүрлі  жарыстан 
босамайды. Акт залы   апта сайын не &нерпаз 
мұғалімдердің, не 120 ұл-қыздан құрылған хор 
үйірмесінің, я болмаса,  60 баладан тұратын ұлт- 
аспаптар оркестрінің дайындығынан, әйтпесе, 
әр класс &ткізетін тақырыптық әдеби-музыкалық 
 кештен арылмайтын.

Еңбек сабағына арналған кең-кең екі б&лме 
&нертапқыштардың, жас шеберлердің, ісмерлердің 
үйірмелерінің тірлігінен жабылмайтын. 6р пәнге 

лайықталған б&лмелердің үзіліс кезінде бірінен-
біріне ауысудың &зі салтанатты еді. 

Ұстаздарымызды айтсаңшы...
Математик Қанат Сырғабаев ағамыз табан 

астында к&зі к&ріп тұрған жағдаятқа орай ойдан 
есеп құрастырып, шешуін жасырып, жауабын күтіп 
әрқайсымызға күлімдей, үміттене үнсіз қарап қалушы 
еді. Жауабын тапсаң, жерден жеті қоян тапқандай 
балаша мәз болып жуан бесін рахаттана қоятын.

Физик Ермек Құрманбаев ағайымыз сабырлы, 
салмақты кейпінен бір айнымай, қоңыр үнімен сабақ 
түсіндіргенде, лабораториялық сабақта не түрлі 
приборлармен к&рсеткен  тәжірибелерінен  бұған 
дейін білмейтін құбылыстардың құпиясын к&рсетіп 
таңдандырғанда &зіңнен-&зің физик болғың келіп 
кететін.

Қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін 
Тұрсынхан Шәлдибекова тәтейіміз ше? Ол кісі келе 
жатқанда ауылдың үлкендерінің &зі бұрылып сәлем 
береді. Неге десең, білімі мен білігі  сесін ұлғайтып, 
тілге шешендігі  мысын зорайтып, &з ісіне деген 
адалдығы мен жауапкершілігі абыройын асқақтатып, 
турашылдығы мен шыншылдығы ар-ожданын асы-
рып тұратын.

Есбосын Оспанбеков ағайымыздың  бір 
&зі он маманға татитын әмбебап, сегіз қырлы 
бір сырлы, ерекше дарынды еді.  ?зі – геогра-
фия маманы. Ал енді қолына түскен кез келген 
музыкалық аспапта ойнай беретіндігі, керемет 
даусымен ән шырқайтындығы, қалам алса, &лең 
де шығаратындығы, қарындаш ұстаса, сурет те 
салатындығы &з алдына, оның спорттың қай түрінен 
болса да шебер екендігін бүкіл облыс білетін.  6лгі 

мектеп хорын да, оқушылардың ұлт-аспаптар 
оркестрін де сол ұстаз  ұйымдастырған еді. 

Химия пәнінің мұғалімі Марс ағайды, дене 
шынықтыру пәнінен  сабақ беріп қана қоймай, бүкіл 
ауыл баласын спортқа баулыған Рысбай  Молдабаев 
ағайды, география пәнінің мұғалімі Ықылас Жәутіков 
ағайды, басқа да ұлағатты ұстаздарымызды  ойға ал-
сам, айтарым таусылмайтындай. Солардың білімділігі 
мен біліктілігі сан баланың болашағына жол ашты. 
Сол ұстаздар сабақ берген оқушылар арасынан 
филолог- ғалымдар да, аты мәлім ақындар да, қаламы 
жүйрік журналистер де, алашқа белгілі актерлер де, 
қоғам және мемлекет  қайраткерлері де шықты.

Сен сол мектепте білімге де, &нерге де, спортқа да 
құштар болып &те жақсы оқыдың.

Сондықтан да сенің бойыңда әлі күнге білуге 
 деген құштарлық, &нерге деген іңкәрлік, спортқа 
деген сүйіспеншілік толастамай келеді, Жанболат!

Бәрін айт та, бірін айт, «Отан отбасынан 
 басталады» деген мәтел 6кебай аға отбасына д&п 
айтылған. 6кебай аға кәсіби қызметі бойынша орман 
шаруашылығында &мір бойы еңбек етті. Ел басына 
түскен бар қиыншылықты да, қызықты да к&рді. 
Еліне құлай берілгендік, мемлекеттік іске деген 
жауапкершілік әр еңбегінің  нәтижесінен к&рінетін. 

Айналасына сабырлылықтың қарапайым-
дылықтың, кісіліктің, адамгершіліктің шуағын 
 шашып жүретін ағамыздың әжептәуір ақындығы да 
бар болатын,  аудандық, облыстық республикалық 
 басылымдарда &леңдері шыққанда бүкіл ауыл 
қуанатын. Пошташы Жеделхан апа елден бұрын 
оқып, газетті к&теріп алып, &зінің &леңі жарық 
к&ргендей қуанып, әр үйден сүйінші сұрап жүретін. 
Бірақ 6кебай аға «мен ақынмын, менің &леңім 
республикалық басылымдарда жарық к&рді» деп 
к&кірегін керген емес.  Ол кісінің орнына ауыл 
мақтанатын. ?йткені 6кебай аға еліне сүйкімді жан 
еді. Қарқара жайлауының, Мыңжылқы тауларының 
ол кісі араламаған сай-саласы, қырат-қырқасы, 
шатқалдары мен қапсалдары қалмаған шығар. 
Сондай сұлу табиғаттың ортасында жүргендіктен 
де  ол кісінің  сұлулыққа құштарлығы, әдемілікке 
аусарлығы елден ерекше болатын. 

«6кеге қарап ұл &сер» деген рас. 6кебай ағадан 
&неге к&ріп &скен ұлдардың бәрі осал болған жоқ. 
Біздің ауылдан тұңғыш Жоғарғы Кеңеске депутат 
болған Жангелді аға, ауылдан шыққан тұңғыш гене-
рал-майор Мұхтар аға да, ауылдан шыққан алғашқы 
кәсіпкер Марат та  сол 6кебай аға мен жаны жомарт, 
к&ңілі кең, пейілі асқақ, алтын құрсақты Нұрипа 
анамыздың  тәрбиесін ана сүтінің уызынан, әке 
күшінің тегінен  алған болатын.

Сондықтан да сенің де бойыңда мемлекетшілдік 
сана, ұлттық рух, қайраткерлік қуат  тулайды, 
 Жанболат! 

Мектептен қанат қағып, болашаққа жол тартқан 
сәтіңнен бүгінге  дейінгі жүріп &ткен жолыңды 
тізіп, қай жерде қандай қызмет атқарғаныңды, 
қай  мекемеде қандай басшы болғаныңды айтып, 
адал атқарған қызметтеріңнің арқасында алған 
атақтарыңды я кеудеңе таққан медаль, ордендеріңді 
санамалап шықсам, меніңше артық болмас еді, 
бірақ сен мансап үшін я болмаса атақ үшін  &мір 
сүріп жүрген жан емессің. Сен ұлтыңның болашағы,  
еліңнің ертеңі, мемлекетіңнің келешегі үшін ерінбей 
еңбек етіп келе жатқан адамдығы асқақ, кісілігі биік, 
азаматтығы зор қайраткер тұлғасың. 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ

АНБОЛАТҚА ХАТ

Ж Оқан қария, оң тарапында Сарыбас қария... бәрі де 
бір-бір тұлға еді. Торқалы той, топырақты &лімде 
солар бастаған ақ қалпағы асқар таумен таласқан, 
сақалына самал кіріп адасқан, бірлігі мен ынтымағы 
жарасқан, шежіре айтса, түн сейіліп таң атқан,  бір-
бірінің пікірімен санасқан қарттар жұптары жазыл-
май бірге жүретұғын. Ауыл баласын алаламай, бәрін 
де &зінің перзентіндей айналып-толғанатын, &з бала-
сындай жұмсақ тілмен жұмсап та қоятын. Бәрі бе бір 
әке, бір шешеден туғандай бірін-бірі қас-қабағынан 
танып, бірінің жоғын бірі іздеп, қолындағы бары-
мен б&лісіп татулықтың, бірліктің, ынтымақтың 
&негесін к&рсететін. Олардың әрқайсысы елдіктің 
жаршысы секілді с&йлеуші еді. 

Сен қаршадайыңнан сол қарттардың 
тағылымын к&ріп &стің. Сондықтан да сенің 
жүрегіңде  солар арқылы сіңген елге деген 
сүйіспеншілік сезімі    лүпіл қағып тұрады, 

Жанболат! 
Татулық, ынтымақ демекші... Қарқара 

&зені жақта, біздің үйдің артындағы бір 
үйден кейін Ж&ргенбай атаның бір ұлы 

– Нүсіпбай әке, алдымыздағы бір үйден 
соң үлкен ұлы Жақыпбай ата, осы қатарда 
ауылдың шығысында, ең шетінде 6кебай 
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Отағасы өмірден өтті. Таяуда. 
Фәниден бақиға озу заңдылық 
дегенмен, тас түскен жеріне ауыр, 
орны толмас қасірет. Марқұмды 
көзі тірісінде көріп-білмесек 
те, газеттерден қаралы хабар 
оқығанда артында қалған зайыбы 
мен ұлына қаншалық ауыр 
соққанын жан жүрегімізбен сезіндік, 
ұқтық, қайғыларына сырттай болса 
да, іштей ортақтасып, Жаратқан 
иеден сабыр, төзім, шапқат тіледік. 
Басқадай не амал. Сексен екісінде 
дүние салған отағасының өзін 
білмесек те, оның құдай 
қосқан қосағын еңбекке 
араласқаннан бастап 
мінсіз атқарған (бұған 
алда аз-кем ораламыз) 
құзырлы қызметі арқылы 
және біраз жыл бір үйде 
тұрып, ара-тұра көріп жүретін 
көрші ретінде білетінмін. Ол 
сол шақтардың өзінде танымал 
қайраткер болатын. Анда-санда 
бізден кейінгі подъезге жасы келген 
кейуананы қолтықтап, кіріп не шығып 
бара жатқанын байқайтынбыз 
(анасы болар деуші едік, сөйтсек, 
әжесі екенін соңыра білдік). Қимылы 
ширақ, түсі игі жас қызбен аулада 
ұшырасқанда бас изеп амандасудан 
аспайтынбыз. Анда-санда қоржын-
қапшықтарын көтерген әлдебір 
бейтаныс жандар біз тұратын бесінші 
қабатқа көтеріліп, пәтердің түймесін 
басатын да, қателескендеріне кешірім 
өтініп, жөн сұрайтын. Оларға іздеген 
адамдарының келесі подъездегі дәл 
осындай бесінші қабатта тұратынын 
айтып, келесі жолы да солардай 
«адасып келгендерге» бірден бағыт 
сілтеп жіберетін болдық.

«Тіл – жүректің елшісі, жүректен шыққан сөз жүректерге жол табады» деген  даналықты халқымыз 
бекер айтпаса керек. Тіл – ұлттың жаны, болмысы, рухани қазынасы оның бет-бейнесі, өткені мен бүгіні 
және болашағы. Ең бастысы, тіл – сөйлеу және қарым-қатынас  құралы, ол өзіне тән грамматикалық 
құрылымы бар сана құбылысы. Тіл адамдардың оны дұрыс қолдануы, яғни шұбарламай сөйлеуі 
арқасында тыныстайды. 

Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық 
кітапханаға Әлеуметтік инновациялар және технологиялар орталығы 
халқымыздың тарихы мен мәдениетіне қатысты ерекше балаларға 
арналған арнайы кітаптарды сыйға тартты. 

Айттық қой, к&зі тірісінде к&ріп-
білмеген отағасының отбасы мүшелері мен 
жақын-жуық, тума-туыс, дос-жарандарына 
бағыштаған лебізімізді осылай бастауға тура 
келіп отыр, ағайын. Ал, енді...

Бұл отағасы кім болды екен деп отырған 
боларсыз, әрине. Қысқа қайырып айтсақ, 
еңбегі сіңген құрылысшы, айтулы маман, 
жаны игі жайсаң, абзал әке. Адам! Ол жайлы 
әзірге білетінім осы тектес қасаңдау мәлімет-
деректер. Ал, кісілігі к�лдей, құрметті, сый-
лы, ізгі жанды жаратылыс иесі болғанын, 
басқасын қойғанда, жансыз бейне – суреттегі 
батыр тұлғалы бітім-болмыс, кескін-келбет 
айтып тұрғандай.

Туған жері – Түркістан топырағы. Қожа 
Ахмет Ясауи, Арыстан баб кесенелерінің 
ғажап к�рінісіне таңырқай жүріп ержетіпті. 
Орта мектептен соң, 1964 жылы Қазақ 
политехникалық институтын бітіріп, инженер-
құрылысшы мамандығын алады. Алғашқы 
еңбек жолын Солтүстік Қазақстан облысында 
құрылыс шебері болып бастайды. Онан соң 
Алматыға ауысып, «Алматышахтпромстрой» 
тресінде аға инженер, «Казгидротехместпром» 
жобалау институтында б�лім бастығы, «Каз-
гипроград» бас жобалау институтында бас 
инженердің орынбасары сияқты лауазымдар 
атқарады. Құрылыстың сапалы, мықты  болуы 
жобаға тәуелді. Осы орайда білікті маман 
Сайлаубек Еділбаев қызмет сатысында одан 
әрі �рлеп, Қазақ КСР құрылыс басқармасы 
т�рағасының орынбасары, «Казоргтехстрой» 
институтының б�лім бастығы, бас инженер 
қызметіне жоғарылайды.

Сондай-ақ бұлармен шектеліп қалмай, 
құрылыс индустриясы ғылыми-техникалық 
қоғам басқармасының т�рағасы, Қазақ 
КСР құрылыс материалдары министрлігінде 
күрделі Құрылыс басқармасы бастығының 
орынбасары болады. Жүктелген қай міндетті 
де мінсіз атқарып, алғыс-абыройға б�ленеді, 
айтулы марапаттарға ие болады. Ғұмырынша 
асып-тасу, менменсу, �сек-аяң, ғайбат-жала, 
іштарлық, қызғаныш, күншілдік секілді 
нақұрыстықтардан ада, ақырын жүріп, анық 
басудан танбаған Сайлаубек Еділбаев 2002 
жылы зейнетке шығып, к�рер жарық, татар 
дәм-тұзы таусылғанша азаматтық арына кір 
келтірмей, тазалықты ту етіп �тті. Рухы шат 
болсын! 

Енді Сайлаубек жайлы к&ңіл айту, 
жұбату с&зімізді осымен шегере тұрып, оның 
бір кезде біраз уақыт бір үйде менімен к&рші 
тұрған – жарқосағы кім екеніне ойысайық.

Одан алдын, отағасының &зін білмесем 
де, суық хабарды газеттен оқыған сәтте 
қандай күй кешкенімді жоғарыда аз-кем 
баян еткенімді қайталап еске салу артық 
еместей. 6рі, осы жолдардың хатқа түсуіне 
себеп-салдар сол болғандықтан десек те.

Телефон арқылы бұрынғы к&ршімнің 

басына түскен қиындық жайлы хабарлаған 
ғазиз жанның «олай болса, үйіне барып, 
к&ңіл айтсаңыз болғандай екен» деген 
лебізінен кейін, міне, Сайлаубектің от-
басына келіп отырған жайым бар. Үйде 
әлгі мені осында келуге үндеген тілектес, 
ниеттес дос және Сайлаубектің зайы-
бы, мен үшеуміз. Қол жайып, құран оқу, 
жұбату жоралғыларынан соң, отыз жыл-
дан аса бір шаңырақ астында ғұмыр кеш-
кен, қымбаттысынан айырылған (баяғы) 
к&ршімнің к&ңілін аулау ниетпен &ткен-
кеткенді с&з ете отырып, анадай жерде 
жатқан су жаңа кітапқа назарым ауды. Соны 
байқасымен (бұрынғы) к&ршім әспеттеп 
басылған кітапты алды да: «Е, бұл бұдан екі 
жылдай бұрын &з отбасымыз, туған-туыс, 
құда-жекжат дегендей, к&з к&ргендер үшін 
шығарған дүние ғой, негізінен әке-шешем, 
ата-бабаларым, нағашы жұрт, &зім жайлы 
баяндаулар. Мен мына жалған дүниенің 
қиындығын к&п к&ріп, қызығын аз к&рген 
әке-шешемнің жалғыз перзентімін. 6кем 
41, шешем 62 жасында қайтыс болды. 
Екеуінің бар үміт, сүйеніш-тірегі мен едім. 
Жасым қырықтан асқанда Сайлаубекпен 
тұрмыс құрып, қазір ержеткен ұлымыз бар. 
Түркиядан оқып келіп, жұмыс істеп жүр. 
Сәкең ұлын үйлендіріп, немере сүйсем 
деген арманына жетпей кетті (мен с&зін 
б&ліп, «ол нәсіп енді сізге бұйырсын, соған 
біз де куә болайық» дедім, ол «әумин» 
деді). Ұлым әкесін іздейді, &лгеніне  сенбей 
жүр. Жасым жетпістен асқан зейнеткер 
 болсам да, &з әкемді мен де іздеймін ғой 
осы күнге дейін. Ұлым да, қызым да,  барым 
да, нарым да &зіңсің деп отырушы еді 
ол маған. Мына кітапты «С&нбейді әке, 
шырағың!» деп атағаным сондықтан. Енді 
алдағы ғұмырымда бұл атау да, кітап та 
ұлым екеумізге ортақ. Жазмыш солай екен, 
қайтейін» деді күрсініп.

Бұл аралықта кітапты жай парақтап 
отырған менің бір с&йлемге кездейсоқ 
к&зім түсті де: «Алматыдағы Ардагерлер үйі 
мен 6леуметтік тұрғын үйдің ашылғаны 
сідің арқаңыз екен. Бас мердігер Евгений 
Хрюкин Ардагерлер үйі салынып біткенше 
күн демей, түн демей сізбен бірге болғанын 
айтады. Осы рас па?» дедім.

– 6рине, рас. Ташкент пен Киевтегі 
Қазақстан елшілігінде бес жыл кеңесші 
боп істеген соң, туған елге оралдым. 
Мұнда маған қалалық Еңбек пен әлеу-
м е т т і к  қ а м с ы з д а н д ы р у  б а с қ а р м а с ы 
бастығының орынбасары қызметін ұсынды. 
Ризашылықпен қабылдадым.  Менің 
міндетіме мүгедектер мен к&п балалы, 
әлеуметтік жағдайы т&мен отбасыларға 
қолдау к&рсету, әлеуметтік мекемелер және 
қоғамдық ұйымдармен жұмыс істеу жатады 
екен. Оларды айту қазір оңай болғанмен, ол 

кезде оңай емес-ті. Сан рет тағдыры қиын 
адамдармен кездесуге тура келді, – деді.

Ал, енді қымбатты оқырман, осылай 
деген ханым – Қазақ университетін 
бітірер-бітірместе ерік-жігер, зерек-
тігімен к&зге түсіп, кейін Комсомол, 
партия органдарында жауапты лауазым-
дар атқарып, халықтың іскер, кішіпейіл, 
қалаулы қызына айналған болашақ қоғам 
және мемлекет қайраткері, бұрынғы 
к&ршімнің аты-ж&нін айтар кез келді-ау 
деймін, ә!?

6сен Беспаева! Иә, иә! Бұған дейінгі 
түс ін іг імде  ес імі  6сен емес,  6сем, 
баспас&здерде солай жазылатын секілді еді, 
с&йтсем, 6сен аталуының да &зіндік тарихы 
бар екен. Атқарған қызмет орындарының 

бәрі болмаса да, кейбірін атасақ, ком-
сомол комитетінде лектор, қазіргі 

Жетісу аудандық комсомол 
комитетінің бірінші хатшы, 
Алмалы аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшы-
сы, Бостандық (бұрынғы 

Калинин) аудандық атқару 
комитетінің т&рағасы, Шым-

кент облыстық партия комитетінің 
хатшысы, Алматы қалалық атқару 

– Бұлар басқармаға сіз келген соң жүзеге 
асқан шаралар ғой?

– Негізінде солай, бірақ, барлығын 
жалғыз мен жасадым демеймін, ұжымның 
арқасы. Мен бастама к&теріп, бәрі түгел 
жүзеге асқанша тыным таппай жүгіргенімді 
ондағылар жақсы біледі.

– Бәрекелді. Президент к&ріп, риза 
бопты. Басқа да басшылар оң пікір білдірген 
шығар?

– Ол жағын қайдам, бірақ, Ардагерлер 
үйі мен 6леуметтік тұрғын үй жұмысын 
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 
мен  вице-премьер Бірғаным 6йтімова, 
6леуметтік қамсыздандыру министрі  Тамара 
Дүйсенова жоғары бағалады. Мен үшін ең бас-
тысы, сол жұмыстардың игілігін жұртшылық 
қазірге дейін к&ріп келе жатқаны.

Міне, қысқа уақыт кездесу үстіндегі 
қысқа әңгімеден осындай нақты іс-шаралар 
жайлы біліп, 6сеннің әсем қырларына 
қанықтық. Бәрінен де, осынау әңгіме, ой-
пікірлердің ғибраты қандай десейші, шіркін! 
Пах!

Басқа түскен қайғы-қасірет жанашыр-
лардың демеуімен сейіліп, жеңілдейді дейді 
ғой. Кім білсін? Бас иесінен айырылғанына 
екі аптадан енді асқан 6сенге жұбату 

Жарқ етіп, жасындай,
Қызуы басылмай.
Нысанаға дәл тиіп,
Я күйдіріп, я күйіп,
Иілместі иетін.
Ел шетіне жау келсе,
К&к сүңгіні қолға алып,
Махамбетше толғанып,
Исатайша ақырып,
Ата аруағын шақырып,
Ата жауды жапырып,
?ліктерін үйетін, –
Фариза-қыз,
Қайдасың, қазір!
Бір айтқаны салмақты,
Ойланатын жан-жақты,
Іліп алса, қармақты,
Алып жайын болса да,
Азуын жұлып алатын.
Т&гіп-т&гіп жан жырды,
Сермеп-сермеп қанатын,
Ұшып бұлтқа қонатын,
Жыр киесі – Фариза, –
Қайдасың, қазір!
Шатырлап найзағай,
Ағып түсетін.
Қарсы келсе, Жалмауыз,
Қағып түсетін.
Жарапазан айтып, бас ауыртпайтын,
Денесіне с&з-жебе дарытпайтын,
Бар мен жоқты салмақтап байыптайтын,
Қара бастың қамына – жанықпайтын, –
Ей, Фариза-қыз, қайдасың, қазір!
Сағындым Сізді ...

Марат М<ЖИТОВ

 «Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, 
жасап келе жатқан халықтың баяғысын да, 
бүгінгісін де, болашағын да танытатын, сол 
халықтың мәңгілігінің &зекті мәселесі. Ана 
тілін тек &гей ұлдары ғана менсінбейді, &гей 
ұлдары ғана аяққа басады» деп заңғар жазушы 
Ғ.Мүсірепов айтқандай, елдің болашағын, 
тілдің құндылығын сақтау баршамыздың басты 
міндетіміз. 

?з тілін құрметтемеген ұлт бойындағы 
бар асыл қасиетінен айырылады. Себебі &з 

тіліңді қастерлеп, ұлықтасаң ғана, елің мен 
жеріңе  деген патриоттық сезімің арта түседі. 
Мемлекеттік тілдің мәртебесі – ел мәртебесі 
екенін жадымыздан шығармауымыз керек. 
Біздің еліміз тәуелсіздік алғалы бері т&л тіліміз 
мемлекеттік мәртебеге ие болып, қолданыс &рісі 
кеңейді. 

Қоғамымызда қазақ тілін дамыту және оның 
мемлекеттік дәрежесін нығайту бүгінгі таңдағы 
негізі шаралардың бірі.

Қазіргі жаһандану кезеңінде еліміздің 

ақпараттық, жүйелік кеңістігін әлемдік 
стандарттарға сай кеңейте отырып, мемлекеттік 
тілді ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бір нысаны 
ретінде жетілдіруді және қорғауды қамтамасыз 
еткеніміз абзал. ?йткені &з тілінде жетік 
с&йлейтін ұлт қана &зге елдермен керегесі 
кең, терезесі тең, бәсекеге қабілетті мемлекет 
бола алады. ?з тілің – бірлік үшін, &зге тіл 
–тірлік үшін дегендей, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті Қазақстандағы 
ең жетекші жоғары оқу орны болғандықтан, 
жастарды ана тілін қастерлеп, құрметтеуге, 
сонымен қатар &зге тілді меңгеруге к&птеген 
жобалар ұсынып, олардың қызығушылықтарын 
арттыруда. Біздің Халықаралық қатынастар 
факультетінде де жылдан-жылға студенттердің 
кәсіби дамуына, &здерін жан-жақты же тіл-

діруіне, шет тілдерді озық меңгеріп, үйренуіне 
біршама жағдайлар жасалған. Биылғы жылы 
Халықаралық қатынастар факультетінің 
құрылғанына 25 жыл толуына және халық-
аралық дәрежедегі заңгерлерді тәрбиелеп, шы-
ғаратын Халықаралық құқық кафедрасының 
ашылғанына 30 жыл толуына байланысты 
к&птеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Басым 
к&пшілігін мемлекеттік тілімізді халықаралық 
деңгейге шығару аясында &ткізілген іс-шаралар 
құрайды. Аталмыш іс-шаралар студенттеріміздің 
бойындағы үш тілділікті дамыту, кәсіби 
біліктілігін жетілдіру үшін ұйымдастырылған 
болатын. Болашақ жастарға &з ана тіліңді 
құрметтеп &зге тілді меңгеру келешекте к&птеген 
мүмкіндіктерге жол ашатынын атап &ткенді ж&н 
к&рдік. Біз оқытушылар қауымы жастарды 

еліне елеулі, халқына қалаулы, адал, білімді, 
еңбексүйгіш, ана тілін құрметтейтін, абыройын 
кірлетпейтін, жан-жақты жасампаз тұлға ретінде 
қалыптасуы үшін бар білгенімізді үйретіп, 
тәжірибемізбен б&лісуге әрқашанда дайынбыз. 
Тіл – ұлттың сүйенетін тамыры, сыйынатын 
тәңірі болғандықтан, &з ана тілімізді дұрыс 
қолдану мемлекеттік тіліміздің халықаралық 
деңгейге к&терілуіне, еліміздің дамуына бір 
қадам жақындата түседі.

Л.НЫСАНБЕКОВА,
Халықаралық құқық 

кафедрасының PHD докторы
Ж.ҮМБЕТБАЕВА,

Халықаралық құқық
мамандығының аға оқытушысы

Мемлекеттік тілдің мәртебесі – ел мәртебесі
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с&зімізді айтып болдық-ау деген  шамада 
қайтуға жиналдық. Оқып бітісімен кері 
қайтаруға уәде беріп, марқұм күйеуі 
 Сайлаубек Еділбаев екеуі шығарған кітапты 
ала шықтым. ?зім жарты ғасырдан астам 
қызмет еткен «Мәдениет және тұрмыс» 
журналында ертеректе «Кітап – қазына» 
деген айдар болушы еді. Мына кітап дәл 
сол! Қазына!

О, онда не жоқ дейсіз! Бәрін қамту 
мүмкін емес. Бір-екеуін ауызға алайық. 
6сен Беспаеваны Алматы қалалық атқару 
комитеті председателінің орынбасары 
болмысымен аяқастынан туындаған 
мемлекеттік деңгейдегі тағы бір мәселе 
күні-түні мазалап, к&кейінен кетпей қояды. 
?ткен жылға дейін бұрынғыша аталып 
келген Халықаралық 1 мамыр мерекесі 
Совет Одағы тарауына  байланысты биыл 
 аталмайын деп тұр. Бұрында үйреніп қалған 
халық бұл күнді асыға күтетіні белгілі. 
Биыл ше, қалай болмақ? 6сен қадірлі 
ақсақалдар мен зиялы қауым &кілдері 
атынан  Президентке хат жазып, 1 мамыр 
мерекесін «Қазақстан халқының бірлігі 
күні» ретінде атауды ұсынады. 6рине, 
қызметтес серіктерімен, басшылармен 
ақылдасып. Оларды басқа облыстардағы 
әріптестері қолдайды. Қаншалықты қиын 
болса да, Н.Назарбаев Жарлыққа қол 
қояды. Мереке тойланады. Барша теле-
арнадан к&рсетіледі. Бұрынғы одақтас 
к&рші респуб ликаларда түске де кірмеген 
мереке, с&йтіп, бізде тұңғыш рет «Қазақстан 
халқының бірлігі күні» ретінде аталып &теді. 
Содан бері жыл сайын аталатын мерекеге 
айналды.

«Осынау мемлекеттік маңызы зор шараға 
бастамашы болғанымды мақтан етемін» 
дейді 6сен.

Басқаларды қайдам, ал, мен &з басым 
қазіргі шақтағы 1 май мерекесінің біздің 
жаңа дәуір, жаңа қоғамға 6сеннің баста-
масымен қайта оралып, мәңгі орныққанын 
білмейді екенмін.

Отбасымыз, жақын-жуықтар үшін 
шығардық дейтін кітапта осындай елең 
еткізердей дерек-дәйек, мәліметтер, алуан 
тағдыр, үрім-бұтақ, ата-ана, ет жақындары, 
бауырларының бастарынан &ткен қиындық, 
қуғын-сүргін, т&гілген қан, к&з жасы, 
 соларды жеңе білген, үстем болған мерей, 
бәрі бар. Бәрі!..

Ал, қымбатты 6сен... сіз болсаңыз осын-
дай жауһарды отбасылық кітап дейсіз. 
Қайдағы?! Олай болса, біле жүргейсіз. 
«С&нбейді әке, шырағың!» – барша қауымға 
қажет, қазына кітап. Қазына!

Зәкір АСАБАЕВ, 
жазушы, халықаралық

«Алаш» сыйлығының иегері

Оның ішінде қазақ тілі және 
орыс т іл інде  инновациялық 4 
кітап бар. Кітапта қазақ халқының 
аңыз, ертегілеріне қатысты құнды 
мәліметтер қамтылған.  

Кітапта «Зере әженің әңгімелері» 
деген атпен берілген «Ұлы Тәңірі 
 туралы аңыз», «Ұлы Ақ ана Ұмай 
 туралы ертегі», «От-Ана  туралы 
ертегі», «Құдай жер-су ана  туралы 
а ң ы з » ,  « Ж е р  а с т ы  х и к а я с ы » 
баяндалған. Тарихи мұралар ерекше 
білімді қажет ететін балалардың 
таным-түсінігіне сай жеңіл тілмен 
жеткізілген. 

6 л е у м е т т і к  и н н о в а ц и я л а р 
және технологиялар орталығының 
 жетек шісі Нурия Литвинова кітапты 
&з  қо лымен тарту етіп, заманауи 
кітап басу ісінің озық тәжірибесімен 
б&лісті. 

Келелі  кездесуге  к ітапхана 
қызметкерлері мен АҚШ елшілігінің 

&кілдеріде қатысып &з ойларын ортаға 
салды. Зағип және нашар к&ретін 
азаматтарға арналған республи-
калық кітапхана директоры Асхат 
Байұзақов арнайы к&мекті қажет 
ететін балаларға арналған әдеби, 
мәдени кітаптардың маңыздылығы 
туралы айтып, осындай құнды 
мұраларды жаңғыртуға атсалысқан 
азаматтарға алғысын жеткізді. 

Шара соңында кітап басып 
шығару ісін дамыту, оны оқыр манға 
жеткізу бағытында түрлі ұсыныстар 
айтылды. Зағип және нашар к&ретін 
азаматтарға арналған республикалық 
кітапхана  басшысы АҚШ Бас 
Консулдығының баспас&з, білім 
және мәдениет ж&ніндегі кеңесшісі 
Ананд  Криш наға кітапхана студия-
сында дыбыс тандырылған кітапты 
сыйға тарту етті. 

Нұркен ЖАНД<УЛЕТҰЛЫ

комитеті т&рағасының орынбасары, Ми-
нистрлер Советінің б&лім меңгерушісі 
секілді биік  лауазымдар атқарған – кәдімгі 
6сен  Беспаева. 6сен әңгімесін әрі қарай 
сабақтады: «Сан рет тағдыры қиын адам-
дармен кездесуге тура келді, – деп. – Осы 
басқармада қызмет істеген жылдарда 
әкемді жиі еске алатынмын. Оның бес 
жасқа толар-толмаста панасыз қалып, ата-
анасының мейірімін к&рмей, жетімдікпен 
&скен балалық шағы к&з алдыма келеді. 
6кем қайтыс болғаннан кейін пәтерден-
пәтерге к&шіп жүрген кезіміз, менің оқуыма 
жағдай жасау үшін анамның жар құлағы 
жастыққа тимей &мірден &ткені – бәрі к&з 
алдымда. Осылардан түйгенім, адамдарды 
әлеуметтік жақтан қорғаумен айналысатын 
ұйымдарға олардың жағдайын түсінетін, 
қиындықты &з басынан &ткерген жандарды 
жіберген дұрыс-ау деп ойлаймын. Мұқтаж 
адамдарға кісімсіп, мұрын шүйіре қарайтын 
кеудемсоқтарды жіберудің қажеті қанша?!

?з басым, шетелдерден Алматыға ора-
лып, жоғарыда аталған қызмет тізгінін 
ұстаған бойда бірден байқағаным, қарттар 
мен жүйке сырқатына ұшырағандар &те тар, 
лас, адам т&згісіз интернатта тұрады екен. 
Онда әр барған сайын к&ңілім құлазып 
қайтатынмын. Осы жағдайларды баяндап, 
қалалық әкімшілікке хат жолдадық. Ата-
ларына рақмет, олар тиісті құрылымдарға 
зерттеу және ұсыныс жасауды тапсыр-
ды. Нәтижесінде тоғыз ай ішінде жаңа 
ғимарат тұрғызылып, интернат аталатын тар 
қапастағылар жаңа үйге қоныс аударды. Бұл 
деген қарттардың тұруына барлық жағдай 
қарастырылған республикадағы бірегей 
әлеуметтік мекеме болып шықты. Онда екі 
рет келіп, риза болған Нұрсұлтан Назарбаев 
алдағы кезде интернат емес, «Ардагерлер 
үйі» деп атауды ұсынды. Мінеки, қазіргі ұлы 
Баукең, Бауыржан Момышұлы к&шесіндегі 
«Ардагерлер үйі» осылай пайда болды. Оған 
іле-шала...

Менің бастамаммен жалғызбасты қарт-
тарды ескі баспаналарының орнына жай-
лы тұрғынжаймен қамтамасыз ету үшін 
6леуметтік тұрғын үй ғимараты салынды. 
Онда тұратындар 6леуметтік т&лемдерден 
босатылып, білікті мамандардың жәрдемі, 
медициналық қызмет к&рсету шарасы 
ұйымдастырылды. Кір жуу, шаштараз, 
аяқкиім ж&ндеу, т.б. тұрмыстық қызмет 
тегін. Солайша, 6леуметтік тұрғын үй 
ғимараты да бірегей нысанға айналды. 
Тағы бір игілікті іс деп қаладағы аудандық 
әлеуметтік қамсыздандыру мекемелері 
жанынан мүгедек балаларға үйде қызмет 
к&рсететін б&лімшелер ұйымдастырылғанын 
айтуға болар еді. Бұл ата-аналар үшін 
айтарлықтай к&мек болғаны былай да 
түсінікті, әрине.

«СӨНБЕЙДІ ӘКЕ, 
ШЫРАҒЫҢ!»

Жыр киесі – 
қайдасың!

(Ақын Фариза Оңғарсынқызының рухына)

ТАҒЗЫМ

БАЛАЛАРҒА – БАЗАРЛЫҚ
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Қ . Ж ұ м а л и е в т і ң  & м і р б а я н д ы қ , 
 шы ғармашылық мерейтойының рес-
ми тиісті деңгейде аталмауы бүгінгі 
ұрпақтарының ол туралы к&п білмеуіне 
әкеліп отыр. Қазақ қоғамдық санасының 
ірілігін, әдебиетінің к&ркемдігін астамшыл 
адамдарға дәлелдеу үшін бір  кісідей-ақ 
еңбектенген ірі ғалымның мұраларын 
зерттеушілер бүгінде к&п емес. Академик 
С.Қирабаев, профессор Р.Зайкенова, 
 доцент А.Мамыровтан &згелер к&рінбейді. 
Аса қажетті шығармаларының жинағы 
тәрізді жеті том 2010 жылы ғана жарық 
к&рді.  Онда да түгел емес.  Оларды 
түгендеп, ғылыми басылым ретінде жария-
лау әлі алда, ол ең кемінде 20 томдай  болар. 
К&ркем шығармалары, аудармалары, 
естеліктері, әдеби-сын мақалалары мен 
к&семс&здері туралы әңгіме әлі жоқ. Бірақ 
Қ.Жұмалиев еңбектерін пайдаланамыз, 
содан бастау алатын ой-түрткілер табамыз, 
алайда к&біне ғалымның есімін атамай-ақ 
жазамыз. Осылай жалғасып келеді.

Ғалымның &мірбаяндық, шығарма-
шылық және ғылыми дерекнамасында 
Орал қаласының орны алаб&тен. ?нер мен 
тарихқа толы Қарат&бе ауданында дүниеге 
келіп қанаттанған. Оқу іздеген азаматтық 
сапары Орал қаласында басталып, Шым-
кентте жалғасып, Алматыда Қазақстанның 
алғашқы оқу орындарының бірі Абай 
атындағы мемлекеттік педагогикалық 
 институтында кемелденген. 

1932 жылы Қазақстан Халық ағарту 
к о м и с с а р и а т ы  К а з П И - д і  б і т і р г е н 
Қ.Жұмалиевті Орал қаласында жаңадан 
ашылған педагогикалық институтқа 
оқытушылық қызметке жіберді. Қазақ 
халқының ауыз әдебиеті мен фольклоры, 
әдебиет тарихы мен теориясынан дәріс 
оқуға кіріседі. Сол кезде оның алдын-
да қандай қиындықтардың болғанын 
шамалауға ғана болады. Оқу құралы 
ретінде ұсынатын оқулық, тіпті оқу 
құралдары да жоқ. Жағдай Оралда ғана 
емес, Алматыда да осындай.

6дебиет теориясы мен фольклор-
дан сабақ бере жүріп к&ркем әдебиетке 
айрықша к&ңіл б&леді .  «Шабуыл», 
«Қанды асу», «?мір жыры» аталған 
&леңдер жинағын шығарады. Махамбет 
&мірбаянын зерттеп, жарияланбаған 
&леңдерін жинауға кіріседі. Алда – үлгі, 
қолда – дерек, ойда айқындық жоқ. 
Күмән – к&п. 6дебиет тарихы мен ірі 
тақырыптарды қозғау үшін үлкен білім, 
парасат, тәжірибе керек екенін анық к&рді. 
Бірақ еңбек пен табандылық, батылдық 
пен сенімнің алмайтын асуы болмайды 
деген жас ұстаз к&п қиналмай-ақ, ойдағы 
істеріне кірісті. ?зін жазушымын деп 
есептей бастаған жастың сенімі, күш-
қайраты, ерік-жігері мол еді. Ең бастысы, 
Қ.Жұмалиев с&з &неріне деген ерекше 
талантын сезді және к&п ойланбай-ақ, аса 
қиын оқулық және оқу құралдарын жазуды 
қолға алды. 6дебиет тарихын жазуда алды-
мен оның даму жолдарының басты арна-
сы мен жүйелерін іздеуге кірісті. Қиын 
мәселелер қаптап кеткен соң мерзімді 
баспас&з беттеріне жазып, зиялылардан 
к&мек сұрады. Хабарласушылар болды, 
бірақ біліктілер табылмады. 

Оқу құралдарының алғашқы үлгілерін 
жазу барысында әдебиет теориясының 
қадау-қадау қағидаларын қайта қарау 
қажет болды. Бұлардың арасында қазақ 
әдебиеті мәселелерімен үйлеспейтін 
орыс оқулықтарының күмәнді жерлері 
жеткілікті еді. Тіпті теориялық ұғым (тер-
миндер мен категориялардың) атаулары 
да үндеспейтін. А.Байтұрсынұлының 
«6дебиет танытқышын» атауға да бол-
майды... 6рі ең күрделі мәселелерді қатар 
қозғап, салыстыра-салғастыра талдап 
қолдану қажет. Бұл маңызды мәселелерді 
шешу тек сонымен айналысқан ғалымға 
&мірлік жүк екенін к&рді. Жас ұстаздың 
мойнына аса қиын жұмыстар осылайша 
ілінді. 

«ХVIII-ХІХ ғасыр әдебиетінің  тарихы» 
оқулығының ұзаққа созылған тарихы 
бар. 6рине, ол бүгіндері бәріміз жақсы 
білетін кітап емес. Оқулықтың кейінгі 
басылымдары кеңестік идеологияның 
қатал нұсқаулары мен баспас&з бетіндегі 
жалтақ сындарға орай сан рет түзетіліп, 
тиісті редакциядан &тті. Мұндай әр &згеріс 
ғалымның дүниетанымын ғана емес, руха-
ни әлемін астаң-кестең қылған ұзақ тарих 
болғаны белгілі. 

Осы жылдарда бірер &леңі мен поэма-
лары «Егізбай мен Ер қожа», «Ер  Жаукен», 
т.б. рес публикалық газет-журналдар 
бетінде жария ланып, к&пшілік тарапынан 
бағаланды. Қ.Жұмалиев Орал қаласындағы 
облыстық жазушылар ұйымының бастығы 
қызметін қоса атқаруға сайланады. Енді 
әдебиет жұмыстарын ұйымдастырумен 
қатар,  басқа  да  қоғамдық қажетт і 

істерді жүргізуге тура келді. Солардың 
бірі әрі Қ.Жұмалиевтің дүниетанымы 

мен шығармашылығында &шпестей 
із қалдырғаны – Қ.Аманжолов, 

А . Ж ұ м а ғ а л и е в ,  Х . Е р ғ а л и е в , 
Ж.Тілеков, С.Сейітов, Қ.Тастай-

беков, т.б. жазушылармен қоян-
қолтық араласу  болды.

Ол кезде дүниетанымдық, 
ш ы ғ а р  м а ш ы л ы қ  і с т е р д е 
тез к&теріліп келе жатқан 
 талантты жастарды ойлан-
дыратын заманауи сұрақтар 
аз болмайтын. Олардың к&бі 

теорияға  барып тірелетіндіктен, 
тұшымды жауапты институт 

оқытушысы, әдебиет  теориясынан 
сабақ беретін Қ.Жұмалиевтен 

күтетін. Ғалым дүниеден &ткенде небір 
сезімдерге толы мақалалар мен естеліктер 
жазған да  осылар.

Кездесулер кезіндегі пікірталастар мен 
даулар кейін к&п ойларға, ізденістерге 
 бастады. Махамбет &мірбаяны, «Исатай-
Махамбет», Кенесары к&терілісі туралы 
материалдар жинап, жариялайды. Мұның 
бәрі қазақ әдебиетінің тарихын жазу, 
теориясын жасау үстінде қолға алынды. 
Теория мен тарих туралы ой-толғамдарға 
Мәскеу бейтараптық танытқандай 
к&рінгенмен, елеусіздеу ескертпелер аста-
рында &туге ауыр тосқауылдар к&бейеді. 
Жоғарыдан нұсқау, кеңестер к&рінген 

респуб ликаларда к&ріне бастаған 
бостандық, тәуелсіздік жолындағы 
күрес тарихын қозғайтын зерттеулерді, 
ашықтан-ашық тұншықтыруға кірісті. 
Осы орайда азаттық пен тәуелсіздік 
жолындағы күрес тарихы туралы мақала, 
еңбектер жазған ғалымдарға «ұлтшыл», 
«Кеңес Одағы құрамындағы азат ұлттар 
достығына от жағады» деген тәрізді 
байбалам салған оппоненттер пікірлерін 
қолданады. 

Осы айыптаулар қабаттаса келіп 
Қ.Жұмалиев, 1951 жылы абақтыға 
 жабылады. «Қудалауға қатысты» кейінгі 
қ у ы н у - ш а ғ ы м  а р ы з д а р   б о й ы н ш а 
 жазасын он жылға азайтып, Алма-
тыдан Қарағандыға жер аударылады. 
1953 жылы «халық жауы» ретінде қайта 
ұсталып, 25 жылға сотталады. Тағы да 
«қуыну арыздары» бойынша қылмыстық 
деректерінің жоқтығынан 1956 жылы 
ақталады. 

Қажым Жұмалиев – М.6уезовтің 
қанаттас әріптесі, қазақ фольклоры 
мен ауыз әдебиетінің ірі маманы. Қазақ 
әдебиетінің тарихынан Ұлы Абай мен 
Махамбет шығармаларына маңызды зерт-
теулер жасаған, әдебиет теориясы туралы 
Кеңес Одағына біріккен халықтар арасын-
да алғашқылардың бірі болып «6дебиет 
теориясы» оқулығы мен оқу құралдарын 
жазған (1935 ж. бастап), жүйелі зерттеу-
лер мен монографиялар жариялаған, 

 ҒЫЛЫМИ ОРТА 
ҚҰБЫЛЫСТАРЫ Ж<НЕ КЕҢЕС 

ҮКІМЕТІ ҚАҒИДАЛАРЫ 
 
Шынында шындық жеңеді, – деді ел. 

Солай тәрізді еді, бірақ... 
Отаршыл Кеңес үкіметінің жап қан 

ж&нсіз жазасы мен «халық жауы» атағының 
к е с і р і  ғ а л ы м н ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
&мірбаянына &шпестей болып жабы-
сты. Бұл туралы сәл кейінірек айтамыз. 
Ал қазір, бүгінгі таңда Қ.Жұмалиевті 
түнек түрмеге қамаған Кеңес үкіметі 
айыптау ларының ж&нсіз екені анықталды. 
 Ендеше, қазақ еліне бір кісідей-ақ еңбек 
сіңірген ірі ғалымның мерейтойларына 
деген самарқаулық, енжарлықтың себебі 
бар ма? Бар. Болғанда қандай. Ұлы ұстаз 
қасіретінің басты пәлелі кеселі сонда. 

Бұл Қ.Жұмалиевтің емес, бәріміздің, 
ә с і р е с е  ә д е б и е т т а н у ш ы л а р д ы ң , 
ұстаздардың қасіреті болуға тиіс. Соның 
кеселді белгілері к&ріне бастады. Мұны 
Кеңес үкіметінің кесір саясатынан к&руші 
едік. Енді отаршыл үкімет астамшыл 
ниетінің жазасына ұшырады. 

. . .Қажым Жұмалиевке егемендік 
алған жылдан бері тиісті құрмет к&рсетіп 
келеміз, – деп айтқымыз-ақ келеді. 
Бірақ мұнда бір түсініксіз самарқаулық 
бар, ықылассыздық байқалады. Осы бір 
жайдың қазіргі жастарға ғана емес кейбір 
үлкендерге, тіпті ғалымдарға да әсері 
бардай. Осы мәселе туралы академик 
С.Қирабаев кезінде айтқан: «Қ.Жұмалиев 
әдебиетіміздің бастауын кейінге тартты» 
деген с&з үлкеннің де, кішінің де  аузында 
жүр. «Толыққанды авторлық әдебиет 
критерийлеріне жауап беретін &кілдер 
қазақ жұртында ХVIII ғасырдан к&ріне 
бастады» деген пікірді айтқан бір ғана 
Жұмалиев емес. Мұны Бұқардан бастайық 
деген әңгімені Мұхаң да айтқан. Бұл 
мәселеде Қажым Жұмалиев 6уезовпен 
ақылдасып келісімге келген. Қазақ 
әдебиеті тарихын Бұқардан бастау керегін 
Қажекеңе Мұхтардың &зі айтқан. Бұл 
шындығында, Мұхтар 6уезовтің концеп-
циясы болатын.

Қажым Жұмалиев қазақ әдебиеті 
тарихының басы ХVШ ғасырдан, Бұқардан 
басталады деген пікірді сол кездегі бар 
 дерек к&здерге сүйеніп айтты» (Мамыров 
А. Академик Қажым Жұмалиев архивінен,-
Тараз: «Қарахан» РБО, 2017. –Б.14.). Ака-
демик ғалымның осы пікірлерін біле тұра 
ғалымға деген к&зқарас оңалмай-ақ қойды. 
Биліктегілердің бейжай к&қарастары, 
кейбір атақты ғалымдардың сызданған 
с&здеріндегі сыздар к&пшілікті, әсіресе 
ғылымға енді ғана қадам басқан жастарды 
үрейлендірді. 

«Қажым Жұмалиевтің кім екенін ин-
тернет пен алуан түрлі қызықтарға алаң 
бүгінгі ұрпақ біле ме, ойланып к&ргендері 
бар ма екен?» деп ойлайсың осындайда. 
Ал сонда үлкендердің к&зқарасына не 
болды? Оқырман арасында аты-ж&нін 
білетін біреулер кездесер. Бірақ қазақ 
қоғамдық санасы мен мәдениетіне, оқу-
ағарту ісіне осындай еңбек сіңірген адам-
дар к&п болмас. Біздің ойымызша, егемен 
Қазақстанның болашағын ойлаушы-
лар, әсіресе оқу-тәрбие ісінің типтік оқу 
бағдарламасын жасаушылар, мұндай ерен 
еңбегі бар, бүгінде арамызда жоқ азамат-
тарды құрметтеуге міндетті!

Қажым Жұмалиевтің туғанына 110 
жыл толуы туған жері Оралда Батыс 
Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің педагогика факультетінде 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе-

ренция түрінде аталды. Бұған да шүкірлік 
етуге болады. ?йткені бұрынғыдай 
іш пыстырарлық к&шірме баяндама-
ларды тыңдататын қалыптан шыққан 
тәріздіміз. Үкіметтен ресми «ақталу туралы 
құжаттарын» алып, ғылыми ортаға алып-
ұшып оралғанда к&птеген әріптестері мен 
замандастарынан жылылық, ілтипат к&ре 
алмады. Мұның түрлі себептері болуға 
тиіс. Бірерін ғана атай кетейік: Кеңес 
үкіметі «халық жауы» атаған адамға жа-
қындау қауіпті болды. «Ең дұрысы – аулақ 
жүру» деген үрдіс қалыптаса бастады... 

Кешегі қолпаштаушы таныстары 
мен кейбір әріптестерінің  бейтараптау 
 бейжай к&зқарасы ғылыми  ортаны 
сағынып келген ғалымның жанына 
 батты. Араға үнсіздік пайда болды. Осы 
үнсіздік ауыр  ойларды күні-түні қуалап 
онсыз да қиналыс үстіндегі жанды беймаза 
күйге душар қылды.Кездесуден қашып 
қырындау жүрген кешегі таныстары, 
кейін қырғи қабақтық к&рсетті. К&кіректі 
қыжылға толтырған қарым-қатынас, 
мінез-әрекеттерді билеп ауыр ойларға 
тартты да тұрды. К&ңілдегі алаң күйлердің 
жегі к&ріністері жанды қинауға айналды.

Кездесуден к&ріне жалтарған үнсіз, 
тілсіз замандастарына Қ.Жұма лиевтің 
 жауабы да оңып тұрмады. Ауыр үнсіздік енді 
шатасуға жақын шарпысуларға  айналды. 
Сансыз сұрақтар к&бейді. Толқытар  ойлар 
к&п-ақ, атақты ұстаздарының ұлттық 
рух туралы айтқандарын ұрпақтарына 
жеткізуді аманат ретінде қабылдаған еді 
ғой. Қамауда қалған кітаптар мен ба сыл -
маған қолжазбаларды ел есіне салу, ха-
лық қа жеткізу, мұқият сақтауды ескертуді 
к&здеген болатын. 

 
ҰЛТТЫҚ САНА КLТЕРІЛІСІ 

Осындай ауыр ойлармен басталған 
күнделікті күйбең тірлік, жұғымсыз әңгі-
ме лер мен ресми қарым-қатынастар, 
ж&нсіз нұсқау, сауатсыз бұйрықтар жүй-
кеге тиді. Бостандыққа шыққан соң 
маңыз ды қоғамдық жұмыстар мен ұстаз-
дық міндетке алаңсыз кірісем дегені арман 
екен. Бадырайған қателерді, ащы ойлар-
ды ашық айта алмайсың. Бастықтарға 
ұнамайды, олардың үстіндегі үлкен 
бастық тарға жетсе жоғарыға &теді. Онда 
тағы түрмеге қамалуға жол ашылады. Ол 
ту ралы ойлаудың &зі қорлық, айта алмау 
сор лылық. Тыныш жүр, айтқанға к&н 
дейтін басшылар тарихты &рескел бұрма-
лауға, &тірік айтуға, жол беруде. Маңай 
толған жүйесіз іс пен жағымпаз әрекеттер. 

Қытымыр заман күнделікті тырбаң-
дарының қорытындысы алда тұрған 
екі жолды к&рсетті. Үнсіздік және ай-
тарын айтып кету. Бірақ ішкі рухани 
әлемдегі қарсылықты қаныпезер үкіметтің 
құрығына түспестей етіп, сылап-сый-
пап, тігісін жатқызып айту қажет. Кеңес 
түрмесінен шыққандардың анық білетіні, 
билік шындық іздеген адамды тірілей 
құртатын үкіметтің үңірейген к&мейіне 
әдейі итермелейді. 

К&ресіңді түрмеде к&ргендердің білгені 
зорлықтан басқаға қабілетсіз үкімет 
&згеруге тиіс. Халық білетін шындықты 
билік те сезеді. Алайда биліктің &згеріс 
туралы естігісі келмейді. ?йткені шамасы 
жетпейді, қолынан келмейді. Қолынан 
келетіні  – зорлық.  ?згеріс  туралы 
айтқандарды түрмеге тығуға, қорлауға, 
асуға, атуға дайын. Адам &лтіруді қылмыс 
деп санамайтын билік мұны істеп келеді. 
Ендеше, біреумен жағаласпай, тыныш 
жүргеннен басқа жол к&рінбейді. Түнекті 

к&ргендердің к&бі осы жолға шықты. 
Қ.Жұмалиевтің тапқаны басқа еді. Үкімет 
&згермесе бұлар &згереді. Оның &мірлік 
ұстанымы &згелеу болатын. Ол адам ары-
на тиетін істерге жол берген қайырымсыз 
үкіметпен күресуге бекінді. Ойланды. Бір 
әдісін таппақ болды. Оңай емес үдеріс. Ең 
қиыны – алдымен, шындық туралы ойлар 
түбегейлі &згеріске ұшырауы шарт. 

 Рухани әлем қақ жарыла екіге б&лінді. 
Мақсат айқын – &згеру. ?згергенде де 
қа тыгез үкімет емес, одан небір азап пен 
сұм дық қинау к&рген сенің &згеруің ке-
рек: алдымен азаттық идеясы мен нақты 
істер шындығын &згеше айтуға жол табу; 
үкі меттің тағы қудалауына себеп болатын 
ащы шындықтар туралы ойларды &згертіп, 
«терісті – дұрыс», «ақты – қара», «қараны – 
ақ» деп жазып дәлелдеуге үйрену; үкіметтің 
қалауы &тірік болса, енді сол &тірік арқылы, 
шындықты жеткізудің тәсілін табу, т.б.

Қ.Жұмалиев кейінгі ғылыми еңбек-
терінде негізгі ойларын абайлап, астарлай 
айтуға к&шкендей к&рінеді. Басты ойлар-
ды к&ркем мазмұнға к&шіреді, бейнеле-
мек болған астарлы пікірлер мен идеялар 
интертекстік емеуіріндерге ауысатындай. 
Демек, к&ркем мазмұн &зегіндегі &зге 
ойлардың к&ркемдік кернеуін олар дан 
аңғаруға болады. Ол ойларды әріптес тері 
оқымай ма, оқыса жоғарыға жеткіз бей 
ме? Жеткізеді, әрине... Алайда олар дың 
арыздарының бәрін керісінше дәлел деуге 
де болады, бірақ оңай емес. Ғалым енді 
амалсыз соған сенді, тәуекелге бар ған 
адамның бір үміті болады емес пе? Қазақ 
әдебиеті тарихындағы ұлттық рух жо -
лын  дағы қүрес идеялары оның к&ркем 
мазмұнға к&шіре бейнелеген шығарма-
ла рына ауысты. Алайда енді мұны к&ріп, 
танығандар да абай бола бастады. Ресми 
идеологияға таба алмай отырған дерек-
тер тауып беруге болса да, оны дәлелдеу 
оңай емес еді. Осыдан бастап ғалымның 
шығармашылық ізденіс, ұлттық тарих, 
әдебиет туралы еңбектерімен жақсы таныс 
кейбір ғалымдар оның ресми идеологияға 
сыймайтындай зерттеулерін байқамаған 
болды. Екіншілері, ойлары үшін қуғын 
к&ріп сотталып, «халық жауы атанып» кел-
ген талантты ғалымды іштей құрметтеді. 
Күнделікті тіршіліктің қиқымдарына 
орай «қырғи қабақтық» к&рсеткендері 
қытымыр идеология қырсығынан амал-
сыз солай істедік қой дегенді айтты. Бұл 
пікірлерде тұсауда ұстау салқындығының 
сыздары сезіледі. 

 
ҮНСІЗДІК Ж<НЕ АҚИҚАТ

 Қ.Жұмалиевтің ғылыми еңбектері 
мен ірі мақалаларын кейбір ғалымдар к&п 
пайдаланды. Бірақ оның атын атамаса да 
айтқан ойларын сәл &згертіп, тіпті қаз-
қалпында к&шіріп алушылар болған. 

«Қазақ әдебиеті тарихының 60 жыл-
дары жарық к&рген 6 кітаптан тұратын 3 
томдығында Қ.Жұмалиевтің еңбектерін 
пайдаланушылар к&п болды» деп жазды 
ұстаздың шәкірті, профессор М.Атымов. 
Ғалымның аты-ж&ні аталмайтын еңбектері 
барлық томдардан да кездеседі. Соны 
 жауапты редакторлар, әрине, білді. Бірақ 
солай жариялауға жол берді» (К&рсетілген 
еңбек). Ғылым академиясы шығарған 
ірі еңбекте Қ.Жұмалиевтің зерттеулерін, 
басты ойларды пайдалана отырып, аты-
ж&нін атамау ғалымға ауыр тиген. Осын-
дай даулардан ақталудың 1940 жылдар-
дан бастап талайын к&рген ғалым, енді 
оларға к&ңіл аударып жауап жазуды мүлде 
азайтты. Ресми идеологияның шұқылау, 
түртпектерінен әбден запы болған ғалым 
мұндай жағдайларда &мірінде сыналған 
тәжірибесін қолданып, үнсіздік танытты. 
Бірақ үнсіздіктің адам жанын қасіретке ба-
тыратынын да анық білуші еді. Алайда мына 
жағдай мүлде басқа екен. ?зі шәкірттеріне 
к&п айтатын Диоген с&здерін «&мір кей-
де &з дегенін істеп, адамды езіп жібере 
жаздайтын кездері болатын к&рінеді» 
 деген жағдайға тап болды. Ойлана келе 
мәнсіз дауларға жауап жазып, босқа уақыт 
жоғалтқанша, қаншама ауыр болса да 
қасіретке к&нуді артық санады-ау деймін. 
Бүгінгі таңда Қ.Жұмалиевтің &мірбаяндық, 
шығар машылық мерейтойлардың ресми 
түрде мүлде аталмауы қазақ әдебиеттануы 
үшін аса ауыр &кінішті жайлардың бірі. 
К&ркем әдебиетте түрлене бейнеленетін 
тарихи шындықты іздеп &мірдің «тар жол, 
тайғақ кешулерінен» &ткенде Ұлы ұстаздың 
басты мақсаты оның &зегіне  орналасатын 
ұлттық рухты ұрпағының берік ұстанымына 
айналдыру болған. Еңбегіне, ақиқатқа, 
&зіне сенді. Біз де ақиқатқа сенеміз, 
шындықты іздеп келеміз. Алайда қазіргі 
заманда шындық жалғыз болмауға ай-
налды... Жаратқан ие табиғатына  талант 
берген, &нерлі тұлғалардың ерекше қасиеті 
– к&бінің тағдырының ерекше ауырлығы. 
Бәлкім, кейбіреулерінде сәл &згелеу 
 болатын да шығар. 

 Қ.Жұмалиевтің шығармашылығын 
&мірбаяндық деректерімен  салыстыра 
талдағанда ғұлама әріптестерінің жазған-
дарымен жұмбақтау үндестікті аңғардым. 
«?мір кейде &з дегенін істеп, адамды 
езіп жібере жаздайтын кездері бола-
тын к&рінеді» деп Ұлы ұстаз айтқандай, 
небір қиын кездер &мірінде аз болмаған. 
Бірақ шындыққа адал болған. Қазақ 
қоғамдық санасын табиғатына сай  таныту, 
к&теру үшін тынымсыз еңбектенген 
ғалымды жүйелі, мақсатты жұмысынан 
б&ліп, құлазыған к&ңілге душар қылған 
әріптестерін енді кінәлау дұрыс болмас, 
алайда шындықты айтпау да қиын.

Зинол-Ғабден БИСЕНҒАЛИ, 
профессор, филология 
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және ҮНСІЗДІК ҮНІ

Бұл баянның 
төрт құбыласы жайна-

ған бақытты жан туралы емес 
екені тақырыбында көрініп тұр. Бір 

қарағанда, Қ.Жұмалиев арманына жеткен 
жан. Ұлттық Ғылым академиясының алғашқы 

академиктерінің бірі, аса ірі ғалым, саналы 
өмірінің бәрін ұрпақ тәрбиелеуге арнаған ұстаз, 

ұстаздардың ұстазы – Ұлы Ұстаз. «Атақ абыройға 
ие ірі ғалым туралы бұлай жазуға бола ма екен» 
деген ойлардың қылаң беретіні де аян. Алайда 

Қ.Жұмалиевтің өмірі мен шығар машылығы 
туралы білген сайын, бұл есімге байланысты 

бүгінгі самарқаулықты көріп отырып осы 
ойларға амалсыз барасың. Сонда бұл 

не қылған қасірет деп ойлауыңыз 
мүмкін.

Ойланып қарайық.

сайын ресми идеология мен басшылар, 
әріптестері тарапынан да шұқылау үдеді. 
Олардың сындары оқырман арасында 
түрлі пікірлер туғызады. 

1938 жылы Қ.Жұмалиев Алматыға 
қоныс аударып, &зі білім алған КазПИ-ге 
әуелі оқытушы, кейін кафедра меңгерушісі 
болып орналасады. Тұрмыс жағдайы 
қалыпқа түсіп, армандаған ғылыми ортаға 
оралып, к&ңілі жайланды, шығармашылық 
жұмыстар мен ғылыми зерттеулері жоспар-
лы жүйеге түседі. Осы қуанышты шағында, 
«Кенесары» козғалысы туралы кітабында 
жазады» деп Қ.Жұмалиевті кінәлайтын 
А.Тоқмағанбетов пен С.Жүсіпбековтер 
мақаласы 1940 жылдың 20 апрель күнгі 
«Ленинская смена» газетінде жарық к&реді. 
Абырой болғанда мәселе партия жиналы-
сында талқыланумен тынады. Алайда 
осыдан бастап кейінгі бір мақалаларда 
кітаптарында Дулат, Бұқар,  Шортанбай, 
Мұраттардың ұлтшылдық идеялары 
бар теріс к&зқарастарын мадақтайды, 
«жастардың санасын ұлтшылдықпен 
улауда» деген сияқты сындар да айтыла 
бастайды 

Бірақ әлі ресми қуғын к&ріп, беті 
қайтпаған ер мінезді талантты жас мұндай 
ұрда-жық сындарға жауап жаза отыра, 
қолға алған істерін жалғастыра берді. 
Алдымен «ХVШ-ХІХ ғасырлардағы қазақ 
әдебиеті» деген тақырыпта кандидаттық 
(1941), кейін 1946 жылы «Абайға дейінгі 
қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының 
тілі» тақырыбындағы докторлық диссер-
тациясын, КСРО Ғылым академиясының 
Шығыстану институтында қорғайды 
және ҚазақКСР Ғылым академиясының 
мүше-корреспонденті болып сайланады. 
Махамбет поэзиясы туралы зерттеулері 
алға шығып, монографиясы 1948 жылы 
жарияланады. Бір қарағанда, бәрі орнына 
келген тәрізді...

Абырой мен атақты, биліктегілер 
мансабын к&п мойындай қоймайтын 
Қ.Жұмалиевтің &мірі мен қызметіндегі, 
тіпті достарымен қарым-қатынаста-
рындағы негізгі ұстанымы – шындыққа 
а д а л д ы қ  б о л д ы .  Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
ізденістеріндегі тұжырымдарын әдеби-
тарихи деректерді талдауда қол жеткізген 
нәтижелерге сүйене айтатын. Бірақ бұлар 
қазақ қоғамдық санасының ғалымдары 
үшін есепке алынбаса да, Кеңес идео-
логиясы үшін іздегенге сұраған болып 
шыға келді. «?те қауіпті ұлтшылдық 
туралы жаза бастаған батырсымақты» 
қолға алу туралы шешімге келді. Оның 
зерттеулерінің  «үкімет  саясатына 
жат саяси астарын ақтару» басталды: 
еңбектерінде «ұлтшылдық идеялар мол» 
дегенді тір кеді; «бұл жастар тәрбиесіне 
кері әсер тигізуде», «кеңестік идеологияға 
жат б&тен ой-пікірлерді дәріптейді» 
дегенді қосты; Кенесары қозғалысына 
қатысты ма қалаларды алға тартып, ресми 
айып тақты. 

 
 РЕСМИ ҚУДАЛАУЛАР 

Ж<НЕ РЕСЕЙГЕ ҚАЖЕТСІЗ 
ТАРИХИ ДЕРЕКТЕР 

 
Қазақстан ғалымдарын қудалау 1950 

жылы «Правда» газетіндегі «Қазақ-
стан тарихының мәселелері маркстік-
ленин дік тұрғыдан  баяндалсын» мақа-
ласынан басталады. Қазақ стан ғы лы-
мындағы ұлтшылдық» туралы қарар-
лар мен Е.Бекмаханов, Б.Сүлей менов, 
Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов, Қ.Мұқа мед-
хановтар қуғын-сүргінге ұшырайды.

Отаршыл кеңес үкіметі одақтас 

Қазақстан жоғары мектептерінде дәріс 
оқыған  шешен, абыройлы ұстаз, әдеби 
үдеріске үзбей араласқан академиктердің 
бірі. Қазақстан мектептеріне арналған 
&зекті маңызды мәселелер  туралы сан 
алуан жүздеген мақалалар жазған, тал-
қылауларға қатысқан ұстаз, ғалым. Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің Қазақ әдебиеті кафедра-
сын 30 жыл басқарған, жалпы ұстаздық 
&тілі – 36 жыл.

Қ.Жұмалиев қазақ әдебиеттануында 
бірінші болып, 1941 жылы кандидаттық, 
1946 жылы докторлық диссертация 
қорғапты. 6рі қоғамдық-гуманитарлық 
ғылымдардың Отаны атанған Ленинград 
қаласында мүйізі қарағайдай атақты 
орыс ғалымдарының алдында орысша 
қорғаған.

«Абайға дейінгі қазақ  поэзиясы және 
Абай поэзиясының тілі» іргелі зерттеуі 
үшін 1946 жылы Қазақ КСР ҒА мүше-
корреспонденті боп сайланған. 1967 жыл-
дан Ғылым академиясының толық мүшесі, 
академик. Қазақ әдебиеттанушылары 
арасында аса құрметті бұл атақты ғылыми 
еңбек қорғап, ғылым докторы дәрежесінде 
алғандардың бірі. «Қазақ эпосы мен 
әдебиет тарихының мәселелері»(1958) 
және «Абайға дейінгі қазақ поэзиясы 
және Абай поэзиясының тілі» (1960) атты 
жарық к&рген екі томдық әдебиетіміздің 
тарихына ірі жаңалықтар әкелген зерт-
теулер болатын. Бұл еңбектерге мына 
мақалада к&п тоқталмаймыз, &йткені 
іргелі еңбектерге шолумен шектелуге бол-
майды. Сондықтан реті келген тұстарда 
ғана қажетті мәліметтер келтіреміз. 

Академиктің шәкірті, профессор 
М.Атымов: «Қажекең Қазақ КСР ҒА 
ака демигі болып сайланғаннан кейін 
академияға бұрынғыдан да г&рі жиірек 
келетін болды. Қажекең М.О.6уезов 
атын дағы 6дебиет және &нер инсти-
тутының жанынан «6дебиет теориясы» 
б&лімін ашпақшы болып біраз істер 
істеді. Бірақ оның бәрі Қажекең қайтыс 
болғаннан кейін аяқсыз қалып қойған еді. 
Ол іс 1986 жылы қайтадан қолға алынып, 
арада 18 жыл &ткеннен кейін әдебиет 
теориясы б&лімі ашылды. Бірақ кейін 
жабылып қалды. Негізгі себебі, әдебиет 
теориясымен түбегейлі айналысатын, 
мықты мамандардың аздығынан болса 
керек» деп жазды. (Атымов М.Қажым 
Жұмалиев. - Алматы: Ғылым, 1987) 
Қ.Жұмалиевтің қазасынан (1968 ж.) кейін 
мерзімді баспас&з беттерінде ғалымның 
баяндамаларын, лекцияларын тыңдаған 
ағалары мен замандас әріптестерінің 
ғылыми, деректі мақалалары қардай 
 жауды. Талай шындықтар айтылды. Қазір 
олардың к&бі арамызда жоқ. Қазақша, 
орысша мерзімді баспас&здің 1967-
1977 жылдар аралығында жарық к&рген 
мақалаларды оқысаңыз сіз білмейтін к&п 
шындықтарды білесіз. 

 Қажым Жұмалиевтің дәрістерін 
тыңдаған шәкірттері аңызға бергісіз 
әңгімелер айтатын: Қазақ әдебиетта-
нуы ның қалыптасып дамуы үшін &мірі 
мен білімін аямай-ақ жұмсаған бір адам 
болса, сол – Қажекең; Кеңес үкіметінің 
ресми идеологиясы тарапынан қудалау 
к&рді; әдебиеттегі ұлттық рух, характер-
лер  туралы жазды; тәуелсіз мемлекеттік 
үшін күрескен Кенесары туралы айт-
ты; Дулат пен Шортанбай, Мұрат пен 
Жанкісі  туралы ғылыми мақалалары 
және т.б. үшін жер аударылды, түрмеге 
қамалды. Бірақ шындық жеңді дейтін 
олар. 
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Отандық химия &ндірісінің алы-
бы «Казфосфат» кәсіпорны 
н е г і з і н е н  Қ а р а т а у д ы ң 

 қой науында отау тіккен.
К&не Тараз қаласы маңында күні-түні 

к&к түтіні будақтап, мұнара мұржасында 
от-жалыны лаулаған зауыттар к&ктен де, 
жерден де к&рінеді.

Бұл к&ріністің еш айна-қатесіз к&зге 
түсіп, адамдардың бойы үйренгеніне 70 
жылдан асып барады.

Осы уақыт қойнауында неше түрлі фос-
фор рудасын &ндіріп, ауыл шаруа шылығы 
саласын минералды тыңайт қыштармен 
қажетінше қам тамасыз етіп келе жатқан 
Жамбыл фосфор зауыттарының ел 
эко но микасын дамытуға қосқан үлесі 
миллион,  миллиардпен аталып жатты. 
Байырғы еңбек ұжымының жүріп &ткен 
бай тарихында &шпес із қалдырған кәнігі 
мамандар мен адалдықты ту етіп, ұйым-
дастырушылық ерен қабілетін сарп еткен 
&ндіріс басшыларын құрметпен т&рге 
оздырды. 

Фосфор &ндірісі – күрделі сала. Білім 
мен ғылымның жетістіктеріне тәуелді 
тұстары &те к&п.

Ел аузынан түспейтін Жаңа Жамбыл 
фосфор зауыты, Минералды тыңайт қыш-
тар зауыты, Теміржол &ндірістік кешені, 
Қаратау-Шолақтау кен байыту комбинат-
тары бұл күндері «Казфосфат» ЖШС-не 
шоғырланып, бұл еңбек ұжымдарында 
6300-ге жуық адам еңбек етеді. 

Жамбыл облысында ең ірі әрі тоқ-
таусыз жұмыс істейтін алып кәсіпорын. 
Есепшотқа салсақ, &ңірдің экономикасы-
на ең к&п қаржы түсіретін осы «Казфос-
фат». Ертеде де, қазір де ел қазынасына 
байлық-дәулетті еселеп әкелуде олардың 
алдына түскен ешбір кәсіпорын жоқ.

Ең үлкен мәртебесі осында. 6рі 
қарай...

Қ а з а қ с т а н д ы қ  ф о с ф о р  к е н і н 
дүниежүзінің 30-ға жуық мемлекеті 
сатып алады. Он бес жыл к&лемінде 
экспорт к&лемі артпаса, еш кеміген 
емес. Бір шеті Еуропа елдері Германия, 
Франция, Түркия, Чехия, Щвейцария, 
Испания, 6зербайжан, мұхит асып 
АҚШ-қа жол тартады. ?зіміздің ежелгі 
к&рші Ресей, ?збекстан, әріден Қытай 
мен Жапония, Үндістан мемлекеттері 
Жамбылдың сары фосфорына сұраныс 
жасап отыр. Жылдық &нім шығару 
қуаты – 500 мың тонна. Енді 1,5 млн 
тонна минералды тыңайтқыш &ндіру 
қолға алына бастады. 

Егер биылғы 8 айда 152 млрд теңгеден 
астам &нім &ндіргенін айта кетсек, бұл 
енді фосфордың 22 түрлі &німін сатып 
алушылар логистиканың заманауи жолға 
қойылғанына разы.

Дүниенің фосфорын келешекте 
Қытай, Үндістан сияқты халқының саны 
1 миллиардтың о жағы мен бұ жағында 
жүрген елдер (бәлкім, болжам бойынша 
30-40 пайызын) сатып алады деп те айтып 
жүр. 

Бұл к&ңіл аударатын, ж&н-жосығы 
мол ақпарат  «Казфосфаттың» &з і 
&сіріп, баулыған түлегі, бүгін осы алып 
 кәсіп орынның Бас  директоры, Қазақ -
станның Еңбек Ері Мұқаш Ескендіровке 
жақсы таныс, жан-жақты мәлім.

Асып-тасымай айтсақ та, әділдігіне 
жүгінсек те Жамбыл фосфор зауытының 
тар жол, тайғақ кешуден аман-есен, 
әйтеуір негізін сақтап қалуда Қазақстан 
Үкіметінің қамқорлығы шешуші р&л 
атқарса, талай-талай ақылды бастар 
мен менеджер жас азаматтар осы 
зауыттың тізгінін берік ұстаймыз, к&п 
табысқа кенеліп, жұмыс істей аламыз 
деген ниетпен келіп-кетіп жатты. Олар да 
ізденді, тығырықтан шығатын жолдарды 
қарастырды. Мол қаржы-инвестиция 
да салуға құлықты еді. Жаңа нарық 
жағдайында инвесторлар да тартылды. 

Бұл адамдардың күш-жігер жұмсағаны 
әмбеге аян. 

Дей тұрғанмен, зауыт &ндірістерінің 
құрылымы жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік болып құрылып, «Казфосфат-
ты» басқару Мұқаш Ескендіровке сенім 
білдіріп, тізгінін ұстауы отандық фосфор 
&ндірудің к&зін ашып, бағын жандырды. 
Бар абырой мен табыс кілті осында.

Жамбыл аграрлы-индустриалды 
аймақ. 6йтсе де фосфор &ндірісінің атақ-
даңқы алысқа кетіп, қарыштап дамуы 
композитор Шәмші Қалдаяқовтың «Фос-
форлы Жамбыл» әні қайта шырқалғандай 
әсер қалдырды. Киесі мен иесі табылып, 
аңсаған арнасына қайта оралғандай. 

Қарт Қаратаудың күнгейінде 100 
шақырымға созылып жатқан құт қой-
науында фосфор кентастарының қоры 
(200 млн) ж&нінен ТМД елдерінде 
1-ші орынды, дүниежүзінде Марокко-
дан кейінгі екінші орынды иеленеді. 
Ш&гінді тау жыныстарын аршып алса, 
фосфор қышқылдары мен фосфорлы 
тыңайтқыштар тау-тау болып үйіліп, 
берекелі байлықтың к&зі бола бермек. 

Бүкіл саналы ғұмырын, 1982 жыл-
дан бері Жамбыл фосфор зауытында 
қатардағы мастерден оның Бас дирек-
торы қызметіне дейін сарп еткен Мұқаш 
Зұлқарнайұлы кенді Алтайда дәурені 
дүрілдеген А.Күленов, О.Шаяхметов 
сияқты ірі &ндіріс ұйымдастырушылары 
сияқты ірілердің інісі болуға жарап, ел 
ішінде нағыз қайраткер тұлға биігіне 
к&терілген сәттерінің барлығы оның 
тұла бойына Алла Тағала бере салған 
талант ты қарым-қабілеті, азаматтық 
толысу жолдары, кісілік кескін-келбеті 
мен қалың жұрт сүйсіне к&з тастайтын 
бейнесі, мейірімділігі мен қамқор к&ңілі 

ЕҢБЕКПЕН 
ШЫҢҒА ШЫҚҚАН

таңға ларлықтай үйлесіп, жарасымды 
қалыптасқан.

Бұл &ңірде «Казфосфаттың» абы-
ройлы тыныс-тіршілігі басым айшық-
тарымен к&рінетіні рас, ал оның бас-
шысы Мұқаш жолдастың жеке беделі 
к&п биіктеп кеткен. Бір басына жетерлік 
беделімен билеп-т&степ жатқан ештемесі 
жоқ. 6йтсе де қолы ұзын азаматтың 
халқына жасаған жақсылығы екінің 
бірінің қолынан келе қоймайды, аузы 
дуалы арлы азамат әділетті әлеуметтік 
қоғамның қолдаушысы. Тура бидің к&зі 
десең де артық болмас, ірі ұжымның 
талассыз ұйытқысы. Қазақ халқын 
әлем &ндірісшілеріне танытқан &ндіріс 
&кілі. Атақты лирик ақын  Тұман бай 
М о л д а ғ а л и е в т ы ң  « Ж и н а л с а  ә л е м 
халқы, қазағымның атынан баруға да 
лайықтысың», «Жинаса барлық ұлттың 
жігіттерін, қазақтан сен барса деп ұсынар 
ем» деп жырлағанындай, шынардай &мірі 
ұлан-ғайыр, жұлдызды еңбекпен жарқын!

Асығыстау айтайық енді, қырық 
жыл ғұмыры фосфор ауыр жұмысымен 
жалғасып келе жатқан Мұқаш достың 
кітапқұмарлығында шек жоқ. Жұртты 
бір қызықтыратыны, қолы бос деп айта 
алмайды. Сенбі, жексенбі күндері де 
цех аралайтын дағдысына берік, бір 
ерекшелігі осы. Алматыдағы үйінде 3 
мың кітабы бар. Таразда және бірнеше 

ағасымен &ткізген бір күн – мың күнге 
тартады десек те болады.

Ел қамы, жер тарихы, қоғамдағы 
құбы лыстар, жастар тәрбиесі, қоғамдық 
мәдениеттің &зекті мәселелері болса 
да толғандырады, қайсы бірде, әрине, 
алаңдатады. 

Сол кісінің ұйытқы болуымен ортақ 
рухани әлеуметтік мәселені ой тал-
қысына салып, пікірлесу алаңында 
кездестік. Біздің студент кезімізде 
атақты әдебиетші, профессор Рахманқұл 
Бердібаев жүргізетін «Халық уни-
верситеті» сабағындағыдай дәрісті 
Жамбыл жерінде ХХІ ғасырда химия 
&ндірісінің басшысы, әдебиет ауылын 
сағынып тұратын жан Мұқаш Ескендіров 
жүргізетін болды. Халықтық академия 
дейміз бе, &ндіріс орнының лауазымды 
кісілері – Нұржан Жүнісбеков, Лео-
нид Франгули, 6бсәмет Керімбаев, 
Нүрзия Лесбекова, сондай-ақ қоғам 
қайраткері Батырбек Құлекеев, Гулам 
Умаров сияқты &ңірге танымал азамат-
тар мүше болды. Нұр-Сұлтаннан Сенат 
пен Мәжіліс депутаттары жолы түсіп 
ауыл жаққа келгенінде «Ескендіров 
академиясы» дәрісін тыңдауға қуана-
қуана қатысқаны да бар. Ел  аузында 
Ескендіров «академиясы» аталып 
 кеткен бұл орта – зиялы қауымның бас 
қосып, салауатты жағдайда пікірлесе 
а л а т ы н  м ә д е н и - ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
 клубына айналды. Ғибраты к&п басқосу-
ларда Бас директордың экономика-
лық мә селелер ж&ніндегі  орынбасары 
Нүрзия Лесбекованың,  құдай-ау, 
қазақ әдебиетінде оқымаған кітабы 
қалмағанын естідік, ал &збек жігіті, 
белгілі дәрігер Гулам Умаровтың бала-
шағасы қазақ тілінде ғана кітап  оқи тыны, 
облыстық Мәслихаттың  депутаты, 
марқұм Нұрлан Ортаевтың әке мен 
баланың қарым-қатынасы жайында 
 айтатын ғибратты әңгімелері к&пшіліктің 
к&ңілінен шықты. 

Кейінірек қоғам мәдениетін қа лып-
тас тыруға тигізер пайдасы мол «Ес-
кендіров академиясына» қала әкімді гінен 
басшылар да қатысып жүрді.

Ұлтқа керекті, ұрпаққа пайдалы, 
қоғамға маңызды мәселелерді к&теріп, 
тәлімді-тәрбиелі жағын пайымдасақ, 
одан кім ұтылмақ? 

Зиялы қауымның әңгімесі мағыналы 
мазмұнға ие болса, айтылған ұсыныс 
жерде қалмайды.

Химиктер әулетінің айнымас &кілі 
Мұқаш Зұлқарнайұлы жаппай кітап 
оқу іс-шарасын &ткізуді үнемі қайталап 
айтып отыратын. С&йтіп, сәті туғанда 
нағыз кітап оқу жарысын бастады да 
жіберді. Оны «Кітап оқып миллионер 
бол!» деп атады. Қалалық «Жамбыл- 
Тараз» газетінің бас редакторы, жас 
журналист Эльмира Мырза-Ғали толып 
жатқан ұйымдастыру жұмысын жүргізді.

Оқушылардың оқуына қазақ ақын-
ж а з у ш ы л а р ы н ы ң  1 0 0  к і т а б ы н ы ң 
тізімі  жарияланды. Бұл жобаға қала 
мектептерінен 1,5 мың оқушы қатысып, 5 
ай ішінде 22 мың шығарма оқылды  деген 
дерек келтірілді. Ынтасы бар әр бала 
 20-40-80 кітап аралығында кітап оқыды.

Ең к&п оқыған оқушыларға Мұқаш 
бауырымыз 3 миллион теңге жүлде таға-
йындады. Бірініші орынды Б.Момышұлы 
атындағы №45 гимназия ның оқушысы 
(қазір ол 11 сыныпта оқиды) Қазына 
6б дісейіт жеңіп алып, 1 миллион теңге 
сыйлыққа ие болды. 

Бұл игі жобаның к&пшілікке әсері аз 
болған жоқ.

6йгілі азаматтың рухани келбетіне 
к&рік беріп, к&ңіл толтыратын тірлігі 
басқа әріптестеріне үлгі болғаны ж&н. 
Алайда бас пайдасынан артық ешнәрсеге 
бас ауыртпайтын бай адамдар аз деймісің.

Байлық, дәулет бар болса да, қоғам 
мұқтажымен б&лісуге келгенде кежегесі 
кейін  тартып тұратын адамдарды 
к&ргенде, қарның ашады емес пе?..

Дей тұрғанмен, 6лімбек Жұмабаев, 
Арман Еділбаев сынды жас кәсіпкерлер, 
Ғалымжан Сағынтаев тәрізді арыстан 
жүректі жігіттер &здері аға тұтатын Мұқаң-
ның ізбасарлары деуімізге демеушілік 
тірліктері куә.

Мұқаң &зі сергек спортшы. Біз оның 
күн сайын 15 шақырым жаяу жүріп, 
сергектікті серік еткенін, бір уақ 120 
келі зілтемір к&теретін дағдысын қысқа 
қайырып айталық дедік. Содан болар, 
«Казфосфаттың» спорт сарайындай, фут-
бол алаңындай ғимараттар к&п тамсанды-
рады. Не болса да ұжымның несібесі деп 
қарайды. Жұрттың есінде шығар, осыдан 
біраз жыл бұрын Тараз қаласында «6лем 
барысы» жарысында бас бәйгеге 100 мың 
долларды тіккен осы «Казфосфаттың» 
басшы азаматы. Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған «6лем барысы» 
жарысына да демеушілік к&рсетті.

? т к е н д е  ғ о й ,  а с қ а р  т а у д а й 
ағамыз Мырзатай Жолдасбековтың 
6  т о м д ы қ  ш ы ғ а р м а л а р  ж и н а ғ ы н 
 «Қара тау- Шо лақтау» кәсіпорнының 
кітап хана мең герушісіне телефон соғып, 
бұл к&р кем туындыларды «К&ктал» 
шипа жайының кітапханасына  апарып 
қоюды, &зінің жеке қолдауымен жарық 
к&рген атақты боксшы, аңыз-бапкер 
6бдісалан Нұрмаханов жайлы кітапты 
Жаңатас кеншілеріне жеткізуді т апсырып 
ж а т ы р .  Ж а м б ы л д ы қ  ж а с  а қ ы н д а р 
шығармасын кітап етіп шығару, «Жыр 
қағаны» бәйгесінің демеушісі  болу 
қалыпты жұмыс сияқты. Нақпа-нақ. 
Тап-тұйнақтай тірлік. «Қиындықтардан 
еңбек қана құтқарса, рухани азбаудың 
тура жолы – әдебиетте» деп тереңінен 
түсінген Мұқаш тәрізді дара-дүлдүлдердің 
әрбір қадамы – қоғам байлығын құрайды. 
«Енді &мір бұрынғыдай болмайды» деп 
қара аспанды суға алдырғандай қараудың 
ж&ні жоқ. Алғыр ойлы азамат бұл &мір 
енді бұрынғыдан әлдеқайда &згеше болады 
дегенді ғана білдіретінін айтады.

Қазақ зиялылары ұрпағына ие болу 
керек! Мұқаңның ұстанымы осы. ?ңі 
&шпес &негесі мол аға ұрпақ &кілдерінің 
&сиеті мен аманатына бүгінгі жас ұрпақ 
рух жағынан әзір ме, жоқ па?

Қайсар мінезді қазақтың мемлекет-
шілдік қадір-қасиеті әрдайым ұлттық 
парыз биігінен к&рінеді.

Бір &зі  облыс к&лемінде жұмыс 
істейтін к&птеген қоғамдық комиссияның 
жұмысына белсене қатысады. Оның саны 
10 ба, әлде, 20 ма? ?ңірдің  «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
 Директорлар кеңесінің т&рағасы болу 
аз жауапкершілік пе? К&п жылдан бері 
облыстық мәслихаттың ең беделді 
 депутаты. Халықтың қалаулысы.

Таудан түнде к&рінген оттай жарқын 
тұлғаның қалың ортада ұдайы болуы 
ұлағатты тәрбиенің тірегі. Бұл жағдай 
қазіргі әлеуметтік-еңбек қатынастары 
ерекше мәнге ие болып, тұлғалар ықпалы 
сәл-пәл бәсеңсіген кезде  мойындау ға 
тұратын адамдар мәртебесі  ерекше маңыз-

ды. «Қазір ж&н с&зге тоқтап, құлақ түретін 
адам бар ма?» деп жаппай айтылғанда, сый-
лау мен сенім қасиетін Ескендіровтердің 
жоғалтпайтынын да ескеру керек.

Бұл қоғам дамуында кірпік ілдір-
мейтін, қашанда сергек, ояу құбылыс.

ЕҢБЕК ЕРІ 
ЕЛІМЕН БІРГЕ

Ежелгі ел шежіресі Тараз қаласына 
ресми сапармен келген адам-
дар «Казфосфат» зауытына бас 

сұқпай кетпейді.
Бүгінгі алып химия &ндірісі жаңа тех-

нологиялар мен менеджерлік ізденістің 
үлгілі нәтижелерімен әйгілі.

Ертеректе Жамбыл &ңірі десе, «мал-
шылардың маршалы» атанған, дала 
академигі, екі мәрте Еңбек Ері, Алтын 
жұлдызды кеудесіне таққан Жазылбек 
Қуанышбаевтың есімі еске түсер еді.

Ел тәуелсіздігі жылдары туған елі 
үшін аянбай еңбек еткен Ерлерінің 
шоғырында «Казфосфаттың» аты озып 
тұр. 2015 жылы Елбасы – Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен «Казфосфат» ЖШС Бас 
 директоры М.Ескендіровке Отанымыздың 
&ркендеуі мен дамуына қосқан зор үлесі 
үшін еліміздің ең жоғары наградасы 
«Қазақ станның Еңбек Ері» атағының бе-
рілуі абыройға абырой қосты, талантты 
&ндіріс адамының &міріне үлкен &згерістер 
әкелді.

Еңбек адамы мен еңбекті дәріптейтін 
Жамбыл облыстық кәсіподақтар бірлестігі 
«Еңбек Ері елімен бірге» деп аталатын бір 
жобаны қолға алып, бүгінгі заманның 
қаһарманы аудан-ауылдарда кездесулер 
&ткізе бастады.

«Ол қандай адам, қандай еңбегі үшін 
осындай биік мәртебеге ие болады?» 
деген сұраққа ол кісінің &мірбаяны ғана 
емес, азаматтық деңгейі де сеп болғанына 
к&з жеткізді. Ал жергілікті халықтың 
к&кейінде жүрген сауалдардың шешімі 
тап сол кездесулерде табылып жатты. 
Айталық, Меркіде Тұрар Рысқұловтың 
музейін ж&ндеу, Құланда әйгілі  жазушы 
Ш ы ң ғ ы с  А й т м а т о в  о қ ы ғ а н  а у ы л 
шаруашылығы колледжінің материалдық-
техникалық жағдайын жақсартуға қаржы 
б&лу, Жаңатаста к&п қабатты үйлердің 
бірсыпырасын жас жұмысшылар от-
басының сатып алуына жәрдемдесу, 
Байзақ ауданында химия &ндірісінен 
оқуы бар жастарды жұмысқа қабылдау, 
Таразда экологиялық сауықтыруға мил-
лиардтаған қаржы қарастыру және басқа 
да ұсыныстарды Мұқаш Ескендіров толық 
орындап шықты. Бірде-бір ұсыныс аяқсыз 
қалған жоқ. Құдды бір &ңірде Ұжымдық 
шарттың жүзеге асуына атсалысу ақиқаты 
осылай жалғаса береді. Жеке адамдардың 
шаруасы мен &тінішін қолынан келгенше 
жүздеп орындайтынын айтсақ, ұзақ-сонар 
тізім жасалады.

Еңбек адамының хұқы мен мүддесін 
қорғайтын Қазақстан кәсіподақтары 
Федерациясы &ткен жылы  республика 
& н д і р і с  к ә с і п о р ы н д а р ы  а р а с ы н д а 
алғашқы «Ең үздік әлеуметтік әріптес» 
т&сбелгісін М.Ескендіровке табыс етуі 
еш кездейсоқтық емес. Еңбек ада мына 
қолайлы әлеуметтік жағдай туғызу, 
лайықты еңбек жалақысын жасау, ұжым-
дық шартты орындау, еңбек қауіпсіздігін 
сақтау сияқты әлеуметтік қолдау әрдайым 
&зекті мәселе, бағалаудың басты шарты.

6детте шені жоғары шенеуніктер 

мен жекеменшік кәсіпорынның  кеуде 
к & т е р г е н  б а с ш ы л а р ы  қ а р а п а й ы м 
кісілерге оң қабақ танытпақ түгілі, 
 есі гінен де сығалатпайды. Т&решілдік те 
қоғам дерті.

Ал Мұқаш Ескендіровтің кеңсе есігі 
әрдайым ашық екеніне жұрт куә. За-
уыт кеңселері тым қарапайым дей ал-
маймыз, бай экспонаттары к&здің жа-
уын алады.  6лемнің  әйг іл і  химик 
ғалымдары мен Қазақстанның Қ.Сәтбаев, 
 М.Усано вич, Д.Сокольский, А.Бектуров, 
Б.Бірімжанов, М.Козловский, О.Сонгина, 
Б.Жұбанов, Е.Ерғожин сияқты ғұламалар 
портреттерінің қаз-қатар ілініп тұруы 
химия және геология ғылы мының үздік 
еңбектеріне ұлттық-ғылыми құндылықтар 
тұрғысында қарап, құрметтеудің айқын 
к&рінісі.

6дебиет демекші, кезінде Халық жазу-
шысы Шераға – Шерхан Мұртаза Қаратау-
Жаңатас аймағында жұмысшылар &мірі 
мен &ндірістік тақырыпқа арнап «Қара 
маржан», ал к&рнекті қаламгер 6кім 
 Тарази «Кен» деген к&ркем туындылар 
жазған.

Осы екі роман зауыттар кітапханасында 
ең к&п оқылған кітаптардың қатарында 
аталады. Қара тасты жарып шыққан 
қызыл гүлдей Қаратау қаласы мен тари-
хи жер жайында Нарша Қашағанұлы-
ның жыр кітаптары жұмысшылардың 
қызығып оқитын туындылары болса, 
ақын Ғалым Жайлыбайдың «Қаратау 
толғауы» баршаның сүйікті шығармасына 
айналған.

Мұқаш Зұлқарнайұлы тарихты жасай-
тын ұлы тұлғалар мен &з кәсібінің адал 
иелерін бәрінен де биік қояды. Оның 
қоғамның әлеуметтік және рухани &мірі 
бір-бірін толықтырып, байытатын күш деп 
біліп, ізгілікті игіліктерге, ортақ дәулетке 
қол жеткізіп отырғаны анық. Жалпы XX 
ғасырдың 50-жылдары Қаратау-Жаңатас 
бассейнінде әлемде ең ірі суперфосфат 
салына бастағанда ұлттық жұмысшы 
 мамандар даярлау &те зәруліктен  туындаса, 
содан бергі аралықта фосфор &ндірісінің 
майталмандары түгелдей ауыл балалары.

Химия &ндірісі кәсіпорындарында 
қазақ балалары кенші де бола алады.

Алып &ндірісті де басқара алады  деген 
сенімді дәлелдеп, ақтаған ізашар тұлға 
Тұйғынбек Темірбеков ағамыз екен. 
Темірдей тәртіптің адамы жұмысшылар 
рухын к&теруді ойласа керек, сол уақытта 
Жамбыл қаласында тұрған атақты компо-
зитор Шәмші Қалдаяқовпен жақын дос 
болып, әйгілі «Фосфорлы Жамбылым» 
әнінің с&зін де жазған дейді. Кейінірек 
ән с&зін белгілі ақын Сабырхан Асанов 
сәл басқалай жазып шығыпты. Мұқаң сол 
дәстүрді берік рухани иммунитет санайды.

Ұлттық рух пен ұлттық намыс – &мірі 
ұшталған семсердей &ткір  жұмысшы лар 
қ а у ы  м ы н ы ң  а й н ы м а с  қ ұ н д ы л ы қ -
тары, олар қашанда болсын, сергек әрі 
сезімтал. 

Қазақ жұмысшыларының білікті де 
білімді шоғырын қалыптастырып, әрісі 
200, берісі 300 жылдық &тімі бар химиктер 
әулетін үлгі етуде.

Ж а с  ж ұ м ы с ш ы л а р  ә л е у м е т т і к 
 &зге рістер мен әділетті заңдар үшін дауыс 
береді. Сенім білдіреді.

Мұқаш Ескендіровтей аса байыпты, 
әділ, турашыл басшылыққа қарап бой 
түзейді. ?ндірістен түлеп ұшқан небір аза-
маттар қала, облыс басшылығы қызметіне 
дейін к&терілді. «Басшысы қандай болса, 
қосшысы сондай болады» дейтін халық 
с&зі дәл осы ұжымға қарап айтылғандай...

Биыл адамзат пандемия жағдайында 
небір қиындықтар мен ауыртпалықтарды 
басынан &ткеруде.

Карантин де айлап енгізілді. Соған 
қарамастан еңбек қауіпсіздігі мен әлеу-
меттік талаптарды қатаң сақтай білген 
«Казфосфат» &ндіріс і  еш тоқтаған 
ж о қ .  Ж ұ м ы с  і с т е д і .  Ж ұ м ы с к е р л е р 
м е н  е ң б е к  а р д а г е р л е р і н е  о р а с а н 
 әлеуметтік-медици налық к&мек жасалды.

Ж а м б ы л  о б л ы с ы н ы ң  м е д и ц и н а 
мекемелеріне қажетті құрал-жабдықтарды 
сатып алып берді. Жарнаманы жаратпай-
тын жан күн-түн демей сырқат адамдарға 
аса қажетті оттегінің қорын үсті-үстіне 
ж&нелтіп жатты. ?зі бас болып, осы &ңірде 
аты шыққан кәсіпкерлердің ортақ іске, 
ел жағдайына жатпай-тұрмай қарайласу 
мақсатымен едәуір мол қаржы жинап, 
алыс-жақын елдерден &те қат әрі қажет 
дәрі-дәрмектерді емханаларға тегін 
 таратып бергенінен де жұрт хабардар. Қол 
қусырып отыратын уақыт па, ауыр соққан 
айларда нағыз жанашыр, к&шбасшы 
азамат алдыңғы шепте жүрді. Қоғамдық 
бақылау қызметіне де ұйытқы болды. 
Зауыттың белсенді азаматтары медицина 
мекемелеріне қымбат құрал-жабдықтар 
мен дәрі-дәрмектің уағында жетіп, сырқат 
адамдардың тиісті ем алуына халықтық 
бақылау жасады.

Ел басына қиындық туғанда ерлерсіз 
іс біте ме?

Қарап тұрсақ,  ұлы Абай атамыз 
айтқандай, Мұқаш Ескендіровтер осы 
заманның толық адамы. Қоғамға да осын-
дай жарқын тұлғалар керек. Ірілердің інісі 
болған бұл азамат «Іргелі еліңде кімдерің 
бар?» деген сауалға тұтас рухани-кісілік 
келбетімен жауап бере алады.

Жамбыл &ңірі десе, осы заманның &р 
тұлғасы Мұқаш Ескендіровтің есімі ойға 
оралатынын енді айтып жатудың &зі артық 
секілді.

Біздің елдің жігіттері осындай!

Мейрамбек ТLЛЕПБЕРГЕН,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері
Жамбыл облысы

мың кітабы с&релерде к&з жауын алады. 
Жақсы кітапты іздеп жүріп оқитын ол 
осыдан бірнеше жыл бұрын «Есенқұл 
Жақыпбек деген ақын туралы к&п ай-
тып, жиі жазады. Ол азаматтың бір 
кітабын тауып бересіздер ме?» деп қолқа 
салған-ды. Есағаның «?тті &мір» деген 
жинағын сұрастырып жүріп тауып, қуана 
сыйладық. 

Жұмыс бабымен мұхит асып, сапар 
шеккен Мұқаң бір күні «Оқып шықтым. 
?леңдері әдемі екен. Ана «Біздің елдің 
жігіттері» деген рухы мықты әннің &леңін 
жазған осы Есенқұл бауырымыз екен ғой» 
деп айтқаны әлі есімізде. 

Сол талантты ақынның, басқа да 
қаламгерлердің жаңа туындыларын біздің 
Мұқаң АҚШ-қа барған сапарында &зімен 
бірге алып барыпты. «Жол бойы к&з ал-
май оқыдым» дейді. 

Ал біз «адамдар кітап оқымайды» деп 
жаңылысып жүрміз. Фосфорлы жол-
да жүрген мың жылдық жолаушының 
&негесі ойландырмай ма?

ХАЛЫҚТЫҚ АКАДЕМИЯ

Адам &з топырағына тартып туа-
ды. Біздің кейіпкеріміз осыдан 
60 жыл бұрын к&ненің к&зі, 

&ркениеттің үзігі Сайрам жерінде к&п 
балалы отбасында дүниеге келген. Ел-
жұртына ақылымен ес, біршама дәулетті 
несібесімен сес болған Ескендірдің 
Зұлқарнайы шаңырағында шекесі тор-
сықтай ұл жарық дүние есігін ашқан 
екен.

Ауыл баласының &мірі бір-біріне 
етене ұқсас болып келеді. Сайрам &ңіріне 
әділдігімен және берекелі тірлігімен 
мәлім әулеттің бар баласы мал бағып, 
егін салып, сабақтан қолы босаған сәтте 
әке-шешесіне к&мектесіп жүріп есейген. 

Қатардағы қарапайым қазақ  баласы 
Шымкенттегі  Қазақ химия-тех но-
логиялық институтында «Орга никалық 
емес және  минералды тыңайт қыштар» 
техноло гия лық  маман дығы бойынша 
жоғары білім алған. 

Содан бастап жас маманның бүкіл 
&мірі әйгілі «Казфосфатта» &тіп келеді.

Бізді жақындастырған – әдебиет. 
Сырттай, бір қарағанда қыран қабақ, 
оттай жанған м&лдір к&з, қайратты қою 
шашы, алып денелі (бойы 186 см),  ерекше 
к&ркем, тұлғалы азаматтың маңына 
к&п адамның батылы бармайды, жолай 
бермейтін шығар деуіңіз бекер. Жүрегі 
жомарт, құшағы ашық, езуінен әдемі 
күлкісі мейірім шуағын т&гетін жігіт 
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Ә Д Е Б И Е Т
Қазақстан Жазушылар және Журналистер одағының мүшесі, көрнекті 
фантаст-жазушы, кезінде мемлекеттік деңгейдегі жауапты қызметтерді 
абыроймен атқарған, мамандығы инженер-механик Раушанбек Бектібаев 
бүгінде тірі болғанда өзінің асқаралы 70 жасқа толған мерейтойын қалың 
жұртымен бірге қуана тойлаған болар еді. Бірақ қатал тағдыр оған бұл 
мерейлі мезетті көруге жазбапты. Ол небары 52 жыл ғұмыр кешті. 
Кезінде оқырман қауымға фантаст-жазушы ретінде танылған  Раушанбек 
Шәкіманұлы Бектібаев студент шағынан машығына айналған жазушылық 
қарымынан аурумен сан арпалысып жүрсе де, ешқашан қол үзіп көрген 
жоқ. Бұл, шынында да,ерлікке пара-пар қайсар лықтың үлгісі еді. Соның 
нәтижесінде қазақ прозасындағы ауыр да, сирек жанр – қиял-ғажайып 
жанрындағы көптеген тамаша туындыларымен оқырмандарын қуантты. 
Оның ғұмырбаяны, тағдыры туралы сөз қозғағанда өскен-өнген, өмір 
сүрген ортасы жайлы тоқтамай өту мүмкін де емес. 

«Алматы» телеарнасы қоғамдағы әйел-ананың жан дүниесіне үңіліп, терең сыр 
шерткен «Өткінші жаңбыр» атты телехикаяның таныстырылымын өткізді. Тағдыр 
тәлкегімен Алматыда кездесіп, жақын дос болып, ортақ іс ашатын мінезі екі түрлі 
әйелдің тағдыры мен олардың арманы туралы баяндалған туынды кез келген әйелдің 
санасына сілкініс әкеледі деуге болады.

КӨКСАНДЫҚ

Өмірдің өзі – өткінші

Біз Раушанбекпен Қармақшы  ауданы 
орталығындағы Шоқан Уәлиханов 
атындағы №26 қазақ орта мектебін 
1968 жылғы бірге бітірдік. Бір аудан 
к&лемінде тұрғанымызбен, бұрын-
соңды етене таныс емес едік. Бізді жаңа 
барған орта мектеп таныстырды. Ол кез-
де ауданда онжылдық мектептер тапшы 
еді. Біз, үш ауылдың: Ақт&бе, Жаңажол 
және Иірк&лдегі сегізжылдық мектепті 
бітірген оқушылар онжылдық білім 
алуды осы №26 қазақ орта мектебінде 
жалғастырдық. Осында ауыл  балалары 
үшін жаңадан жасақталған 9  «Г» 
 сыныбында оқыдық. Ол кезде де, қазір 
де аудан орталығы Қармақшыны халық 
«қала» деп атайтын. С&йтіп, біз бір күнде 
«қалалық» болып, шыға келдік.

1 - қ ы р к ү й е к т е  ж а ң а  о қ у  ж ы л ы 
басталғанымен, жоғары сынып оқушы-
ларын егін жинасу үшін шаруашылық 
жұмыстарына алып кетті. Қазанның 
басында мектепке қайтып оралдық. 
 Балалар &зімізше танысып, бауыр  басып 
қалдық. Бірер күннен кейін сынып 
жетекшіміз К&шер Іскендіров ағай біздің 
сыныпқа бір баланы ертіп әкелді. Аудан 
орталығындағы орта мектептен бізге 
ауысып келген орта бойлы, қой к&зді 
сымбатты бозбаланы К&шер ағай: «Бұл 
Раушанбек Бектібаев деген оқушы. Енді 
сендермен бірге оқитын болады» деп 
таныстырды.

Р а у ш а н б е к  б і з г е  а л ғ а ш қ ы д а 
бұйығылау болып к&рінді. Бірақ жақын 
таныса келе оның ақк&ңіл, елгезек, 
спортқа &те бейім, әңгімесі де орнықты, 
достыққа адал, алғыр бала екендігін 
байқадық. Ауылдан келген бізге оның 
түрнікке еркін, шыр к&белек айнала-
тыны, ұзындыққа, биіктікке секірудегі 
шапшаңдығы мен икемділігі қатты әсер 
еткен еді. Бұл спорт түрлерінен менің 
Алмат досым мен Раушанбек &згелерге 
үлгі бола білді.

Бірде Раушанбек үзіліс кезінде мені 
оңаша шығарып алып: 

– Аудандық газетке &леңің шығыпты 
ғой. К&рдің бе? – деп сұрады.

Мен әдепкіде сенбедім. Осыны 

Таныстырылымда с&з алған теле-
арна директоры Нұржан Жалауқызы 
телехикаяның басты мақсаты –  Алматы 
қаласын дәріптеу екенін атап &тіп,   «Алматы 
– адамның арман-мақсаты орындалатын 
жайлы қала. 6р қиындықтың артында 
қуаныш болатынын, әр ананы мазалаған 
сұрақтың  кез келген уақытта шешімі табы-
латынын» тілге тиек етіп, адам тағдырында 
кездесетін қиындықтан қорықпай алға 
жылжу қажеттігіне баса назар аударды. 

Он екі сериядан тұратын телехикая-
да бір қарағанда еш мұңы жоқ, толып-
толысқан Жанар мен ауылда тұратын 
Ажардың қиындықты жеңіп, табысқа 
жетуі, &з-&зін дамытуы, жеке тұлға болып 
қалыптасу кезеңі к&рініс тапқан. 

«?ткінші жаңбыр» телехикаясының 
әр б&лімінде  к&рермен &зін және отбасы-
на жақын к&ріністі тамашалауы мүмкін.  
Туындының басты кейіпкері – Жанар 
есімді к&п балалы ана. Күнделікті үй 
шаруа сынан зеріккен ол – кәсіпкерлікті 
қолға алып, ел қатарлы жұмыс істегісі 
к е л е д і .  А л а й д а  ж ұ б а й ы  б ұ л  о й ы н 
құптамайды. 

 Е к і н ш і  к е й і п к е р  –  А ж а р .   О л 
жалғызбасты ана әрі кәсіпкер. Оның 
ең басты табыс к&зі – тапсырыспен 

байқаған Раушанбек маған қойнынан 
шығарып,  аудандық «Коммунизм 
шамшырағы» (қазіргі «Қармақшы таңы») 
газетінің жаңа санын ұсынды. Онда менің 
«Найзағай» атты тырнақ-алды тұңғыш 
&леңім жарық к&рген екен. Бұл 1967 
жылдың 9 қазаны болатын. Осыдан кейін 
екеуміз жақын сырласатын болдық.

Кейіннен ойласам, Раушанбек сол 
кезде-ақ &зінің әдебиетке деген жақын-
дығы бар екендігін сездіргендей болған 
екен. Оның студент кезінде жарық 
к&рген «Ол жарыққа айналып кетті» 
атты фантастикалық тұңғыш әңгімесі 
республикалық бір басылымда жарық 
к&ргені есімде. Одан кейінгі к&птеген 
шығармалары мен кітаптары к&зі қарақты 
оқырманға жақсы таныс екені даусыз.

Раушанбекпен кейіннен кездескен 
сәттерім есімнен кетпейді. Алматының 
Тимирязев к&шесінің бойында ең алғаш 
тұрған екі б&лмелі үйінде мейман болып, 
Тамараның қолынан шай ішкен кезім де 
күні кешегідей к&з алдымда. Раушанбек 
кейде кездескенде болашақ жазатын 
шығармалары ж&нінде ой б&лісетін. 
6сіресе, ол «Қайта оралған Қорқыт Ата» 
туындысын жазуға дайындық кезінде 
елге жиі келіп тұрушы еді.  Қорқыт 
 мазарына тәу етіп, талай барғаны бар. Сол 
тұста бір сыныпта оқыған Алмат, Орал, 
Нағашыбай, т.б. достармен басымыз бір 
қосылып қалушы еді. Ол күндер бүгінде 
сағынышқа айналып кетті емес пе?!

Р а у ш а н б е к т і ң  ә к е с і  Ш ә к і м а н 
Бектібаев Екінші дүниежүзілік соғысы 
майданында неміс басқыншыларына 
қарсы ерлікпен шай қасқан ержүрек 
жауынгерлердің бірі болған. Ол зұлым 
жауға алдыңғы шепте автоматымен &лім 
оғын жаудырса, окопта жатып жазған 
жалынды жырларымен де кекті үнін 
білдіріп отырған. Тумысынан ақын, 
Сыр сүлейлерінің ізбасары Шәкіман 
Бектібаевтың майдан жырлары кім-
кімді болса тебірентері с&зсіз. Мыса-
лы, оның «Ел басына күн туса» атты 
&леңінде:

«Кенеттен «Соғыс!» деген хабар келді,
Ілезде дүркіретті барлық елді.

Фашистік Германия шартын бұзып,
К&гала түтін етті аспан-жерді.
Күн туды ер жігіттер сыналатын,
Ерлікпен ессіз жаудан құн алатын.
Тайсалмай &лім-&мір арасында,
Орындап жауынгерлік берген антын!» 

деген жолдар бар. 
Ш ә к е ң  а қ с а қ а л  ғ ұ м ы р  б о й ы 

Қармақшы аудандық тұтынушылар 
одағын басқарып, сауда саласының 
білікті басшысы болған кісі. Қармақшы 
ауданының Құрметті  азаматы еді.
Үлкен кісіге сәлем бере барғанымызда 
«Раушанбегімнің достары келді!» деп 
балаша қуанып қалатыны бар-ды. Ол 
кісі 95 жасында дүниеден озды.Осындай 
текті әулеттен шыққан Раушанбектің де 
талай межелеген биіктен к&рінгені біздің 
де жадымызда әлі сайрап тұр...

Раушанбек аудан орталығындағы 
№26 орта мектепті тамамдаған соң, 1968 
жылы Шымкенттегі Қазақ химия-тех-
нология институтына түсіп, инженер-
механик мамандығын алып шығады. 
Оның студенттік досы, бүгінде Алматы 
қаласында тұратын, КСРО-ның еңбек 
сіңірген &нертапқышы, академик, тех-
ника ғылымының докторы,  профессор 
Ясин Мәлікұлы Ұзақов студенттік 
кездерін тебірене еске алып:

– Раушанбек екеуміз Шымкент-
те бір институтта, бір топта, тіпті бір 
б&лмеде жатып оқыдық. Екеуміз жер-
лес болғандықтан, ол мені үнемі аға 
деп сыйлайтын. Менен екі жас кішілігі 
бар. Тумысынан ақк&ңіл, &те сыпайы, 
парасатты жігіт болатын.Оның текті 
әулеттен шыққандығын да жақсы білуші 
едім.Сабаққа ынтасы &те жоғары болды. 
Спортпен тұрақты айналысатын. Біз 
«Автоматтандыру және кешенді меха-
никаландыру» мамандығында оқыдық 
қой. Сабақты игеру қиын еді. Соған 
қарамастан, ол институт қабырғасында 
жүріп, тырнақалды фантастикалық 
 туындыларын жазды.  6лі  есімде, 
о б л ы с т ы қ  « О ң т ү с т і к  Қ а з а қ с т а н » 
газетінде Раушанбектің бір туындысы 
жарық к&рді. Оқып отырсам ішінде 
капитан Ясин Ұзақов деп жазылған 
кейіпкер, яғни &зімнің аты-ж&німді 
к&ріп қалдым. Мен бұған таңғалып, 
 Раушанбекке: «Болса да жазған екенсің, 
мені  майор деп неге жазбадың?» деп 
әзілдей сұрағанымда,  ол:  «6лі  де 
дәрежеңіз полковникке дейін &ссе, 
таңғалмаңыз» деп күле жауап берген еді. 
Ол керемет спортшы болатын. Еркін 

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

«Асыл ер өзін 
биік санамайды...»
?йткені совхоздың бүкіл ат-

қа рылар жұмысы далада бол-
ғ а н  д ы қ т а н  қ а л а д а н  қ а т ы н а п 
істейтін сауыншы, бақшашы, 
механизаторлардың уақытылы 
ж ұ м ы с қ а  ш ы қ п а й  қ а л у ы н а н 
үлкен кемшіліктер жіберілді. 
Осындай шаруашылық істерін 
ұйымдастырудағы шалалықтың 
кесірінен совхоз жылды 500-700 
мың сом зиянмен аяқтап отырды. 
Сондықтан аудан активтерінің 
к&пшілігі осы шаруашылықтың 
басшысын қызметтен алатын 
шығар деп болжам жасағандар 
к&бейген еді. Ақыры осы шындыққа 
айналды. Бұл 1963 жылдың к&ктемі 
еді. 

Ауданның алқа мәжілісінде 
совхоз дың болашағы мен қазіргі 
жағдайы жан-жақты талданып, 
эконмикалық сараптама жаса-
лынды. Жиын шешімімен совхоз-
ды қаладан шығарып, далаға 
қоныстандыру мәселесі қойылды. 
Совхозға директор болып отыз 
екі  жастағы Бүркіт  Ж&келов 
тағайындалды. Бұған дейін жоғары 
ғалым – агроном мамандығы бар 
Бүркіт к&ршілес Арал ауданында 
және облыстық ауылшаруашылық 
б а с қ а р м а с ы н д а  и н с п е к т о р , 
 агроном болып қызмет атқарған 
еді. Жақсы тәжірибе жинақтаған 
жас жігітке артта қалып келген 
шаруашылықтың экономикасын 
к&теру оңайға түспеді. 

Қаладан 30 шақырымға жуық 
жердегі « К&ларық» елді меке-
ніне алғашқы қазығын қаққан 
шаруа шылық ХХІІ партсъезд 
атындағы совхоз атанды. Совхоз 
күріш &німін &ндіруді меже тұтты. 
Шаруашылдық жұмысын жүргізу 
үшін алдымен іскер кадрларды 
жасақтауға ден қойды. Сонымен 
бірге жұмысшы-қыз меткерлерге 
тұрғын үй салу,  мектеп және 
балабақша құрлыстарын жүргізу 
мәселелеріне ерекше к&ңіл б&лінді.

С о в х о з д ы ң  ш а р у а ш ы л ы қ 
жұмыс тарын жеделдету үшін ал-
дымен егінші-механизаторларға 
арналып тұрғын үйін салуға ба-
сым бағыт берілді. Жаңа дирек-
тор к&шелер бойына 3 б&лмеден 
тұрғын үй салуды ауданның ар-
хитекторымен келісе отырып 
жүргізді.  6сіресе мектеп пен 
балабақша үшін құрылыс брига-
дасы жасақталды. Қуаныштысы 
сол, к&ршілес ауылдардан келген 
жұмыскерлер жеке үй салуға білек 
сыбана кірісіп кетті. С&йтіп, бес 
ай ішінде ауыл орталығы жаңарып 
шыға келді.

1972 жылы шаруашылық егіс 
ал қабын тегістеу жұмысына кірісті. 
Соның нәтижесінде атыздарға 
жібе рілетін және шығарылатын су 
жолдары түгелдей механикалан-
дырылды. Қол еңбегі жеңілдетілді. 
Осындай тегіс алқаптарда тыңайт-
қыштармен егілген күріштің әр 
гектарынан 40 центнерден &нім 
алынды. Шаруашылық талай рет 
облыстың жүлдесін жеңіп алып, 
абыройы артты. 

Бүркіт аға к&птеген кадрлар-
ды &сіріп, тәрбиелеп шығарды. 
Мәселен,  осы совхозда  бри-
гадир болып қызмет атқарған 
Қоламсақ Жолмырзаев, инже-
нер Қалила ?темұратов, МТМ 
бастығы Нағашыбай Сағитжанов 
совхоз директорлығына дейін 
&ссе, кіші агроном Ермағанбет 
Жұбатқанов бас агроном және 
совхоз директорлығына дейін 
жоғарылатылды. Механизатор 
 Болат Т&лешов бас инженерлікке 
к&терілсе, Қаршыға Жұмабаев бас 
есепшіге дейін &сті. 

Бүркіт Ж&келовтың жұмыс 
т ә с і л і н е  а у ы л  е ң б е к к е р л е р і 
дән риза болатын. Ол таңертең 
кеңсе алдындағы д&ңгеленген 
жұмыр тастың үстіне шығып, 
механизаторларға, бригадирлер-
ге, мал мамандарына тапсырма 
беріп, оның орындалуын қатаң 
қадағалайтын. Осы тасқа к&зі 

түскендер Ж&келовтың ақыл тасы 
деп атап кеткен. Б&кең механи-
заторлар ауылдан қашық жерде 
жұмыс істейтін болса олардың 
отбасына қажетті азық-түлігін, 
отынын жеткізіп беруге совхоздың 
тиісті маманына қатаң тапсы-
ратын. Мұндай қамқорлық әр 
механизатордың алаңсыз жұмыс 
істеуіне мүмкіндік жасайтын еді. 
Осыдан шығар, совхоз директоры 
ауыл ішінде сыйлы, құрметті азамат 
атанды. 

Сыр елінің танымал шайыры 
болған, халық ақыны Нұртуған 
Кен жеғұлұлының «Кеңес» деген 
&леніндегі:

Асыл ер &зін биік санамайды,
Елі үшін, еңбек күшін аямайды.
Бір &зі білседағы білем демес,
Сынатып, к&пке салып шама-

лайды – деген жолдар осы Б&кеңе 
арналған сияқты.

Б&кең к&птен бері ойланып 
жүрген &зекті мәселені шешу 
үшін ауданның бірінші басшысы-
на барған-ды. Басшыға айтқаны 
к&ршілес Арал ауданындағы бұрын 
к&л болып, талай балықшылардың 
ауыздары майланып табысқа жет-
кен Ақбайдың бүгінде тақтатайдай 
тегіс алқап екені. Оған келер жылы 
күріш егілсе, кеткен шығынның 
барлығы &телетінін және пайдаға 
кенелуге болатынын сеніммен 
жеткізді. Хатшының мамандығы 
да агроном болғандықтан с&зін 
жерге тастамай, келісімін берді. 
Бұл 1994 жылдың күзі еді. Сол 
күзде ПМК-86 мекемесі  Алтай 
каналы арқылы Ақбайға су жол-
д а р ы н  т а р т т ы .  Н ә т и ж е с і н д е 
Ақбай алқабы күрішшілер мен 
м е х а н и з а т о р л а р д ы ң  ы р ы с 
н е с і б е с і н е  а й н а л д ы .  С о в х о з 
рекордтық &нім алып, күрішші 
6буша Дінисламов Социалисттік 
Еңбек Ері атағына ие болды. Арада 
елу жылдай уақыт &тсе де бүгінде 
аралдықтар Ақбай алқабынан жыл 
сайын қауын-қарбыз, картоп егіп, 
к&к&ністің игілігін к&ріп отыр.

Б & к е ң  с о в х о з д ы  1 1  ж ы л 
басқарып, кемеліне келтіріп, 1976 
жылы Энгельс атындағы кеңшарға 
директор болып ауысты.  Бұл 
шаруашылықты 5 жыл басқарып, 
совхоз шаруашылығын ілгері 
дамытты. Одан кейін аудандық 
агрохимиялық және тұқым ин-
спекция мекемелерінің бастығы 
қызметтерін атқарып зейнетке 
шықты. Еңбегі ескерусіз қалған 
жоқ. Еңбек Қызыл Ту орденімен 
және  б ірнеше медальдармен 
 марапатталды. 2005 жылы Қазалы 
ауданының Құрметті азаматы атағы 
берілді. 

Б&кең кісілік пен кішілікті қатар 
алып жүрген абзал азамат еді. Жан 
жары Жамал Жанұзақова екеуі 11 
бала тәрбиелеп &сірді. Жамал талай 
шәкірттер тәрбиелеген тәжирибелі 
ұстаз, оқу ісінің үздігі. Омырауына 
Алтын жұлдыз таққан батыр ана 
болды. Тұңғыш қызы Бақытгүл 
мектепті алтын медальмен бітіріп, 
анасының жолын қуып ұстаз 
 атанды. Үлкен ұлдары Оңталап 
жоғары білімді инженер. Басқа 
ұлдары мен қыздары да жоғары 
білім алып, қазіргі  заманның 
ыңғайына қарай шағын және орта 
кәсіппен  айналысуда. 

Б&кеңнің 11 жыл басқарған 
ХХІІ партсъезд совхозы қазір 
Ақтан батыр ауылы деп аталады. 
Осы ауылдың ақсақалдары жыл 
сайынғы Наурыз мерекесінде бір үй 
тігіп, ардақты азаматты еске алып, 
дұға бағыштайды екен. Мұның 
&зі Бүркіт Ж&келовтың халыққа 
е т к е н  е ң б е г і н і ң  ж а қ с ы л ы ғ ы 
екендігі анық. Осындай артында із 
қалдырған азаматты аудан әкімдігі 
мен мәслихат депутаттары еткен 
еңбегін ескеріп, аудан орталығынан 
к&ше атын берсе артықтық етпейді.

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ, 
журналист, дербес 

зейнеткер 

Облыстық (Қызылорда) газетте 
«Үйлеріміз қалада, жұмысымыз 
далада» деген сын мақала шыққалы 
аудан, шаруашылық басшылары 
арасында күбір-сыбыр көбейіп 
кетті. 1952 жылдан бері қала ішінде 
орналасқан кеңшар жыл сайын 
еңбек өнімділігін әлсіретіп, эко-
номикасы төмендеп кеткен еді. 
Шаруашылдықты басқарған корей 
азаматы Ким қанша тырысса да 
совхоздың өндірістік көрсеткішін 
көтере алмады. Совхоздың негізгі 
мақсаты қала халқын сүтпен 
қамтамасыз ете отырып бау-бақша 
өнімдерін өндіру еді. Амал не, 
шаруашылығы нашарлап егілген 
көкөністен жоспарлы көрсеткіштің 
өзін орындауға қол жеткізе алмады. 

күрестен институт, қала, облыс чемпио-
ны болды. Мен кейін оның ауырған 
кезінде Мәскеуге де іздеп барған едім. 
Жігіттің нағыз жампозы еді ғой, менің 
Раушанбегім!

1973 жылы Раушанбек &мірлік жары 
Тамара 6бдіжәлиқызымен шаңырақ 
к&теріп, үй болған еді. Тамараның 
әкесі 6бдіжәлиді Қармақшының халқы 
«6бекең Құрманбаев» деп құрмет тұтушы 
еді. Ол кісі к&п жыл аудандық атқару 
комитеті т&рағасының бірінші орынбасы 
болып, ауданның &ркендеуіне &лшеусіз 
еңбек сіңірді. Раушанбекті туған бала-
сындай жақсы к&ретін. Жас шаңырақта 
1974 жылы тұңғыш ұлы Дәулет, 1976 
жылы Данияр &мірге келді. Қазір олар 
зіңгіттей жігіт болды. Үйлі-баранды, 
&скен-&нген шаңырақтың иелері атанып 
отыр. Немерелердің алды шетелде оқып, 
Бектібаевтардың есімін алыс елдерге 
танытып жүр.

Раушанбектің қырлары мен сырла-
ры туралы к&п жазуға болады. ?йткені 
ол бұған лайықты тұлға. Оның бәрін 
бір мақаланың ауқымына сыйғызып 
жазудың &зі мүмкін де емес.

Р.Бектібаев 1975-1980 жылдар аралы-
ғында КСРО Мелиорация және су 
шаруа шылығы министрлігі саласында 
қатардағы инженерден бастап, УМТС 
басқармасының б&лім бастығына дейін 
к&терілді. 

Раушанбек Бектібаевтың тырнақалды 
туындысы «Ол жарыққа айналып кетті» 
әңгімесін оқырман қауым кезінде ыстық 
ықыласпен қабылдады. Осыдан соң 
қаламгер қазақ фантастикасына жаңа леп 
әкелгендей болды. Автордың «Нетройт» 
(1985), «Ионосферадағы алаң» (1988), 
орыс тіліндегі «Происшетвие в день от-
дыха» (1992), «Қайта оралған Қорқыт 
ата» (1998) кітаптары үлкен ізденістен 
туған дүниелер еді. Ол прозадағы аға 
буынның «Қазақ қиялының нояны» деген 
бағасына ие болды. ?з шығармаларында 
қазақы тарихи сананы жаңғырта оты-
рып, ғарыштық ойлау жүйесімен бүгінгі 
күннің &зекті мәселелерін терең ашып 
к&рсетеді. 

1992 жылы Қазақстан Жазушылар 
одағының жанынан «Фантаст жазушы-
лар одағын» құрып, оның президенті 
ретінде бірқатар істер атқарды. 1990 
жылы 12  наурызда  «Социалистік 
Қазақстан» газетінде Арал проблемасын 
шешу  жолына арналған «Басқа жол жоқ, 
Сібір суын бұру керек» деп аталатын 
&зекті мақаласы жарық к&ріп, ол жылдың 
ең үздік мақаласы атанды. 

1 9 9 3  ж ы л ы  1 5  қ а р а ш а д а  Қ Р 
Президенті мен Министрлер кабинетінің 
жалпы б&ліміне аға реферант болып 
қабылданды. Ал 1994 жылы ҚР Жоғарғы 
Кеңесінің Баспас&з қызметіне ауы-
сып, Орталық сайлау комиссиясының 
Баспас&з хатшысы міндетін атқарды. 
1995 жылдан бастап еліміздің жаңадан 
сайланған қос палаталы Парламентінің 
Баспас&з қызметінде консультант бол-
ды да, &мірінің соңына дейін Мәжіліс 
аппаратының қоғамдық бірлестіктер 
мен БАҚ-пен байланыс б&лімінің сек-
тор меңгерушісі қызметін атқарды. 2001 
жылы ел тәуелсіздігінің 10 жылдық 
мерекесіне байланысты елге сіңірген 
еңбегі бағаланып, «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды. Жазушының 
туғанына 50 жыл мерейтойы Қазақстан 
Жазушылар одағында салтанатты түрде 
атап &тілді. 

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

торт пісіру. Жұмыстан жалыққан ол – 
керісінше отбасылық &мірді аңсайды. 
Кейіп керлердің тағдыры әртүрлі бол-
ғанымен, басқа түскен қиындық екеуінің 
басын бір арнаға тоғыстырады. 

К&п балалы ана Жанардың р&лін 
сомдаған актриса Нұргүл Мыңғатова заман 
талабына сай үй шаруасындағы әйелдің де 
жан-жақты дамып, үнемі ізденісте болғанын 
дұрыс деп есептейді. 

«Шынында да, қазір әйел адамның 
басынан &тетін проблема к&п. Сол үшін 
ол жан-жақты болу керек. Яғни үйдің 
жұмысына к&ңіл б&лу, сыртта да &зінің 
оқыған мамандығымен жұмыс істеу – 
бүгінгі заман талабы. Бізде, қазақта әйел 
үйде отыру керек, үй шаруасына қарауы 
керек, бала тәрбиесіне к&ңіл б&луі керек 
дейді. Бірақ қазір заман талабы басқа. 
Менің кейіпкерім 4 баласы бар, жағдайы 
жақсы. Тек &зінің жеке кәсібін ашқысы 
келеді. Жан-жағымен  араласып, танымын 
кеңейтуге тырысады. Сол жолда алды-
нан к&птеген кедергі шығады. 6йел адам 
қырық жанды дейді ғой, оның бәрін түбінде 
жеңіп, &мірінде отбасы мен жұмыстың ара-
сында тепе-теңдік орнайды. Кейіпкерімнің 
болмысы маған ұнады» десе, Жанардың 
жары Ермектің р&лін ойнаған актер  Алмат 
Сқақов: «Отан – ошақтан басталады. 
?мірде ерлі-зайыптылар арасында әртүрлі 
жағдай болады. Айналып келгенде,  отбасы 

беріктігі сақталып, балаларды аяққа 
тұрғызып, адам ету де үлкен жауапкершілік. 
Біз к&бінесе жұмыс-жұмыс деп жүріп, 
 отбасына к&ңіл б&ле алмай жатамыз. Осын-
дай ұсақ-түйек деп қарауға келмейтін 
&зекті  мәселелердің жүгін к&терген 
телехикаяның аты да ұнады. ?йткені 
&мірдің бәрі &ткінші, әр сәт бағалы» деп, 
қазіргі қоғамға &те қажетті жоба екенін 
жеткізді. 6рі &зінің  ауылдан Алматыны 
аңсап келген балалардың бірі екенін атап 
&тіп, әлемнің қанша жерін араласа да, 
 Алматыны сағынатынын,  Алматы – ең сұлу 
қала екенін мақтанышпен әңгімеледі.

Ал продюссер Айкерім Самалбекқызы 
«Телехикаяның «?ткінші жаңбыр» деп 
аталу себебі,  кез келген отбасында, жеке 
адамда қандай да бір мәселе, қиындық 
болады. Бұд &ткінші жаңбыр сияқты &теді 
де кетеді. Ең басты құндылықтар ол – от-

басы бала-шаға, сыйластық, достық, 
туыстық қарым-қатынас мәңгі қалады. 
Телехикаяның негізгі идеясы, к&рерменге 
жеткізер ойы осы болатын. Сондықтан 
телехикая «?ткінші жаңбыр» деп аталады» 
деп, журналистер тарапынан қойылған 
сауалға жауап берді.

Қазақ қызының, қазақ әйелінің бей-
несін, болмысын жеткізуге тырысқан 
телехикаяның тағы бір ұтымды тұсы –   
Алматы қаласының «Бақытты отбасы», 
«Еңбек», «Іскер ана», «Бастау бизнес» 
сияқты әлеуметтік жобаларын іске асырып, 
сондай-ақ шетсіз қала тұжырымдамасын 
алға қояды. Біздіңше, бұл кино саласында 
бұрын-соңды пайдаланылмаған тың тәсіл. 
«Алматы» арнасының ұжымына осы үшін 
де алғыс айтуға тұрарлық. 

Иә, шын мәнінде Алматы – тағдырлар 
тоғысып жатқан қаланың бірі.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Аna tili»
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Университет 2010 жылдан бастап 
жобалық басқарудың халықаралық 
стандарттарын пайдалана отырып, 
жетекші шетелдік ғылыми орталықтар 
мен жоғары оқу орындарының сарап-
шыларымен бірлесіп Ұлттық зерттеу 
университетіне трансформациялануды 
жүргізді. Инновациялық технология-
ларды, жаңа білім мен ғылымды тарту 
және бейімдеу мақсатында QS әлемдік 
рейтингінде №1 орын алатын Вагенинген 
(Нидерланды) зерттеу университетінің 
тәжірибесі басшылыққа алынды. 2019 
жылы университет ішінде «Вагенинген-
Қазақстан» институты ашылып 100 бі-
лімгер екі білім беру бағдарламасы не-
гізінде – «?сімдіктер туралы ғылым мен 
технологиялар», «Ветеринариялық тағам 
&німдерінің қауіпсіздігі және технология-
лары» бойынша оқып білім алуда. Сондай-
ақ университет АҚШ, Еуропа және 
Тынық мұхиты елдерінің жетекші серіктес 
университеттерімен 11 қос дипломдық 
бағдарламаны жүзеге асыруда. Қажетті 
 ресурстарды университетте шоғырландыру 
мақсатында мамандандырылған кафедра-
ларда 49 заманауи зертханалар ашылды. 
Сонымен қатар университетте нақты 
жобаларға негізделген 18 халықаралық 
зерттеу орталықтары жұмыс істейді. 
 Мысалы, АҚШ-тың Ауыл шаруашылығы 
м и н и с т р л і г і м е н  ( U S D A )  б і р л е с і п , 

ойыз келе жатыр.
Жалаң аяқ, жалаң бас бір топ бала қан тамырындай тартылған қос рельске етбеттеп жатып 
ап құлақ түреміз. Зың-зың еткен бір гуіл естіледі. Біз пойыз келе жатқанын анау төртбұрыш 
күркешіктегі «унтер офицердің» (кинодан көргеніміз) киімін киген кезекші ағайдан бұрын 
білеміз. Өйткені біз дыбысты танимыз, жүк пойызы ма, жолаушы пойызы ма, рельстегі 
әуеннен ажырата аламыз. Жүк пойызы болса дыбыс ауыр шығады, кинодан көрген «духовой» 
оркестрдің дауысындай барабан соғылады, ал жолаушы пойызының әуені жылдам әрі жеңіл. 
Біз осы әуенді тыңдап жата бергіміз келеді. Ауылда оркестр жоқ, ал мынау бір жанды жады-
ратар әуен, өзіне тән ерекше ырғағы бар, кинодағыдай дүңк-дүңк еткен марш екпіні естіледі. 
Бізді қолына көк таяқ ұстаған «боранды бекеттегі» кезекші ағай құйрығымызға шықпыртып 
қуып жібереді, ал біз пойыз жақын келгенше қара рельске құлақ түріп жата бергіміз келеді. 
Кезекші ағайға да жан керек, жейтін нан керек. Пойыз бізді басып кетсе жұмысынан 
 айырылып, істі боп кетеді. Бұл жерде онсыз да құрбандық аз емес. Байқоңыр бір-ақ шақырым, 
Төретам бекетінің атынан адам шошиды. Ағайдың шыр-пыры шығып жүргені содан. Ал біз 
болсақ қара рельсті солқ-солқ басып, зуылдап бара жатқан пойызға қол бұлғаймыз.

Үкімет қаулысымен Қазақ ұлттық аграрлық университетіне «Ұлттық зерт-
теу» мәртебесі берілді. Тоқсан жылдан астам тарихы бар университетіміз жаңа 
мәртебеге талантты ғалымдарды тарту, қажетті ресурстарды шоғырландыру, тиімді 
менеджментті қолдану, әлемдік инновациялық технологияларды, озық білім мен 
ғылымды тарту және бейімдеу арқылы жетіп отыр.

БІЛІМ

халықаралық Агротехнологиялық хаб 
ашылды. Азия Даму Банкінің және 
Мичиган университетінің қолдауымен 
халықаралық инновациялық Су хабы 
құрылды. Австралияның Вакцин био-
т е х н о л о г и я л ы қ  к о м п а н и я с ы н ы ң 
қолдауымен және АҚШ-тың Огайо 
штатының университетімен бірлесіп 
Халықаралық Вакцинологиялық зерт-
теу орталығы ашылған. Университетте 
Қазақстан-Жапон, Қазақстан-Корея, 
Қазақстан-Беларус,  тағы да  басқа 
орталықтарда ғылыми бағытта тиімді 
жұмыстар атқарылуда.

Университет 2019 жылы QS әлемдік 
үздік жоғары оқу орындары рейтингінде 
60 сатыға к&теріліп, 591 орынға ие бол-
ды. 2019 жылдың нәтижесі бойынша 
университет ғалымдары 800-ден астам 
ғылыми мақалалар шығарып, Thomson 
Reuters және Scopus базасына енді. Уни-
верситет Web of Science қорытындысы 
бойынша ТМД елдерінің арасында Ғылым 
К&шбасшысы болып танылып отыр.

Университеттегі мамандандырылған 
кафедралар қатарында заманауи «Энер-
гия үнемдеу және автоматика» кафе-
драсы. Кафедраның &зіндік 80-жылдық 
тарихы мен даму жолдары, еліміздің 
экономикасының &суіне қосқан ора-
сан үлесі, ғылымға қосқан танымал 
жаңалықтары, ерен еңбектерімен елеулі 

болған атақты түлектері, электрэнергетика 
білім саласы үшін жазылған оқулықтары, 
оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулары 
бар.

Еңбек &німділігін арттыру кілті &н-
дірісті электрлендіру мен автоматтандыру, 
яғни индустрияландыруды жеделдетуде 
екендігі мәлім. 

Соғыстан кейінгі жылдары Республи-
камыздың ауылшаруашылығы сала-
сында тегіс электрлендіру жүргізіліп, 
технологиялық үрдістер электрлендірілген 
машиналар мен агрегаттар негізінде 
автоматтандырыла бастады. Осындай 
қарқынды да, күрделі жұмыстарды жүргізу 
үшін тиісті инженер мамандар керек бол-
ды.

Сол жылдардан бері кафедраның 6000-
нан астам түлектері экономикамыздың әр 
түрлі салаларында: электрэнергетикада, 
ғылыми-зерттеу мекемелерінде, жоғары 
оқу орындарында, ауылшаруашылығында 
жемісті еңбек етіп келеді. Олар еліміздің 
электрэнергетика саласының &ркендеуіне, 
сондай-ақ ғылымға, білім беруге елеулі 
үлестерін қосуды үзбей жалғастырып 
келеді. Атап айтар болсақ, Қазақстанның 
еңбек сіңірген және құрметті энергетиктері 
қатарын негізінен осы кафедраның аға 
ұрпақ түлектері құрайды. Түлектер арасы-
нан шыққан 11 ғылым докторлары, 25-тен 
астам ғылым кандидаттары мен PhD док-
торлар бар.

Кафедрада 31 оқытушы, 5 оқу-к&мекші 
қызметкерлер, солардың ішінде 3 профес-
сорлар, 7 қауымдастырылған профессор-
лар, 14 аға оқытушылар, 7 ассистенттер 
еңбек етуде.

Кафедрада 3 мамандық бойынша 480 
бакалаврлар, 24 магистрлер, 8 PhD доктор-
лар дайындалуда. Оларды сапалы дайын-
дау мақсатында Ресей, Польша, Венгрия 
және Болгария ғалым-педагогтары да 
шақырылып отыр. 

Кафедра ауыл энергетикасы бой-
ынша мамандар  дайындауда  Рес-
публикамыздағы жетекші оқу-әдіс-
темелік орталық қызметін атқа рады. 
Кафедра ұжымының ізденісі нәти-
жесінде, бүгінгі күн  талаптарына сәйкес, 
ауылшаруашылық &ндірісіне аса қажетті 
жаңа «Ауыл шаруашылығын энергиямен 
қамтамасыз ету» мамандығы ашылды. 
Соңғы жылдары кафедра оқыту шы лары 
мемелекеттік тілде ондаған оқу лықтар 
мен оқу құралдарын  жазып шығарды. 
Кафедрада 12 арнау лы оқу зертхана-
лары, электрлендіру жүйе ле рін жоба-
лау кабинеті, оқу  полигоны, компью-
терлендірілген электр қондырғылары оқу 
үрдісінде толық  пайдаланылады.

Зертханалық сабақтар компьютерлік 
технологияны пайдалану арқылы озық 
техника негізінде электртехникасы, элек-
троника, электр машиналары, электр 
жетегі, электрмен жабдықтау, автоматика, 
жаңартылатын энергия к&здері, энергия 
үнемдеу, электр қауіпсіздігі пәндері бой-
ынша жүргізіледі. Оқу үрдісінде әртүрлі 
инновациялық білім беру технология-
лары кеңінен қолданылады: дәрістерді 
мультимедиалық сүйемелдеу, виртуалдық 
зертханалық жұмыстар, электрондық 
оқулықтар мен оқу құралдары, бейне-
фильмдер, компьютермен бақылау-тест 
жүргізу, іскерлік ойындары, т.б.

К а ф е д р а д а  б і л і м ,  ғ ы л ы м  ж ә н е 
&ндір іст і  б ірлест іру  мәселелеріне 
үлкен к&ңіл б&лініп келеді. Ғылыми-
зерттеу институттарында, &ндірістік 
кәсіпорындарында кафедраның фи-
лиалдары ашылған. Оларда студенттер 
тәжірибелік сабақтар оқып, &ндірістік 
практикалардан &теді. Сабақ &ткізуге 
&ндіріс мамандары, белгілі ғалымдар 
шақырылады. К&птеген &ндірістік 
 мекемелермен, мемлекеттік компания-
лармен, ірі шаруа қожалықтарымен тығыз 
байланыс орныққан. Мысалы, «Алатау 
жарық компаниясы» АҚ, «KEGOC» АҚ, 
ҚР Мемстандарт, «Бент» АҚ, Аудандық 
электр тораптары кәсіпорындары мен т.б. 
ұзақмерзімді келісім-шарттар жасалған. 
Сондай-ақ кафедра кең бейінді электр-
монтер мамандар дайындау жұмыстарын 
атқарып келеді. 

Кафедрада ғылыми-педагогикалық 
кадрлар үзбей дайындалуда. Университет 

Университетке мәртебе берілді

бойынша кафедра базасында 8D08702 
– «Ауыл шаруашылығын энергиямен 
қамтамасыз ету» мамандығы бойынша 
диссертациялық арнаулы кеңес ашылып, 
диссертациялар қорғалуда. Ғылыми-
педагогикалық кадрларды ғылым және 
білім беру саласы үшін қажетті деңгейде 
дайындауда диссертациялық кеңестің 
алатын орны ерекше. 

Жалпы алғанда, еліміздегі электртех-
никалық білімнің к&зін ашқан ежелгі 
80-жылдық тарихы бар кафедраның 
бүгіндегі Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 
университетінде &зіндік лайықты орны 
мен алдағы мақсат – 2024 жылға қарай 
QS-400 рейтингімен әлемдік деңгейдегі 
университетке айналуға қосар үлесі бар.

Жандос ШЫНЫБАЙ,
 Энергия үнемдеу және

автоматика кафедрасының 
меңгерушісі, PhD 

куәлікті, жолаушының түр-түсіне дейін к&рсетіп 
тұр ғой. Жас баласы бар, &зі екіқабат. Сен ешқашан 
ештеңеңді ұмытпайсың ба?». «Сіз кімсіз?». «Мен 
журналистпін» (қазір жазушыдан г&рі журналистпін 
деу кәделі). Ол ығып қалды. «Пойыз бригадирін 
шақыр. Мен с&йлесейін» деп соқыр сенімге сал-
дым. Ол үндеместен әйелді орнына жайғастырды. 
«Сыныққа сылтау іздеп» бос орынға адам алу 
коррупциясы іске аспай қалды. Ең бастысы, қазақ 
қазақты аямай тұр. Сол жерде орыс болса «У меня 
все правильно, компьютер показывает все данные, 
я поговарю с начальником поезда» деп, бір с&збен 
бәрін орнына қояр еді. ?зімізге-&зіміз &мір бойы 
қыр к&рсетіп келеміз. Менің к&з алдыма осындай 
кездері Бейімбеттің «Охран бастығындағы» қарауыл 
боп тағайындалған күні &з туысын &зі атып тастаған 
Қорғанбек елестейді. Біздің мінез-құлқымыз да ХХ 
ғасырдың 30-жылдарындағы к&ріністерді қайталап 
жүргенін жасыра алмаймыз.

Осы жүрдек пойыз Арысқа жете бергенде 
қолына домбыра ұстаған бір жап-жас жігіт жол-
серікке к&зін қысып қап: «Оразаларың қабыл 
болсын» деп қазағы бар купеге кіріп, жарапазан 
айтып жатты. К&ңілшек қазақ консерві қалбырына 
сыңғырлатып тиын тастады. Қасымнан &ткен 
жолсерікке «Жарапазаншының жеке куәлігі бар 
ма?» деп едім, түсі сұрланып, купеден қуанып 
шыққан әлгінің құлағына сыбыр етті. «Тез жоғал. 
Менде анау бар». Анау сытылып кетті. Арыстан 
гүрсіл естіліп, сәл аялдаған біздің пойыз да селк ете 
қалды. 

«Қонақтың» к&кесін Шымқалаға жеткен-
де к&рдік. Қылдай дәлізде «тар жерде тамаша 
 болып», аяғымызды мыжып, қанар қаппен иықтан 
итеріп тастап &ткен саудагер ағайынның аузы-
на да бір  тыным жоқ. «Балдарға арналған нәски 
бар, шалдарға арналған дамбал бар, &зі кең, &зі 
жел &ткізіп, ауа айдайды»; енді бірі «Емшекқап, 
емшекқап, бюсгалтер, импортный бюсгалтер» де-
генде, купе-күркеден әйелдер мойнын қылқитып, 
әлгіні кіргізіп ап, есікті тарс жауып, к&кіректің 
к&лемін &лшеп жатты. Бәрі күнк&ріс қамы, босып 
кеткен қазағым күнін к&рсін. «Жолаушының бәрі – 
мүсәпір», бірақ жолсерік бәріне бірдей кеңқолтық 
к&ңілмен қарау керек. Саудагердің куәлігі – тамыр-
таныстық пен жолсерікке ұстатқан 100 теңге. 
«Адамның күні адаммен», бекеттен шыққан адам 
бекетке жеткенше мүсәпір екені маңдайдағы жазу, 
&мір заңы.

6р кезеңнің жақсысы бар, жаманы бар. 
Социалистік құрылыста заң қатал, парасат 
биік еді, әркім &з міндетін айтқызбай орын-

дайтын, «Басты жаңалықтар» да қылмыспен 
емес, еңбек жетістіктерімен басталып, мәдениет 
меридиандарындағы мереймен аяқталатын. Там-
бурда темекі шегіп, тұқылын арнайы күлсалғышқа, 
әйтпесе екі вагонның ортасындағы ыржың-ыржың 
еткен қиылыстың қуысына лақтырып тастайтын-
быз. Темекіден &ртенген пойызды естігеніміз жоқ. 
Қазіргі пойызда адамның адами парқына қарсы іс-
әрекет к&п-ақ. Мысалы, күрке-купеде туған күнінде 
шаттанып шарап ішіп, зеріккенде алты қарта 
ойнауға тыйым салынған. Шахмат ойнасаң да, 
жолсерік ала к&зімен атып, «Не істеп отырсыңдар?» 
деп д&рекі сауал қойып, король мен пешкаға бір 
шұқшиып &теді. Оған бәрібір, «кемедегінің жаны 
бір» деп академик пен халық жазушысынан да 
қымсынбайды.

6лгі жолсерік тағы біреуден с&з естіді. Келесі 
бекетке дейін шыдамы таусылып, ыс басқан 
к&кірегі түтін тілеп сыр-сыр еткен бір жігіт ағасы 
тамбурда тұрып темекі тұтатқанда жолсерік кеп тіл 
безеді: «Сізді келесі бекеттен түсіріп кетемін, қазір 
полисай шақырам, акті жасатам». «К&тіңе қара, 
шешеңнің... – деп жігіт ағасы жергілікті диалектіні 
қолданды. – Мен Ауғанстанда соғысып жүргенде 
сен жарық дүниеге шықпағансың. Полисайдың 
онын шақыр, шешеңнің...». Жолсерік ығып қалды, 
сірә, сескенген сыңайлы. 6лгі кісі шені майор, 
Ауған соғысының батыры екен. Жолаушылардың 
арасында Желтоқсанда қанын т&ккендер мен 
 Семей полигонынан жарымжан боп оралғандар жоқ 
деп кім айтады. Қасымда отырған бір қазақ жігіті 
пойыз әбден қарқын алған соң әңгімеге тартқанда 
Жаңа Жер аралында әскери борышын &теп жүріп, 
биологиялық сынаққа қатысқанын Арыстың 
дүмпуінен соң ғана ерін ұшынан шығарды. Олар 
к&ргенін к&мескілеу үшін темекі түтінімен к&ңіл 
алдарқатады, олар ережеге бағынбайды, жан-
дүниесі түтін тілеп, келесі бекетті күте алмайды. 
Ал жолсерік жігіт заманның желіне жаны рахатта-
нып, жетілмеген ережені алға ұстап, қорыққанын 
сыйлап, қоржын арқалағандар алақанға салған 
тиын-тебенге мәз боп жүр. Адам қадірі к&мескі 
тартып, «адам факторы» деген алдамшы с&з &ртше 
жалаңдап тұр. Ардагер арнайы орында тұрып темекі 
шегіп, &з к&ңілін &зі ауласа пойыз &ртеніп кетпес 
еді. Темекісіз-ақ отқа оранып жатқан &ңірлер аз 
ба? Ең ақыры, ұзаққа созылған дау-дамайдан соң 
«Қазақфильм» &ртенді, «Қыз-Жібекті» түсірген 
қазынамызды күйік шалды. «Тәуелсіз» &рттің саны 
күн сайын к&бейіп, тілсіз жау пойызда емес, айқай 
далада алаулап барады. 

Пойыз Шуға тоқтағанда «Шудың бойында» де-

ген ән радиодан құйқылжып қоя берді, ілкі сәтте ал-
дына тілі салақтаған иісшіл ит салып, алапес киінген 
қос солдат вагонға кіріп кеп, итті еркіне жіберді. Тілі 
салақтаған «адамның досы» купе-купеге тұмсығын 
сұғып, адам мен затты тіміскілеп иіскей бастады. 
Арасында сулы тілімен жалаңаш сирақ пен қырлы 
шалбарларды да жалап-жалап алады. Бұл – есірткі 
іздеген Ішкі істер қызметкерлерінің әрекеті екен. 
6редік «Мама!» деген қорқынышты дауыс шығып, 
«Не хватало!» деген қоғамға қарсы ұлтаралық тілдегі 
с&здер түйдек-түйдегімен борады. Аяғы ауыр әлгі 
келіншек тосын әрекеттен сескеніп, түсік тастаса 
не болар еді. Адамды кім аяйды? Заңның іске асқан 
түрі осы. Бұрын алысқа сапар шеккендерден апиын-
ш&пті бұлай іздемейтін. Бұл да тәуелсіз заманның 
тартқан сыйы.

«Тальго» деген құрқылтайдың ұясындай 
испандық пойызға мінетін болдық. Жүрісі жыл-
дам екен, ат мініп &скен қазақ жүйрікті қалайды 
ғой. Бірақ жолаушының жағдайы, адамға деген 
қамқорлық алыста қалыпты. Қылдай дәлізде 
орындық жоқ, купесінде үстелі жоқ. Тамақ 
ішкің келсе жолсеріктен тақтай сұрап ап алдыңа 
қойып, сіресіп отырып нан жеп, су ұрттайсың. 
Айналаң  жылан жалағандай тап-таза, бірақ адамзат 
табиғаттың саналы сыйы емес пе? Ол – адамға тән 
әрекетімен құнды. К&ресіні әжетханаға кіргенде 
к&ресің. Құрқылтайдың ұясынан да тар бір қуыс. 
Сидамдар бір ебін тауып бұрылар, ал қазы-қарта 
жеп қарны шыққандарға обал-ақ. «Ұлы с&здің 
ұяты жоқ», ер-азамат тік тұрып зәрін ытқытар-ау, 
т&мен етектің қамын кім ойлайды? Ұлы дәретке 
келгенде мына жерде кім де болса тоңқаңдап тұрып 
&мірден торығады, алақандай астаудан бәденді 
әйелдің б&ксесі тым аулақ кетеді. Билет құны 
удай. Испаннан сатып алғанда қазақты қинау үшін 
алды ма дерсің. Осыны к&рген жолаушылар Қазақ 
теміржолының басшылығына хат жолдады, әлі 
 жауап жоқ. Бұрын баспас&з «Хат соңында адам 
бар» деп айдар тағушы еді, қазір хат соңында қараң-
құраң к&рінбейді.

Теміржол бекеттері – тілдің ыстық ұясы. Бұл 
жер әр ұлттың мекені, арасында «Вокзал для 
двоих»-тар да жоқ емес. Қазақ бекеттерінде қазақ 
тілі жұртты селк еткізер серке с&з болуы керек. 
6не, анықтама б&лімінің қызы жіңішке даусымен 
хабарлама жасады. «Жолаушы азаматтар, сақ болы-
ныздар, Алматы–Саратов жүрдек пойызы екінші 
жолға келе жатыр. Сақ болыныздар!» Сақау с&зден 
жұрт ештеңе ұқпады, ұлтаралық тілде айтқанда ғана 
к&ңілдері орнына түсті. Ң-ды айта алмау қоғамдық 
орында осылай іске асып тұр. Хабаршы қыздың 
теледидарға еліктеген түрі ме екен? Ағылшынша 
хабарламаны естіген арба сүйреткен телпекті жігіт 
«Ай лав ю!» деді миығы тартып. Қашанғы күлкі бо-
ламыз? Неге мемлекеттік тілде сауатты хабарлама 
жасап, бір елдің с&зін жарытып жария етпейміз. ?з 
байлығымызды &зіміз қор қылған қандай қоғамбыз? 

Аманхан марқұм әредік әңгіме айтқанда «Мен 
және бір топ жазушылар, №7 Алматы – Москва 
пойызымен Москваға сапар шеккенде» деп бас-
таушы еді. Сол 7-ші пойыз біздің дәуреніміз, сол 
пойыздың ішінде адамға деген бір құрмет бар еді. 
Қазіргі құрметтің бәрі ереженің алтын сандығының 
ішінде құлыптаулы қалды. Социологтар дәлелдеп 
жүрген «адам факторы» да азуы алты қарыс боп 
ақпарат құралдарында шыр айналып жүр. Кей-
де пойыз үстінде ақ жайманы жайып тастап, 
намазға жығылған мұсылман баласын к&ресің. 
Ол – намазын қаза қылмаған пенде, оған ереже 
жүрмейді. Ол – парасат пен пенделіктің басын 
қосқан адал к&кірек. Алланың құлы жерде де, К&кте 
де, солқылдаған т&рт д&ңгелек – пойыз үстінде де 
жайнамазын жайған Біреу. Оның аржағында лас 
дүниеге араша түсу жатыр.

Қан тамырындай тартылған қос рельс – 
қазақтың жаны, Тұрар Рысқұловтың арманы. Жол 
бойы ескі бекеттердің маңдайшасында «1905» деген 
жазу к&рінеді. 6келеріміз сол бекеттерді қазақша 
с&йлеп жүріп соққан. Тіл – бекеттен басталады. 
Пойыз келе жатқанын хабарлаған қазақ с&зі әр 
жүректі дір еткізеді. Тіл тұздан да ащы.

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

НЕМЕСЕ ПОЙЫЗДАҒЫ 
ПАРАСАТ ПЕН ПЕНДЕШІЛІК 

П

Пойызда отырғандар қандай бақытты, ертең 
 ержеткен соң біз де солай отырсақ деп  армандаймыз. 
Олар терезеден жалаң аяқ, жалаң бас жүрген бізге 
қорқасоқтай к&з тастайды. Пойыз белдеуінде 
 «Алма-Ата – Москва» деген жазу бар. Олар 
Москваға барады. 6лі біз де барамыз Мәскеуге. 
6небір к&кшіл к&зді қыз терезеден саусағын шо-
шайтып, қол бұлғады. Соған да ішіміз шым етіп, мәз 
боп қалдық. Біз &зімізді-&зіміз осылай алдарқатып, 
балалық шақтың қызығына кенелдік.

«Тауарлы» пойыздардың сауысқандай сақ-
сақ еткен &з әуені бар. «Нефть» деген былшиған 
жазумен томпақ цистерналар, &ркеш-&ркеш боп 
қара к&мір тиелген жайдақ вагондар &теді. Бекетке 
тоқтаған тор-тор терезесі бар, солдаттар күзеткен 
ең соңғы вагонды да к&рдік. Бұл – пойыздың 
түрме-вагоны екен. Біздің ауылдың ұрысы – атақты 
Айтбайды милициялар осы торлы вагонға мінгізіп 
жатты. Демек, пойызда да бостандығынан айыры-
лып, еркіндік аңсағандар бар екен.

Болат жол бойындағы балдардың орысшаға 
тілдері жатық, &йткені Т&ретам мен Ақмешіттің 
арасы 120 шақырым. Біздің негізгі к&лігіміз – 
пойыз. Он-он бір жасар бала бекетке тоқтаған 
пойыздың к&кшіл к&зді жап-жалпақ жолсерігіне 
«До Қзыл-Орды» десек, «Садись, голубчик!» 
дейді жаны қалмай. Жерге түсерде қолына 1 сом 
ұстатасың. К&кпеңбек боп киінген жолсерік әйел 
берген 1 сомыңды алақанына умаждап тұрып, 
«Счастливо, голубчик!» деп шығарып салады. 
Осының бәрі бала санасында сақталып қалған су-
рет пен с&здер.

Пойыздың қайнаған қан базары – кіреберіс 
тамбуры. Пеште лаулап май к&мір жанса, томпақ 
титанда шәй қайнап тұр. Біреу бұрқыратып темекі 
шексе, біреу келесі бекетке тезірек жетсем деп ала 
қоржынынан к&з алмай дегбірі кетіп тұр. Бұрышта 
екі жас аймаласып, әлсін-әлсін сүйіседі...

Жолаушы пойызы екі түрлі аталады...
Бірі – осқырынып тартар жүрдек пойыз да, 

екіншісі – әр разъезге тоқтап, ертоқым ауыстырар 
«есек» пойыз. Оған мінгім келмейтін. Ішім пысып 
кетеді, мен болсам жетер жеріме тез жеткім келеді. 
Екінші кітабымды «Жүрдек поезд» деп атағаным – 
қара рельс пен алып-ұшқан жүрдек пойызға деген 
сағынышым еді. Небір парасат иелері отырған отар-

бада пендешіліктің де жеті атасын к&ресің. Парасат 
бар жерде пендешілік неге болмасын.

Пойыз – &мір. Ол – к&рпе-т&сегің салулы, 
жантайсаң құс жастығың қолтығыңда томпиып 
тұрған жылы ұя. Вагон-мейрамханада тамағың дай-
ын, бағасы арзан (әрине, қазіргі кезбен салыстырып 
отырмын), ыстық шәй ішсең тәулік бойы титанда 
су қайнап тұр, дәлізбен жүріп &ткен қол арбада 
шәй-пәй үшін керектің бәрі бар. Студент кезімізде, 
осының бәрін асып-т&гіліп айтып отырғанда, 
бір пойыз к&рмеген курстас қыз «Сонда пойыз 
үйге дейін жеткізіп сала ма?» дегені бар. Ал, бір 
шекаралық аймақтың жігітін Түркістанды к&рсетуге 
алып шыққанымызда түнімен қою шәйді сораптап, 
таңға жақын серігін түртіп оятып, «Қуығым жа-
рылайын деп тұр, пойызды тоқтатшы» дегені удай 
шындық. Ол зулаған т&ртбұрыш қорапта әжетхана 
болады деп әсте ойламапты, айқай далада жолаушы 
тілек айтса тоқтай қалар автобусқа теңеп тұр екен. 
6жетханасы жылан жалағандай тап-таза, әжетке 
арналған оратылып тұрған үлпершек қағаз бен 
дәретсуға арналған күрешкені к&ргенде таң ғал ғанын 
қайтерсің. Пойыз тастап кеткен табиғи құнарды 
қара жер қағып ап әжетіне жаратып жатыр. Бұған 
май сіңген шпал ағаш пен қос рельс, қолына бұ ранда 
ұстап, танауын әлсін-әлсін тартқан жолшы куә.

Кешегі күндері жолаушы жеке куәліксіз-ақ 
билет алып, әркім діттеген жеріне ың-шыңсыз 
жететін. Ереженің бәрі адам парасатына &зінен-
&зі еніп кететін. ...Алматы – Ақт&бе пойызында 
менің қасымдағы бүлдіршінін ерткен аяғы ауыр 
келіншек жолсерікке билетін к&рсетті. «Куәлігіңізді 
к&рсетіңіз?!» деді жап-жас жігіт түсін суытып (ереже 
бойынша жолсерік пойызда да, кемеде де, ұшақта 
да жолаушыға түсін жылытып, күліп с&йлеу  керек). 
Құрсағын әрең к&теріп тұрған әйел ол-пұлын 
түгел ақтарып, куәлігін таба алмады. Күйеуін 
қарғады, құжаты соның қалтасында кетіпті, «сол-ақ 
соғысқа кететіндей асығады да жүреді» деп аямады. 
Кішкентайы да қыңқылдап мазасын алды. Жолсерік 
жігіт танаурап барады. «Сізді мінгізуге правам жоқ» 
дейді. «6й, жігітім, – дедім ұқыпты жолсерікке 
сауатты с&йлеп, – бұл кісінің билеті бар, ақшасы 
т&ленген, Қызылордаға дейін орны сақтаулы. Егер 
бұны түсіріп кетсең, Қызылордаға дейін сол орын 
бос бара ма? Компьютерің сатылған билет пен 
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азақ телевизиясында 40 жылға жуық қызмет істеген Қажы Қорғанұлы 
кезінде ұлттық телевизияның ең танымал, маңдайалды дикторларының 
бірі болды. Ол – Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, 
«Құрмет белгісі» орденінің иегері. Жуырда қазақ телевизиясының 
ардагерімен сырла судың сәті түсіп, осы әңгімені оқыр ман назарына 
ұсынып отырмыз.

«Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай 
өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық – әурешілікті көре-
көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық; қылып жүрген 
ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал, енді 
қалған өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын». 
Бұл Абайдың бірінші қара сөзінен үзінді. М.Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік 
драма театрында тұсауы кесілген «Қара» атты жаңа қойылымы да дәл осылай 
басталады. Актерлар құрамындағы жасы үлкені Тұңғышбай Жаманқұлов «енді 
қалған өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз?» деп актерларға да, көрерменге де ой 
салғандай болады. 

Биыл ұлы ақын Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойын зор көлемде атап 
өту жоспарланған болатын. 
Алайда елімізде ғана емес, 
бүкіл әлемді әлекке салған 
пандемияның әсерінен 
көптеген шаралар кейінге 
қалдырылды. Дегенмен, 
араға жеті ай үзіліс салып, 
есіктерінің қара құлпын 
ашқан мәдени ошақтар 
хакім Абайдың мерейтойын 
елеусіз қалдырып жатқан 
жоқ. Мәселен, осы М.Әуезов 
атындағы қазақ мемлекеттік 
драма театры 95-маусымын-
да «Абайдың жұмбағы» мен 
«Қара» спектакльдерінің та-
ныстырылымын қойып отыр. 
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Абайдың қара с&здері негізге алын-
ған спектакль пікірталас формасында 
қойылған. Қойылымның жалғыз кейіпкері 
– Абай және Абайдың ойлары. Театрдың 
35 актері Абайдың қара с&здеріне, асыл 
ойларына пішін дарытып, жан бітіреді. 

«Қазақтың бірінің біріне қаскүнем 
бол мағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей-
тұғынының, рас с&зі аз болатұғынының, 
қызметке таласқыш болатұғынының, 
&здерінің жалқау болатұғынының себебі 
не? Һәмма ғаламға белгілі данышпан-
дар әлдеқашан байқаған: әрбір жалқау 
кісі қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір 
қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді; 
әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, на-
дан келеді; әрбір ақылсыз надан, ар-
сыз келеді;  әрбір арсыз жалқаудан 
сұрамсақ, &зі тойымсыз, &нерсіз, ешкімге  
достығы  жоқ жандар  шығады». Мұны 
Абай Құнанбайұлы үшінші қара с&зінде 
1891 жылы айтып кеткен. Содан бері бір 
ғасырдан астам уақыт &тсе де, бұл с&з 
&з құндылығын жоғалтпай отыр. Бүгінгі 
қойылымда актерлар аузымен айтылған 
с&зді қапысыз қалай айтқан қайран Абай 
дерсіз...

Сахна қазақтың киіз үйі іспеттес 
безендіріліп, ер адамдардың мәжілісі 
ретінде ұйымдастырылып, қойылым ары 
қарай драма-диалог жанрымен, пікірталас 
форматында жалғасады. Спектакльдің 
сахналық нұсқасын әзірлеген қоюшы 
 режиссер – Жұлдызбек Жұманбай. 

Тұңғышбай ЖАМАНҚҰЛОВ, актер:
– Абай хакімнің «Қара с"здерін» жазып кеткеніне бір ғасырдан астам уақыт болса да, бұл 
ақынның ішіндегі жалын атып жатқан шері ғой. Сол шердің бүгінгі күнмен үндестігін, байла-
нысын ұғып, біз актерлар қауымы ерекше рахат шектік деп ойлаймын. 8йткені оны жай қара 
с"зді оқып шығу бір б"лек те, ол жазылған нәрсені "мір қылып "ткізу бір б"лек. Сондықтан 
біз жай к"збен емес, санамен, жүрекпен оқыдық. Мимен, ақылмен және Абайға деген үлкен 
махаббатпен оқыдық. Бұл шығарманың ерекшелігі – қара с"зінің ішінде қаншама конфликт 
жатыр, қаншама оқиғаның желісі, қаншама ой, қаншама пәлсапалық пайымдар жатыр, 
қаншама қазақтың қанына тән, қазақтың "зіне тән мінез-құлықтардың галереясы жатыр. 
Жұлдызбек Жұманбай естияр бала "зі. «Қара с"здерді» спектакльге айналдыру ешкімнің ойы-
на келмеген де болар. Бұл қалай болады деп күмәнданғаным да болды. Бірақ жұмыс істей келе, 
байқасам, Абай хакімнің қара с"здері тұнып тұрған драмматургия екен. Міне, соны алғаш 
к"рген, алғаш сезген, сезіп отырып жүрегімен қан жылатып отырып, Абайдың қара с"здерін 
реал қылып, сюжеттік жүйелеуді түзіп, қажетті жерлерін режиссерлік формамен әдейі 
астарлап, түгендеп, басып айтып, музыка қосып, әр ойына мән бергізіп жасаған жұмысы 
"те зор. Мен оған "те ризамын. Соңымыздан келе жатқан осы Жұлдызбек Жұманбай, Фар-
хат Молдағали сияқты жас режиссерлердің  театр "нерін жаңаша, ақылды к"збен қарап 
жүргенге қуанамын. 

Диктор боламын деген мүлде ойымда 
жоқ: арманым – артист болу. Ақт&бедегі 
мәдени-ағарту училищесіне оқуға түстім. 
Бізге сабақ беретін Тұрдыбек Оспанов 
сол кезде облыстық филармонияның 
директоры еді. Бір күні сабақ үстінде 
бәрімізді жеке-жеке тұрғызып, «кім болғың 
келеді?» деп сұрағанда, мен артист бола-
тынымды айттым. Сонда әлгі кісі «бала, 
онда мұнда неғып отырсың, ертең бізге 
кел» деді. Ертеңіне бардым, &зім жатқа 
білетін бір-екі тақпағым, бір ауыз к&ркем 
с&зім бар-тын, соны оқып беріп едім, 
бірден қабылдандым. Осылайша, менің 
телевизиядағы бағымды ашқан – сахна 
&нері. Алдымен облыстық филармонияда, 
кейін «Қазақконцертте» Роза Бағланова, 
Үрия Тұрдықұлова, Жәлекеш Айпақов, 
Рахила Ақжарова, Мұрат ?скенбаев бри-
гадаларында конференсье болып қызмет 
істедім. Сондағы сахна оғыландарының 
орны б&лек еді. Қазақстанның халық 
артисі Қали Жантілеуов ағайды екінші 
Құрманғазы десе де болады. Бес жасы-
нан домбыраның құлағында ойнаған әрі 
ғажайып әнші. Ол кісінің жүріс-тұрысы, 
&зін-&зі ұстауы бір ғанибет. Маңғаз, бай-
салды, керемет гуманист адам. Сол кісімен 
сапарлас болған кездерім – ең бақытты 
сәттерім. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі, дәулескер күйші, мар құм Жәлекеш 
Айпақов – Қазанғаптың сұң ғыла шәкірті. 
Онымен де сексен күн бірге жүрдім. 

С&йтіп, филармония мен телевизия-
ның арасында біраз болдым. Екі  ортада 
екеуін де қимай жүрдім. Содан 1960 
жылы тұрақтап, 5-7 жыл Ақт&бе теле-
видениесі  мен радиосында диктор 
болдым. 1968 жылы Алматыда Қазақ 
телевидениесі шақырды. Сол жерде 
 табаны күректей 32 жыл қызмет істедім. 
Онда т&меннен бастадым, журналист, 
редактор, коментатор, саяси шолушы, 
диктор қызметтерін атқардым. Одан теле-
фильм студиясының директоры  болдым. 
Журналистік ғұмырымда негізінен 
ауылшаруашылығын насихаттадым. 

– Журналистік ғұмырым деп қалдыңыз, 
тілшілер ел ішінде жүреді ғой. К�рген-
білгеніңізден ерекше есіңізде қалған қандай 
оқиғалар бар?

– Дұрыс айтасың, қызым. Журналист 
ел мен жердің ортасында жүреді. Біз де 
талай жерді жаяу араладық. Осы елді ара-
лап жүргенде қазақтың үш шопан қызын 
к&рдім. Түсінесіз бе, үш қыз шопан. 

Біреуі Сырдарияның қызы – Рабиға 

кезі екен. Сонда да мені бірден таныды. 
6ңгіме ара   сында «Талғат  (Бигелдинов – 
ред) деген батыр бар еді, сол қайда екен. 
Маған үйленемін деп еді, әлі жоқ» деп 
қалжыңдап күлді. С&йтсем, бұл кісілер 
1949 жылы Сталиннің 70 жылдық тойы-
на бірге барған екен. Ол тойға  Сталинге 
ат тарту еткен Атшабар Қартабаев, 
Қазақстан Компартиясының бірінші 
хатшысы Жұмабай  Шаяхметов, ұшқыш 
Талғат Бигелдинов, Мәлік Ғабдуллин 
және сол кездегі  Алматы облысының 
басшысы Жақыпбек Жан ғозин Кремльге 
барыпты. «Соның бәрін к&рген бізде ар-
ман жоқ» деп еді Дариға апам. 

– Диктор ретінде айтыңызшы, теле-
визияның тілі мен сыры қандай болу керек?

– Дикторлық та – &нер. Қыр-сыры 
к&п, технологиясы күрделі &нер. Диктор 
бол ғанда сен мәтіндегі бір с&здің реңін 
бұзбай оқып отырып, сол мезетте одан 
кейінгі екі с&зді де &рнекшідей тоқып 
отырасың. Мен үш с&зді қатарынан к&ре, 
тоқи отырайын деп ұмтылдым, бірақ 
меңгере алмадым. Мәтіндерді кейде тік 
және к&лбеу дауыс әдістерімен оқуға 
тура келеді. Енді бірде бірінші жолды 
оқып отырғанда астыңғы екінші жол-
дағы редактордың да, машинистканың 
да қатесін к&зің шалады. Байқайсың да 
түзете бересің. Ал тікелей эфирдегі диктор 
к&біне саперлер сияқты. Қателеспеу керек. 
Қателесе берсең, аяғына жем түскен ат та 
бір, сен де бір. К&рерменнің к&ңілі қалады. 

Кейде телевизияға газеттің, радионың 
қыз-жігіттері келеді. Соларға жиі ақы-
лымды айтатынмын. «Телевизияның &з 
стилі, тілі бар, сен бұрқыратып с&йлегенің 
газеттің тілі, мынау радионың тілі. ?зің 
бір телесюжет, киноочерк жасап к&рші. 
Сонда білесің» деймін. Сен бейненің 
тұрған тұрысын, жүрген жүрісін айту үшін 
с&й леуің керек, сенің қызыл тілің түкке 
керегі жоқ. Осы ж&нінен, әттең, к&п адам 
теле визияның стилін, тілін үйренбей-ақ 
кетті. 

– Бүгінгі күні диктор болу оңай, к�ркі 
болса болды, басқа журналистердің дайын 
мәтінін оқиды деген түсінік қалыптасқан.

– Оның рас, айналайын. Жұрт солай 
ойлайды. Диктор деген мәтінді сауатты 
оқып, автордың айтайын деген ойын 
іркес-тіркес қылмай, с&здердің «басын 
жарып, к&зін шығармай», әдемі даусымен 
оқырманға, к&рерменге жеткізу керек. 
Біріншіден, дауыс керек, екіншіден, 
дикция керек.  Қазір диктор деген 

естіп, «ойбай, масқара болдық қой» деп 
жүрегі тас т&бесіне шығып, зәре-құты 
қалмапты. Содан обкомның екінші хат-
шысы «дереу келсін» деп шақыртыпты. 
Мәриям екеуміз бардық. Мұхамеджанов 
деген кісі. Жай-күйімізді сұрастырып 
біліп алыпты. «Қарақтарым-ау, сендер-
де үй жоқ па еді?» деп бәйек болды да 
қалды. Дереу бір аптаның ішінде маған екі 
б&лмелі, Мәриямға бір б&лмелі қаланың 
қақ ортасынан пәтер б&лгізді.

– Қаз ірг і  дикторларды тыңдап, 
жұмыстарын қарап отырасыз ба?

– Шынымды айтсам, қазіргі диктор-
ларды қарамаймын. Қарамайтын себебім, 
қан қысымым к&теріліп кетеді. Бәрі дұрыс 
оқымайды. Мен сізге қызық айтайын, 
қазір телевидение к&рмеймін, радионы 
тыңдаймын. «Барады ма?», «келеді ма?» 
деп с&йлейді. Масқара!

– Радио тыңдаймын деп қалдыңыз?
– Радионы жақсы к&ремін. Кезінде 

Қазақ радиосының дүлдүлі 6нуарбек 
Байжанбаевтан бір нәрсе үйренеміз ба 
деп соңында жүретінбіз. Қасында жүріп, 
с&йлеген с&зін, жүріс-тұрысын, қимылын, 
бәрін қарап отырамыз. Байжанбаевқа 
Тәңірдің к&ңілі түскен. Жаратқанның 
&зі бұл кісінің таңдайын жезден, к&мейін 
күмістен шылаған. Оның с&зі әңгіме 
 болып басталады да, ән болып аяқталады. 
6сіресе, Ілия Жақановтың новеллаларын 
оқығанда, тіпті ән тыңдап отырғандай 
боласың. Қалықтатып, шалықтатып 
жібереді. Міне, диктордың құдіреті.

Е к і н ш і ,  « Ш а л қ а р д ы »  т ы ң д а п 
 отырамын. ?зіміздің Мырзабек Қуатбеков 
қандай десеңізші! Біз қатар жүрдік, 
 телевидение, радиоға қатар келдік. ?зі 
аңқылдаған, әпенделеу жігіт еді. ?мірден 
ерте қайтты, марқұм... Оның даусы, диа-
пазоны, тембері қандай, дикция қандай! 
Қазақтың с&зін оқығанда орфоэпияны 
қалай керемет сақтайды. Міне, осындай 
жігіттер керек бізге.

Мен радионы 12 жыл зерттедім. 
 Содан Ақпарат министрі болған Дәурен 
Абаевқа кіріп, үш ай радиода істеуіме, 
оны зерттеуіме рұқсат сұрадым. Ол 
к&мекшісін шақырды да: «Ағайды радиоға 
үш ай қызметке алсын, жалақы т&ленсін. 
Қазақ радиосын, орфоэпиясын, с&йлеу 
мәдениетін зерттейді» деді. 

Кейін қарасам, радио тәулігіне 18 сағат 
с&йлейді екен. Жалақы да аз. Бір жағынан 
ондағы жастарды аяймын. Құдайдың 
құтты күні 18 сағат, оны немен толтыру 
керек? Баяғыдай радиоға шұбырып ке ліп 
жатқан адам жоқ қазір. Сосын оты  рып 
алып «отбасы, ошақ қасындағы» әң гі  -
мелерді радио толқынында айтуға мәжбүр. 

– <ңгімеңізге к�п рақмет!

Сұхбаттасқан
Ақбота ҚУАТОВА

Қажы ҚОРҒАНҰЛЫ, Қазақ телевизиясының ардагері: 

– Қажы Қорғанұлы, бір сұхбатыңыздан 
бала арманыңыз артист болу екенін 
оқып едім. Телевизияға, оның ішінде 
дикторлыққа қалай келдіңіз?

– Менің &міріме, шығармашылығыма 
әсер еткен екі ағам болды: бірі – Сейтім 
Жақыпов, екіншісі – Қайролла Тілемес. 
Екеуі де филармонияда істейді, адамды 
маг ниттей тартатын азаматтар. Дикция 
қан дай, келбет қандай, с&йлегенде ғажап 
еді. 

Іждіқұлова, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңе-
сінің депутаты. Қойшы болғанда нағыз 
қойшы.

Екінші қойшы – Мойынқұмның 
қызы Нұржамал Туғанбаева. КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің депутаты. Аттың 
үстінде отырғанда билеп бара жатқандай 
елестейді. Нағыз қойшы, нағыз шопан. 

Үшінші қыз – шымкенттік Фатима 
Қадырбаева. Ол да одақтық комсомолдың 
лауреаты, КСРО Жоғарғы Кеңесінің депу-
таты. Осы қыз ақылды екен. ?зі жап-жас, 
Мәскеуге ұшу үшін Алматыға келеді. Сон-
да бас қалада оқитын &з ауылының барлық 
студентін мейрамханаға шақырып, сыр-
ласады екен. «Қандай мәселелерің бар? 
Не шешілмей жатыр?» деп сұрайды. 
Бірі стипендияға іліне алмағанын, бірі 
жатақхана ала алмай жүргенін айтып, 
әрқайсысы &з мәселелерін ортаға салады. 
Кездесуден соң әр студентке 5-10 сомнан 
ұстатып, ректорларға арнайы атбасын 
бұрып, аталған мәселелерді шешуге күш 
салады екен. Білесіз бе, осыны істеп 
жүргенде Фатима небәрі 22 жастағы қыз. 
Ерлік емей, немене, айтыңызшы!

Тағы бір кейіп керім болды: жам-
был дық қызылша &сіруші Дариға 

Жантоқова.  Есімі  аңызға 
айналған бұл кісімен 

соңғы рет 2005-2007 
ж ы л д а р ы  к е з -
дестім. 90 жасқа 
келген, аяғынан 
жүре алмай, ар-
б а д а  о т ы р ғ а н 

мамандықты құртып жіберді ғой. Қазір 
диктор деген мамандық жоқ. Кез келген 
журналист &з хабарын &зі оқи береді. 
Диктор дегенді құрттық қазір. Диктордың 
қасиеті, қадірі жоғалды. Міне, мәселе 
қайда?

–  К е з і н д е  д и к т о р л а р д ы  е р е к ш е 
құрметтеген, жағдай жасаған деседі. 
Тіпті сіздің �зіңіз де осы дикторлықтың 
арқасында баспаналы болған екенсіз.

– Рас, сол кездегі теледидар дикто-
рының даңқы ғарышқа ұшқан ғарыш-
керден кем болған жоқ! Кешегі Кеңес 
заманының бір жылы Алматыда, жетінші 
қараша күні орталық алаңдағы мерекелік 
шеруден репортаж жүргізіп болып, үйге 
қайтып келе жатсам, алдымнан орыстың 
бір шалы қарсы кездесіп қалды. «Жігітім, 
амансың ба? Халің қалай?» деп үйіріле 
кетті. Күтпеген жерден сәл тосылсам да, 
таныдым. Сонау алпысыншы жылдары 
Ақт&бе облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы болып қызмет істеген 
Николай Иванович Журин екен. «Біз 
баяғыда сен дерді к& шеде к&р генде, 
бұрылып қарап: «6не, біздің дикторлар 
кетіп бара жатыр» деп мақтана тынбыз» 
деді аңқылдап. ?зі орыс, біз сонда 
Мәриям Айымбетова екеуміз де қазақша 
оқитын диктормыз. Міне, диктордың 
беделі, дикторға деген құрмет! Сол алпы-
сыншы жылдары Ақт&беде тоқал тамы-
мызда келіншегіміз Клара екеумізге бір 
күні пештен иіс тиіп, мұрттай ұштық... 
Мұны сол кездегі телерадиокомитеттің 
бастығы Михаил Николаевич Козин 

ANA TILINН И Е Т

Жас режиссер Абайдың «Қара с&з-
дерін» сахналық қойылымға айналдыру 
идеясын қалай жүзеге асырды? Алдымен 
«Қара» с&зінің мағынасына үңіліп к&рейік. 
Қазақтың әрбір с&зінің мағынасы терең. 
Бір ғана «қара» с&зінен «қара шаңырақ», 
«қара дала», «қараой», «қара &лең» сияқты 
жақсы тіркестер бар. Ал «Қара» қойылымы 
ақынның «Қара с&здерінен» халыққа 
ой салатын салмақты дүние шыққан. 
Жас маман режиссерлық шешім арқылы 
қара с&здерге жан бітіріп, әр адамның 
кеудесіне сәуле ұялатады. Абайға әркім 
әрқалай келеді, әркім әртүрлі түсінеді, 
әрқилы іздейді. 6р Абай – &зінше бір 
әлем, индивид. 6р индивид – &мірді 
&зінше к&реді. Абайдың қара с&здері  алуан 
тақырыпты қамтиды. Режиссерлік әрі 
драматургиялық тәсіл жымдасқан сәтте 
тақырыбы &лшемге сыймайтын ғибратты 
с&здердің &зара жүйелілігі  қалыпқа 
түсетініне тәнті болдық. Спектакльді 
к&ре отырып, Абайды күйіндірген, Абай-
ды безіндірген, Абайды толғандырған 
мәселелердің әлі де &зекті екенін сезінесіз. 
Қара с&здерінде хакім күйінішінің ең 
бір ғазауатты сәттерін бастан кешеді. 
Пікірталас, дау-дамай, қарсылық... 
қай-қайсысы да бүгінгі күнмен астасып 
 жатады. Алғашқы к&ріністегі «күлт&бе» – 
бүгінгі парламент секілді. Бітпейтін дау, 
шешілмейтін мәселе, құлақ аспайтын 
шенділердің тірлігін еске түсіреді. «Қара» 
– к&рерменге &з идеясын таңбайтын, 
 ойландыратын қойылым. 

Осы орайда театр мамандарының пікі-
рін тыңдап к&релік. 

Жұлдызбек ЖҰМАНБАЙ, 
режиссер:
–Бұл менің М.0уезов атындағы 
қазақ мемлекеттік драма 
театрын дағы екінші қойылымым. 
Сценарийді Абайдың қара с"здерін 
алып, "зім жүйеледім. Авторы – 
Абай.
Бұл жерде біз Абайдың тағдырын  
емес, айтып кеткен с"здерін на-
сихаттаймыз. Абайдың ойларын, 
трагедиясын түсіндіруге күш сала-
мыз. Балаларынан айырылуы, Ажар 
мен Айдардың оқиғасы. Бұл жерде 
тек с"з. Абайдың қара с"здері, 
Абайдың ойлары. 
Бұл қойылымды Сәбит 0бдіха лықов 
директор кезінде ақынның 175 
жылдығы келе жатыр деп ұсыныс 
жасаған. Содан Абайға қатысты 
дүниелерді зерттедім.  Бұрынғы 
қойылған мықты қойылымдар бар. 
Олардан асырып қалай қоясың. Со-
дан жаңаша бір форманы іздеуге 
тырыс тым, тың нәрсеге ынтық 
болдым. Абайдың бір қара с"зі – бір 
спектакль. 
8зім де Абай елінің баласымын. Осы 
қойы лымды дайындап жүргенде 
Абай музейіне барып,  б"лмесіне 
кіріп, біраз отырып, ақынмен «сыр-
ласып» қайттым. Адамның рухы 
жүреді деген ырымшыл қазақпыз 
ғой... Құдайға шүкір, бәрі де жеңіл 
болды. Абай "зі кейде ашылады, кей-
де ашылмайды. 8зім сол елдің бала-
сы болған соң маған бәрі түсінікті. 
Ешқандай бір қиындық к"рмеймін. 
Күнделікті ауылда ата-апалары-
мыздан естіп жүрген с"здер. Сол 
тобықтының мінезі, сол мінез менде 
де бар. 
Қойылымда Абайдың жиынтық об-
разы бар. Негізінен «Қара с"здері» 
арқылы жүректерге жол таба 
алдық деп ойлаймын.

Есмұхан ОБАЕВ, театр қайраткері:
–Қазір М.0уезов атындағы қазақ мемле кеттік драма те-
атрында үш «Абай» жүріп жатыр. Біріншісі 11 жыл бұрын 
мен қойған Ерлан мен Азаматтың Абайы, екінші Ари-
даш Оспанбаева қойған «Абайдың жұмбағы», үшінші осы 
Жұлдызбек Жұманбайдың «Қара» қойылымы. 
Екі жас режиссердің да қадамы құптарлық. Абайға бару 
үшін, әрине, Абай әлемінде біраз қиналу керек, іздеу керек, 
іздену керек. Оны табу үшін 11 жыл бұрын қойған менің 
«Абайымды», Мәмбетовтың, Тоқпановтың «Абайын» 
к"ріңдер, соған ұқсатып қойыңдар деуге келмейді. Қазіргі 
оқырманның да, к"рерменнің де талабы, талғамы "те 
жоғары. Сондықтан бүгінгі күннің Абайы кім? Бүгін Абай 
кімге пана, кімге дана, кімге ұстаз, кім еліктеу керек, 
халық қалай болу керек деген сауалдарға жауапты әркім 
"зінше іздейді. Абайдың феномені сол, оның философиясы 
– адам тағдырын, халық тағдырын, ел тағдырын, жер 
тағдырын, адамдық болмысты жанына серік еткен. 
Осы орайда бүгінгі жас режиссерлер "зінің шешімімен бірі 
философиялық, екіншісі поэтикалық  спектакль қойып 
отыр. «Қара» – Абайдың қара с"здерінен қойылған жас 
режиссер Жұлдызбектің біздің театр сахнасындағы екінші 
қойылымы. Елдің к"ңілінен шығатыны хақ. 8йткені бүгінгі 

арманшыл, Абайды әлі де меңгермеген, Абайға әлі жай 
қарапайым к"зқараспен қарайтын ұрпақ Абайдың бір қара 
с"зін оқып, "мірін "згертіп жіберуі мүмкін. Абайдың "зі 
болмағанымен, халқы, ортасы, с"зі бар. Тұсауы кесілген 
екі қойылым да М.0уезов атындағы қазақ мемлекеттік 
драма театрының Абайға деген үлкен шығармашылық 
ізденістерінің бірі. Сондықтан екі жас режиссердің сәтті 
табыстары деп білемін. 
Қазір театр сыншылары жоқ дейміз. Неліктен? Кезінде 
дайындамағандықтан. Театр сыны деген "те ауыр дүние. 
Театр сынын жазу үшін театрлық институттың бір 
актерлық б"лімін бітіру керек, ең болмағанда ҚазҰУ-дың 
әдебиет б"лімін бітірген адам немесе тарихшы болу керек. 
Бағыбек Құндақбаев деген профессор болды, одан кейін 
0шірбек Сығай еді. Міне, солардың оқушылары жоқ. Енді 
оқушы оқытайын деп жүргенде дүние салып кетті. 
Қазір театр сынын жазушы, ең бірінші, ұлттың әдебиетін 
танитын, екінші, ұлтының тарихын білетін, үшінші, 
ұлттың тілін, мәдениетін, болмысын жақсы білу керек. 
Театр күлкінің емес, ойдың орны. Бүгінде білімді, проблема 
к"тере білетін, театр мен қоғамды біріктіре алатын, 
екеуінен шынайы "мір мен "нерді тудыратын адам ғана те-
атр сыншысы бола алады. 

Азаматтың суреті


