
Қазақстанда 2021 жылдың 
10 қаңтарында болатын 
парламенттік сайлау қызу 
тартысқа толы болайын 
деп тұр. Бұл жолы алты 
партия саяси додада 
бақтарын сынап көрмек. 
Олар  –  «Nur Otan», «Ақ 
жол», Қазақстанның 
халық партиясы, «Ауыл», 
Жалпыұлттық социал-
демократиялық партия  және 
«Адал». 
Алты партия. Қазақ «өткелде 
ат ауыстырмайды» деуші еді. 
Бірақ парламенттік сайлауға 
екі ай қалғанда екі партия 
атын өзгертті. Коммунистік 
партия – халықтық, 
ал «Бірлік» – «Адал» 
партиясына айналды. Бірақ...
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ҰЛТ БАСЫЛЫМЫ 
«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ!

«Ана тілі» газетінің «Қазпошта» АҚ бойынша
2021 жылға жазылу бағасы

Әркімнің өз Абайы бар. Біздің Абайымыз – Шығыс шайырларының шекпенінен 
шығып, Батысқа көз салып өз көкжиегін кеңейткен Абай. Сөйтіп, жаңа өріс тапқан 
Абай. Сол жаңа өріс оны жаңа шыңдарға шығарыпты. Шығыс пен Батыс тоғысында 
болмысы бөлек Абай шыңы бой көтеріпті. Сол шың биігінен ол халқын өнер, 
білімге шақырыпты. Жаңа өріске шақырыпты. Бірақ абыз қанша биіктеп, жаңа өріс 
тапқанымен, ата жолынан ауытқымапты. Шығыс, Батыс уызын арда емген Шығыс 
ғұламасы қалпында қалыпты. Хақ жолынан айнымапты. Абай жұмбағының кілті 
осында. Кез келгеннің қолы жете бермейтін кілт.

ҚОҢЫР ДӘПТЕРГЕ ҚОНҒАН ОЙЛАР
ОЙТОЛҒАМ

САЙЛАУ 

БАСПАСӨЗ – 2021

БҮГІНГІ САНДА:

7-бет

Ихсан ілімі ізгілікке 
тәрбиелейді

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ:

3-бет

Мен білетін 
Жұмекен

Жетісу төріндегі 
текті өнер 12-бет

Қазір жер-жерде алдағы 2021 жылдың газет-журналдарына жазылу 
науқаны жүріп жатыр. Жұртшылық өзге басылымдармен қатар, өздері 
сүйіп оқитын «Ана тілі» газетіне де қолдау көрсетіп жатыр деген сенімдеміз.

Биылғы жылы отау көтеріп, құрылғанына 30 жыл толғандығын атап 
өткен «Ана тілі» ұжымы оқырман көңілінен шығу үшін шығармашылық 
күш-жігерлерін аянып қалған емес. Әсіресе ұлтымыздың өзекті мәселелерін 
көтеруде қалтқысыз қызмет етіп келеді. Бұл елдік іс алдағы уақытта да 
жалғаса беретін болады. 

Оқырман – газеттің тірегі, жанашыры. Кез келген басылым оқырманымен 
ордалы. Олай болса, біз де газетіміздің ел көлемінде көптеп таралып, 
әрбір қазақ шаңырағының сенімді серігі, ой бөлісер сырласы болғанына 
мүдделіміз. Ол үшін Сіздің қолдауыңыз қажет, құрметті оқырман!

�сіресе Абай жолымен жүріп к�рмеген 
пендеге таптырмайтын кілт. Ол кілтсіз 
Абай әлемін ашу қиын. Абай тереңіне 
бойлау қиын.  Сонда,  ол  неғылған 
кілт? Аты не оның? Оның аты – Абай 
жүрегіндегі Алла. Алланың нұры. Абай 
әлемі сол нұрға б�ленген. С�здері сол 
нұрмен сәулеленген. Абай жұмбағы осын-
да. Неге жұмбақ? %йткені абыз «Алла 
�лшеусіз, біздің ақылымыз �лшеулі» 
дейді. Сондықтан ол жұмбақ кілті бізге 
берілмеген. Абайдың �зіне де берілмеген. 
%йткені адам – �лшеулі, ал Иесі – 
�лшеусіз. Бірақ Абай тал бесіктен жер 
бесікке дейін бетін сол «%лшеусізден» 
бұрмаған. Сол «%лшеусізге» құлшылық ет-
кен. Оған шәк келтірмеген. Айналып кел-
генде оған Иесінің назары түскен. Бүгінде 
біз сол Иенің назары түскен құлға, араға 
175 жыл салып, жаппай бет бұрып келеміз. 
Оның жан сырына жақындаған сайын 
болмысы б�лек бір ғайыпты сеземіз. Жа-
нымыз жапырақтай бастайды. Кешегінің 
кеселдерінен айыға бастайды. Ендігі жерде 
Елімізге де Алланың  назары түскей дейміз. 
Түсер дейміз! %йткені, біз Хақ жолында 
болған әулие Абай жолына беттедік. «Сол 
жолға жүруді �зіне шарт қылып кім қадам 
 басты, ол таза мұсылман, толық адам» де-
ген әулие ізіне ердік. Ізіне ерген қауымын 
ол ойшыл рухани биікке бастамақ. «Толық 

адам» биігіне бастамақ. Осы жолда бізге 
тек т�зім керек. Талмас талап, қажымас 
қайрат керек. Абыз аманатына адалдық 
керек. Сонда ғана қадамымызға гүл 
бітпек! Ұлы Дала Жерұйыққа айналмақ! 
Абай әлеміне үңілгеннен осыны ұқтық. 
Ақын тек бас-аяғы жұп-жұмыр, т�рт аяғы 
тең жорға �лең жазып қана қоймаған. 
Оның с�здерінен илаһи нұр тарайды. 
Ендеше, Алласыз Абай... Абай бола алар 
ма еді?! Алласыз Абай түпсіз шыңырау, 
шешусіз жұмбақ бола алар ма еді?! Бола 
алмас еді. Абай жолының хикметі осы. 
Бұрынғы біз �ткен жолдардан б�лектігі 
осы. Иман жолы. Бұ жолға түскендер 
�зінің қызыл к�семдер жетегінде �ткен 
жылдарынан шошымақ. Жасалған шалыс 
қадамдарынан шошымақ. Жағасын ұстап, 
тәубеге келмек. Осы халды бастан кеш-
пек. Жалғанның бетін ашпақ. Тереңірек 
танымақ. Осы кезге дейін белшесінен 
батып келген күйкі тірліктерінен безінбек. 
Рухани түлеу бұл. Ғайыпқа бет бұру. Бұл 
мыңмен ғана емес, �зімен де �лгенше 
алысқан Абай жолы! «Толық адам» жолы! 
Осы жолда болсақ, Екі Дүниеде біздің де 
жүзіміз жарық болары хақ!! 

*** 
«Бұ Дүниені кім жаратты? Қашан 

жаратты? Қалай жаратты?». Есте жоқ 
ескі  заманнан келе жатқан сауал. 

Аламан бәйгеден кім екінші 
келеді? Басым дауысты «Nur Otan» 
алатын шығар. %йткені елдегі 
жетекші партияның ресурсы мықты. 
Қалғандары Президент жарлығы 
шыққан соң сайлауға дайындықты 
бастаса, «Nur Otan» партиясы 
праймериздің бірнеше кезеңінен 
�тіп, жарау аттай әзір тұр. Осы жолы 
жетекші партияның жаңашылдығы 
к�рінді. Екі кезеңнен тұратын 
праймериз жүзден жүйріктерді 
анықтады. Тіпті әр аймақтың даму 
бағдарламасын жасап, осы уақытқа 
дейін істелген жұмыстар ж�нінде 
Үкіметтің де есебін алған «Nur 
Otan» партиясының мүмкіндігі бұл 
 сайлауда зор болайын деп тұр. 

Атын �згерткен коммунистер 
жайлы әңгімені сабақтасақ, олар-
дың қадамы түсінуге тұрарлық. 
Жақында ғана 83-ке келіп, туған 
күнін атап �ткен Косарев бұрынғы 
жақтастарының партияның атын 
�згерткенін қабылдай алмады. Енді 
�зі саяси ұйым құруға жанталасып 
жатыр. Бірақ одан не пайда?! Кезінде 
қарт коммунист �бділдиннен 
партияны б�ліп әкеткен Коса-
ревты жақтастары саяси бәсекеге 
санаулы уақыт қалғанда есептен 

Жеке жазылушы үшін
Индекс: 65367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 2391,00 2502,72
12 ай 4782,00 5005,44

Кәсіпорын мен мекеме үшін
Индекс: 15367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 3414,00 3525,72
12 ай 6828,00 7051,44

Азаматтың суреті

САН ТҮРЛІ БОЛЖАМ

«Бәрін жаратқан бір Алла» десек те, 
бұл сауалға заманауи ғылымның қалай 
жауап беріп жатқанын қадағалап оты-
ру әдетке айналған. �сіресе, астро-
физика, кванттық физика саласын-
дағы жаңалықтарды қадағалап отыру 
әдетке айналған еді. Осы салада ғылым 
әлемі, ағылшындық әйгілі астрофизик 
Стивен Хокинг пікіріне құлақ түргені 
белгілі.  «Жаратылыс қалай, қашан 
 жаратылды?» деген сауалға бұл ғалым 
«Ұлы Қопарылысқа дейін (14 млрд жыл 
бұрынғы) кәзіргі ұшы-қиырсыз ғалам 
тары қауызынан да кіші бір атомға сыйып 
тұрды» деп жауап беріпті. «Не дейді? Не 
дейді?». «Бүкіл ғалам бір атом қауызына 
сыйып тұрды» дей ме?! «Астапырал-
ла!!!» деп, жағамызды ұстадық. Ай мен 
Жер, Күн, тіптен анау к�з жетпес гал-
лактикалар әлемі бір атом қауызына 
қалай сыймақ?! Адамды жынды қылатын 
 жауап!! Ақылға сыймас теория!!

Осындай ақылға сыймас «теорияны» 
бала кезімізде ауыл ақсақалдарынан 
еститінбіз. Ондайда, советтік оқушы 
ретінде: «Соқ ертегіні!» дейтінбіз іштей. 
Бір күні Сопы Аллаяр толғауына үңіліп 
отырсақ, бұл әйгілі әулие: «Хақ тағалла 
түсірсе егер әмірін, Екі Дүние сияр 
еді, қауызына тарының» депті. Айна-
қатесі жоқ дәл осылай депті. С�йтсек, 
бұл қағида, ғаламның тары қауызына 
 сыйып кету мүмкіндігі туралы қағида, дін 
исламға атамзаманнан аян қағида екен. 

Енді ,  міне,  сол д ін  исламдағы 
қағиданы ХХ ғасыр астрофизигі Сти-
вен Хокинг те  қайталапты.  «Ұлы 
Қопарылысқа» дейін ғалам небары бір 
атом қауызына сыярлық сингулярлық 
күйде болған» депті. Біз таңғалдық. 

«Тарихтың �не бойында ит пен мысықтай 
аңдысып келген дін мен ғылым қалайша 
бүгінде басы қосылып, с�зі бір жерден 
шықты?» деп.

***
Елін сақтап, жерін сақтап, тілін сақтап 

ешкімнен кем болмай, мықтыларға жем 
болмай отырған елдер қандай бақытты! 
Соларға қызыға да, қызғана да қарайсың. 
Елі, жері, тілі, дініне зәредей де т�ніп 
тұрған қауіп жоқ, ұлт іргесін баяғыда-
ақ бекітіп алған ұлы ұлттарға қызыға да, 
қызғана да қарайсың. «Қандай бақытты» 
деп. Тарихтың тарнау жолдарында ата-
бабалары алысқан, жұлысқан, әйтеуір ұлт 
мүддесі үшін қырқысып жүріп жеңіске 
жеткен. Білектің де, білімнің де күшімен. 
Жеңіске жетіп, бүгінгі ұрпағына егемен 
елін, жерін, тілін, дінін бүтіндеп аманат 
еткен. Солардың бүгінгі ұрпағы қандай 
бақытты!

Бүгінгі бала ұрпақ ертең сондай 
бақытты аға ұрпақ болу үшін, бізге, 
бүгінгі жер басып жүргендерге, елімізді, 
жерімізді, тілімізді, дінімізді, бүтіндеп, 
түгендеп кетуден �зге жол жоқ екен. Бұл 
Ұлы Даланың әр ұл-қызы атқарар міндет 
екен. 

***
Бұл неткен ел, неткен ел! Кешегі 

бір заманда, Күнбатысқа к�з салмай, 
Күншығысқа к�з салмай, додасын-
да дүниенің, к�кпарға түскен серке-
дей, қанжығада кеткен ел! Егемен ел 
болғанда, тізгінді қолға алғанда, шырт 
ұйқыдан бас алмай, қу құлқыннан аса 
алмай, асулардан әрең деп, шатқаяқтап 
�ткен ел! Боларсың қашан бек кемел?

(Жалғасы 6-бетте)

шығарып жіберді. %з әрекетін �зіне 
қайтарды. Ол бәрібір бұл жолғы 
сайлаудан тыс қалды. Оның ком-
мунизм мұраттарын алға тартып, 
қызыл идеямен қаруланған қуатты 
партия құра алатыны енді күмәнді. 
%йткені коммунизм елесінен ары-
латын кез жетті. Айдын Қоңыров 
пен Жамбыл Ахметбековтердің де 
«коммунистіктен» қашып отырғаны 
бекер емес. Бүгінгі қазақ қоғамы 
коммунизм елесін қабылдай алмай-
тын деңгейге жетті. Бірақ мәселе мы-

нада: коммунистік емес, әлеуметтік 
мәселелерді алға тартатын халық-
тық партия осы жолы бұрынғы 
жетістіктерін қайталап, дауыс алу 
жағынан парламенттегі үшінші 
партия атана ала ма? 2016 жылғы 
парламенттік сайлауда 535 мың 
дауыс (7,14%) алған Қазақстанның 
коммунистік халық партиясы 
с�йтіп Мәжілісте 7 мандатқа ие 
болған. 2021 жылдың 10 қаңтарында 
тағы да бәйгеден үшінші келе ме, 
оны енді уақыт к�рсетер. Бірақ 

бүгінгі сайлауды 2016 жылғымен 
мүлде салыстыруға келмейді . 
Сондықтан атын �згерткен қызыл 
коммунистерге осы сайлауда оңайға 
соқпайды.

Ал �ткен аптада  құрылтай 
 жиынын �ткізіп, дайындықты 
 бастап кеткен «Ауыл» партиясының 
осы жолы парламенттен орын алуға 
әл-қуаты жете ме? Мүмкін дігі 
қан дай? Егер сайлау барысында 
ұйымдастыру жұмысы ойдағыдай 
жүзеге асырса, «Ауыл» саяси бәсе-

кеге дайын. %йткені партияның 
14 облыс, Астана мен Алматыда, 
Шым кентте, барлығы 17 филиалы 
жұмыс істейді. Соңғы екі жылда 
аудан дық партия ұйымдары екі есе-
ге к�бейген.

Осыдан 4 жыл бұрын бастауыш 
партия ұйымдарының саны 500 
болатын болса, қазір оған қосымша 
380 бастауыш ұйым қосылып, 
жалпы саны 880-ге жеткен. Пар-
тия мүшелерінің саны 300 мыңға 
жуық. Соңғы бес жылда 52 мың 
адам жаңадан мүше болған. Осыдан 
т�рт-бес жыл бұрын аудандардың 70 
пайызында ғана партия ұйымдары 
болса, қазір 100 пайызында партия 
ұйымдары бар.

«Ауыл» партиясы бұған дейінгі 
елдегі барлық президенттік, пар-
ламенттік сайлауларға қатыс-
қанымен, айта кетейік, жолы болған 
жоқ. Соңғы 2016 жылғы пар ла-
менттік сайлауда 2,01 пайыз, 2019 
жылғы президенттік сайлауда 3,04 
пайыз дауыс алды. Ал бұл жолғы сая-
си додада парламенттік партия бола 
ала ма? 7 пайыздық межеден �те ме? 
19 адамын депутаттыққа үміткер 
ретінде ұсынған «Ауыл» партиясын 
ауылдықтар қолдай ма? «Ауылдың 
инфрақұрылымын жақсартамыз» 
деп отырған �ли Бектаевтың парти-
ясы осы жолы парламенттен орын 
алса, мұның �зі үлкен жеңіс. Бірақ 
дауыс қаншалықты болмақ, ол енді 
халық таңдауына байланысты. Егер 
сайлау қарсаңында үгіт-насихат 
жұмыстарын ойдағыдай жүргізсе, 
«Ауылдың» мүмкіндігі мол.

П а р л а м е н т т е н  о р ы н  а л у ғ а 
тағы бір үміткерлердің бірі – «Ақ 
жол»  партиясы. 2021 жылы �тетін 
сайлауға 38 адамын ұсынған «Ақ 
жол»  партиясы осы жолы басты 
бағдарлама ретінде Алаш ұра-
нымен шықты. Мәселені «ақжол-
дықтардың» с�зі мен келтірсек, 
«тәуелсіздік бастауында – қазақ 
халқының еркіндігі мен елдігінің 
тарихи мұраты ретіндегі «Алаш» 
ұлттық идеясы жатыр. Қазақ еліне 
Алаштан артық идея жоқ».

(Жалғасы 2-бетте)
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Елімізде ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен 
Қазақстанның Азаматтық Альянсы ұйымдастыруымен IX Азаматтық форум 
өтіп жатыр. Азаматтық қоғам институты мен мемлекеттік орган және бизнес 
құрылымдармен өзара қарым-қатынасын тиімді ету механизмін қалыптастыруды 
мақсат еткен шара «Қоғам және мемлекет: Серіктестік пен дамудың 30 
жылы «Birgemiz» деген атаумен өтуде. Онлайн форумға сарапшылар, қоғам 
қайраткерлері, барлығы 500-ден астам адам қатысуда.

Қ О Ғ А М

«Азаматтық қоғам, құқықтық мем-
лекет, әлеуметтік саясат, бәрі – 30 жыл 
бұрын Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
қазығын қаққан тәуелсіз елдігіміздің 
егемендік туралы декларациясында 
халқымыздың саналы түрде таңдап алған 
дара жолы, қайталанбас құндылықтары. 
Бүгін, міне, сіз бен біз осы қағиданы 
іс жүзінде к�ріп, нәтижесін түйіндеп 
о т ы р м ы з .  Ж а һ а н д ы қ  � з г е р і с т е р 
дәуірінде орнықты әлеуметтік дамуда 
жаңа міндеттер мен �зекті мәселелердің 
шешімін бірлесе іздеу, кезек күттір-
мейтін шаруалардың бірі. Бұл ретте, 
әрине бәрімізге бастамашылдық пен 
шығармашылық шеберлік, табандылық 

(Басы 1-бетте)

Тарихи әділдікті қалпына келтіру 
үшін «Ақ жол»  декоммунизация сая-
сатын партияның ресми бағыттарының 
бірі етіп жарияламақ. Партия қазақ 
тілін экономика мен қаржы  саласына, 
мемлекеттік басқару мен шетел дік 
инвесторлардың жұмысына мемлекеттік 
деңгейге сай енгізуді мақсат тұтады. 
С о н д а й - а қ  Қ а з а қ с т а н д ы  « Қ а з а қ 
 Республикасы» деп атау туралы  бастама 
к�терді. «Ақ жол» бағдармасында жерді 
сатуға және жалға беруге тыйым  салуды 
талап етіп отыр. «Ақ жолдың»  саяси 
тұғырнамасында халыққа ұнайтын 
 бастамалар мол екендігі қуантты.

«Ақ жол» 2012 жылдың сайлау 
қорытындысында сайлаушылардың 7,47 
пайыз дауысын жинап, 8 депутаттық 
м а н д а т қ а  и е  б о л ғ а н .  2 0 1 6  ж ы л ы 
парламенттегі 7 мандатқа ие болды. Ал 
2021 жылғы парламенттік сайлауда ше? 
Кейбір сарапшылар алдағы парламенттік 
сайлауда екінші орын алатын партия 
ретінде осы «ақжолдықтарды» атайды. 
Оны да 10 қаңтар к�рсетеді. 

Енді «Адал» туралы аз-кем әңгіме. 
Бұл саяси ұйым 2013 жылы «Руханият» 
пен «�ділет» партияларының бірігуі 
нәтижесінде дүниеге келген. Мақсұт  

ШАҺАР

САЙЛАУ 

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ
«Алматы» телеарнасының Akimat Live бағдарламасындағы тікелей эфир барысында 
мегаполис әкімі Бақытжан Сағынтаев кәсіпкерлерді ынтымақтастық танытуға және 
карантиндік шектеулерді қатаң сақтауға шақырды.
Қала тұрғындарының сұрақта рына жауап бере отырып, Б.Сағын таев 32 
мониторингтік топтың белгі ленген шектеулердің сақталуын қада ғалайтындарын 
еске салды. 8 қазаннан 17 қараша аралығында 444 рейд жүргізіліп, оның барысында 
3,6 мыңға жуық нысан тексерілді. Тексеру барысында 828 нысанда (22,5%)  пандемия 
талабын бұзушылықтар анықталды. 90 заңды тұлғаға 28,7 млн теңге көлемінде 453 
әкімшілік айыппұл салынды. Бетперде режимін бұзған жеке тұлғаларға 15,5 мил-
лион теңге айыппұл салынып, 374 әкімшілік құқық бұзушылық хаттама толтырылды. 

– Алда күрделі кезең тұр, ауру 
�рши түсетін болады. Вакцина пай-
да болғанша біз санитарлық-эпи де-
миологиялық қауіпсіздік шараларын 
қатаң сақтауға тиіспіз, – деп атап �тті 
Б.Сағынтаев. 

   Мегаполис әкімі ойын-сауық және 
қоғамдық тамақтандыру салаларында 
жұмыс істейтін ШОБ �кілдерін осы-
нау күрделі кезеңде ынтымақтастық 
танытуға бір қадам жасауға шақырды.

– Егер біз бірімізге-біріміз к�мек-
теспесек, санитарлық талаптарды 
сақтамасақ, коронавирус инфекция-
сын жұқтырғандар саны артатын 
болады.  Сондықтан алматылық 
ын  тымақтастықты танытып, каран-
тинге қатысты белгіленген жұмыс 
кестесін сақтау қажет, – деп атап �тті 
Б.Сағынтаев.

Алматыда қазан айының басын-
да КВИ ауруының �скені байқалды. 
Ағымдағы жылдың 18 қарашадағы ахуа-
лы бойынша қалада коронавирустық 
и н ф е к ц и я н ы ң  1 5  3 2 5  о қ и ғ а с ы 
тіркелді. Оның 9 251-і симптомды, 
6074-і  симптомсыз. Анықталмаған 
пневмония – 1099 оқиға. 100 адамға 
шаққандағы к�рсеткіш – 767, 58. Тәулік 
ішінде КВИ-дің 35 оқиғасы тіркелген. 
Оның ішінде 22 оқиға симптом-
ды, 13 симптомсыз, анықталмаған 
п н е в м о н и я  н ы ң  4  о қ и ғ а с ы 
тіркелді. Тәуліктік �сім – 0,2%, 
репродуктивті саны – 1,15.

А у р у д ы ң  қ а б ы л д а н ғ а н 
к�рсет кіштері бойынша  бүгінгі 
күні Алматы  «жасыл» және 
«сары» аймақтар арасында 
тұр. Қыркүйек айында КВИ 
ауруының 165 жағдайға дейін 
максималды т�мендеуі (100 
мың тұрғынға шаққанда 8,3) 
тіркелген еді. Ал қазан айында 
КВИ ауруы біртіндеп �сіп, 365 
оқиғаға жетті. Алматыда ағымдағы 
жылдың 1 қазанынан 16 қарашасы 
аралығында КВИ-дің 900 оқиғасы және 
пневмонияның 189 оқиғасы тіркелді.

Алматы әкімі Б.Сағынтаев нау-
қастардың 30%-ға жуығының аға буын 
�кілдері екендігіне алаңдаушылық 
білдірді. Атап айтқанда, КВИ жұқ-
тыр ған науқастар арасында 40-59 
жастағылар – 28 (32%) адам, 60 жас 
пен одан жоғары жастағылар – 240 
(27%) адам.

Осыған орай Б.Сағынтаев қала тұр -
ғын дарын егде жастағы жақын да рына 
жанашырлық танытуға шақырды:

– Жастар санитарлық-эпидемио-
логиялық қауіпсіздік шараларын 
сақтамай, адамдар к�п шоғырланған 
жерлерге барып, вирусты үйге әке-
леді, ата-аналары мен туыстарына 
жұқтырады. Сондықтан мен барлы-
ғының қырағылық пен сақтық таны-
туларын сұраймын, – деп атап �тті 
Б.Сағынтаев.

Эпидемиологиялық зерттеулер 
нәтижесінде 1 қазан мен 16 қараша 
аралығында КВИ инфекциясының 
жұқтыру оқиғасының 53%-ы қоғамдық 
орындарда болғандығы анықталды. 

Олар: сауда және ойын-сауық орта-
лықтары, дүкендер, базарлар және 
қоғамдық к�ліктер. Үйдегі науқаспен, 
симптомсыз жұқтырушы, жастармен 
байланыста болғандардың  23%-ы 
КВИ инфекциясын жұқтырған. 
Жұмыста КВИ науқасымен байланыс-
та болғандардың 17%-ы инфекция 

жұқтырған. 4%-КВИ-ді шетелден 
әкелгендер...

Б.Сағынтаевтың айтуынша, 
Алматы қаласының тұрғындары 
мен қала қонақтары санитарлық-
эпидемиологиялық қауіпсіздік 
шараларын қатаң сақтаулары 
тиіс.

Б.Сағынтаев КВИ пан-
демиясының ықтимал екінші 
толқынына дайындық туралы 
айта келіп, Алматыда ковидтік 

г о с п и т а л ь д е р д е  р е з е р в т і к 
орындардың құрылғанын еске 

салды. Қуат тылығы 7226 т�сек-
орын болатын 32 ковидтік стацио-

нар әзірленді, оның 250-і жансақтау 
орындары.

Соңғы айлар ішінде екі жаңа ем-

хана салынды – 500 т�сек-орынды 
и н ф е к ц и я л ы қ  г о с п и т а л ь  ж ә н е 
300 т�сек-орынды жаңа модульді 
 стационар.

74 емханада 298 мобильді бригада 
жұмыс істейді. Телемедицина орта лығы 
құрылды. Қауіпті топ тағы науқастармен 
телемедицина орталы ғы ның жетекші 
мамандары жұмыс істейді.

Фармпрепараттар және меди-
циналық заттарының 10 млрд теңгені 
құрайтын тұрақтандыру қоры жұмыс 
істеуде. Тұрақтандыру қорның ая-
сында 2021 жылдың ақпанына дейін 
қажетті 68 атаулы дәрі-дәрмек қоры 
жасалған.

Алматы әкімі Б.Сағынтаев КВИ 
ахуалының нашарлауына қаланың 
дайын екенін, бірақ азаматтардың 
�здері жеке жауапкершілік танытып, 
белгіленген карантиндік ережелерді 
сақтаулары тиіс екенін атап �тті.

Алматы қалалық әкімшілігі 
баспас�з орталығының мәліметі 

бойынша әзірлеген 
Н.СҰЛТАНҒАЗИЕВ

БАСТАМАШЫЛДЫҚҚА – 
ПӘРМЕНДІ ҚОЛДАУ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТТІҢ 

ҚАЗЫҒЫ

САН ТҮРЛІ БОЛЖАМ

пен табысқа деген сенімділік қажет» 
деді ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі Аида Балаева.

Еуропада қоғамдық ұйымдардың 
күшімен тыңнан түрен түріледі , 
олардың әлеуметтік бағытқа ғана 
емес, саясат сарынына да ықпалы 
жетеді. Қазақстан да халықаралық 
тәжірибеден бетін алыс ұстап отырған 
жоқ. Бүгінде Президенттің тапсыр-
масымен құрылған Ұлттық қоғамдық 
кеңестер табысты қызмет етсе, қоғам 
белсенділері заңнамалық процеске бел-
сене жұмылдырылып отыр. «2016-2020 
жылдарға арналған азаматтық қоғамды 
дамытудың ұлттық жоспары нәтижелі 

Нәрікбаев пен Алтыншаш Жағанова 
құрған бұрынғы партиялар. С�йтіп, 
жаңадан «Бірлік» деген атқа ие болған. 
2016 жылғы парламенттік сайлауда 
«Бірлік» бар-жоғы халықтың  21,4 мың 
ғана дауысын алған. Бұл жолы «Адал» 
деген атқа ие болып, қатарына таны-
мал жақтастары мен бірқатар белгілі 
кәсіпкерлерді  жинаған аталған партия 
қанша дауыс алады? Мәселе сонда.

«Адал» партиясының бағдарлама-
сында ең т�менгі күнк�ріс деңгейін 
60 мың теңгеге дейін ұлғайту және ең 
т�менгі жалақыны ең т�менгі күнк�ріс 
деңгейіне дейін арттыру туралы  бастама 
бар. Бағдарламада педагогтарға ел 
бойын ша орташа есеппен 200 мың 
теңге жалақы белгілеу, мектептегі білім 
беру бағдарламаларын қайта қарау 
қарастырылған. Сондай-ақ медицина 
қызметкерінің мәртебесі туралы жеке 
заң жобасын қабылдау да айтылған. 

«Адал» партиясы парламентке 20 
 адамын ұсынып отыр.

Ал жиынын енді �ткізбек  болып 
отырған ЖСДП партиясының ең 
жоғары к�рсеткіші – 2007 жылғы 
пар ламенттік  сайлау.  2007  жылы 
ЖСДП сайлаушылардың 4,54% да-
уысын  жинап, 5 пайыздық межеден 
�те алмаған. Парламент Мәжілісінің 

орындалды»  дейді сала  мамандары. 
Ұсынылған шаралардың аясын-
да  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
Ұлттық жаңғыру кезеңіне к�шірудің 
жол картасын әзірлеу, IX Азаматтық 
форум ның ұсынымдарын одан әрі 
сапалы іске асыру, ресурстық ор-
талықтардың, оның ішінде ауылдық 
жердегі азаматтық орталықтардың 
тиімді жұмысын ұйым дастыру,  форум 
аясында орталық мем лекеттік орган-
дардың бірінші басшыларының ҮЕҰ 
�кілдерімен салалық кездесулерін сапа-

2012 жылғы, 2016 жылғы сайлауын-
да да олар сайлаушылардың қажетті 
 дауысын  жинай алмады. Ал 2021 жылғы 
сайлау олар үшін шешуші сәт болмақ. 
10 қаңтарда �тетін сайлауға 160 мың 
мүшесімен қатысайын деп отырған 
Жалпыұлттық социал-демократиялық 
партиясы (ЖСДП) бұл  жолы қанша 
үміткерін ұсынады? Бұл сауал алдағы 
уақытта �тетін партияның құрылтай 
жиынында белгілі болады.

Ал 9 кандидат Қазақстан халқы 
 Ассамблеясынан сайланады. Олар да 
қазір Елорда жаққа қарап, елеңдеп отыр.

Оның үстіне бұл сайлаудың ж�ні 
б�лек. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев  Парламент Мәжілісі 
және мәслихат депутаттары  сайлауын 
т а ғ а й ы н д а у  т у р а л ы  ү н д е у і н д е 
парламенттік оппозиция институ-
тын құру мәселесі қарастырылатынын 
және оның қызметін регламенттейтін 
�згерістер мен толықтырулар жасалаты-
нын айтты. 

– Енді Парламент Мәжілісінің 
тұрақты бір т�рағасы мен екі хатшысы 
парламенттік оппозиция депутаттары 
арасынан сайланады. Сонымен қатар 
парламенттік оппозиция бір сессия 
кезінде кемінде бір рет парламенттік 
тыңдау �ткізу ж�нінде бастама к�теру 

аза маттардың �тініш-шағымына сала 
қызметкерлерінің дер кезінде жауап 
беруі, полицияның, учаскелік инспек-
торлардың халыққа жақын болу маңыз-
дылығы атап �тілді. Бұл тұрғыда елімізде 
біршама жұмыс атқарылып жатыр. 

Учаскелік инспекторлардың мәр-
тебесін к�теру, �німді жұмыс істеуі 
үшін жағдайын жасау туралы мәселе 
қозғалды. Ал құқық қорғау органда-
рының қызметкерлері жұртпен ашық 
әңгіме жүргізіп, �зінің беделін к�теруі, 
танымалдығын арттыруы тиіс. Сондай-
ақ кадр дайындау, іріктеу жүйесін қолға 
алу міндеттелді.

Инвесторлардың жағдайын күшті 
құрылымдар мен бақылаушы орган-
дар тексеруге ғана емес, бизнес ісіне 
шамадан тыс араласпай, керісінше, 
заңдық тұрғыдан қорғауға тапсыр-
ма берілді.  Салыққа байланысты 
бизнес �кілдерінің жауапкершілігін 
қайта қарау мәселесі талқыланды. 
М е м л е к е т т і ң  б ю д ж е т і ,  ж а л п ы 
мемлекеттің қаржысы кәсіп керлердің, 
азаматтардың салығынан құралады, 
сондықтан бұл бағытта �зекті мәселе-
лерге назар аударылғаны ж�н.

Б ү г і н г і  т а ң д а ғ ы  а з а м а т т ы қ 
 қо ғамның ерекшеліктерінің бірі – 
ақпараттың ашық болуы, яғни әр 
азаматқа нақты ақпараттың жеткізіліп 
отыруы, қолжетімділігі. Бұл тұрғыда 
Жолдауда азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау мәсе-
л е л е р і н е  б а й л а н ы с т ы  ш а р а л а р 
 қ а  б ы л д а у д ы ң  м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а 
тоқталды. �сіресе балалардың құқық-
тарының, әлеуметтік желідегі адамдар-
дың құқықтарының қорғалуы жайында 
тереңнен қозғалды.  

Қорыта айтқанда, биылғы Мемлекет 
басшысының Жолдауы жаңа замандағы 
жаһандық сын-қатерлерге жауапты 
 болып келетін және сол сын-қатерлерге 
байланысты мемлекет тарапынан 
орындалатын іс-шараларға негізгі 
шамшырақ, темірқазық болады деп ой-
лаймыз. Осы орайда біздің мемлекеттік 
органның әрбір �кілі, мемлекеттік 
қызметші және әр қазақстандық аза-
мат Жолдаудың басымдық бағыттарын 
�мірге енгізуде, жүзеге асыруда �з үлесін 
қоса алады деп ойлаймын. 

лы әзірлеу мәселелерін қарастыру және 
т.б. ұсынылды.

Бұл жылы іс-шара онлайн режимінде 
ұйымдастырылды. Соған сәйкес форум 
бағдарламасында дәстүрлі с�з с�йлеу, 
тренинг, пікірталас және видеопод-
касттан б�лек, министрлердің үкіметтік 
емес сектормен кездесуі болады. Тікелей 
к�рсетілім күнделікті к�рсетіледі. 
К�рермендердің сұрақтарын қойып, 
 жедел жауап алу мүмкіндіктері бар.

Ақбота ҚУАТОВА

құқығын иеленеді. Сондай-ақ бір сессия 
кезінде кемінде екі рет үкімет сағатының 
күн тәртібін айқындайтын болады, – деді 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Сондай-ақ парламенттік тәжірибеде 
алғаш рет партиялық тізімге әйелдер 
мен жастар үшін 30 пайыздық квота 
енгізілді. Ал парламенттік оппозиция 
институтына қай партияның �кілдері ие 
болады? «Ақ жол» ма, «Ауыл» ма, жоқ 
әлде ЖСДП ма? Кәсіп керлермен қатары 
күшейген «Адал» да артта қалмауға барын 
 салатыны анық. Анығы, бұл сайлаудың 
ж�ні б�лек болайын деп тұр. Жетінші 
шақырылымдағы жаңа парламент 70-80 
пайызға дейін жаңаруы мүмкін.

Қысқасы, аламан бәйгеде алты 
партияның �кілдері атқа мінді. Жуыр-
да үгіт-насихат жұмыстары басталады. 
«Осалмыз» деп отырған бірі жоқ. Басты 
әңгіме мынада: «Nur Otan» партиясынан 
кейінгі екінші, үшінші орынды қайсысы 
алады? Саясатта, сарапшыларда сан 
түрлі болжам бар.

Бәзбіреулер «байкот жариялаймыз» 
деп қазірден байбалам салып жатыр. 
Негізі байкот жариялағаннан, сайлауға 
барған жақсы. 

...%йткені ол – сенің таңдауың.   

Берік БЕЙСЕНҰЛЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың халыққа арнаған «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 
атты кезекті Жолдауының ерекшелігі – 
биыл мемлекет басына түскен індетке 
байланысты мемлекеттік басқарылым, 
жалпы мемлекеттік қызметті одан әрі 
жетілдірудің жаңа бағыттары с�з болды.

Біріншісі – мемлекетті басқарудың 
жаңа үлгісі. Яғни елдегі жағдайды 
ескеріп, белгілі бір бағыттарға, салаларға 
жедел шешім шығару қажеттілік тудыр-
ды. Осы бағытта мемлекетті басқарудағы 
к а д р  с а я с а т ы н а ,  ә с і р е с е  ш е ш і м 
қабыл дау жүйесіне жауапкершілік 
жүктелді. Мемлекеттік тұрғыда арнайы 
агенттіктер құрылды. Мемлекеттік 
басқарудағы қызметтер жоспарланып, 
нақты бағыттар қабылданатын болды.

Екіншісі – мемлекеттік органның 
норма шығармашылық қызметіне мән 
беру. Демек, Президент нақты тапсырма 
беріп, белгілі бір заңнамаларға түзету 
енгізіліп, т�тенше жағдайда қабыл-
данған шешімге байланысты құқықтық, 
заңды жағдай қажеттілігі айтылды. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  н а з а р ы -
нан эко номикалық-саяси жағдайға, 
оның ішінде азаматтардың әлеуметтік 
әл-ауқатына, баспана мәселесі және 
қолжетімді әрі сапалы білім, студенттер 
мен мектеп оқушыларын қашықтан 
оқыту, онлайн платформаларын жүзеге 
асыру мәселелері де тыс қалмады. 
Министрліктер мен жоғары оқу орын-
дары, орта, арнаулы немесе мектеп 
тарапынан бұл мәселеге жан-жақты, 
жүйелі түрде дайындық жүргізіп, үлес 
қосу қажеттігі ұсынылды. 

Жолдаудағы басты басымдықтың 
бір і  – «�ділетт і  мемлекет»  құру 
тұжырымдамасы. Ол жауапты мемлекет, 
жауапты қоғам және жауапты азамат 
деген үш негізгі бағытқа негізделеді. 
Жалпы алғанда, мемлекеттік орган, 
онда қызмет ететін лауазым иелері 
азаматтардың мүддесіне қызмет етуі 
тиіс. Конституциямызда мемлекеттің 
басты құндылығы – адам екені, оның 
�мірі, денсаулығы, құқықтары мен 
бостандығы басты байлығымыз деп 
анық жазылған. Осы орайда құқық 
қорғау органдарына, құқық қорғау 
жүйесіне реформа жасау, әсіресе жеке 

Жамаладен ИБРАГИМОВ, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті заң факультетінің деканы, 
заң ғылымының докторы, профессор:
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ИХСАН ІЛІМІ
ІЗГІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕЙДІ

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

ХАЛҚЫМЫЗҒА ЖАТ ЕМЕС

– Жуырда Мемлекет  басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабыл-
дауында болдыңыз.  Кездесуде елімізде 
 «Ихсан» ілімін насихаттау  туралы баста-
ма к�тердіңіз. «Ихсан» ілімі дегеніміз не? 
Тарқатып айтып берсеңіз? 

– «Ихсан» – бағзы заманнан мұ-
сыл мандық жолды ұстанған қазақ 
халқының діни түсінігіне етене жақын 
ілім.  Осы ілімді  қалыптастыруға 
Түркістан діни мектебінің негізін 
 салушы Қожа Ахмет Ясауи бабамыз 
және оның ізбасарлары ерекше еңбек 
сіңірді. Ортағасырлық тарихи дерек-
терге сүйенсек, Қожа Ахмет Ясауидің 
қол�нермен шұғылданған сопы екенін, 
дүние ісіне к�п мән бермейтін тақуа 
адам болғанын байқаймыз. 

Қожа Ахмет Ясауидің Түркістандағы 
жергілікті халықтың 20 жыл бойы 
зорлық-зомбылығына сабыр етіп, 
 баласы Ибрахимді қастандықпен 
�лтірген адамға мінген атын беріп, 
қызын үйлендіруі оның аса т�зімді, 
дегдар жан екенін к�рсетеді. Ғұлама 
 б а б а м ы з  б е й б і т  ұ с т а н ы м ы н ы ң 
арқасында ескі түркілік дәстүрлер мен 
Исламды қабыстыра білді. Осы арқылы 
ол діни һәм мәдени қақтығыстардың 
арасынан жол таба алды.

«Ихсан» с�зі шынайылық деген 
мағынаны білдіреді. «Ихсан» дегеніміз – 
Алланы к�ріп тұрғандай қорқынышпен, 
шынайылықпен, жауапкершілікпен 
құлшылық ету. «Ихсан» ілімі мұсылман 
баласын әр істе,  әр құлшылықта 
 шынайы болуға тәрбиелейді.  Асылында, 
Алла Тағала барша адамның әр ісін, 
с�зін, ниетін, тіпті к�кейдегі ойын да 
біледі. Шынайылық болмаған амалда 
береке болмайды.

Бірде ардақты Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын) сахабаларымен сұх-
баттасып отырғанда бір кісі келіп: «Иман 
дегеніміз не?» деп сұрайды. Сонда Алла 
елшісі: «Иман дегеніміз – Аллаға, Оның 
періштелеріне, пайғамбарларына, Алла-
мен кездесуге, қайтыс болғаннан кейін 
қайта тірілуге сену» деп жауап береді. 
Сонда әлгі кісі: «Ислам дегеніміз не?» 
деп сұрайды. Ардақты Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын): «Ислам дегеніміз 
– Аллаға құлшылық ету, Оған ешнәрсені 
серік қоспау, намаз оқу, парыз болған 
зекетті беру, рамазан айында ораза 
ұстау және қажылық жасау» деп жауап 
береді. Сұрақ қоюшы: «Ихсан дегеніміз 
не?» деп сұрағанда әз Пайғамбар: «Сені 
к!ріп тұрғандай Аллаға құлшылық 
етуің. Сен Оны к!рмесең де Ол сені к!ріп 
тұрады» дейді.

Біз осы хадистен «ихсан» ілімінің 
негізгі мәні Алланы к�ріп тұрғандай 
құлшылық ету екенін түсінеміз. Біз 
Алланы к�рмесек те Ол бізді к�ріп 
т ұ р ғ а н д а й  с е н і м м е н  қ ұ л ш ы л ы қ 
 жасауымыз керек. «Ихсан» ілімі адамды 
тақуалыққа тәрбиелейді. 

«ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАСАСАҢ – 
ҚАЙЫРЫН :ЗІҢ К:РЕСІҢ»

– Діни басқарманың 30 жылдық 
 мерейтойына орай «30 игі іс» жобасы 
қолға алынғаны жайлы ақпарат оқығаным 
бар еді. Осы жоба аясында нақты қандай 
іс-шаралар атқарылды? 

– %здеріңізге белгілі, биыл Қа-
зақстан мұсылмандары діни басқар-
масының құрылғанына 30 жыл тол-
ды. Ширек ғасырдан астам мерзімде 
елімізде 2714 мешіт ашылды. Діни 
саладағы қызметкер саны 4 мыңнан 
асты. 9 медресе-колледж бен 6 қари-
л а р  д а я р л а у  о р т а л ы ғ ы  а ш ы л д ы . 
«Нұр Мүбәрак» университеті мен 
 Ислам институтының жемісті еңбе-
гінің арқасында маман тапшылығы 
толық шешілді. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тың қамқорлығымен облыс 
орталықтарында зәулім мешіттер бой 
к�терді. Аллаға шүкір, тәуелсіздігіміздің 
арқасында діни салада да к�птеген 
жетістіктерге жеттік. Діни басқарма 
�зінің 30 жылдық белесінде Қазақстан 
мұсылмандарының қара шаңырағына, 
рухани ордасына айналды. 

Ислам тек құлшылықтың діні 
емес. Ислам – мейірімділік пен қайы-
рымдылықтың діні. Ораза айт, Құр-
бан айт, Мәуліт сынды мұсылман 
мерекелері адам баласын қанағат пен 
қайырымдылыққа, мейірімділік пен 
шүкірлікке тәрбиелейді. Біз осынау игі 
дәстүрмен 30 жылдық мереке аясында 
жомарт жандардың демеушілігімен 30 
елді мекенге к�пір салдық. 40 құдық 
ел игілігіне берілді. Оқуда озат болған, 
к�мекке зәру отбасыдан шыққан 30 
шәкіртке мүфтият грантын табыстадық. 
Республика к�лемінде «30 жылдық 
мерейтойға 30 мың к�шет отырғызу» 
атты игі шараны қолға алдық. Осы бас-
таманың арқасында 1 170 712 түп түрлі 
к�шеттер отырғызылды. Оған 301 566 
адам қатысты. 

Республика бойынша ең ауқымды 
«Ел үлесі пәтерге» атты жоба аясында 
бүгінгі таңда 329 баспананың кілтін 
табыстадық.

%здеріңіз жақсы білесіздер, біз пан-
демия кезінде к�птеген қайырымдылық 
шараларды жүзеге асырдық. Сындарлы 
сәтте қайырымдылық жұмыстарды 
жандандыру мақсатында «%мірге үміт 
сыйла» акциясын �ткіздік. Акция ая-
сында демеуші азаматтардың к�ме-

гімен 18 дана �кпені жасанды тыныс-
тандыру аппараттарын, 891 оттегі 
құрылғыларын, 20 обаға қарсы киімді, 
255 монометр, 528 пульсометр, 60 тер-
мометр, 136 701 бетперде және 32 млн 
теңгені құрайтын дәрі-дәрмекті тиісті 
орындарға жеткіздік.

Күрделі кезеңде мұқтаж жандарға қол 
ұшын беру ниетімен  www.qurban2020.
kz жобасын іске қостық. Жұмыс тобы 
күшейтілген режимде қызмет етіп, 81 
301 мұқтаж отбасыға құрбандық етін 
таратып бердік. Бұдан б�лек, қарттар, 
жетімдер, балалар үйі мен ауруханаларға 
да құрбандық еті жеткізілді.

Мұсылман баласы сауап істі шын 
ниетпен, жүрек қалауымен жасайды. 
%зіңіз жақсы білесіз, пандемия кезінде 
мешіт қызметіне шектеу қойылды. 
Имамдарды ақысыз демалысқа жібе-
руге мәжбүр болдық. Алайда, бұған 
қ а р а м а с т а н ,  к а р а н т и н  к е з і н д е 
қайырым дылық іс-шараларды жоғары 
деңгейде ұйымдастыруға ұйытқы болған 
дін қызметкерлерінің ыждағатты еңбегі 
ерлікке бергісіз деп атар едім. 

Х а л қ ы м ы з :  « Қ а й ы р ы м д ы л ы қ 
жасасаң – қайырын �зің к�ресің» дейді. 
Талай жанның к�ңіліне медеу, жүрегіне 
қуаныш сыйлаған осынау сауапты іске 
үлес қосқан барша азаматқа Алланың 
амандығы мен берекетін тілеймін.

ДЕНСАУЛЫҚ – 
АЛЛАНЫҢ БЕРГЕН 

АМАНАТЫ

–  Күллі адамзатты бір тарының 
қауызына «сыйдырған» індет кезінде 
ҚМДБ қоғамға қолдан келген к�мекті 
жасады. Оны �зіңіз де жан-жақты ай-
тып �ттіңіз. Алайда адамзатты індеттен 
құтқарудың жолы к�мек беруден ғана 
тұрмайтындай к�рінеді. Бұл тұрғыда біз 
дәл қазір не істеуіміз керек?

– �рине, с�зіңіздің жаны бар. 
 Алайда к�мек беру – к�ңілге медеу 
болу. Жабырқаған жанның жүрегіне 
аз да болса қуаныш сыйлау – үлкен 
 сауапты іс.

С ұ р а ғ ы ң ы з ғ а  о р а л с а м ,  м е н і ң 
 ойымша, біз індет кезінде ең алдымен 
�зіміз сақтанып, қорғануымыз қажет. 
Бүкіл әлемге қауіп т�ндірген дерт-
ке немқұрайлы қарау – �зіміз үшін 
ғана емес, айналамыздағы жандар дың 
�міріне де әсерін тигізері хақ. Ден-
саулық – Алланың берген аманаты. 
Оны сақтау – мұсылманның міндеті. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын) бір хадисінде: «Адам екі нәрсенің 
қадірін білмейді. Ол – бос уақыт пен 
денсаулық» деген. Расында, денсаулық 
пен уақыт – адам �міріндегі ең қажетті 
ұлы нығмет. Осы нығмет пен аманатқа 
қиянат жасаған адамның әрекеті – 

�зінің �міріне қиянат жасағанмен тең. 
�уелі �зіміздің, содан кейін �згелердің 
�міріне қиянат жасап қоймайық. Бұл 
мәселеде адам �зіне әділетті болуы тиіс. 

Елімізде т�тенше жағдай жариялан-
ған сәтте біз жамағатқа үндеу жария-
лап, діни рәсімдер кезінде карантин 
талаптарын қатаң сақтауға шақырдық. 
Имамдарға жаназа намазын ұзағымен 
5 минут ішінде �ткізуге, мәйітті жерлеп 
болғаннан кейін, халықты к�п ұста-
май, лезде қайтаруға пәрмен бердік. 
�рине, бәріміз топырақты �лімде 
т�бе к�рсеткіміз келеді. Бірақ қазір 
сезімге берілмей, ақылға салып шешім 
қабылдайтын заман. Осыны жамағат 
түсінуі тиіс. Алла Тағала: «:здеріңді �з 
қолдарыңмен қауіп-қатерге салмаңдар» 
деп ескерткен («Бақара»  сүресі , 
195-аят). Ардақты Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын): «:згеге және 
�зіне зиян тигізуге болмайды» деген. 
 Жиындар мен құдайы астарға барудан 
бұрын, �зіміздің, отбасымыздың, туған-
туысымыздың �мірі мен болашағын бір 
сәт ойласақ. Жұқпалы ауру жайлаған 
сәтте одан сақтану – баршаға міндет.

Жұқпалы індет тараған кезде діни 
рәсімдерге шектеу қою – дініміз бен 
�ткен тарихымызда бар ұстаным. Алла 
елшісі: «Бір жерде оба ауруы шыққанын 
естісеңдер, ол жерге бармаңдар. Егер 
бір жерде оба дерті шығып, сендер сол 

жерде болсаңдар, аурудан қашу үшін 
басқа жерге шықпаңдар. Обадан қашқан 
адам соғыстан қашқан адамдай күнәға 
батады. Ал сабыр етіп, оба шыққан 
жерден кетпей ажал тапқан адамға 
шейіт сауабы жазылады» деген. Біз бұл 
хадистен жұқпалы ауру пайда болған 
кезде ешқайда шықпай, үйде отырудың 
маңызды амал екенін түсінеміз. 

Бергі тарихымыздан белгілі, Абай 
Құнанбайұлы Семейге келген бір сапа-
рында шаһарда жұқпалы індеттің тарап 
жатқаны жайында жайсыз хабар естиді. 
Бірінші кезекте, Абай халыққа жаназа 
рәсімдерін �ткізуге қатысты бірқатар 
�згеріс жасауды түсіндіру керегін ұқты. 
Міне, осы тұста ол �зі білетін Сармолла 
есімді молданы шақырып, оған халық 
жұқпалы аурудан сақтану үшін жаназа, 
хатым, астарды аз адаммен �ткізуді 
жұртқа түсіндіру керегін жеткізеді. 
Сармолла: «Қаза болған адам үйіне, 
жаназаға халық аз жиналсын. Мәйіт 
шыққан үйге к�п адам келмесін. Ол үйде 
ас ішу, халыққа тағам тарату, жетісін, 
қырқын жасау уақытша тоқталсын!» 
деген с�зін жеткізеді. 

Біз осы бағытта пәтуаларымызды 
шығарып, оны халыққа жан-жақты 
жеткізіп жатырмыз. Пәтуаға бойсұну – 
мұсылманның міндеті. Халықты тағы да 
пәтуаға бойсұнып, санитарлық талап-
тарды қатаң сақтауға шақырамыз. 

 «ДОСТЫҚ, ҚАСТЫҚ, 
БАР ҚЫЗЫҚ – ЖҮРЕК ІСІ»

– Адамзат  кез  болып отырған 
 мә селенің тағы бірі – діни қақтығыстар. 
Діни құндылықтар келемежге айналған 

адамның  карикатурасы халықаралық 
деңгейдегі келіспеушілікке себеп 
болғанын жақсы білесіздер. Менің 
ойымша, олар �здерінің сенімдері мен 
�мірлік ұстанымдарын келемеждеді.

Осы ретте бұқаралық ақпарат құрал-
дары �кілдерінің ақпарат алаңындағы 
адамгершілік жауапкершілігі жайлы 
баса айтқым келеді. Қасиетті Құранның 
«Хужурат» сүресіндегі «Сендерге біреу 
хабар әкелсе, оны анықтап алыңдар, 
әйтпесе істің анығын білмей, бір елге 
 залал жеткізіп, ертеңгі күні істегендеріңе 
�кініп  қаласыңдар»  деген аят әр 
азаматтың, әр БАҚ �кілінің �мірлік 
және қызметтік ұстанымы болуы тиіс 
деп санаймыз.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
�лемдік және дәстүрлі дін лидерлері 
съезінде к�кейде жүрген мәселені 
к�теріп: «Бұқаралық ақпарат құралдары 
басқа діндегі азаматтардың қасиетті 
сезімдерін қорлауды ушықтыра түссе, 
журналистер күндердің күнінде �з наным-
сенімдерінің қорлануымен бетпе-бет 
келеді. Біреу үшін қасиетті нәрсе басқа 
біреу үшін әзіл немесе келемеж тақырыбы 
болмауы керек. !кінішке қарай, осындай 
қарапайым қағиданы журналистер мен 
саясаткерлер жиі бұзады» деген еді.

К�рнекті ақынымыз Сұлтанмахмұт 
Торайғыров:  «Жақсылық к�рсем 
�зімнен, жамандық к�рсем �зімнен» 
деп жырлаған. Демек, адам баласы 
жақсылық пен жамандықты �з ниетінен 
табады. Біз барлық нәрсені К�руші, 
Естуші және кез келген істің соңғы 
нәтижесін Білуші �ділетті Аллаға тап-
сырамыз және бұзық ниетті адамның 
�зі жасаған амалын �зінің ары мен 

к�зқарасы, киімі, сырт келбеті, т.б. 
жағдаяттар үшін кемсіту – заңға да, 
адамгершілікке де жат нәрсе. 

Біз к�п жағдайда жақсы нәрсені 
�згеден күтеміз. Ал �зімізге келгенде 
�згеге әділетсіздік жасаймыз. Адам 
�згеруді �зінен бастау керек. Алла 
Тағала қасиетті  Құран Кәрімнің 
«Рағыд» сүресінің 11-аятында: «Қайбір 
қауым �зін-�зі �згертпейінше, Алла 
оны �згертпейді» деген. Демек, адам 
баласы �зі �згермейінше, Алла оны 
�згертпейді. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев халыққа жолдаған Жолдауында: 
«Адамды және қоғамды уақыт талабына 
сай жетілдіру қажеттігін �мірдің �зі 
к�рсетіп отыр. Баршамыз �з-�зімізді 
дамытуға күш салуымыз керек. Замана 
сынағы бізден үздіксіз қозғалысты, мықты 
күш-жігерді және табанды еңбекті талап 
етіп отыр» деген болатын. 

Түйіндеп айтқанда, қай саланың 
қызметкері болсақ та �згеруді �зімізден 
бастауымыз керек. %йткені, жұмыртқа 
сырттан жарылса, іштегі �мірге үлкен 
қауіп т�неді. Ал іштен жарылса, сыртта 
жаңа �мір басталады. Айтайын дегенім, 
�мірде болып жататын үлкен �згерістер 
ең әуелі іштен басталады. Адам баласы 
жаңа �мір бастауды қаласа, ең әуелі �зін, 
іштегі ниетін �згертуден бастауы тиіс.  

   
ЖҮРЕК ДЕРТІ...

– Еліміздің рухани-қоғамдық тыныс-
тіршілігіне қатысты жайттар сіздерді 
алаңдатады ғой. Осы күнгі қоғамның 
 тамырын басқандай ең әуелі қандай 
дертті байқайсыз?

– Осы ретте мына бір оқиға есіме 
түсіп отыр. Ғұлама Асмағи бұл оқиғаны 
былай баяндайды: «Бірде сахарада жасы 
жүз жиырмаға келген, жүрісі тың бір 
ақсақалды к�рдім. Үлкен жасқа келгені 
бір б�лек, жүрісіндегі ширақтығы мені 
таңғалдырды. Таңданысымды жасыра 
алмай, оның сырын сұрадым. Сонда 
ол: «Іштарлықтан арылып едім. Соның 
сыйы ретінде Құдайдың маған бергені 
ғой» деп жауап қатты».

Кейде біреудің басындағы бағы мен 
астындағы тағын к�ре алмай жатамыз. 
Бұл – Алланың жазған тағдырымен 
келісе алмау деген с�з. Ал Алланың 
тағдырын «талқылау» күпірлікке жол 
ашады. Ал күпірлік жасаған адам 
діннен шығып кетеді. Алла сақтасын! 
К�реалмаушылық күпірлікке жол аша-
ды. 

А л л а  Т а ғ а л а  П а й ғ а м б а р ы м ы з 
Мұхаммедке (оған Алланың  салауаты 
мен сәлемі болсын) «�л-Фәләқ» 
сүресінде адамдардың қызғаныштан 
жасайтын әрекеттерінен сақтану 
үшін арнайы дұға оқуды үйретіп: 
«(Уа, Мұхаммед!) Жер бетін түгелдей 
жапқан қара түнектің зардаптарынан 
(жауыздықтан) және соның салдарынан 
туындаған (қатерлерден) түйіншектерді 
үрлеп, сиқыр жасайтын (әйелдердің) 
қастандығынан, күншіл пенделердің 
к�ре алмай, қызғанғаннан жасайтын 
зияндарынан сақтай г�р деп, нұрланып 
атқан таңды жаратқан Раббымнан пана 
тілеймін» деп айтқын» деген. 

К�реалмау – қылмыс пен бүліктің 
бастауы. Бұл – жүрек дерті. Осы дерт 
әр адамның бойынан табылады. Егер 
іштарлық дерті «асқынып» кетсе, үлкен 
қылмыстық істерге есік ашады. Алла 
одан сақтасын. К�реалмаушылық 
дертіне шипа болатын «ем» – қанағат. 
Шүкір мен қанағатты, кешірім мен 
сабырды �мірінің тұғырына айналдыра 
білген адам жамандық атаулыдан аман 
қалады. Біздің қоғам осындай дерттен 
аман болса деп тілеймін.

«МЕН ОЛАРҒА 
:ТЕ ЖАҚЫНМЫН...»

– :зіңіз жақсы білесіз, елімізге келген 
сынақтан к�п адамдар қиналып қалды. 
Сынаққа сынып кетпеу үшін не істеу 
 керек? Қандай амал жасаған абзал? 

– Бұл сынақтың соңғы нәтижесі 
– Алланың құзырында. Сынақ немен 
бітерін біз білмейміз, Алла біледі. Бір 
білетініміз – Алла құлдарын жақсы 
к�реді. Сондықтан біз Хақ Тағала 
 туралы дұрыс ойда болуымыз керек. 
Пайғамбарымыз Алла туралы дұрыс 
ойда болмай, �мірден �тіп кетпеуді 
�сиет еткен. Сондықтан болашақтан 
күдер үзбей, сабырлы қалпымыздан 
танбай, дұға етейік.

Раббымыз қасиетті Құранда: «Егер 
пенделерім сенен Мен туралы сұраса 
(оларға айтып қой): Мен оларға �те 
жақынмын, тілек тілеушінің дұғасына 
жауап беремін. Ендеше, олар да әмірімді 
қабыл етсін және Маған сенсін. Бәлкім 
тура жол табар» («Бақара» сүресі, 186-
аят); «Маған дұға етіңдер, сендерге 
 жауап беремін» («Ғафир» сүресі, 60-аят) 
деп уәде еткен.

Біз сан ғасырлық тарихымызда  талай 
сындарлы сәттер мен сынақтарды, 
зобалаң замандар мен нәубеттерді 
бастан кешкен елміз. Сын сағаттарда 
бір-бірімізге қамқорлық к�рсетіп, 
 иманымыз бен бауырмалдығымыздың 
арқасында аман қалған рухы биік 
 жоралы жұртпыз. Сынақ сәтінде де 
осы қалпымыздан танбай, үмітсіздікке 
бой алдырмай, алға жылжуымыз керек. 
Алла Тағала елімізге, жерімізге жар 
болып, жақсылығын жаудырғай. �мин!

Сұхбаттасқан
Қараг�з СІМHДІЛ 
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Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти:

кезеңде мұсылман баласы қандай ұста-
нымда қалуы қажет?

– Адам баласы алмағайып заманда 
бір-бірімен бірлік пен бейбітшілікте 
�мір сүрмесе, кез келген елде прогресс 
болмайтынын �мірдің �зі дәлелдеумен 
келеді. Бұл жағдайда әр адамның қоғам 
алдындағы моральдық жауапкерші-
лігін айрықша атап �ткім келеді. Бір 
ізгі ғұламаның: «Жүрек – теңіз, ал 
тіл – оның жағасы, теңіздегі түрлі 
нәрсе бір күні жағаға қалқып шығады» 
 деген с�зінде терең мән жатыр. Хакім 
Абайдың: 

«Достық, қастық, 
бар қызық – жүрек ісі,

Ар, ұяттың бір ақыл – күзетшісі» 
деген жырында да жүрек мәселесі 
тереңнен �рбиді. 

Бір адамның жүрек түбіндегі жақсы 
яки теріс ойы күндердің күнінде 
сыртқа шығып, бір қауымға шарапатын 
 немесе зарарын тигізері хақ. Пенденің 
қастықпен жасаған бір ғана амалы 
әлемдік аренада қате саясат пен жалған 
ұстанымдар мен ұрандардың пайда 
болуына әкеп соғуда. Бұл оқиғаның 
соңы жекелеген азаматтар арасындағы 
алауыздыққа, ұлтаралық, дінаралық 
қақтығысқа, тіпті мемлекетаралық 
келіспеушілік әрекеттерге түрткі бо-
л у д а .  А р д а қ т ы  П а й ғ а м б а р ы м ы з 
Мұхаммедті (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын) келемеждеген 

ұ я т ы н а  қ а л д ы р а м ы з .  М ұ с ы л м а н 
 баласы осындай ұстанымда қалуы 
қажет деп есептеймін. Сіз бен біз, ең 
бастысы, теріс пиғылды жандардың 
арандатушылық әрекетінің ықпалында 
қалып қоймауымыз керек.

ҚАУЫМ :ЗІН 
:ЗГЕРТПЕЙІНШЕ...

–  Қ а з і р  қ о ғ а м д а  д і н  ұ с т а н ғ а н 
жамағатқа деген к�зқарас ала-құла. 
Бұған қатысты к�зқарасты түзеу үшін не 
істемек керек? Ата Заңымызда зайырлы 
мемлекет екенімізді к�рсеткенімізбен, 
баба жолына қарасақ, діннен іргемізді 
бәріміз б�ле алмаймыз. Ендеше, дін мен 
бүгінгі заманғы �мір салтын б�ле-жара 
қарастырмау секілді жайттарға қатысты 
ұстаным қалай болуы керек еді?

– Біз к�пұлтты, к�пконфессиялы 
қоғамда �мір сүреміз. Ондай қоғамда 
ұстанымдар мен діни к�зқарастар 
әртүрлі болатыны заңдылық. К�зі 
ашық адам ондай тенденцияны дұрыс 
қабылдайды, оған құрметпен қарайды. 
Ата Заңымызда: «Тегіне, әлеуметтік, 
лауазымдық және мүліктік жағдайына, 
жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, 
дінге к�зқарасына, нанымына, тұрғы-
лықты жеріне байланысты немесе 
кез келген �зге жағдаяттар бойынша 
ешкімді ешқандай кемсітуге болмай-
ды» деп жазылған. Демек, біреуді діни 
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ANA TILIТ Ұ Ғ Ы Р Л Ы  Т Ұ Л Ғ А
ТҰСАУКЕСЕРиыл Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне 90 жыл толып отыр. Тарихқа көз 

жүгіртсек – 1996 жылы Қазақстанда алғашқы ашылған жоғары оқу орны – Алматы 
зооветеринарлық (1929 жылы құрылған) және Қазақ ауылшаруашылық (1930 ж.) инсти-
туттарын біріктіру арқылы Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті құрылды. 2001 жылы 
Елбасының Жарлығымен университет Ұлттық 2020 жылдың 23 қазанында Үкіметтің №707 
қаулысымен – ұлттық зерттеу университеті мәртебесі берілді.
Университеттің қалыптасуы мен дамуына зор үлес қосқан зерделі ғалымдарға, білікті 
басшыларға деген құрметіміз ерекше. Біз олардың өнегелі істерін әр уақытта мақтанышпен 
еске алып, кейінгі буын жастарға үлгі етіп келеміз. Университет бастауында тұрған 
тұлғалардың жолын жалғап, оларды еске алып отыру парызымыз. Біз халықтың нақыл 
сөзінен сусындаған, аталар сөзімен өсіп-өнген, даналар өсиетінен тәрбие алып, ұлылар 
өнегесіне тағзым еткен халықтың ұрпағымыз. Сондықтан біз олардың есімін Ұлы даланың 
ұлы адамдарының қатарында есте сақтаймыз және құрметтейміз. 

Алматыда атом бомбасын сынақтан өткізіп, ауа мен 
топырақты былғаған, қара Ертістің мөлдірін улаған, 
ұлт саулығына нұқсан келтірген, адам тағдырын табан 
астына салған атом технологиясына ұмтылған  беймаза 
ғасыр әкелген індет жайында «Қасірет пен тағдыр» 
романының екінші кітабы «Үзілмеген үміттің» танысты-
рылымы өтті. 

асыру  жолында әр мәселеден мәлімет беретін 
секциялар ашуды қолға алып, жастардың 
б і л і м і н  ж е т і л д і р у м е н  қ а т а р  р у х а н и -
әлеуметтік мәселелеріне  барынша к�ңіл 
б�лді. Сонымен қатар кітапхана, асхана, 
шаруашылық қажеттіліктерге арналған 
қосалқы үй-жайлар мен жылыжай салын-
ды. Осындай күрделі жұмыстар Хайдар 
Арыстанбекұлының орасан зор абырой-
беделі мен шебер ұйымдастырушылық 
қабілетінің арқасында ғана іске асқан игілікті 
істер екендігі белгілі. Бұл орасан үлкен істе 
оның ұйымдастырушылық тәжірибесі мен 
бірбеткей мінезі айқындалды.

Зиялы азамат, білікті басшы, ізденімпаз 
ғалым ретінде ауылшаруашылығынанның 
уақыт талабына сай дамуына тікелей ықпал 
жасап, тиісті шешімдер қабылдап, соған 
сәйкес қолда бар мүмкіндіктерді ел игілігі 
үшін жұмсай білген Хакең шынында да нағыз 
еңбекқор адам еді. Қай қызметте де қатаң 
тәртіп пен жеке бастың кіршіксіз тазалығын 
сақтап, жастарға қамқор болып, ғалымдар мен 
қарапайым шаруаға дейін қолдау білдірді.

Еліміздегі ауыл шаруашылық саласы ның 
�ркендеуіне ерекше үлес қосқан тұлғаның 
есімі сол кезеңдегі бүкіл Кеңес Одағы 
к�лемінде белгілі болды. Хакең парасатты 
тұлға екенін еліне таныта білді. Ол адам 
бойындағы биік қасиеттерге білімімен, 
ғылымымен келетінін аңғартты. Тәжірибелі 
ғалымдар мен жас мамандарды �з маңына 
топтастырып, үлкен мектеп қалыптастырды. 
К�птеген шәкірттері осы университетте 
ғылыми жұмыстарын қорғап к�п жылдар 
бойы қызмет атқарып келеді. Ол кісінің 
жетекшілігімен 2 ғылым докторы, 5 ғылым 
кандидаты дайындалған.

Болмысы бекзат, жүрегі кең, білімі терең 
Хакең �мірінің соңына дейін �з ұстанымдарына 
адал болып, тынымсыз еңбек етіп, соңынан 
сүбелі ғылыми мұра қалдырды. Ғалымның 
аграрлық салада атқарған зерделі еңбектері 
ғылыми ортасында мойындалып, жоғары 
бағасын алып, әр жылдары құрметті атақтар 
мен марапаттарға ие болды.

Хайдар Арыстанбекұлы ауыл шаруашы-
лық саласын к�терумен қатар еліміздің іргелі 
мемлекет болып қалыптасуына қызмет ет-
кен ұлтжанды азамат еді. Білім мен еңбекті 
�негелі тәрбиемен ұштастыра білген тәлімі 
мол ұстаздың �мір жолы кейінгі  буын 
жастарға үлгі-�неге. Хакеңнің білім-ғылым 
жолындағы айшықты бір белесі – универси-
тет қабырғасында �ткенін біз мақтанышпен 
айта аламыз. Қайраткер ғалым «Білім – 
 таусылмайтын кен, ақыл – аздырмайтын 
ем» деп айтқан ата-бабаларымыздың с�зін 
жалау етіп, оқу-білімге ұмтылып, ғылымды 
игеруге талпынып, ауылшаруашылығынанн 
мамандық ретінде таңдаған қаншама жастарға 
айқын бағыт к�рсетіп, оларға үлкен �мірге 
жолдама берді. Алдыңа үлкен мақсат қоя 
білу бар да, оны аяғына жеткізіп, іске асыра 
білу де бар. Тек тынымсыз еңбек, ізденіс, 
табандылық, қайсарлық қана оны алға жетелеп 
отырды. 

Мен осы ғалымның үлгісін, берген тәрбиесін 
әлі күнге дейін бетке ұстап жүргендердің 
бірімін. Студентік кезімде комсомол, кәсіподақ 
ұйымдарында қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласқан мен, Хакеңнің ғылыми мектебінен 
�ттім. �р уақытта ақыл сұрап, жиі барып 
ақылдасып, кеңес құратынмын. Бірде қатты, 
бірде тәтті ақылын аямайтын. Ешқашан менің 
сұрағымды жауапсыз қалдырмайтын және 
бәрін бетке айтатын. Мен �з басым осындай 
ғұламалардың шәкірті болғаныма �мірге риза-
мын. «%мірге келу – ата-анадан, қалыптасу – 
ұстаздан» деген аталы с�зді бабаларымыз текке 
айтпаған. %з басым Хайдар Арыстанбекұлынан 
ғылымға құштарлықты ғана емес, адамгершілік, 
адалдық,  шыншылдық,  кішіпейілділік 
пен бар игі қасиеттерді үйрендім. Хайдар 
Арыстанбекұлы �зінің сексен жасқа келгенде 
берген сұхбатында. «Лауазымды қызметте 
жүрсің, біріншіден, �зіңнің қарым-қабілетіңе, 
ұйымдастырушылық талантыңа сенуің керек» 
деген еді. 

«Жаны таза адамның жанында жүрсең, �зің 
де тазаланып қаласың» деген рас с�з. Ендеше, 
жаны таза, рухы мығым, қуатты қайсарлығынан 
алатын, үлкен жүректі Абай армандаған толық 
адамның қатарына Хайдар Арыстанбекұлын 
жатқызуға болады. Ол шәкірттерін тек ғалым 
ретінде тәрбиелеген жоқ, адамгершілікке, 
азаматтыққа, к�ргенділікке де баулыды. %зі де 
нағыз ұлағатты ұстазға лайықты ғұмыр кешіп, 
�мір жолынан �тті. 

%зінің туған үйіндей болып кеткен Қазақ 
ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 
тарихында ол кісінің есімі алтын әріппен 
жазылған. Айтулы оқу орнындағы мұражайда 
Хайдар Арыстанбекұлының �негелі �мірін, 
қайраткерлігін жан-жақты баяндайтын 
 арнаулы бұрыш бар. Бұл белгілі ғалымға, ой-
�рісі биік азаматқа, үлгі тұтар тұлғаға деген 
шынайы құрметтің белгісі.

Бүгін Хайдар Арыстанбекұлы басқарған 
жоғары оқу орны к�птеген белестерді 
бағындырып, елімізде аграрлық білімнің, 
ғылымның к�шбасшысы. Университеттің 
жетістіктері туралы біз бұқаралық ақпарат 
құралдарында жиі-жиі жариялап тұрамыз. 
Соның айғағы – ҚазҰАЗУ Жас ғалымдар 
кеңесі ҚР аграрлық жоғары оқу орында-
ры арасында Н.Назарбаев Қорының «Жас 
ғалымдардың үздік кеңесі» атанды. Web of 
Science халықаралық ақпараттық-талдау 
платформасының деректері бойынша осы 
жылы университет екінші рет қатарынан 
ТМД елдерінің аграрлық университеттері 
арасында Web of Science жариялау қызметі 
бойынша ғылым к�шбасшысы. Университет 
9 халықаралық және Ұлттық рейтингтерде 
лайықты орындарды иеленуде. 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша QS әлемнің үздік 
университеттері рейтингісінде ЖОО үлкен 
серпіліс жасап, 60 сатыға к�теріліп, 591-ші 
орынға ие болды. Ендігі мақсат 2024 жылы QS 
әлемнің үздік университеттері рейтингінде 400 
орынға ие болу.

�л-Фараби кітапханасында �ткен ҚР Еңбек 
сіңірген қайраткері, жазушы Сәуле Досжанның 
еңбегінің тұсаукесеріне ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр 
Мұтанов, жазушы, филология ғылымының док-
торы Нұрдәулет Ақыш, Қазақстан Жазушылар 
одағы Басқармасы т�рағасының орынбасары Бақыт 
 Беделхан, журналистика факультетінің деканы 
Сағатбек Медеубекұлы, ф.ғ.д., профессор %мірхан 
�бдиманұлы және қоғам қайраткерлері мен БАҚ 
�кілдері қатысты.

Жиынды ашып, алғашқы с�зді алған ҚазҰУ рек-
торы Ғ.Мұтанов жазушының студенттік жылдары 
мен еңбек жолын саралай келе, оның қызметтегі 
адалдығына тоқталды.

« С ә у л е  М а ғ а з б е к қ ы з ы н ы ң  е ң б е к  ж о л ы н 
«Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») газеті 
мен Қазақ радиоларынан бастап, әртүрлі қызмет 
атқарған жазушы Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісі аппаратында да жауапты қызметте болды. 
Ақын қай ұжымда қызмет арқарса да адалдық пен 
адамгершілікті әрі ел алдындағы жауапкершілікті биік 
қоятын рухы асқақ тұлға бола білді. Қолынан қаламын 
бір сәтке тастамайтын қаламгер бүгінге дейінгі жарық 
к�рген к�птеген еңбектері мен шығармалары әртүрлі 
марапаттарға ие болып келеді. Бүгінгі мына қос кітабы 
да үлкен құрметке ие деп білемін» деді Ғалымқайыр 
Мұтанұлы. 

Ал жазушының �зі аталған екі еңбектің де оңай-
лықпен келмегенін, ел ішін аралап жүріп,  шынайы 
оқиғаға негізделгенін айтты. Белоруссия, Жапониядағы 
қасіретті мысалға келтіріп, ал қазақ елінің қасіреті тіпті 
ауыр екенін айтқан жазушы Семей жұртшылығына 
ерекше ықыласын білдірді. Қаламгер ХХ ғасырдың 
ортасында қазақ даласында жарылған Семей ядролық 
атом бомбасының зардаптарын  шебер суреттеген. 1000 
таралыммен шыққан 26 тарау дан тұратын кітаптың 
басты кейіпкері әдеттегідей Аяулымның образы-
мен жалғасады. Автор кітапқа алдағы уақытта басқа 
тілдерге де аударылатынын айтты.

«Абайдың елінде 470 рет бомба жарылды. Бірақ 
біздің қасіретімізге қайғырған ешкім болған жоқ. 
Қазақ елі �зімен �зі қалды. Тәуелсіздік алғаннан кейін 
ғана Семей жұрты есін жиды. Мен үшін әлемде ең ба-
тыр, ең қаһарман, отанжанды, ұлтжанды, туған жеріне, 
туған топырағына берілген ел Семей топырағында, 
Шығыс Қазақстанда тұрады. Былтыр «Қасірет пен 
тағдыр» атты бірінші кітабын бітірдім. Одан кейін 
кітабымды оқыған к�пшілік, ел ағалары, ғалымдар 
«Айналайын, сен мұны жазушының к�зімен жаздың. 
Енді мына қасіретті к�зімен к�рген, ортасында жүрген 
адамдардың к�зімен жазшы, біз саған материалды 
�зіміз береміз» деді. Сосын осы «Үзілмеген үміт» деген 
екінші кітапты жазып шықтым» деді жазушы. 

Аталған еңбектерге бағасын берген Нұрдәулет Ақыш 
жазушы белгілі бір кейіпкерлердің ғана деңгейінде 
қалып қоймай, солардың күйзелісін к�рсететін кең 
ауқымды үлкен еңбекті �мірге келтіруге тырысқанын 
атап �тті. Ал Қазақстан Жазушылар одағының аты-
нан с�з алған Бақыт Беделхан бұл тәуелсіз елімізге 30 
жыл толған кездегі қазіргі заманның к�зқарасымен 
жазылған тарихи шежірелі кітап екенін алға тартты. 
Оның айтуынша, бұл ядролық сынақ соңғы жыл-
дары ұмытылып бара жатқан тақырып, сондықтан 
да қаламгерлер арасында және бұқаралық ақпарат 
құралдары бетінде әлі де талқылануы тиіс тақырып. 

Ел сұранысына ие болған «Қасірет пен тағдыр» 
және «Үзілмеген үміт» кітабының мұқабасындағы 
суретті салған Кәріпбек Күйіков. Ол – полигон 
қасіретін тартқан, Атом жобасының құрметті 
елшісі, бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығына 
ұсынылған суретші. 

Жиын соңында жазушы Сәуле Мағазбекқызы қос 
кітаптың шығуына к�мектескен Шығыс Қазақстан 
облысының әкімі Даниял Ахметовке, ҚазҰУ ректоры 
Ғалымқайыр Мұтановқа және қажетті материалдарды 
беріп, к�рген-білгендерімен б�ліскен адамдарға алғыс 
білдірді. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

АГРАРЛЫҚ 
САЛАНЫҢ ҚАЙРАТКЕРІ

ТАҒДЫРЛЫ ЕЛДІҢ 
үзілмеген үміті

қаралғанда Т�рағаның екі орынбасары 
оған қарсы пікірлерін айтады. Қазақ КСР 
Ғылым Академиясының президенті Қаныш 
Сәтбаев ректордың ұсынысын қолдап, ол 
студент жастарды оқытумен, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының базасы болуымен қатар, 
келешекте алдыңғы қатардағы үлгілі озық 
шаруашылық болатынына сенімді екенін ай-
тып, қолдау к�рсетеді. Мұны ұлы ғалымның 
к�регендігі десек, сол сенімге лайық болу 
Х.Арыстанбекұлы секілді мықтылардың 
еншісіндегі біліктілік десек артық айтқандық 
емес. 

Осылай институт қабырғасында берілген 
теориялық білім �ндіріспен сабақтастырыла 
жүргізілгенде ғана тиянақты, нәтижелі 
 болатыны ескеріліп,  оқытушылар мен 
студенттерге мол мүмкіндік жасалды. �лі 
күнге дейін университеттің оқу-тәжірибе 
шаруашылығында ғалымдар, докторанттар, 

магистранттар ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ж ү р г і з і п ,  б і л і м г е р л е р  о қ у - � н д і р і с т і к 
тәжірибеден �теді.

Атқарған қызметтерінде Хакең ауылға 
қандай мамандар керек, заман мен шаруа-
шылық талабы қандай екенін терең түсінген 
адам. Ол институт басшылығына келісімен 
оның жан-жақты дамуына, оқу сапасын 
арттыруға негізделген іс-шараларды жүзеге 
асырды. К�птеген жаңа оқу ғимараттарын 
салғызып, жаңа мамандықтар ашты. Хакеңнің 
іскерлігі мен табандылығының нәтижесінде 
қысқа мерзімде 4 оқу ғимараты, 5 жатақхана 
салынды. Оқу ғимараттары оқыту үрдісіне, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына қажетті 
құралдармен жабдықталды. 

Осы кезеңде ауыл шаруашылық инсти-
тутының бастамашыл қадамдары мен енгізген 
жаңалықтары Одақ к�лемінде назарға ілініп, 
басқа жоғары оқу орындарына үлгі ретінде 
ұсынылып жүрді. Институттағы окыту үрдісін 
жетілдірудегі, заман талабына сай қайта 
кұрудағы іс-әрекетінің дәуірмен үндес болуы – 
Хакеңнің к�п ізденістерінің, ерен еңбектерінің 
бір қыры ғана. 

Хакең студенттердің алғашқы білім алу 
қадамын тәжірибемен ұштастыра жүргізуді 
жүзеге асыру керектігін ұжым мүшелеріне, 
окытушылардың назарына әрдайым еске 
салып, соның жүзеге асуына �зі тікелей  назар 
аударып, ерекше к�ңіл б�ліп отыратын. 
Соның нәтижесі болар бітіруші мамандарға 
республикадан да тыс жерлерден сұраныс 
к�п түсетін. %мір-ортамен араласа жүріп, 
тәжірибеде байқай отырып, білім алудың 
тиімділігін алғаш дәлелдеушілердің бірі бола 
білді. 

Ауылшаруашылығынан маманы тек бір 
саланың ғана шеңберінде шектеліп кал-
мауы керек. Ол ауыл халқымен бірлікте 
қызмет атқарылатын, түйсік-танымы 
ауқымды, жұртты �з бастамасына ілестіре 
алатын, ұйымдастырушы қабілеті жан-
жақты  болуы шарт. Соны ойластырған 
Хакең жас  мамандардың әлеуметт ік 
танымының кең де толымды болуын іске 

Сондай ірі ғалымның бірі де бірегейі, елге 
еңбегі сіңген, халқына қалтқысыз қызмет 
 еткен, адамгершілігі мен парасаты мол тұлғалы 
азаматтардың қатарында – Қазақстанның 
ауылшаруашылық саласын �ркендетуге мол 
үлес қосқан мемлекет және қоғам қайраткері, 
к�рнекті ұстаз-ғалым, академик Арыстанбеков 
Хайдар Арыстанбекұлының алар орны ерекше.

Хайдар Арыстанбекұлы 30 наурыз 1919 
жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы 

зымды қызметте болмасын, қандай жұмыс 
атқармасын ұтқыр ойлы, қолынан іс келетін, 
ізденгіш, әр ісіне жауапкер ші лікпен қарайтын 
басшы бола білді. Оның қарапайым агро-
номнан министр дәрежесіне дейін к�терілгені 
соның дәлелі. 

Атап айтар болсақ, Мәскеудегі Жоғары пар-
тия мектебін бітіргеннен кейін 1945-1946 жыл-
дары Қазақстан КП Орталық Комитетінің ауыл 
шаруашылық б�лімінде сектор меңгерушісі, 

Б

Абай ауылында дүниеге келген. «Болатын 
бала он бесінде «баспын» дейді, болмайтын 
бала  отызында «жаспын» дейді. %мірдің сан 
сынағынан сүрінбей �ткен Хакең ерте іске 
араласып, алдына мақсат қоя білген, бітімі 
б�лек, зердесі ерек азамат болған. Оның 
дәлелі, 1932 жылғы жазғы демалыста ол 
Алматыға келіп, сондағы Қазақ мемлекеттік 
ауыл шаруашылығы инсти тутының жанын дағы 
жұмысшы факультетіне мұғалім  ма ман дығына 
оқуға түсіп, оны 1936 жылы тамамдайды. 
1937 жылы алғыр, бола шағын біліммен 
байланыстырғысы келген талапты жігіт  Хайдар 
Арыстанбекұлы еліміздегі белді де жетекші 
жоғары оқу орындарының бірі болып саналған 
Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы 
институтының агроном-диқаншы факультетіне 
түсіп, 1941 жылы аяқтайды. 

Алғыр студент институтта оқып жүріпте 
жазғы демалыс кездерінде жұмыстан қол 
үзген емес. 4-ші курсты бітірер жылы 6 ай 
Жамбыл облысы Мерке ауданының Кеңес 
колхозында �ндірістік тәжірибеден �теді. Ал 
оқуды аяқтағаннан кейін сол ұжымға агроном 
болып, алғашқы еңбек жолын бастайды. Онда 
бар болғаны бес ай жұмыс жасауға тура келеді. 
Жас маман жаңадан құрылып жатқан ауылға 
�зінің к�птен жадында жүрген ойы – жаппай 
қара ағаш отырғызуға мүмкіндік алады. �рі 
ізденуші ғалым ретінде �з жазбаларын қағазға 
түсіріп жүреді. Сол уақыттың �зінде, жас 
 маман жұрттың аузына іліге бастайды.

Бір күні аяқ астынан Мерке аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы Кустов 
Алматы облысының орталығы Талдықорғанға 
Совхоздар тресі саяси б�лімінің бастығы 
қызметіне ауысқанда, оны �зімен бірге баруға 
ұсыныс жасайды. Хайдар Арыстанбекұлы бірге 
баруға келісімін береді. Осылайша, институт-
ты бітірген жас маман Совхоздар тресі саяси 
б�лімі бастығының орынбасары қызметіне 
құлшына кіріседі.

Бар ынта-жігерімен жұмысқа кіріскен 
 талапты жас маман �зінің ұйымдастырушылық 
қабілетінің арқасында Талдықорған �ңірінде 
кәсіпорындарының жұмысын жандандыруға 
белсене  қатысып,  б ір  жылдың �з інде 
ауылшаруашылығынаннан мол �нім алуға 
үлесін қосады.

Хайдар Арыстанбекұлы еліміздегі тың 
жерлерді игеру жұмыстарына да белсенді 
қатысады. Ол тың және тыңайған жерлердің 
�німділігін к�теруге, жаңа шаруашылықтар 
ұ й ы м д а с т ы р у ғ а  � л ш е у с і з  ү л е с  қ о с т ы . 
Республикадағы ұйымдастырылған 330 
совхоздың 250-інің құрылуына тікелей атса-
лысып, іргесін �з қолымен қалады. 

%ндіріс мамандарын, белгілі және жас 
ғалымдарды �з маңына топтастырды. Жаппай 
жабыла атқарылған жер игеруге ғылыми-
агрономиялық сипат беруге, жер бетінің 
топырақ қабатын сақтауға, шаруашылықты 
біртұтас, әр салалы етіп дамытуға зер сал-
ды. Сонымен қатар Қазақстанның тың 
және тыңайған жерлерін игеру, ірі астық 
шаруашылықтарын құру, Қазақстанның 
егіншілік шаруашылығын тиімді игеру 
мәселесін ғылыми негізде ұйымдастыру 
 жолында зор еңбек сіңірген, қоғамдық және 
мемлекеттік қызметпен қатар, �ндіріс пен 
ауылшаруашылығынанна білімді мамандар, 
ғалымдар дайындауда үлкен жемісті еңбек 
жасаған ерен тұлға. Сол кездегі ересен еңбегінің 
ескерілгені болар кейінірек КСРО басшысы 
Л.И.Брежнев �зінің «Тың игеру» кітабында 
Хайдар Арыстанбекұлының пікірін ескеріп, 
еңбегін атап �туінің �зі ол кісінің жұмысына 
берілген әділ баға деп білеміз. Ал кезінде Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесінің т�рағалығына 
ұсынылуы Хайдар Арыстанбекұлының жоғары 
дәрежедегі қайраткер болып танылғанының, 
бағаланғанының дәлелі.

Хайдар Арыстанбекұлы қандай лауа-

Қазақ КСР техникалық дақылдар министрінің 
кадр ж�ніндегі  орынбасары, 1947-1950 
жылдары Қазақ КСР Ауыл шаруашылығы 
министрінің орынбасары, сондай-ақ 1950 жылы 
Қазақ КСР Мақта шаруашылығы министрінің 
бірінші орынбасары,  Алматы облыстық атқару 
комитетінің т�рағасы, 1954-1957 жылдары 
Қазақ КСР Совхоздар министрінің бірінші 
орынбасары, Егіншілік ғылыми-зерттеу 
институтының директоры, 1958-1960 жылдары 
Шығыс Қазақстан облысы атқару комитетінің 
т�рағасы, 1960-1961 жылдары Қазақ ауыл 
шаруашылық академиясының президенті, 1961-
1962 жылдары Қазақ КСР Ауыл шаруашылық 
министрі, 1962-1963 жылдары Батыс Қазақстан 
�лкелік атқару комитетінің т�рағасы, 1963-1981 
жылдары Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылық 
институтының ректоры қызметтерін атқарды. 
Хакең білім, ғылым, �ндірісті бірге ұштастыра 
білген үлкен ғұлама басшы. Ол 1954 жылы 

экономика ғылымының кандидаты дәрежесіне 
диссертация қорғады, 1960 жылы профес-
сор, 1962 жылы Қазақстан Республикасының 
Ғылым Академиясының мүшесі, 1968 жылы 
Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ауыл шаруа шы-
лық қызметкері атағының иегері болған.

Хайдар Арыстанбекұлының ауылшаруа-
шылығынан саласындағы атқарған қызметі 
ғылыми ұсыныстармен ұштасты рылғанын 
бүкіл кеңес одағы мойындады. Хайдар 
Арыстанбекұлы 1963 жылдың 16 ақпанынан 
бастап, 1981 жылдың 20 шілдесіне дейін Қазақ 
мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтын-
да 18 жыл ректорлық қызмет атқарды. 

�л-Фараби бабамыздың «Ғылымы жоқ 
елдің болашағы бұлыңғыр» деген қағидасын 
берік ұстанған Хайдар Арыстанбекұлы Қазақ 
мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтына 
басшылыққа келгенде елімізде ғылымды да-
мыту мен ғалымдарды қолдауға қатысты нақты 
атқарылатын жүйелі жұмыстарды анықтап, 
ғылымнан жаңа әрі жақсы нәтиже алу үшін 
зерттеушілер қатары к�п болуы керектігін, 
нәтижесінде бәсекелестік артып, ғылымда 
жаңалық жасалуының ықтималдығы артаты-
нын терең түсінді.

Ол ауыл шаруашылық институтын бас-
қарған жылдары аталған оқу орны жаңа белес-
терге к�терілді. Осы қызметке келерден бұрын 
да ауылшаруашылығынанн бес саусағындай 
жақсы білетін тәжірибелі кәсіби маман ретінде 
де �з мүмкіндіктерін ел игілігіне жұмсай білді.

Ол бұқаралық ақпарат құралдарына берген 
сұхбатында: «Ректор – қоғамдық саяси мәні 
бар үлкен тұлға. Бұл қызмет орны жақсы к�лік 
мініп, жиындарда т�рде отыратын мансап 
емес. Ұлт мүддесіне, ұлт жұмысына жегілген 
зиялы жандар. Кездейсоқ адамдар білім орда-
ларына басшы, ректор болмауы керек» деген 
с�зі мен үшін әлі күнге дейін ұстаным, қағида.

1963 жылы Хайдар Арыстанбекұлы ректор 
болып тағайындалысымен Республиканың 
Министрлер Кеңесіне Алматы облысындағы 
«Жаңашар» совхозын институтқа оқу-тәжірибе 
базасы етіп бекітіп беруді ұсынды.

Бұл мәселе Президиум мәжілісінде 

Тілектес ЕСПОЛОВ, 
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 
университетінің Басқарма 
Төрағасы – Ректор,
ҚР ҰҒА Вице-президенті, академик,
әл-Фараби атындағы Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты
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бастап, бүгінгі тәуелсіздікке дейін қан-
шама тарихи кезеңдерді бастан кешті. 
Біздің �ңіріміздегі астаналар �з кезеңінде 
үлкен саяси, мәдени, рухани ошаққа 
айналған. Олардың бойындағы елдік пен 
мемлекеттілік рухы біздің еліміздің әрбір 
азама тының бойында берік сақталып, 
к�кірегінде, к�зінде міндетті түрде алаулап 
тұруға тиіс. Қазіргі біздің аймағымызда 
жүргізіліп жатқан қазба жұмыстары бізді 
к�шпенді деп таныған дәуірдің ар жағында 
да отырықшы қалаларымыздың болғанын, 
тартылған Аралдың астынан шығып 
жатқан қалалар мен тарихи жәдігерлердің 
болған мерзімдерін анықтау барысын-
да біздің мыңжылдық тарихымыздың 
тереңде жатқанын к�ріп, біліп отыр-
мыз. Яғни біздің �ңір әлі де зерттей 
түсетін, тереңдей түсетін, археологиялық 
қазбаларды жетілдіре тани түсетін, үлкен 
бір зерттеулерді қажет ететін сияқты. 
Себебі ағаштың астындағы алтын та-
мыры, діңі, �зегі қаншалықты тереңге 
кетсе біздің жайқалған бәйтерегіміз де 
соншалықты биіктей түспек. Біз түп тамы-
рымызды толық танып біліп, жас ұрпаққа 
түсіндіретін болсақ олардың бойындағы 
біз іздеп отырған елдік пен мемлекеттілік 
рухы ұзаққа сақталады. Бір с�збен айт-
қанда тарихта �нер мен руханияттың, 
�ркениеттің үлкен ошағы болған Сырдың 
бойы қазір де солай, болашақта да солай 
болып қала бермек.

– Қаланың тыныс-тіршілігін қамта-
масыз ету – қала әкімінің тікелей міндеті. 
Hкім болғалы атқарған істеріңізге тоқталып 
�тсеңіз?

– Ел үшін жасалған қызметтің бағасын 
ел берер. Қаланың дамуына сүбелі үлес 
қосып, еселі еңбекпен жетістіктерін есе-
леу, экономикалық табыстарын арттырып, 
к�шін алға сүйреу қала әкімінің қызметтік 
жауапкершілігі, халық алдындағы міндеті.

 Береке-бірлігі бұзылмаған Қызылорда 
қаласына басшылық ету – мен үшін 
үлкен тәжірибе жинау кезеңі. Қала нағыз 
қызу оттың ортасы, қайнаған қазан 
дер едім. Тәуліктің 24 сағаты, аптаның 
жеті күні тыным таппай, тыныс алмай 
жұмыс істеуге тура келеді. Маған дейін 
де бұл шаһарда ауыз толтырып айтарлық 
ауқымды жұмыстар атқарылды. Дей 
тұрғанмен шешімін таппай, �з кезегін 
күтіп жатқан мәселе де аз болмады. Ол 
проблемаларды шешу үшін қаражаттың 
қажеттігі  анық жағдай.  Бюджеттен 
б�лінген қаржылар қаланың кем-кетігін, 
жоқ-жітігін түгендеуге толық жетпейді. 
Ағыл-тегіл бюджет жоқ. Солай мәселе 
кейінге ысырылып келген. Қала тынысын 
ашу үшін қолдан келгенше мәселенің 
�зектілігін жоғарыға барынша жеткізе 
отырып, бұл бағыттағы шаруаларды шешу-
ге қазынадан қосымша қаржы б�луге қол 
жеткізе алдық. Бүгінде қала бюджеті 100 
млрд-қа жуықтап, қоржынымыз молайды. 
Болашаққа сенімді к�з тастаған, кемел 
келешекке к�ш бастаған әсем қаламыз 
жылдан-жылға қанатын кеңге жайып, 
жаңарып, жасарып, сәні мен салтанаты 
келіскен, бүгінгі заманға сай келбет-
ке ие болуда. Қала халқының айнымас 
бірлігінің, тынымды тірлігінің арқасында 
экономиканың қай саласында болмасын, 
Сырдың бас шаһарында даму бар, ілгерілеу 
бар. Қаламыздың жарқын жетістіктерін 
жария етіп, әлеуеті артқан қалалардың 
біріне айналып келеміз. Бұл – біздің ортақ 
жұмысымыздың жемісі, ортақ жетістігіміз.

– Қазір Қызылорданы әркім мақтайды 
– к�шелер кеңейген, жолдар жаңартылған, 
жасыл желекке б�ленген. Бір кезде мұнда 
к�к ш�п шықпайды дейтіндер де болған 
екен. Қаланы қалай жасандырдыңыздар?

– Қаламызды жасыл желекке айнал-
дыру бір күнде немесе бір маусымда, бір 
жылда атқарылатын және бір адамның 
қолымен жасалатын жұмыс еместігін 
жақсы білесіз. Қала аумағын абаттан-
дырып, к�галдандыруды басшылыққа 
келген алғашқы сәттен басты назарға 
алып,  тиіст і  жұмыстарды атқарып 
келеміз. Нәтиже де жоқ емес. Күн са-
нап гүлденген шаһарымызда жаңа дема-
лыс орындары, аллеялар мен скверлер 
к�птеп ашылып, к�з тартар к�галдар 
қалыптасып, әсем гүлзарлар қала ажарын 
айшықтай түсуде. Мәселен биыл қала күні 
мерекесі аясында денсаулық және дема-

аумақтарына гүл отырғызылып, Абылай 
хан аллеясы, Мұнайшы  аллеясы, Қорқыт 
Ата кешені, «Ромашка» субұрқағы, Абай 
скверіне ағымдағы ж�ндеу жұмыстары 
жүргізілді. Мұның бәрі бір ғана маусымда 
қала келбетін к�ріктендіріп, ажарын ашуға 
бағытталған жұмыстар.

– Сізді жұрт «қалғымайтын қала әкімі» 
дейді. Рас па?

– Қай жерде, не қай қызметте болсаң 
да елге қызмет етудің жауапкершілігі 
ауыр. Бүтін бір облыстың орталығы 
болған қала тұтқасын ұстап, билігіне 
егелік етудің салмағын бағамдай беріңіз. 
Ондағы атқарылып жатқан жұмыстардың 
үздік-создыққа ұласпай, сапасыз бол-
мауы үшін алаңдап, күні-түні «Қаланы 
қалай к�ркейтемін, қалай дамытамын» 
деген оймен жүріп, ұдайы қала тынысын 
аша түсетін тірліктердің басы-қасында 
болу үлкен табандылықты, т�зімді қажет 
ететіні белгілі. Ойға алған әр істің ел 
игілігіне жұмыс жасауын негізге алып, 
халықтың ойынан, талап үдесінен шығу да 
маңызды. Қала мәртебесінің биік болуы, 
ішкі саяси тұрақтылығын қамтамасыз 
ету, тіршілігінің тұраламауы тағы бар. Бұл 
жұмыстардың жобасымен арқаны кеңге 
салып, еркін тыныс алуды ойлаудың �зі 
қисынсыз. Жалпы елге қызметті міндет 
етіп, ат үстіне қонғанның қалғуға қақысы 
жоқ деп білемін. 

– Hл-Фарабидің «Қайырымды қала 
тұрғындары» деген трактаты бар. Қызылорда 
қаншалықты қайырымды қала? Hлеуметтік 
жағынан аз қорғалғандарға, мүмкіндігі 
шектеулі жандарға жағдай жасалған ба?

– Адам баласының ең ұлы арманының 
бірі  осы қайырымды,  идеал қоғам 
ғой.  Фараби бабамыз да қала болып, 
қауымдасып �мір сүретін адам баласының 
ешбір қайшылықсыз, мінсіз қоғам болып 
�мір сүруін қалайды. Ал мінсіз қоғам 
болу үшін айналамыздағы әрбір жанның 
мәселесі шешілуі керек деп есептеймін. Бұл 
ретте қаламыздағы әлеуметтік жағынан аз 
қорғалған және қамқорлықты қажет ететін 

ақпараттық-кеңестік және ресурстық 
қолдау к�рсету қызметтерін де к�рсетуде. 

Е н д і  к о р о н а в и р у с  п а н д е м и я с ы 
кезеңіндегі қайырымдылық жұмыстарына 
тоқталсақ. Қала аумағындағы коро-
навирус инфекциясына байланысты 
ахуалды тұрақты бақылауда ұстау үшін 
�зімнің орынбасарларым, аппарат бас-
шысы мен қала әкімдігіне қарасты дер-
бес б�лім басшылары барлық аурухана-
лар мен емханаларға жауапты ретінде 
бекіттім. Жауапты мамандар құзырлы 
органдармен бірлесе отырып, медицина-
лық нысандардағы кезек күттірмейтін 
 мә селелердің уақытылы шешімін табуына 
жұмыс жасады.

Е р і к т і л е р ,  қ о ғ а м  б е л с е н д і л е р і , 
кәсіпкерлер, жастар �кілдері, елдің 
жанашыр азаматтары да бұл шаралар-
дан қалыс қалмады. Атап айтқанда, 47 
кәсіпкер тарапынан барлығы 110 млн 
теңгеге 205 дана оттегі концентраторы 
мен 850 дана оттегі баллоны қаладағы 
ауруханаларға жеткізілді. «Қызылорда», 
«Бәйтерек», «Хаят палас» қонақүйлері 
иелерінің демеушілігі мен қалалық «Сыр-
дария» тынығу лагері, қалалық ардагер-
лер үйі, ҚМУ №4 жатақханасына 162 
медициналық қызметкер орналасты-
рылды. Бұдан б�лек, қала кәсіпкерлері 
арқылы 10 мың дана медициналық бет-
перде қала тұрғындарына тегін таратылып, 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға еріктілер 
арқылы дәрі-дәрмектер жеткізілді.

Коронавирус жедел респираторлы 
аурулар мен пневмонияға байланысты 
тұрғындар тарапынан шақыртулардың 
күрт к�беюіне байланысты әкімдікке 
қарасты 30-ға жуық қызметтік к�ліктер 
тұрғындарға күнделікті жедел қызмет 
к�рсетуге жұмылдырылды. Бар лық 
қызметтік к�ліктердің жанар-жағар-
майлары мен басқа да шығындары қала 
әкімдігі тарапынан шешіліп, аталған 
қызметтік к�ліктер арқылы тұрғындардан 
түскен 5 мыңға жуық шақырту орын-
далған.

– Сырдарияның сол жағалауына жаңа 
қала түсіп жатыр. Жалпы баспана мәселесі 
қалай шешімін табуда?

– Ұлы �зеннің қос қапталын бойлай 
орналасқан ажары шырайлы, жері бай, 
халқы қонақжай �лкенің қай саласын-
да болмасын ілгерілеу бар. Жыл сайын 
қаламыздың ауқымы кеңейіп, халқының 
саны артуда. Қала тіршілігін жақсартудың 
ең басты тетігі, ол халықты баспана-
мен қамту десек, биыл да бұл жұмыстар 
қ а р қ ы н д ы  ж ү р г і з і л і п ,  а т қ а р ы л ғ а н 
құрылыс жұмыстарының к�лемі 30,5 
млрд теңгеге жетіп, қаржыландырудың 
барлық к�здері есебінен жалпы ауданы 292 
136 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға 
берілді.   Облыста атқарған құрылыс 
жұмыстарының 40 пайызы – Қызылорда 
қаласының үлесінде. 

Бұл – саладағы жұмыстардың ең 
 ау  қым  дысы, Сырдария �зенінің сол 
 жа ғалауындағы жаңа қалада респуб-
ликалық, облыстық бюджеттерден 770 
пәтерлік 16 к�пқабатты арендалық тұр-
ғын үй мен 590 пәтерлік 13 к�пқабатты 
кредиттік тұрғын үйлердің құрылыстары 
жүргізілуде. Бұған дейін сол жағалау 
аумағында барлығы 2116 пәтерлік 48 
к�пқабатты тұрғын үй пайдалануға 
берілген болатын. 

Соңғы жылдары қаламызда 140 к�п 
қабатты тұрғын үй пайдалануға беріліп, 
9 мыңға жуық қызылордалық жалда-
малы және несиелік пәтерлер алды. 
«Бақытты отбасы» бағдарламасы аясында 
жеңілдетілген несиемен соңғы екі жыл-
да 347 отбасы баспанаға қол жеткізіп, 
қоныстойын тойлады. 

– Қызылорда кезінде астана болды 
дедік. Қала тұрғындарының мәдени-рухани 
мәселелері қалай шешіліп жатыр? Рухани 
жаңғыру бағытындағы нақты шараларды 
айта аласыз ба?

– Тарихын тарқатсаң тамыры тереңге 
кететін қасиетті �ңірдің бүгінде мәдени-
рухани дамуы бағытында тиісті жұмыстар 
жүргізілуде. Рухани жаңғыру бойынша 

қаламызда нақты шаралар қолға алынған. 
Қаламыздың сол жағалауынан «Қазақ 
Орталық Атқару Комитетінің» әкімшілігі 
ғимараты негізінде салынған «Қызылорда 
қаласының тарихи музейі» жұмыс істеп 
тұр. Музей ғимаратының жарты б�лігінде 
«Рухани жаңғыру» орталығы орналасқан.

Қаладағы барлық мәдениет үйлері 
мен клубтарында арнайы мәдени-
к�пшілік шаралардың, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында атқарылатын 
шаралардың іс-шара жоспары бекітілген. 
Жоспарға сай қазіргі кездегі жағдайлар 
ескеріліп,  түрлі  форматта шаралар 
тұрақты жүргізіліп келеді. Бағдарлама 
а я с ы н д а  р е с п у б л и к а л ы қ  д е ң г е й д е 
ұйымдастырылатын «Мерейлі отбасы», 
«Жомарт жүрек» байқаулары да дәстүрлі 
түрде жыл сайын �ткізіліп келеді.

Бағдарламаға сай Қызылорда қала-
сында отбасы құндылықтарын наси-
хаттау және дәріптеу мақсатында қала 
әкімдігінде бірқатар әлеуметтік жобалар 
жүзеге асырылуда. Соның бірі әкімдік 
ғимаратында орналасқан  Азаматтарды 
қабылдау орталығында «Отбасылық 
кеңес бұрышы» ашылды. Сондай ақ 
 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
атқарылған жұмыстарды насихаттауды 
ұйымдастыру» мақсатында қала әкімдігі 
жанынан арнайы «QORDA.KZ» сайты да 
жұмыс істеуде. 

– Кез келген қалаға «Азық-түлік 
белдеуі» қажет. Бұл мәселенің шешім табуы 
туралы не айтасыз?

– Азық-түлік бағаларын тұрақтандыру 
бағытында тиісті шаралар қабылдануда. 
Халық ең к�п тұтынатын әлеуметтік 
маңызы бар 19 түрлі азық-түлік тауарлары 
басты назарға алынып, нарықтағыдан 
т�мен бағамен сатылып, бағаға күнделікті 
мониторинг жүргізілуде. Қызылорда 
қ а л а с ы н ы ң  а у м а ғ ы н д а  1 4  і р і  с а у -
да субъектілерімен �зара әріптестікті 
дамыту мақсатында 2020 жылдың 31 
желтоқсанына дейін сауда орындарының 
басшыларымен, қала әкімдігі тараптары-
нан �зара меморандум жасалынды. 

Ет �німдерін тұрақтандыру мақ-
сатында «KZO Ет» шаруа қожалығы қа-
ланың 6 аумағында орналасқан жеке сауда 
орындарында сиыр етін 1600 теңгеден 
сатуда. Бұдан б�лек осы т�мен бағадағы 
әрі сапалы ет �німдерін қаладағы бірқатар 
ірі сауда үйлерінде сатылымға шығару 
ұйымдастырылды.

Бүгінгі күнге қала орталығында 30 
әлеуметтік дүкен, бір «�леуметтік мар-
кет» жұмыс істейді. Сонымен қатар 
қаладағы ірі сауда үйлерінде «�леуметтік 
т�мен бағадағы азық-түлік бұрыштары» 
ұйымдастырылған. Жыл ішінде халық 
тығыз орналасқан аудандардан тағы да 
әлеуметтік дүкендер салу мен азық-түлік 
бұрыштарын ашу жоспарланып отыр. 

– Сыр елінің экологиялық жағдайы 
қиын екені белгілі. Соған қарамастан 
Қызылордадан жұрт к�шпейді деседі. 
Мұның бір сыры бар ма? Демогра фиялық 
жағдай қалай?

– Алаш арыстарының табанының 
табы, ұлт зиялыларының ізі қалған, Ұлы 
достықтың ордасы, Алаштың Ақмешіті 
атанған – Қызылордадан елдің к�шпеуін 
ең әуелі �ңірдің береке-бірлігі, қазақы 
қаймағы бұзылмағандығынан деп білем. 
Екінші себеп болса, оны қаланың жылдан-
жылға дамып, тұрғындарға қолайлы 
жағдай жасалуымен, тұрғын үй мәсе-
лесінің оңтайлы шешіліп, жаңа жұмыс 
орын дарының ашылуымен байланыс-
тырсақ болады. Демографиялық ахуалға 
келер болсақ. Соңғы деректерге сәйкес 
қала халқының саны 317 мың 808 адам 
болып, �су қарқыны �ткен жылмен салыс-
тырғанда 102,4% к�рсетіп отыр. Жыл 
басынан бері 7 мың 82 сәби дүниеге келіп, 
есептік мерзімдегі туу к�рсеткіші 594 
адамға артқан. 

– Жүз пайызға жуық қазағы бар қалада 
тіл мәселесінің түйткілі тарқатылған ба? 
Қала қазағы салт-дәстүрді қалай сақтап 
отыр?

– Қызылорда қаласы басқа �ңірлермен 
салыстырған кезде жүз пайызға жуық 
қазағы �зінің дәстүр-салтын сақтап, 
осы күнге дейін дәріптеп келе жатыр. 
Тіпті біздегі басқа ұлттардың �зі кейде 
этнос аралық жарыстар �ткізген кезде 
байқаймыз жергілікті қазақ халқынан кем 
қалмай, тіпті кейде басым түсіп жатады. 
Бұл арқылы басқалардың жергілікті қазақ 
халқына, тіліне, дәстүріне деген құрметін 
байқауға болады. Қазіргі жаһандану зама-
ны мен жарнамалық жағдайға байланысты 
тіл мәселесі барлық жерде ортақ проблема. 
Бізде де мәселе алаңсыз дей алмаймыз. 
�йтсе де мәселені дер уақытында шешіп, 
түзетіп отыруға тырысамыз. 

Пандемия кезінде кәсіпкерлерге 
шара қолдану немесе жұмысына кедергі 
келтірмеуді Мемлекет басшысының �зі 
бастап, к�теріп отыр. Сол мақсатта кейбір 
мәселелерді батыл айта алмай отырмыз. 
Бірақ уақытша осы қиындықтар жолға 
түскеннен кейін біз тіліміздің түйткілді 
мәселелерін бірге отырып шешетін 
 боламыз. Елбасымыз Алаштың анасына 
балаған Сыр �ңірі тілімен де дәстүрімен де, 
бүкіл аймақтарға үлгі болу керек. 

Ал салт-дәстүр бізде �те жақсы сақталып 
отыр деп айтуға болады. Оған дәлелдер 
жетерлік. Қаланың қасында �зіне қарасты 
ауылдар бар. Ол ауылдар әлі күнге дейін 
мал шаруашылығынан қол үзген жоқ. Мал 
шаруашылығында ертедегі ата-бабамыздың 
қолданған қолданыстағы бүкіл атаулары 
мен заттық мағыналарын әлі де қолданады. 
Ағарған тағамдарының барлығы әлі �з 
қалпында сақталып,  дайындалып келеді. 
Сонымен қоса қала орталығында да салт-
дәстүрді сақтап, рухани жаңғыруға үлес 
қосу мақсатында түрлі мәдени, к�пшілік 
іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. 
Бүгінгідей пандемия жағдайында он-
лайн жүйеде шаралар �ткізілуде. Жылдан-
жылға әлемдік жаңалықтарға ереміз деп 
кейде �зіміздің салт-дәстүріміздің қалай 
ескіргендігін, тіпті �мір салтына қалай ілесе 
алмай қалғандығын байқаймыз. Бірақ біз 
оны ешқашан жоғалтпауымыз керек. Бір 
анық нәрсе бар: біз негізімізге оралғанда 
ғана �зімізді толық танитын, қуатты мем-
лекетке айналамыз. 

– Кітап оқуға уақыт табасыз ба? Театрға 
барып тұрасыз ба?

– Уақыттың тапшылығына қарамай, 
Абайдың, Қадыр Мырза �лінің құнды 
дүниелерін оқып, қарымды қаламгер 
�біш Кекілбайұлы мен дарынды  жазушы 
 Оралхан Б�кейдің шығармаларынан 
 рухани азық аламын.

Уақыт болса, театрға жиі барып 
тұруға тырысамын. Театрға соңғы рет 
пандемияның алдында Сыр �ңірінің 
дарынды тумасы, Сұлтанәлі Балғабаев 
ағамыздың «Қызылорданың қыздары-
ай» спектаклін тамашалауға бардым. 
Қ а л а м ы з д а ғ ы  Ж а с т а р  т е а т р ы н ы ң 
сахналаған қойылымнан ерекше әсер 
алдым. Спектакльде аймағымыздың 
қазақылықты сақтап, тілін, салт-дәстүрін 
берік ұстанатыны к�ркем бейнеленген. 

– К�ңіліңіз түсетін кез бола ма? Сол 
кезде не істейсіз?

–  � л б е т т е  к � ң і л і м і з  қ ұ л а з ы п , 
ұнжырғамыз түсетін сәттер болады. 
К�біне қоғамдағы әділетсіздікті к�ргенде 
к�ңілге кірбің ұялап, еңсеміз түседі.  Ондай 
сәттерде қаланың алдағы жоспарын, 
болашаққа бағдарын саралап, келешегін 
жарқын етуге бағытталған байыпты 
бастамаларға к�ңіл б�ліп, ой сергітемін.

– «Саулық – сақтықта» деп жатыр-
мыз. Пандемия кезінде айтар жылы с�зіңіз 
қандай?

– Бәрімізге белгілі күн санап ел 
аумағында індеттің тіркелу деректері 
артып келеді. Пандемияның бірінші 
кезеңінен әупірімдеп жүріп �тіп, сәл 
б о с а ң с ы п ,  б і р ш а м а  у а қ ы т  к а р а н -
тин талаптары жеңілдетілген бола-
тын. Осы кезеңде сақтық шараларын 
естен шығарып, ескертуді елемегендер 
қатары к�бейді. Коронавирустың екінші 
толқынын жеңілдетудің бірден-бір жолы 
қарапайым сақтық шараларын сақтау 
екенін қайталағым келеді. Талаптарды 
ескеріп, тәртіпке бағынайық. «Тәртіпке 
бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел 
болмайды». Дәл қазір тәртіп тек елдіктің 
ғана емес, саулықтың да кепілі болып тұр. 
Сондықтан бетперде тағып, әлеуметтік 
қашықтық пен тазалыққа к�ңіл б�ліп, 
жеке сақтық шараларын қатаң сақтайық. 
Пандемиямен күресте оң нәтижеге сонда 
ғана жете аламыз. Біртұтас елдің амандығы 
ортақ мүдде. 

– Hңгімеңізге рақмет!

Hңгімелескен 
Қараг�з СІМHДІЛ

ҚАЛА АУҚЫМЫ 
КЕҢЕЙІП, ТҰРҒЫН САНЫ
АРТЫП КЕЛЕДІ
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Фараби бабамыздан қалған «Қайырымды қала тұрғыны»  атану 
философиясы қай қазақтың да жүрегін тербейтін болар. Бұл 
тұрғыдан алғанда қазағы көп өңірдің қаласын басқару, қала 
мәдениетін дамыту, қала ландшафтын, көрінісі мен архитек-
турасын заманауи үлгіге сай қылу кім-кімді де алаңдататын 
мәселе. Әсіресе өңірлердің «жүрегіне» айналған қалалардың 
тұрмыс-тіршілігі мен жай-жапсарын қалың оқырманға таныс-
тыру да өзекті іс. Бүгінгі кейіпкеріміз, Қызылорда қаласының 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев осы тақырыптар төңірегіндегі 
сауалдарымызға жауап береді...

– Қызылорда – бір заманда ел ас танасы 
болған қала. Елдік пен мемле кеттілік рухы 
қазір де сақталған ба? Сұхбатымызды осы 
сауалдан бастасақ.

– Міндетті түрде қай жерде қандай 
қала, қандай �ркениет, қандай астана бол-
са, ол жерде елдік пен мемле кет тілік рухы 
ұзақ уақытқа дейін сақ талады. Оны біз 
қазіргі елордамыз Нұр-Сұлтан қаласынан 
жақсы білеміз. Бүкіл әлемдік саяси аренаға 
айналып, бейбітшілік пен келісімнің ор-
дасы болған елордамыздың аты алысқа 
жетіп, т�рткүл дүниеге жайылғанын 
білеміз. 

Сыр �ңірі – тарихта үш рет астана 
болған жер. Кешегі оғыздардың дәуірінен 

лыс паркі пайлануға берілсе, «Сыр-Ана» 
монументінің аумағы, Теміржол паркі, 
Тағзым алаңы қайта жаңғыртудан �тіп, 
абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, халық 
игілігіне жұмыс істеп тұр. Ал Нұрсұлтан 
Назарбаев даңғылының қос қапталы 
Сыр сүлейлері  аллеясынан Сұлтан 
Бейбарыс к�шесіне дейінгі аралығы 
гүлзарлармен толығып, жаяу жүргінші 
жолы жаңарып, т�рт бірдей субұрқақ 
орнатылып, соңғы үлгідегі жарық шам-
дармен жарықтандырылды. Бұдан б�лек 
Тұңғыш Президент саябағы, «Айтбай» 
және «Ақмешіт» мешіттері, «Ж.Баһадүр» 
ескерткіші, «Сыр сүлейлері», «Абай» 
скверлері, Илья Ильин саябағы және т.б., 

жандарға жағдай жасау бағытында тиісті 
жұмыстар жүргізілуде. 

Жалпы Қызылорда қаласы бойынша 
12 мың 645 адам мүмкіндігі шектеулі 
жандар санатына тіркелген. Қала және 
қалаға қарасты ауылдық округтерде 
тұратын мүгедектер ұдайы гигиеналық 
және  арнаулы жүріп-тұру құралдарымен 
қамтамасыз етіліп келеді. Сондай-ақ 
 инватакси қызметі де қарастырылған.

Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 
ақпараттық-технологиялық сауат тылығын 
ашу мақсатында шағын компьютерлік 
орталықтың жұмысын жасау «АсылМу-
ра-Орда» қоғамдық қоры арқылы жүзеге 
асырылуда. Сонымен қатар мүгедектер 
оңалтудың жеке бағдарламасы негізінде 
1360 мүгедек азаматтардан санатория-
курортқа �тініш қабыл данып, 814 адам 
жолдама алды.

�леуметтік жағынан аз қамтылған 
отбасыларды қолдау мақсатында 
« Б а қ ы т т ы  о т б а с ы »  о т б а с ы 
 институты қолдау орталығы 
құқықтық, психологиялық, 
әлеуметтік-педаго ги калық, 
білім беру және басқа да 
м ә с е л е л е р  б о й ы н ш а 

Нұрлыбек НӘЛІБАЕВ,
Қызылорда қаласының әкімі:

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
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***
Статистикалық деректер бүгінде қазақ 

ішінде 100 мыңдай атеист бар дейді. Тағы да 
100 мыңдай қазақ �зге діндерге, секталарға 
�тіп кеткен дейді. Қалған к�пшілігіміз 
мұсылман екенбіз. Кешегі тоқсаныншы 
жылдары қалтасын ақшаға толтырып алып 
біздің былқылдақ заңымызды пайдала-
нып шетелдік  миссионерлер Қазақстанға 
қызыл к�рген құзғындай қаптады. Аш 
қазақты ақшамен ұрып алды. «%зі әрең 
жүрген байғұсты ит қапқан соң не оңсын!» 
дегеннің кері келді. Бір шаңырақтың 
астында отырып қазақ бірнеше дінге 
б�лінді. Айдың-күннің аманында отбасы 
ойрандалып ата-аналар қан жұтты. Діни 
б�лшектену қазақ отбасына қасірет әкелді. 
Бара-бара, миссионерлер мектебінен 
�ткен қазақтардың �здері миссионер-
лерге айналды. Аңғал қазақты аздырды. 
Діни тұтастығымызды бұзды. Рухани 
бірлігімізге іріткі салды. Қазаққа деген бұ 
қастандық қашан тоқтар екен?! Бұларға 
бүгін тоқтау болмаса, ертең олар бүкіл Ел 
ішіне іріткі салмай ма?! Қараңыз! Кәзірдің 
�зінде �з дінінен безген қазақтар арасында 
Қазақстан заңына сәйкес әскери міндетін 
�теуден бас тартатындар шыққан. Бұл нені 
к�рсетеді?! Бұл – бүгінгі бейбіт заманда �з 
дінінен бас тартқандар, ертең әлдеқалай 
күн туса Отанын қорғаудан да бас тарта-
тынын к�рсетпей ме?!

Алматы мемлекеттік к�лік және коммуникациялар 
колледжі орта арнаулы кәсіби білім беретін замана 
талабына сай жаңғырған ең үздік оқу орны. Қазақстан 
теміржолының соңғы жылдардағы технологиялық 
жаңғыртылуына сәйкес оқу орны білім беру мазмұнына 
�згеріс жасап, материалдық-техникалық базасын жыл 
сайын нығайту үстінде. 

Оқу орнында, негізінен, техникалық пәндер 
оқытылса да, студенттердің гуманитарлық біліміне зор 
к�ңіл б�леміз. Оқу бағдарламасында қарастырылған оқу 
құралдарымен қатар, біз студенттердің тіл байлығын 
 байыту үшін қазақ тілінде жарық к�ретін газет-журнал 
оқуын қалыптастыру бойынша жүйелі жұмыс жүргіземіз. 
Қазақ тілінде жарық к�ретін «Ана тілі»,  «Алматы 
ақшамы», «Қазақ әдебиеті», «Түркістан» газеті мен 
«Ақиқат» журналын кеңінен пайдаланамыз. 

Оқу орнында жыл сайын ұйымдастырылатын 
түрлі мәдени-музыкалық конкурстық шараға «Ана 
тілі» газетінің «Тіл», «Руханият», «Тұлға», «�дебиет», 
«Мәдениет», «Білім және ғылым» айдары аясындағы 
мақалалары пайдаланылады. Ай сайын оқу орны 
кітапханасында оқырман конференциясы �теді. Топ 
жетекшілері, студенттер газет-журналдарда жарияланған 
мақалаларды талқылап, ой б�ліседі. 

Оқу орнында кешенді тәрбие жұмысы аясында қазақ 
тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің оқытушысы Н.Сахариева 
жетекшілік ететін «Рухани әдеп мектебіне» шығармашыл 
студенттер топтасқан. Студенттердің «Мен – елімнің 
жас �ркені», «Тәуелсіздікті жырлаймын» жинағы 

Смағұл ЕЛУБАЕВ

Асхат ЖАНБОСЫНОВ, 
Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі 

директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары 

ҚОҢЫР ДӘПТЕРГЕ 
ҚОНҒАН ОЙЛАР

ЖАСТАРҒА ДЕМЕУ 
БОЛҒАН «ITEACHME»

ОҚЫРМАН ТАЛҒАМЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

***
Адамды сүйген адам күндердің күнінде 

адамның пендешілігін к�ріп опынады.
Алланы сүйген адам ешқашан опынбай-
ды. %йткені Алла мінсіз. Алланы сүйген 
адам адамды сүйеді, адамға Алланың 
к�зімен қарап кемшілігін кешіріп отыра-
ды.  Демек, Алланы сүю арқылы адамды 
сүйеді екенбіз. Діннің пайдасы осында.

***
%з тіліңді �лгенше үйрен,
%зге тілді білгенше үйрен.

***
Адамды сана қалай басқарса,
�лемді Алла солай басқарады.

***
Сана қалғып кетсе,
Адам мал боп кетеді.

***
Нәпсі дұшпан, иман дос,
Иманыңа иман қос.

***
Жолдас болсаң арамға,
Күндердің күні болғанда
Итере салар аранға.

***
�р пендеден әрі істің, 
Сұралады есебі.
Игі амалдан иманың,
Құралады деседі.

***
Құм жиылып тас болмас, 
Құл жиылып бас болмас.

***
Жоқтық сынына шыдаған пенде байғұс
Тоқтық сынында сүрінеді.

***
Тіл менен жақ тынған күн,
Тәж бен тақтан не пайда?

***
Бүгінгі әрбір оң қадам, ертең елге құт 

болар. Бүгінгі әрбір сол қадам, ертең елге 
жұт болар.

***
Т е р р о р и с т е р  қ а й д а н  ш ы ғ а д ы ? 

�рине, адам санасына Сайтан салған 
ойдан шығады. Ешбір дін адамды «�лтір!» 
демейді. Сондықтан Сайтан адам �лті-
руге кең жол ашу үшін ХІХ ғасырда 
 Еу ропада адамның қолымен діннің �зін 
�лтіруге кірісті. Құдайды адам санасынан 

 аластап, орнын �зі иеленді. Ашк�здікті 
алға салды. Адамшылықты артқа шегерді. 
Нәтижесінде империализм басқа  шауып, 
т�ске �рледі.  Отаршылдық ойраны 
 басталды. Бодан елдерді жойдасыз тонау 
басталды. Империялар моральдық емес, 
материалдық салада прогресс жасады. 
Жойқын қару жасау жарысқа айналды. 
Адамзатты біржолата жоюға жол ашыл-
ды. Сайтанның айдарынан жел есті. Сан 
шапалақтап адам санасына бірінен-бірі 
�ткен сорақы идеялар салды. Соның ірісі 
Маркстің маңдайына жазылды. «Барлық 
елдердің пролетарлары бірігіңдер!» деген 
ұран. Бұны естіген Достоевский «Бұл 
 теория іске асар болса бір жүз  миллионды 
жұтатын шығар» деді. Айтқаны келді. 
ХХ ғасырда осынау т�ңкерісшіл теория-
ны ту еткен Ленин, Сталин, Мао, Ким 
Ир Сен, Пол Поттар, шынында да, жүз 
миллионнан астам жанның күлін к�кке 
ұшырды. Осыған ілесе Маркстің «Дін 
– апиын»  теориясы Құдай дегендерге 
қырғыйдай тиді. Талай мың мешіт, шіркеу, 
пұтханалардың шаңырағы ортасына түсті. 
Күллі құрылықта Құдай дегендердің 
сүйегі шашылып қалды. Сол сүйек үстінде 
Сайтан ойнақ салды. С�йтіп, ХХ ғасыр 
Сайтан салтанат құрған ғасыр болды. 
Екінші Дүниежүзілік соғыста қырылған 
елу миллион аз болғандай Сайтан енді 
адам баласын миллиардтап қыруды 
к�здеді. Глобалистер құлағына сыбырла-
ды. «�лемдегі адам санын азайтпасаңдар 
Жер бетінде әне-міне нәубет орнайды!» 
деді. Глобалистердің к�кейіне бұл теория 
қона кетті. Рим клубы трибунасынан 
жалпақ әлемге паш етті. С�йтіп, Жер 
бетіндегі жұмырбастыларды жалмауға тиіс 
жойқын теория �мірге келді. Тәжтажал 
тарих сахнасына шықты. Оның ойраны 
к�з алдымызда жүріп жатыр. 

Бұдан біз нені к�рдік?! К�ргеніміз; кез-
келген тарихи апаттың алдында адам са-
насына Сайтан сойқанды идеялар салады 
екен. Егер, тобыр сол сайтани идеяларға 
неғұрлым сенсе, Жер бетінде соғұрлым 
апатты соғыстар орын алады екен. Сайтан 
жетегіндегі к�семді ту еткен талқаншыл 
тобыр, тау селіндей жойқынға айналып, 
жолындағысын жайпап жайратып кетеді 

Бас серіктес «Шеврон» компа-
ния сы ның қолдауымен құрылған 
«IteachMe» қорының басты ерекшелігі 
– мүгедектігі бар адамдарды, сондай-
ақ жағдайы т�мен отбасыдан шыққан 
балаларды (жетім балалар, жағдайы 
т�мен, к�п балалы отбасылар) �зекті 
ІТ мамандықтарына оқыту, оларды 
әлеуметтік ортаға енгізу, қоғаммен 
біріктіру. Яғни «IteachMe» қоры ауыл-
аудандардан шыққан, мүге дектігі бар 
қарапайым жандарға �з күшіне сенуге 
үміт беріп, ІТ ма ман дығын алуға к�мек 
берумен айналысады. 

Бүгінде қоғам түбегейлі �згеруде. 
«Мүгедекпін, қолымнан не келеді?», 
«Үкімет бізге к�мектесуі тиіс» деп 
қ о ғ а м н а н  о қ ш а у л а н ы п   н е м е с е 
қ о ғ а м н ы ң  м ү м к і н д і г і  ш е к т е у л і 
адамдарға аяушылықпен қарап оты-
ратын уақыттың ауылы алыстап 
кеткені рас. Қоғамның санасы �згерді. 
Сондықтан мүгедектігі бар жандарды 
«мүмкіндігі шексізге» балап, (бүгінде 
атауын осылай ауыстырып), �зін-�зі 
таныту және қаржылық тұрақтылықты 
дамыту мақсатында аталмыш қордың 
еңбег ін ің  маңызы зор.  Қордың 
құрылуының арқасында мүмкіндігі 
шексіз жандардың елімізде жұмыс 
істеу, әлеуметтік маңызды жобаларды 
ұсыну мүмкіндігі берілуде. 

�леуметтік жобадан жылдам даму-
шы ұйымға айналған, ерекше жандарға 
мотивация берген қоғамдық қор 
 директоры Захира Бегалиеваның айту-
ынша, «IteachMe» инклюзивті жастар 
орталығы «Теңдей ІТ мүмкіндіктер 
әлемі» к�п деңгейлі жобасының 
мақсаты – мүгедектігі бар тұлғаларды 
ІТ саласына тарту,  сонымен бірге 
нақты білім алу және �з бетінше оқуға 
дағдыландыру, жұмысқа орналастыру 
арқылы әлеуметтік  реабилитациялау. 
Жоба Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі мен Орталық Азияның 
Еуразия қорының қолдау к�рсетуімен 
«Samruk-Kazyna Trust» және  «Шеврон» 
компаниясының �леуметтік жоба-
ларды дамыту қорымен бірлесе жүзеге 
асырады. Ұйымдастыруға атсалы-
сушылар «Ерекше таңдау-Шелек» 
Корпоративтік қоры мен «Мойымай-
тын мүгедектер қоғамы» Қоғамдық 
бірлестігі. 

Аталмыш жобаға республиканың 
түкпір-түкпірінен тағдырлас жастар 
қатысып, бақ сынауда. Бұл дегеніміз, 
қаншама жандардың жүрек түкпіріне 
н ұ р  с ә у л е с і н  ш а ш у .  Қ а н ш а м а 
еңбектің нәтижесін, құлшынысы 
артқан жастардың ынта-ықыласынан 
жобаның айрықша �зектілігін байқауға 
болады. Жоқтан бар жасалғандай дүние. 
Айта кетейік, алғашқы турда жастардың 
білім әлеуеті, олардың ІТ саласындағы 
білім деңгейі айқындалады. Келесі 
кезеңде әлеуетті қатысушылар �зі 
жайлы негізгі ақпаратты толтырып, 
мотивациялық эссе жазулары тиіс. 
Орталықтағы оқу алға мақсат қоюды 
және оған қол жеткізуді үйретеді. 

Бүгінде қор дамып, айтарлықтай 
жетістіктерге жетті .  Сондықтан 
мамандықтарды кеңейту мүмкіндігін 

екен. Тарихтағы соғыс атаулы осыған 
мысал.

Гитлерді алыңыз. «%тірікті неғұрлым 
�сіре соқсаң, тобыр соған соғұрлым құлай 
сенеді!» деп, қақсаған бұл кәпір, ізіне ер-
ген тобырды «арийлерден �зге жұрт адам 
емес» дегенге сендірді. Бұл,  шынтуайтына 
к е л г е н д е ,  « а р и й  е м е с т е р д і  � л т і р е 
беріңдер!» деген ұран еді.  Осылайша, басы 
ашық террористік теория �мірге келіпті. 
 Фашизм �мірге келіпті. Фашизм �ртінде 
50 миллионның күлі к�кке ұшқаны белгілі.

Террористік теория табуда советтік 
большевизм де ешкімнен кем түспепті. 
Кезінде Сталин: «Кулактарды тап ретінде 
жою керек» деп, ұрандатты. Осы  теория 
арқасында тыныш отырған ауқатты 
 шаруалар әпзаматта «халық жауы» болып 
шыға келді. «Бақытты болашақ комму-
низмге жету» үшін, ондай жаулардан 
құтылу керек еді. Құтылды. Ауқатты шару-
аралар жойылысымен жаппай ашаршылық 
басталды. Ол нәубет қазақтың жартысын 
жалмады. Одақ бойынша 20 миллион жан 
Сталинизм құрбаны болды. 

Байқап отырғанымыздай түгел бір 
халық, бір қаныпезердің басына келген бір 
теория құрбаны болады екен. Қазақ халқы 
– соның бірі. «Сорбұлақтың басына сорға 
бола қонды әкем» демекші, Қазақстанды 
б а с қ а р у ғ а  1 9 2 5  ж ы л ы  қ а н д ы б а л а қ 
Ф.Голощекин келді. Мәскеуден келе 
 жатып ол, пойыз үстінен қазақ даласын 
шолды. Басына сұрапыл ой келді. «Бұл елді 
Ұлы Октябрь айналып �ткен екен, бұл елде 
кіші Октябрь жасау керек екен!»  деген. Ол, 
ақыры, «Кіші Октябрьді»  жасады. Қарсы 
келгенді қазық қып жерге қақты. Қазақ 
қоңыз теріп кетті.  Шыбындай қырылды. 
Голощекині жоқ Орта Азияның �зге 
елдерінің бағы бес елі екен. Бұндай құзғын 
тырнағынан аман қалды. «Кіші октябрьді» 
бастан кешкен қазақ байғұстың сүйегі 
 шашылып далада қалды. 

Осылайша, қаныпезер басшының 
басына келген бір ойдан, түгел бір халық 
Жер бетінен жойыла жаздады. Шолақ 
басшылардан Ұлы Дала шеккен қасірет 
жалғыз бұл емес еді. Ең сорақысы, шолақ 
басшылар шолақ теориялар шығаруға 
шебер болып шығатыны. Большевиктік 
т�ңкерістен кейін Түркістанды басқаруға 
келген Иван Тоболин 1919 жылғы, 1921 
жылғы қазақ даласындағы ашаршылықты 
к�ріп т�мендегідей теория шығарады: 
«Марксистің теория тұрғысынан кел-
генде, қазақ тәрізді экономикалық артта 
қалған халықтың аштан қырылып жа-
туы заңды» деген теория жариялайды. 
Және бұл теориясын қызыл комиссар 
жалпақ ел жиылған большевиктік жиын-
да жария етеді. Яғни Тоболин теориясы 
бойынша ақсүйек ашаршылық апатына 
1919-1921 жылдары қазақтың малы-
на қырғидай тиген ақтар да, қызылдар 
да кінәлі емес, халық қолындағы бар 
астығын тартып алған «продразверстка» 
кінәлі емес, кінәлі «экономикалық артта 
қалған қазақтардың �здері» екен. Яғни 
басшы ретінде қол астында қырылып 
жатқан халықты құтқарудың орнына, 
оны орға итерген болып шығады.  Тарихта 
таңбаланып, жалпы жұртқа белгілі 
бұ жәйттерді біз неге келтіріп отыр-
мыз? Ел басына келген жоғарыдағыдай 
қаныпезерлер белгілі бір лаңды бастау 
үшін, алдымен, террористік теориялар 
ойлап табатындығын айтқымыз келді. 
Және соған жалпы жұртты сендіруге 
жан салатынын айтқымыз келді. Яғни 
кез келген террористік лаңның бастау 
бұлағында террористік теориялар жата-
тынын айтқымыз келді. Егер сол сойқан 
теориялар ел басқарған  басшылардың 
 басына келсе, онда ол теориялардың 
салдары, жалпыұлттық қасіретке айнала-
тынын айтқымыз келді. 

қарастыруда. Яғни «Инклюзивті 
білім беруде цифрлық технологи-
яларды пайдалану. Озық әлемдік 
тәжірибелер» және «Цифрлық білім 
беру дағды ларда мүгедектігі  бар 
тұлғалардың  қа жеттіліктерін тал-
дау және мүгедектігі бар тұлғаларды 
жұмыспен қамтамасыз етуде жұмыс 
берушілердің күткен нәтижесін 
айқындау» атты зерттеу лер жүргізуде. 
Міне, осы зерттеу мүгедектігі бар 
жастардың бойынан қажеттіліктерді 
анықтауға бағытталған. Сондай-
а қ  қ о р  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р ы 
жұмыс берушілер арасында тал-
дау жүргізіп, алынған мәліметтер 
мен әзірленген ұсыныстар негізінде 
 бү гінгі таңда неліктен мүгедектігі 
бар жұмыс істейтін адамдардың аз 
болуын, неліктен жұмыс берушілер 
мүгедектігі бар адамды жұмысқа алу-
дан қашқақтайтынын, мүгедектігі 
бар адамның еңбек ұжымымен етене 
араласуы үшін Қор ретінде не істей 
алатындығын және жұмыс берушіге 
қандай мемлекеттік қолдау қажет 
екенін түсіндіреді.

Қор әрдайым ізденіс үстінде. 
Мүгедектігі бар жастарды оқытуға 
және әлеуметтендіруге к�мек к�рсету 
саласында к�зқарасы мен мақсаты 
о р т а қ  ұ й ы м д а р м е н  с е р і к т е с т і к 
мүмкіндіктерін және тың идеяларды 
назардан тыс қалдырмақ емес. 

«Алға қойған мақсат-міндеттеріміз 
к�п, бірақ біз, ең бастысы, психо-
логиялық және физикалық ерек-
шеліктері әртүрлі мүгедектігі бар 
адамдардың �мірі қызықты, мағыналы 
болғанын, әр адам �зінің жақсы сапалы 
білім алуға лайықты екенін сезінгенін, 
к�ңілі қалаған жұмысты тапқанын 
және қаржылық жағынан ешкімге 
тәуелді болмағанын қалаймыз. Біз 
мүгедектігі бар жастарды ІТ саласы-
на тартып, шексіз мүмкіндіктердің 
қайда басталатынын к�рсеткіміз 
келеді» дейді орталық басшысы Захира 
 Бегалиева. Иә, осынау жандарға ғажап 
мүмкіндіктер ұсынған, қордың алға 
қарай ілгерілеуіне қолдау к�рсеткен 
басты серіктес, демеуші – әлем бойын-
ша ең ірі «Шеврон» компаниясы. 

Компания құрылған 27 жылдың 
ішінде атқарылған игі істер еліміздің 
бүкіл аймақтары мен түрлі  салаларына 
шарапатын тигізді. Олардың бәрі 
Қазақстан халқының �мір  сапасын 
а р т т ы р у ғ а  б а ғ ы т т а л ғ а н ы  а н ы қ . 
 Компания жеке адамдардың біліктілігі 
мен қабілеттерін, сондай-ақ жеке 
ә л е у м е т т і к  т о п т а р д ы ң  ә л е у е т  т і 
мүмкіндіктерін де дамытуға  барынша 
к�ңіл б�леді. Мүмкіндігі шек теулі 
жандардың қолына «балық бер-
мей, қармақ берген» «IteachMe» 
қоғамдық қорының, сол қордың алға 
 басуына қолдау к�рсеткен  «Шеврон» 
қуатты корпорациясының, демеу 
беріп, қол ұшын созса еңбек етуге 
 дайын жастардың алдағы уақытта 
 талай жетістіктерге қол жеткізетініне 
сеніміміз мол. 

Несібелі ИМАНҚҰЛОВА 
ТҮРКІСТАН

ҚАМҚОРЛЫҚ

Қазіргідей ақпараттық технология күннен күнге қарыштап дамыған заманда 
IT-мамандары әлемдік нарықта сұранысқа ие екені белгілі. Ал компьютер тех-
нологиялары қарқынды дамып, аталмыш мамандарға деген сұраныстар артып 
жатқанда ұтымды сәтті орайына қарай оңды пайдаланып, шағын жеке бір жо-
баны қоғамдық қорға айналдырудың өзі одан өткен жетістік екенін «IteachMe» 
компетенциялар дамыту орталығымен таныса отырып байқадым. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

дайындалды, поэзиялық кештер ұйымдастырылды, 
М.�уезов театры актерларының қатысуымен кездесулер 
ұйымдастырылды. 

Арнайы пән оқытушысы М.Ахметжанованың жетек-
шілігімен жұмыс істейтін «Жастарды адамгер шілікке 
тәрбиелеудің жарқын үлгісі» ізденіс тобы басылымдарда 
жарияланған мақалалар арқылы оқу орны түлектері ара-
сынан шыққан танымал теміржолшы, к�рнекті мемлекет 
қайраткерлерінің еңбек жолын зерттеп, сол бойынша 
жазған �з шығармаларын талқыға салып, жетістікке жету 
туралы �з ойымен б�лісті. 

Ағылшын тілі пәні оқытушысы А.Жүсіпбаева 
жетекшілік ететін «SMART» тобы ағылшын тілін 
меңгеруге қызығатын студенттер конкурсын, «%зге 
тілдің бәрін біл» акциясын ұйымдастырып, студенттердің 
ағылшын тіліндегі шығарма жинағын дайындады. 

Ж а л п ы  т е х н и к а л ы қ  п ә н д е р  о қ ы т у ш ы с ы 
 Н.Са ғынаева ның жетекшілігіндегі «Туған жерге туыңды 
тік» тобы әдеби-музыкалық шығармалар, эссе байқауын 
ұйымдастырды. 

Кәсіподақ ұйымының т�рағасы Ғ.Бақытжанов 
жетекшілік ететін колледж студенттерінен құрылған 
«Еріктілер тобы» «Менің қалам – таза қала», «Ардагер-
лерді  ардақтайық» сенбіліг ін,  түрлі  акциялар 
ұйымдастырды.

Колледж студенттерінің �зін-�зі басқару ұйымына 
оқуда және қоғамдық жұмыста белсенді жастар тартылған. 
Қазір оның т�рағасы �ндірістік оқу шебері Б.Жантасов. 
Студенттер ұйымы мемлекеттік рәміздерімізді насихаттау 

бойынша мәдени-к�пшілік шарасын, Қазақстан тарихын 
білуге арналған танымдық ойынын және патриоттық 
әндер конкурсын, «Сарбаз» әскери-патриоттық әндер 
мен сапта жүру байқауын ұйымдастырды. 

%ндірістік оқу шебері М.Мұхтардың жетекшілігімен 
жұмыс істейтін «Дарын» дебат клубында «Қазақ тілін 
жаһандық ақпарат және байланыс әлеміне жол ашатын 
латын әліпбиіне к�шіру қағидалары», «100 жаңа оқулық 
– ұлт жастарының к�шбасшысы», т.б. тақырыптары 
талқыға салынды. 

Арнайы пәндер оқытушысы Нұршат Мтстің 
жетекшілігімен құрылған «SANALU URPAK» тобы 
 сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін қабырға газеті 
конкурсын, флешмоб акциясын �ткізіп, студенттерді 
адалдыққа үндеп жүр. 2-курс студенті Нұрдәулет �нелдің 
жетекшілігіндегі «Нұрназ» би тобы, Қ.Мамаевтың 
жетекшілігіндегі «Ерке сылқым» домбыра оркестрі, 
оқушылар хоры, к�ркем�нерпаздар ұжымы, «Қол�нер» 
клубы жұмыс істейді. %ндірістік оқу шебері Ж.Баяновтың 
жетекшілігімен жұмыс істейтін «АГКТК к�ңілді 
студенттері» к�ңілді тапқырлар клубы Алматы қалалық 
оқу орындары арасында жүлделі орынға ие болып жүр. 

Колледж студенттері Алматы қаласы бойынша 
�ткізіліп тұратын пән олимпиадасы, конференция, кон-
курс, пікірсайыстарға қатысты. Колледж студенттерінің 
құрама командасы волейбол, футбол, күрес, т.б. спорт 
түрінен қалалық, республикалық жарыстарда жүлделі 
орындарға ие болып жүр. Жас оқытушылардан құралған 
«Қайнар бұлақ» жастар комитеті және студенттер-
ден құралған «Болашақ» басқару кеңесі колледждегі 
барлық мәдени-к�пшілік шараға белсенді қатысып 
келеді.  Колледж ардагерлермен кездесу кештері, 
Жастар  жылын насихаттау мақсатында шаралар 
ұйымдастырылып тұрады. 

Оқу орындары ұстаздары кәсіби даярлығы жоғары, 
жеке тұлға ретінде қалыптасқан, �з болашағына  жауапты 
қарайтын, адамгершілігі мол адам тәрбиелеуде ана 
тілімізде жарық к�ретін газет-журнал материалын 
орынды пайдалана білуіміз керек. Осы мәселеде басқа 
оқу орындарында атқарылып жатқан жұмыс бойынша 
арнайы айдар ашылса, құба-құп болар еді. 

(Басы 1-бетте)

***
Күллі ғұмырын ғылымға бағыштаған 

�бу Насыр әл-Фараби тәлім-тәрбиені 
білім-ғылымнан жоғары қойған. Яғни 
«адамзаттың екінші ұстазы» тәрбиесіз 
білім-ғылымның адам қауымына әкелер 
пайдасынан г�рі зияны к�п деп білген. 
Бүгінде сол ақылманның айтқаны айдай 
келіп отыр. Яғни бүгінде адамзаттың 
�зі, �зі ойлап тапқан биологиялық қару 
құрбаны болып отыр! Осы орайда Уинстон 
Черчилльдің әйгілі «Фултон с�зі» еске 
түседі. �йгілі саясаткер 1946 жылы АҚШ-
тың Фултон қаласында студент, ұстаздар 
қауымы алдында с�йлеген с�зінде күллі 
адамзатқа қаратып мынадай бір ескерту 
айтыпты: 

 «На сверкающих крыльях науки может 
вернуться каменный век. Будьте бдитель-
ны! Быть может времени осталось очень 
мало...»
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Екінші дүниежүзілік соғыс жылда-
рында к�птеген  мектептер материалдық 
жағдайларының әлсіздігіне байланы-
сты жабылып қалуға мәжбүр болды. 
Сондықтан да оқушылар бастауыш 
 сыныпты бір  мектепте, орталау білімді 
басқа  мектепте, ал орта мектепті тіпті 
басқа жерден бітіретін. Дәл  осындай 
жағдайды Жұмекен де  басынан кешірді. 
Ол �зі туып-�скен Қошалақта бастау-
ыш мектептің екінші  сыныбын бітіріп, 
Жасқайрат жеті жылдық мектебінен 
орталау білім алса, кәмелеттік атте-
статты Нұржау ауылындағы В.И.Ленин 
атындағы орта мектептен алды.

М е н  Ж ұ м е к е н н і ң  Д ы ң ғ ы з ы л 
ауылдық кеңесіне қарасты Жасқайрат 
орталау мектебінде оқыған кезі  туралы 
айтқым келеді. Мектеп Дыңғызыл 
ауылдық кеңесіне қарасты Воро-
шилов атындағы колхоздың  Нарын 
құмындағы мал жайылым орталығында 
орналасқан болатын. Мен сол кез-
де мектептің бастауыш сыныбын-
да оқитынмын. 1940-1950 жылдары 
мектепті Қ.Нұрмұханбетов, А.�бішев, 
Ғ.�пенов сияқты алдың ғы қатарлы 
мұғалімдер басқарды.  Мектепте 
С.Қайырмеденова, М.Исмағұлова, 
а п а л ы - с і ң і л і  Р . Н ә с е н о в а  м е н 
Ж . Н ә с е н о в а л а р ,  с о л  с и я қ т ы 
З.Махмудов, �.%тебаев, З.Бекжанова, 
%.Сидеғалиев, С.Жәкиева және басқа 
да білімді мұғалімдер оқушыларға са-
палы біліммен бірге, саналы тәрбие де 
берді.

Жұмекеннің сол ауылға келгені 
әлі күнге дейін к�з алдымда. Ол кезде 
бұл ауылға келушілер негізінен кіреге 
ілесіп келетін. Бір күні түс ауа он 
шақты түйеге артылған жүгі бар, 
ауылда «Шатақ Құмар» деген ат-
пен белгілі, ұста Құмар ақсақал 
бастаған кіре ауылға келіп 
жетті. 

Жұмекен де 
осы кіремен 
о қ у ғ а  к е л д і . 
Ол әуелі Хален Бимұхамбетов де-
ген жездесінің, кейін мектептегі 
қазақ  т іл і  мен әдебиет  пәнінің 
мұғалімі, Жұмекеннің немере ағасы 
Қайырмеденов Т�легеннің үйінде 
 жатып оқыды. Ол аласа бойлы толықша 
келген �те сабырлы бала еді. 

К�п кешікпей Жұмекеннің атағы 
мектептен асып, бүкіл ауылға белгілі 
болды. Оған себеп болған – Жұмекеннің 
домбырашылығы еді. Біз бұған дейін 
осы мектепте �зидолла Есқалиев деген 
оқушы оқып кетіпті дегенді естігенбіз. 
Бірақ оны к�рген жоқ едік.  Сол 
мезгілде К�шербай �убекеров деген 
оқушы домбыраны жақсы тартатын. 
 Дегенмен, мына Жұмекеннің домбыра 
 тартысы бізге ерекше болып к�рінді. 
Ол домбыраны солақай тартатын. �уелі 
асықпай домбыраның құлақтарын 
бұрап, оны күйге келтіретін. Ол алды-
мен Құрманғазының «Қызыл қайың» 
күйін тартатын. Жұмекен бұл күйді 
ерекше шабытпен беріліп орындайтын. 
Жұмекен бұл күйді орындамағанның 
�зінде жиылған жұрт одан «Қызыл 
қайыңды» тартуды сұрайтын.  Жұме кен 
орта мектепті  бітіргеннен кейін 
Алматыға келіп Құрманғазы атын-
дағы консерваторияға түсуіне мектеп 
қабырғасында қалыптасқан орындау-
шылық шеберлігінің әсері болғаны 
анық.

Мектепте Жұмекеннің беделі уақыт 
�ткен сайын �се берді. Оған себеп, 
біріншіден, оның домбырашылығы бол-
са, екіншіден, оның оқуға алғырлығы 
еді. Мұғалімдер енді оны қоғамдық 
жұмысқа араластыра  бастады. Бір күні 
мұғаліміміз Рапиха Нәсенова біздің 
сыныпқа Жұмекенді ертіп келіп, оны 
бізге таныстырды. Апайымыз мектептің 
пионер ұйымындағы біздің дружи-
на кеңесінің т�рағасы бұдан былай 
Жұмекен болатынын, оның мектептегі 
үздік оқушы екенін, сондықтан да 
біздің одан үлгі алуымыз керек екенін 
жақсылап түсіндірді.  С�йтіп, біз 
мектепте Жұмекенмен жақсы арала-
сып кеттік. Үзіліс кезінде мектептің 
сыртындағы дене шынықтыру алаңына 
барып, турникке тартылып ойнайты-
нымыз әлі есімде. Турниктің биіктігі 
екі метрге жуық болса, менің бойым 
бір метрдей ғана болатын. Осындай 
жағдайда маған Жұмекен жиі-жиі 
к�мекке келетін. Турникке қолым жету 
үшін ол менің ту сыртымнан құшақтап 
к�теретін. Ол бұл қамқорлығын жалғыз 
маған ғана емес, басқа оқушыларға да 
к�рсетті. Жасқайрат орталау мектебінің 
оқушысы Жұмекен Нәжімеденов осы-
лайша менің есімде қалды. 1990 жылы 
Жасқайрат орталау мектебіне бір кезде 
осы мектепте үздік шәкірт болған, 
кейін ақиық ақын атанған, Қазақстан 
комсомолы сыйлығының лауреаты 
Ж.Нәжімеденовтің есімі берілді. Бұл, 
с�з жоқ, сол мектептің түлегі ретінде 
бізге де, қазіргі шәкірттер үшін де зор 
мақтаныш.

АРМАН ҚАЛА – 
АЛМАТЫДА 

1 9 6 1  ж ы л ы  м е н  А л м а т ы д а ғ ы 
С.М.Киров атындағы Қазақ Мемле-
к е т т і к  у н и в е р с и т е т і н і ң  т а р и х 
факультетіне оқуға түстім. Сол кезде 
Жұмекеннің «Балауса» атты алғашқы 
ж ы р  ж и н а ғ ы  б а с п а д а н  ш ы қ қ а н 
 болатын. Оған қоса осы мезгілде 

Жұмекен Нәжімеденовтің с�зіне 
жазылған Ш.Қалдаяқовтың «Менің 
Қазақстаным» әні Қазақ КСР-нің 
Халық артисі Жамал Омарованың 
орындауында радиодан жиі беріле 
бастады. Оның �зі Жұмекенді жақсы 
білетін біз үшін үлкен мақтаныш болды. 
Сондықтан да менің тезірек Жұмекенді 
к�ргім келді. 

С�йтіп жүргенде ойда-жоқта 1962 
жылдың күзінде теміржол вокзалында 
мен Жұмекенмен кездесіп қалдым. 
Уақыт тығыз болды да, ол мені қаланың 
шығыс бетіндегі  тау  баурайында 
орналасқан Подгорная к�шесінде 
жалдап тұрған үйіне шақырды. К�п 
кешікпей мен Жұмекеннің үйіне 
бардым. Үйінде Нәсіп жеңгеміз, 
кішкентай �йкен бар екен. Менің 
Нәсіп жеңгемізді  бірінші к�руім 
болатын. Ол кісі сол кезде Алматы 
кілем фабрикасында жұмыс істейді 
екен. Жұмекен екеуміздің әңгімеміз 
негізінен Жасқайратта оқыған кезіміз, 
ақ шағылда батпа қуып ойнағанымыз, 
мектеп бітіргеннен кейінгі �міріміз 
туралы болды. 

Салыстырып қарасақ, екеуміздің 
де мектепті бітіргеннен кейінгі �мір 
 жолымызда ұқсастықтар к�п екен. Ол 
орта мектепті бітіргеннен кейін бір 
кезде �зі оқыған Жасқайрат орталау 
мектебінде қазақ тілі мен әдебиетінен 
сабақ беріпті. 1955 жылы Қазақтың 
Абай атындағы педагогикалық инсти-
тутына түсе алмай, ауылға қайтуды 
намыс к�ріп, комсомол жолдасымен 
Қарағандыға к�мір �ндіру  шахтасына 
 аттанып, бір жыл жұмыс істепті. 
Алматыға қайтып келіп, Құрманғазы 
атындағы консерваторияға оқуға 
түсіпті. Ал мен болсам, кәмелеттік 
аттестатты Зормата ауылдық кеңесіне 
қарасты  Сталин атындағы орта мектеп-
тен алдым. Сол мектепте қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі, Жұмекеннің 
немере ағасы Қайырмеденов Т�легеннің 
к�п қамқорлығын к�рдім. Жұмекеннің 
кенже қарындасы Жаңылсын да 
мектепті сол ағамыздың үйінде жатып 
оқыды. Орта мектепті бітіргеннен кейін 
ҚЛКЖО Теңіз аудандық комитетінің 
жолдамасымен Калинин атындағы 
колхозда тракторшының к�мекшісі 
болдым. 1960 жылы Алматыға келіп, 
Ауылшаруашылығы институтының 
агрономия факультетіне құжаттарымды 
тапсырдым. Бірақ конкурстан �те 
 алмадым. Ауылға қайтуға намыстанып, 
не істерімді білмей жүргенде, біреулер 
Қарағандыға, шахталарда к�мір қазуға 
барам деушілерге жолдама беріледі 
екен деген әңгіме таратты. Менің де 
жолдама алып, Қарағандыға кеткім 
келді. Алайда маған ол жақтың дәмі 

бұйырмаған болып шықты. Себебі 
менің Ауылшаруашылық институ-
тында танысқан жігіттерім (олар да 
оқуға түсе алмағандар) 2-ші Алматы 
жүк түсіру стансасына жұмысқа ор-
наласайын деп жатыр екен. Мен де 
соларға қосылып, теміржолда вагон-
дардан жүк түсіруші болып жұмысқа 
кірдім. Жұмыс жеңіл болмағанымен, 
мені оның жатақханасы қызықтырды. 
Осылайша мен Қарағандыға бар-
май, Алматыда қалып, келесі жылы 
оқуға түсуге дайындалуға бекіндім. 
С�йтіп, мен бір жыл теміржолшы 
 болып жұмыс істеп, 1961 жылы ҚазМУ-
дың тарих факультетіне оқуға түстім. 
Менің университетке оқуға түсу үшін 
 дайындалуыма бір кезде Нұржаудағы 
мектепте Жұмекенді оқытқан Кәрімов 
Хасан ағайдың үлкен к�мегі тиді. 1961 
жылы ол кісі университеттің қазақ тілі 
кафедрасында оқытушы болып істеп, 
әрі сырттай аспирантурада оқиды 
екен. Түсу емтиханында қазақ тілі мен 
әдебиетінен ауызша және жазбаша 
«�те жақсы» деген бағаға тапсырғаннан 
кейін оқуға түсу мәселесі, негізінен, 
шешіліп те қалды...

«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 
HНІНІҢ ШЫҒУЫ ТУРАЛЫ

Б і р а з д а н  к е й і н  ә ң г і м е м і з 
«Менің Қазақстаным» әнінің қалай 
жазылғанына ауысты. Мен Жұмекенге 
«Мәдениет және тұрмыс»  журналында 
жарияланған әннің мәтінінде: «Жеті 
жыл жоспары, Жеті қыр асқаны, 
 Думанды бастады, Қазақтың жа-
стары» деген шумақ бар ғой, бірақ 
бұл шумақты Ж.Омарова радиода 
әнге кірістірмейді ғой» дедім. Бірақ 
Жұмекен бұл жерде ештеңе айтпады. 
Тек біраздан кейін ғана «бұл жер-
де саясат бар» деді. Ол қандай са-
ясат екенін ол кезде мен біле ал-
мадым. Тек 60-жылдардың ІІ жар-
тысында университеттің жоғарғы 
курсында оқып жүргенде ғана мен 
ол саясаттың мәнін түсіндім. Ол бы-
лай екен: ХХ ғасырдың 54-64 жыл-
дарында партия мен үкіметті қатар 
басқарған Н.С.Хрущев Ресей мен 
Қазақстанның к�птеген аумағында 
тың және тыңайған жерлерді игеру-
ге бастамашы болды. Тың игерудің 
пайдалы жақтарымен бірге зияны 
да аз болған жоқ. Жыртылған жер 
топырағы эрозияға ұшырап, астық 
түгілі, қарапайым ш�п шықпай, та-
лай жыл қуаңшылықтар да болды. 
К�птеген жерлер жыртылып, мал жай-
ылымы әбден тарылды. Қазақстанда 
әкімшілік б�лініс жиі-жиі болып 
тұрды. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан 
�лкесі, Батыс Қазақстан �лкесі, Тың 
�лкесі деген �лкелер пайда болды. 
Н.С.Хрущев тың �лкесінің орталығы 
Ақмола қаласының атын Целино-
град деп �згертті. Тіпті сол мезгілде 
тың �лкесіне кіретін Қазақстанның 
бес  облысының болашақта  Ре-
сей Федеративтік  Республикасы 

құрамына қосылуы мүмкін деген 
с�з де тарай бастады. Оның алдын-
да Шымкент облысының екі ауда-
ны %збекстанға берілген болатын. 
Сондықтан да ел ішінде жаңағы 
қауесеттің соңы шындыққа айналып 
кете ме деген қорқыныш та болды. Бұл 
ж�нінде композитор Ш.Қалдаяқов 
республикалық теледидардан берген 
сұхбаттарының бірінде былай деген: 
«Қазақстанның солтүстік аймағындағы 
бес облыс Ресейге берілуі мүмкін» 
 деген с�з менің жаныма қатты батты. 
Бабаларымыздың ақ білектің күшімен, 
ақ найзаның ұшымен ғасырлар бойы 
шетелдік басқыншылардан қорғап 
қалған жерімізден айдың-күннің 
 аманында айырылып қаламыз ба  деген 
ой басымнан шықпай қойды. Сол 
 кездерде менің басыма бір әуен келді. 
Кейін сол әуеннен марш екпінінде 
ән шықты. Мен бұл әннің мәтінін 
кім  жазар екен деген оймен біраз 
жүрдім. Ақыр соңында жақында 
 Гурьевтен келген жалындап тұрған 
жас ақын Жұмекен Нәжімеденовке 
менің әніме с�з жазу  туралы қолқа 
салдым. Менің ұсынысымды Жұмекен 
бірден қабыл алды». Осылайша, ком-

соңында орындалып жүрді. Еліміздің 
Қарулы күштерінің сарбаздары осы 
әнмен шеру жасаса, Қазақстанның 
кейбір демократиялық партиялары 
бұл әнді �з партияларының әнұраны 
етіп қабылдады. Осылайша, «Менің 
Қазақстаным» мәңгі жасайтын халық 
әніне айналды.

 Мемлекеттік сыйлықтың лауре-
аты, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері  %теген  Оралбайұлы 
Ж.Нәжімеденов пен Ш.Қалдаяқовтың 
« М е н і ң  Қ а з а қ с т а н ы м »  ә н і н і ң 
Қазақстанның Мемлекеттік әнұраны 
болып қабылдануы туралы былай деп 
жазады: «2005 жылдың 26 желтоқсаны 
еді. Сол күні сағат үште Мемлекеттік 
рәміздер ж�ніндегі республикалық 
комиссиясының  кезектен тыс оты-
рысы �тті. Отырыстың күн тәртібінде 
бір ғана мәселе –мемлекеттік гимнді 
ауыстыру мәселесі болды. Мемлекеттік 
х а т ш ы  О р а л б а й  � б д і к ә р і м о в 
гимнді ауыстырудың мән-жайын, 
жаңа астанада жаңа әнұран дүниеге 
келетінін және оған Ш.Қалдаяқов 
пен Ж.Нәжімеденовтың «Менің 
Қазақстаным» әні арқау  болатынын ба-
яндады» («Атырау» газеті, 16.06.2020). 

Одан әрі Мәжілісте қабылданған 
жаңа әнұран Президент  Н.Назарбаев тың 
қол қоюына жіберілген.  Президент 

«Қайтыс болған авторларға мемлекеттік 
сыйлық берілмейді» деген жол болған. 
Бірақ сол ережеде «Мемлекет басшысы 
кез келген уақытта мемлекеттік сыйлық 
беретін еңбектерді, авторды �зі ұсына 
алады және оның шешімі – түпкілікті 
шешімі болады» деген де бап болған. 
Бұл жерде «Менің Қазақстаным» әнін 
Мемлекеттік сыйлыққа ұсынушылар 
осы бапты негізге алған болуы керек. 
Бұл жерде Елбасы Н.Назарбаевтың да 
осы ұсынысты қолдағанын айтқанымыз 
дұрыс: Бұл туралы %.Оралбайұлы 
былай деп жазады: «Жақсы ұсыныс, 
дереу жүзеге асырыңдар, ұйымдас-
тырыңдар...». К�п кешікпей, ҚР Мем-
лекеттік әнұранның авторлары ұлы 
композитор Ш.Қалдаяқовқа, қазақтың 
к�рнекті ақыны Ж.Нәжімеденовке ҚР 
мемлекеттік сыйлығын беру туралы 
Қаулы да жарық к�рді. Сүйтіп, «Менің 
Қазақстаным» әнінің авторлары ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреатта-
ры атағына ие болады». С�з жоқ, бұл 
 сонау 1956 жылдан бері халықтың 
сүйікті әніне айналған шығармаға 
және оның авторларына жасалған 
құрмет болатын. Сонымен бірге осы 
әнге Мемлекеттік сыйлық беру тура-
лы Президент мақұл даған ұсынысты 
жүзеге асырып, ұйым дастырушылар: 
сол жылдардағы ҚР Мемлекеттік хат-
шысы Қанат  Саудабаев, Мәдениет 
министрі Мұқтар Құл-Мұхаммед, Пре-
зидент Кеңсесінің басшысы Махмұт 
Қасымбеков, Мемле кет тік хатшының 
кеңесшісі %теген  Оралбаев және 
басқа да лауазым иелерінің қажырлы 
еңбектерін атап �ткен ж�н.

%кінішке  қарай,  �з  �леңінің 
 Респуб ликамыздың �нұраны бол ғанын 
ести алмай Жұмекен Нәжімеденов 
�мірден ерте кетті. Алайда оның есімі 
тәуелсіз қазақ елінде ұмытылмайтын 
ұлы тұлға болып қала береді.

ПРОЗАШЫ ЖҰМЕКЕН

Б і з  ү ш і н  к ү т п е г е н  ж а ң а л ы қ 
–  Ж ұ м е к е н н і ң  п р о з а  ж а н р ы н д а 
да жемісті еңбек етуі болды. «Ақын 
Жұмекен Нәжімеденов» дегенге әбден 
құлағымыз үйренген бізге оның «Ақ 
Шағыл», «Кішкентай» атты романдары 
 ерекше әсер етіп, қатты таңғалдырды. 
Жұмекеннің жоғарыда айтылған және 
студенттік �мір туралы «Даңқ пен 
дақпырт» атты шығармалары қалың 
жұртшылықтың сүйіп оқитын роман-
дарына айналды. «Ақ Шағыл» мен 
«Кішкентай» атты романдары соғыстан 
кейінгі алғашқы жылдардағы ауылдың 
ауыр тұрмысын к�рсетуге арналған еді. 
Біз үшін бұл еңбектердің ерекшелігі 
– ондағы кейіпкерлер шын �мірде 
болған адамдар екендігі. Ол адамдарды 
Жұмекен де, мен де кезінде к�рдік. 
Ал кітаптарда ол адамдардың атта-
ры сәл �згертіліп берілген.  Мысалы, 
Нәжімеден – �жімгерей, Хисмет – 
Сейсімет, Жұмекен – Идаят және т.б. 
«Даңқ пен дақпырт» атты еңбегінде 
Жұмекен студенттік �мірді реалистік 
тұрғыдан к�рсеткен деп толық сеніммен 
айтуға болады.

Жұмекен есімі  тәуелсіз  қазақ 
елінде ұмытылмайтын ұлы тұлға бо-
лып қала береді. Атырау облысын-
да Ж.Нәжімеденов атындағы мек-
тептердің, ескерткіш пен к�ше лердің 
болуы соның айғағы деуге әбден бо-
лады. Қорыта айтқанда, Жұмекен 
Нәжімеденовтің қазақ поэзиясы мен 
прозасындағы орны мәңгілік.

С�з соңында ақын Ж.Нәжіме денов-
тің 85 жылдығы республика к�лемінде 
кеңінен аталып �туде. Осы жерде 
биылғы жылғы Ж.Нәжімеденовті еске 
алудың �зіндік ерекшеліктерін атап 
�ткеніміз ж�н болады. Біріншіден, 
жыл басында Ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың �зі биыл ақын 
Ж.Нәжімеденовтің туғанына 85 жыл 
толатындығын атап �тті. Екіншіден, 
биылғы жыл Жұмекен поэзиясын 
 республикамызда кеңінен насихаттау 
жылы болып отыр. Оған дәлел – бүкіл 
республиканың мектеп оқушылары, 
интеллигенция �кілдері,  Парламент 
депутаттары және жалпы қалың 
жұртшылық Жұмекеңнің �леңдерін 
теледидар арқылы оқып, к�рерменді 
үлкен қуанышқа б�леуде. Сондықтан 
да осындай ауқымды жыр эстафета-
сын ұйымдастыруда идея  авторлары 
– Атырау облыстық телехабарлар 
тарату редакциясы басшылығының 
атқарып жатқан жұмысына шексіз 
ризашылығымызды білдіруді мен 
�зімнің борышым деп санаймын. 
Шындығында, бұрын Жұмекен �лең-
дерін осындай дәрежеде, кең к�лемде 
насихаттау болған емес. Бұл шараның 
Атырау облыстық телеарнасы тари-
хында ұзақ сақталатынында еш күмән 
жоқ. Үшіншіден, Ж.Нәжімеденов 
поэзиясын терең және жан-жақты 
зерттеуші,  республикамыздағы 
бірден-бір жұмекентанушы ғалым, 
филология ғылымының докторы, 
профессор Қадір Жүсіп ағамыздың �з 
ортамызда Жұмекеңнің ақындығын 
�леңсүйер қауымға кең түрде насихат-
тап жүргенін үлкен қанағаттанарлық 
сезіммен атап �ткеніміз де ж�н болады. 
Біз ақын Жұмекен Нәжімеденовтің 85 
жылдығының жоғары дәрежеде ата-
лып �тетініне кәміл сенімдіміз.

Аманкелді ШАМҒОНОВ,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

университетінің профессоры

Қазақтың 
көрнекті 

ақыны, Қазақстан-
ның Мемлекеттік 

сыйлығының иегері, 
Отанымыздың 

Мемлекеттік әнұраны 
авторларының бірі 

Жұмекен Нәжімеденовтің 
туғанына 85 жыл 

толды.

(Эссе)

позитор Ш.Қалдаяқов пен ақын 
Ж.Нәжімеденов �здерінің Отанына, 
туған жеріне  деген сүйіспеншілігін 
білдіретін «Менің Қазақстаным» деген 
әнді дүниеге әкелді.

Алайда бұл әннің баспас�з бетіне 
жариялануында үлкен қиыншылық 
болған. Авторлар әнді жариялау үшін 
оны «Мәдениет және тұрмыс» жур-
налына апарады. Ондағылар әннің 
мәтінінде коммунистік партия және 
оның басшылығымен қабылданған 
жеті жылдық жоспар туралы ешнәрсе 
айтылмаған, сондықтан ән журналға 
жарияланбайды деп, кейін қайтарады. 
Ж ұ м е к е н  а м а л с ы з  « Ж е т і  ж ы л 
 жоспары...» деп басталатын шумақты 
қосуға мәжбүр болады. Осыдан кейін 
ғана ән мәтіні журналға жарияланады.

� н д і  қ а л ы ң  ж ұ р т ш ы л ы қ  � т е 
жылы қабылдады.  Тіпті  балалар 
бақшасындағы бүлдіршіндерден 
 бастап, ақсақал қарияларға дейін 
«Менің Қазақстаным» әнін айта-
тын болды. Менің пікірімше, мұның 
бірнеше себептері  болды. Біріншіден, 
сол кездегі саяси-әлеуметтік жағдайға 
орай әннің с�зі патриоттық рухта 
жазылған. Екіншіден, ән әуенінің 
марш екпінінде жазылуы, әннің айты-
луы барысында адам бойында ерекше 
сезім туғызатын. Үшіншіден, Жа-
мал  Омарова, Сара Тыныштықұлова 
және басқа да әншілер әнді нақышына 
келтіріп, тыңдаушылардың құлақ 
құрышын қандыра орындайтын. Осы-
лайша, ән елге тез тарап кетті.

1986 жылғы желтоқсан айындағы 
 А л м а т ы  қ а л а с ы н д а ғ ы  к � т е р і л і с 
бұл әннің тарихын жаңа деңгейге 
к�терді. 16-18 желтоқсан күндері 
 Республика алаңына жиналған жастар 
«Менің Қазақстаным» әнін қайта-
қайта шырқап, Қазақ елінің рухын 
асқақтатты. 

Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі жылдарда «Менің Қазақ-
станым» әні мемлекетіміздің ресми 
емес әнұраны ретінде к�птеген жер-
лерде, әсіресе үлкен концерттердің 

с а й л а у ы н а н  к е й і н г і   Е л б а с ы 
Н.Назарбаевты ұлықтау  кез інде 
 авторлары ақын Ж.Нәжімеденов, 
 композитор Ш.Қалдаяқов және Елба-
сы Н.Назарбаев болып табылатын жаңа 
әнұран тұңғыш рет Астана қаласында 
2006 жылы 11 қаңтарда салтанатты түрде 
шырқалған. Сүйтіп, 1956 жылы Алматы 
қаласында белгілі шаңқобызшы Гүлсара 
Піржанованың үйінде жазылған «Менің 
Қазақстаным» араға 50 жыл салып 
Мемлекеттік әнұранға айналған. Бұл 
ән алғаш дүниеге келгенде авторлары 
Ш.Қалдаяқов – 26, ал Ж.Нәжімеденов 
21 жаста екен. 

Қазіргі салтанатты жиындарда, 
мем лекеттік мерекелер мен ресми 
қабыл дауларда рухты к�теріп, кеудеңді 
мақ та ныш пен жігерге толтыратын 
Мемлекеттік әнұран орындалғанда, 
әс іресе  мектеп оқушылары мен 
балабақша бүлдіршіндері қолдарын 
ж ү р е к  т ұ с ы н а  қ о й ы п ,  қ о с ы л а 
әндеткенде, әрбір қазақ елінің азама-
ты ерекше сезімге б�ленеді. Жарты 
ғасырдан астам уақыт ішінде елімізде 
болған әртүрлі оқиғалар, қуаныштар 
мен қынжылыстар к�з  алдына келеді. 
�нді дүниеге келтірген авторларды 
қимастықпен еске аласың. Олардың 
т�л дүниелерінің Тәуелсіз қазақ елінің 
әнұранына айналғаны к�ңілді шексіз 
мақтанышқа б�лейді. 

Ендігі әңгіме «Менің Қазақстаным» 
әніне ҚР мемлекеттік сыйлығының 
берілуі  туралы. Бұл ж�нінде сол 
жылдары Мемлекеттік хатшының 
кеңесшісі қызметін атқарған %теген 
Оралбайұлы былай деп жазады: 
«2010 жылдың 20 наурызында мен 
Мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаевқа 
биылғы жылғы �дебиет және �нер 
саласындағы Мемлекеттік сыйлыққа 
ҚР мемлекеттік әнұранның авторларын 
ұсыну  туралы ұсыныс жасадым. Бұл 
дәстүрдің әлемнің к�птеген елдерінде 
барлығын және оның қоғамдық-саяси 
мәні зор екендігін айттым» деп жазады. 
 Алайда бұл жерде бір қиындық болған. 
Мемлекеттік сыйлық ережесінде 

(Эс
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Ілияс Жансүгіров К�дектің бір таң �леңін мейір-
лене тыңдап отырып: «Мен сіздің т�кпе ақынды-
ғыңызға, �мірді бейнелеген шындығыңызға разымын. 
Бірақ заманды да ойлауыңызды �тінемін» депті. Сол 
жолы Ілияс Жансүгіровпен кездесу барысында 
К�дек оған «Алаштың азаматы» деген мына �леңін 
арнапты: 

Алаштың азаматы қандай болар?
Елдің жаны �зіне жандай болар. 
Елі үшін еміреніп, тебіреніп, 
Айтқаны шекер менен балдай болар. 
Қанша артса да еселеп к�теретін, 
К�шбасы жүк артатын нардай болар. 
Бүкіл елдің к�зі мен к�ңілінде,
Т�бесінде толқыған айдай болар. 
Бұл заман азаматқа ерік қоймас, 
Арғымақ арықтаған тайдай болар. 
Айтқаны, істегені анықтап тұр,
Шыңырау алдын қазған жардай болар. 
Бір кездері оларға пәле жапса, 
Қозғалтпай басып қалар таудай болар. 
Қи сыпырып қиратып жоғалтады, 
Т�бесінен т�нетін жайдай болар. 
Тоз-тоз боп қатын-бала, әке-шеше, 
Бейкүнә жан халыққа жаудай болар. 
Ұлттан, діннен ажырап қалғандары,
Сасық к�бең, �р кеуде дай-дай болар. 
Бір Алла істің түбін �зің оңда, 
Кім білер кейінгі ұрпақ қандай болар...
Ал К�дектің Ілияс Жансүгіровпен кездесуі 

туралы Тоқтар �лібекұлы: «1926 жылдың жазын-
да Қарқара жайлауындағы �.Жүнісовтың үйіне 
қоғам қайраткерлері О.Жандосов, Ы.К�шкінов, 
І.Жансүгіров қонаққа келеді. Ауыл белсенділері ат 
шаптырып К�дек, Б�лтірік, Қапез, �жек сияқты 
ақындарды алдырады. Олар қазақтың бетке ұстар 
азаматтарының алдында бар �нерлерін к�рсетіп, 
к�ңілдерін к�теруге тырысады. Отырыста К�дек 
елдің арғы-бергі тарихын қазып ұзақ жыр толғайды. 
Кезінде Құланаян Құлмамбет жырлаған «Алпамыс», 
«Қыз Жібек», «К�роғылы» тәрізді мұраларды да 
осы жолы зиялы топтың назарына салады. К�дек 
�леңдерін жылы қабылдаған Ілияс Алматыға �з 
атына жіберіп тұруды тапсырады.

Қатесін түзеп басып шығарар деп, 
%леңшің басқармадан �тінеді. 
Ілияс Жансүгіров жазып бер деп, 
Табыстап Қарқарада кетіп еді! – деп аяқталатын 

бір топ �леңдері ұсынған мекемеге жетпей, ұзақ 
жыл М.�уезов атындағы �дебиет және �нер 
институтының қолжазба қорында сақталып 
қалыпты» (Тоқтар 'лібекұлы: «Баласы мұны жазған 
Маралбайдың...», «'дебиет айдыны» газеті, 2007 
жылы шілденің 19 күні) деген құнды дерегін айта-
ды. 

К�дек Маралбайұлы «Алғашқы �леңдерін 1927 
жылы Алматыда оқып жүрген Қ.Байғабылұлына 
 табыстап, І.Жансүгіров пен �.Жүнісовқа  тапсыруды 
�тінген, жіберген �леңінің соңында ақын: 

Баласы мұны жазған Маралбайдың, 
Асыл с�з қапелімде таба алмаймын. 
Оқыған азаматтар, айып к�рме, 
Аяғын осылайша тамамдаймын. 
Аманат �убәкірге бере салғын,
Атым жоқ, �зім іздеп бара алмаймын, – деп 

�з қолымен жеткізе алмағанына �кініш білдіреді» 
(«�дебиет айдыны» газеті. 2007 жылы 19 шілде»).

Жазба тарихи материалда жазылуына қарағанда 
ғұлама жазушы Мұхтар �уезов 1927 жылы �зінің 
«Қилы заман» атты атақты шығармасын жазу үшін 
материал жинап жүріп К�дек ақынмен Жетісудың 
Қарқара жайлауында кездесіп, Албан елінің тарих-
шежіресі туралы к�птеген құнды деректерге ие 
болған. 

Ұлы жазушы Мұхтар Hуезов 1927 жылы Ленин-
градта әдеби баяндама жасағанда К�дек ақын туралы 
арнаулы тоқталып: «...:згеше үлгідегі даланың дара 
ақыны мазмұны мен қоғамдық ролі ж�нінен әлдеқайда 
қызығырақ саналады. Солардың жарқын бір үлгісі 
– албандар арасындағы К�дек ақын. Ол ауылдағы 
қазіргі заманғы құрылыстың белсендісі, қосшылар 
одағының мүшесі, газет-журналдардың тұрақты 
оқырманы, баспа с�з беттерінен белгілі идеологиялық 
және біршама дәрежеде к�ркемдік тәрбие алатын, 

заманына толық лайық, �зін әрқашан нық сезінетін 
қоғамшыл ақын. 

Қазіргі мерзімді баспас�з беттерінде к�рініп 
жүрген, белгілі дәрежеде танылған ақындардың 
бәрінен оның айырмашылығы мынадан байқалады: 
ол даланың, жергілікті қоғамдық �мір аясында 
 туындайтын ішкі к�ңіл күй сезімдерінің, ел мүддесі 
мен және барлық мәселелердің бірден-бір білгірі. 
Қазіргі заманғы ауыл – оның шығармашылық ой-қиял 
шартарабының т�л �рісі. Ауылдың к�зге  шалынатын 

эпостарындағы т�кпе �леңнің әуендете айтылатын 
ойнақты тәсілін мирас еткен. Қашан да  сергек, әрі сын 
тұрғысынан пайымдайтын ақынның мейлінше соны 
және айқын түрде сатиралық сарынмен к�мкерілген 
�зекті тақырыптарды оның барлық туындыларын 
сахара т�сінде кеңінен әйгілеген. Олар дереу шыға 
салысымен қалың к�пшіліктің игілігіне айналып, 
жастардың барлық жиындары мен сауық кештерінде 
ендігі жерде әуенге қосылған түрінде айтыла ж�неледі. 
Бұл әйтеуір қармаланып келе жатқан біреу емес, 
ауылдың алдынғы тобынан қазіргі заманғы мәдени 
құрылысқа мейлінше саналы түрде, нық қадам 
жасаған ақын. Ол халық әдебиетінен, орасан зор 
халықтық тың алапаты мәдени қалаға сапар шек-
кен жүргінші, артынан үдемелі дамуға ұмтылушы, 
жаңалыққа құштар жастардың тұтас бірлігін ерткен 
жүргінші. 

Бұл ақын, сонымен бірге �з жады арқылы 
ескі заманның к�птеген құнды ескерткіштерінің 
сақтаушысы. С�йтіп, ол �зінің бүгінгі заманғы �зекті, 
жаңа �мірге арласуы арқылы тек жеке басының алған 
әсерін ғана к�рсетіп қоймайды. Сонымен бірге бүкіл 
даланың үміті мен мүддесінің іске асуын к�ксейді, 
кешегі қазақ мәдениетінің құнды әрі бай мұрасын 
тұла бойына сыйғыза біледі» («Іле кеші», 2008 жылы 
наурыздың 24 күні, 3-бет) деп тереңге тамыр тарта 

соң одан қалмайын деген шығар. Кейбірі серілікпен 
�мір тану үшін келген шығар» деген едім. Ол кісі 
қарқылдап күліп: «Бұл айтқаның бір ғана жағы, 
шын сырына келсек, 1928 жылдардан кейінгі асыра 
солшылдық саясатының кесірі, менің Нығымет 
Мыңжани ақсақалдан ұғуымша ілгері Нығмет 
Мұхтар �уезовке жолыққан. Сонда Мұхтар қазақ 
даласынан Жүсіпбекқожа Шайхисламұлы дейтін 
араб, парсы тіліне жүйрік жазушы  зым-зия жоғалды. 
Бәлкім, Қытай қазақтарына ауып кетсе  керек. 
Сіз құлақ түре жүріңіз» (Жұмабек Диқанбайұлы 
«Біржан мен Сараның айтысы ж�нінде мәлімет», 
«Іле газеті», 2006 жылы маусымның 20 күні) деген 
деректі  айтады. 

Ғұлама ақын, білгір, үлкен оқымысты Жүсіп-
бекқожа Шайхисламұлы Қытайға барғаннан кейін 
К�дек ақынға ұстаздық етіп, үлгі-�неге к�рсеткені 
даусыз, �йткені осы екі алып ақын �мірінің соңғы 
мезгілін Қытайдың Текес �ңірінде бірге �ткізді. 

К�дек ақын екі жылға таяу әскерде болып, 1920 
жылы азамат соғысынан қайта оралған сапарын-
да Жетісу �лкесінің маңдайалды дарабоз ақыны 
Жамбыл Жабаевпен кездесіп, к�п әңгімеде болған. 
Бұл туралы мынандай деректерді кездестіреміз: 
«К�дек 1918 жылы қызыл әскер қатарына алы-
нып, Хиуа, Бұхар хандықтарына қарсы соғысқа 
қатынасады. Сол ұрыстарда екі рет ауыр жарала-
нып 1920 жылдың күзінде жарамсыз әскер ретінде 
елге қайтарылады. Ауыр жолдан арып-ашып келе 
жатқан жаралы солдат Түргендегі атақты шапы-
рашты Жүнісбай болыстың үйінде Жамбыл ақынды 
кездестіреді. Тумысынан �нерге жақын Жүнісбай 
екі ақынды бірнеше күн күтіп, құмары қанғанша 
�лең, жыр тыңдайды» (Тоқтар 'лібекұлы «Баласы 
мұны жазған Маралбайдың...», «'дебиет айдыны» 
газеті, 2007 жылы шілденің 19 күні). 

К�дек ақын Жүнісбайдың үйінде әйгілі «Бұхарға 
сапар» поэмасын айтып �лең тыңдап отырған дүйім 
жұртты таңғалдырады. Бұл күндері ақынның қиялы 
к�кке шапшып, сағынған ата-ағаларын �леңмен 
былай толғайды: 

Қадірлі аталарым, ағаларым, 
Асқар тау сүйенішім, паналарым. 
Аман-сау елге қайтып оралғаным, 
Сіздердің қайыр, дұға, баталарың. 
Қырандай құздан ұшқан шыр айналып, 
Еліңнің амандығын қарағаның. 
Жақын мен алысқа к�з жіберіп, 
%зіңді, дұшпаныңды шамаладың. 
Тұрмадың басыңды иіп, қол қусырып, 
�ртүрлі қысымында замананың. 
Кешегі солдаттарға дес бермеген, 
Тазабек, қайран батыр даналарым.
Ақыры елін бастап �рге к�шті, 
Бұл жерде байқады ма шамаларын. 
Батырды Іле ұлығы қолдағанмен, 
Қолдауы серпілтуге жарамадың. 
Ілені шар әскері басып алып, 
Бұл кезде бейкүнә елді жараладың. 
Тізгіні заманыңның �зіңде емес, 
Ақ с�зің нахақ болып қараландың. 
Кешегі Ұзақ батыр, Жәмеңкелер, 
Жолында қырғындалды балалардың. 
«Шал �лсін, бала �лгенше» деген с�зі, 
К�рсетті ниетінің нақ адалын. 
Айдаумен үріккен ел тозып келді, 
Мал-мүлкін тонауменен талап алдың. 
Күйзелді, күңіренді қайран халық, 
Жүректе жазылмаған жара қалдың. 
Большевик, Николайды аудардың да,
Орыны Кеңес болып жаңаладың. 
«Дүние пролетары, бірігіңдер!»
Дедің де ұран салып қамал алдың. 
Бірлесіп Кеңес халқы жауды жоймақ, 
Осындай ішті-сыртты тазаладың.
Мінеки, осы ұранның серпінінде,
Азамат соғысына бара қалдым. 
Жамбыл ақын бірнеше күн К�дек айтқан 

�леңдерді сүйіне тыңдап, қатты риза болады. 
«К�дек жолға шығар күні Жүнісбай болысқа 

құлаққағыс еткен Жамбыл: 
К�ріп едім албанды, 
Қарқараны жайлаған. 
Түйе тізіп қатарлап, 
Мыңнан жылқы айдаған.
Қойы толған қораға, 
Желілеп бие байлаған.
Он алтыншы жылында 
Басшылары ұсталып, 
Қырғын тауып қалғаны,
Соры с�йтіп қайнаған,
Жақсылап сыйла, Жүнісбай, 
Керек қой бұл әр уақытта, 
Қаражат беріп аттандыр,
Мал бар ма жиған солдатта, – деп үстіне киім, 

астына ат мінгізіп қайтарыпты» («'дебиет айдыны» 
газеті, 2001 жылы шілденің 19 күні).

1901 жылы К�дек ақынның 13 жас кезінде, 
Сүйіндік ауылында бір қыздың тойы болады. Сол 
тойға Қызылб�рік руынан шыққан Б�лтірік ақын 
келіп �лең той бастайды. Той иелері Б�лтірікті 
құрметтеп, шапан жауып, ат мінгізеді. Ауыл 
ақсақалы Б�лтірік ақынға К�декті сынату үшін �лең 
айтып берсін деп к�кпар тартып жүрген жерінен 
шақыртады. Шақырып барған баладан «ақсақалдар 
мені неге шақырады?» деп сұрайды К�дек. 

– Сені атақты ақын Б�лтірікпен айтыстарғалы 
жатыр, – дейді шақырып барушы әзілдеп. 

– Айтыссам айтысайын, – деп к�кпарды  тастап, 
жиналған топ ішіндегі Б�лтірік ақынның алдына 
шауып барып, қос қолын кеудесіне басып тұрып: 

Ассалаумағалейкум алдияр,
Шақырған соң кеп қалдым
Жүрісім �те асығыс, 
К�кпарды қуып бетке алдым. 
Н�керлерім қасымда, 
%кшелей қуып жетсе алдым, 
Аялдасам кешігем, 
Аттың тері бос қалдың. 
Жасыңа құлдық аталар, 
Айтарыңды деп қалғын, – депті. Баланың 

�ткір �леңін аңғарған Б�лтірік ақын: 
– Ауылдарыңнан дауылды ақ тұйғын ақын 

шыққалы тұр екен. Жолы болып алдынан нұр 
жаусын! – деп ризалығын білдіріп, қолындағы 
домбырасын ұсынып, батасын берген екен. 

Атақты ақын Б�лтірік Атыханұлы бала 
К�декке �лең �нері жағынан үлгі-�неге к�рсетіп, 
ақын дық жолға түсуге бағыт сілтеп, ақыл-кеңес 
беріп отырды. Ал осы Қызылб�рік Б�лтірік ақын 
кім? Бұл туралы қысқаша түсінік бере кетуді ж�н 
к�рдім. Б�лтірік Атыханұлы Атақты айтыс арысы 
Құланаян Құлмамбеттің таңдаулы шәкірттерінің 
бірі болған. Ол 1920 жылдардың аяқ шенінде 
айтыс жұлдыздарының бірі Майк�т ақынмен 
айтысқа түскен. 1928 жылы 58 жасында қайтыс 
болған.

Нұрлан СHРСЕНБАЕВ, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, жазушы, этнограф

өдекті тану үшін балалық шағы ның қатпарына, ақындық жолға түскен кездегі өнер арыста-
рымен кездесуі жайлы деректерге көп үңіліп, жалықпай ізденіс жасауға тура келеді. 
Дауылпаз ақын Қасым Аманжолов кезінде ақынның «Қызырлы не боп кетті біздің мекен» 
деген шығармасын оқығаннан кейін Көдек ақын жайлы: «Көдек өз дәуірінің шындығын 
жазған семсер тілді ақын, оның қуғындалып, аумалы-төкпелі өмір сүруіне сол дәуірдің өзі 
жауапты, мен Көдектей қылышынан қан тамған заманға қарсы өлең жазған ақынды сирек 
кездестірдім» («Көдек шығармалары», Шыңжаң халық баспасы, 2005 жылы желтоқсан. 342-
бет.) деп жоғары бағалаған болатын.  
Көдек 1926 жылдары Ілияс Жансүгіровпен кездеседі. Көдектің ақындық талантына ерекше 
таңғалып, өлеңдеріне жоғары баға берген – Ілияс Жансүгіров. Қазақ әдебиетінің классик 
ақыны Ілияс, жазықсыз өлім жазасына кесілген ғазиз жан артына өшпес мұра қалдырған күллі 
қазаққа танылған дара талант иесі. Оның «Күй», «Күйші», «Құлагер» сияқты шоқтығы биік 
туындылары бар. Ол мұнан сырт Жетісу жеріндегі Албан елінің әдеби мұраларын жинады әрі 
1935 жылы атақты Албан Асан ақынның «Ақыр заман» атты 102 беттік жинағын шығарып, 
жинаққа арнаулы алғы сөз жазады.

оралымсыз тұрмысы мен ескіліктің барша зиянды 
сарқыншақтарын келеке-мысқылға айналдыратын 
�ткір тілі ақынды �зінің туған даласында жіберілген 
кез келген кемістік үшін кімді болса да аямай 
әшкерлейтін қазы ретінде айқындай түседі. Оның 
�леңдері �зінің беткі сипаты, құндылығы, кемелділігі, 
жоғары техникасы ж�нінен мінсіз» («Іле кеші», 2008 
жылы наурыздың 24 күні, 3-бет) деп �те жоғары 
бағалаған. 

�лемге даңқы тараған ұлы суреткер Мұхтар 
�уезов жыр жүйрігі К�дек Маралбай туралы тағы 
да: 

«Стилистикалық тұрғыдан ол батырлық аңыз 

баян дайды. К�дек сынды шашасына шаң жұқпаған 
ақынның табиғатын шынайы ашып к�рсетіп 
береді. 

�ке мұрасын к�з қарашығындай аялап, 
жинақтаған зерттеуші, қарт педагог К�дектің 
ұлы Айтуғанның айтуына қарағанда, К�дек ақын 
Жүсіпбекқожа Шайхисламұлымен жастайы-
нан т�с соғыстырып достасып, �ле-�лгенше 
барыс-келісі үзілмепті. 1931 жылы Жүсіпбекқожа 
Сүмбеден қашып �ткеннен кейін Қытайдағы К�дек 
ақынды іздеп Аттың тауына барады. Ақынның 
үйінде  Рамазан деген адамның отырғанын к�ріп 
екеуі бірін-бірі бас салып құшақтасып к�рісіп 
 амандасады. 

Рамазан деген адам Жүсіпбекқожаның Сүмбеден 
қашып �туіне қол ұшын берген екен. К�дек ақын 
бұл туралы мынандай �лең шығарыпты: 

Қожеке, ел қуанды келгеніңе, 
Ақ жолын құдай оңдап бергеніне. 
Қадырлы Рекеңді құрмет еттің,
Сүмбеден сізді �ткізген еңбегіне. 
Осындай адал адам халықта бар, 
Семсердей сертке шыққан сенгеніне.
Құдай-ау, бұл халықтан ажыратпа, 
%мірде бар кезінде, �лгеніңде. 
Бұл рет Жүсіпбекқожа ырым етіп үстіндегі 

жейдесін К�дектің жалғыз ұлы Айтуғанға шешіп 
берді. «Қожекең жас жағынан әкем К�дектен 
31 жас үлкен, әкесінің құры еді. Оны бүкіл ауыл 
бойын ша сыйлайтынбыз, шешем Мәтім атақты 
ақын Жүсіпбекқожаның жейдесін кішірейтіп 
беріп, бірталай уақыт кигенім әлі есімде» дейді 
Айтуған. 

Ғұлама ақын Жүсіпбек Шайхисламұлы туралы 
Қытайдың Текес ауданында тұратын Жұмабек 
Диқанбайұлы: «Марқұм �білезбен сұхбаттағы 
б ір  с�з  кезег інде  «Таяу  заманда  Қытайға 
Қазақстаннан К�дек Маралбайұлы, Жүсіпбекқожа 
Шайхисламұлы, Шарғын �лғазыұлы сияқты 
к�рнекті ақындардың арт-артынан ағылып келуін 
сен қалай түсінесің?» дегенде: «Мен ел жабыла ауған 

Жамбыл Жабаев Жүсіпбекқожа Шайхисламұлы Бөлтірік Атыханұлы Мұхтар Әуезов Ілияс Жансүгіров Қасым Аманжолов

Елбасы Н.�.Назарбаев «Қазақстанның 
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 
50 елдің қатарына қосылу  стратегиясы, 
Қазақстан �з дамуындағы жаңа серпіліс 
 жасау қарсаңында» атты халыққа арнаған 
Жолдауында сыбайлас жемқорлықты 
ұ л т т ы қ  қ а у і п с і з д і к  п е н  қ о ғ а м д ы қ 
тұрақтылыққа т�нген қатер ретінде қарап, 
оған қарсы жалпыұлттық кешенді бағдар-
ламаны дәйекті түрде жүзеге асырудың қа-
жеттігін, сыбайлас жемқорлық қоғамның 
барлық мүшелеріне залал тигізетінін, 
сондықтан жемқорлықпен күрес барша 
халықтың борышы екенін атап к�рсетті.

«Сыбайлас  жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң қабылданғаннан бері 
 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 
дәйектілікпен жүзеге асырылып келеді. 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңға сәйкес жемқорлықпен 
күресті барлық мемлекеттік органдар 
мен лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. 

Мемлекеттік органдардың, ұжымдардың, 
жергілікті �зін-�зі басқару органдарының 
басшылары �з �кілеттігінің шегінде 
�здерінің кадр, бақылау, заңгерлік және 
�зге де қызметтерін пайдалана отырып, заң 
талаптарының орындалуын қамтамасыз 
етуге міндетті. 

Алматы облысы Қарасай ауданы Жібек 
Жолы ауылдық округінде орналасқан 
«Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті ойдағыдай іске асырып келеді. 
Мұндай маңызды жұмыстарды іске 
асыруға мектеп директоры А.Карекеева 
мен ұстаздар �з үлесін қосып жүр. Аталған 
білім ордасында оқу жылының басында 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бұйрық 
шығарылып, жоспар құрылады. Сонымен 
қатар мектепте «Адал ұрпақ» ұйымы �з 
жұмысын жүргізеді. Мектеп ұжымымен, 
ата-аналармен жиналыстар, оқушылар 

арасында «Біз жемқорлыққа қарсымыз», 
«Қашықтық сақта» тақырыптарында ак-
циялар, «Біздің болашағымыз жарқын!» 
тақырыбында эссе, «Адам құқығы мен 
сыбайлас жемқорлық» атты д�ңгелек 
үстел, т.б. әртүрлі іс-шаралар �ткізілуде. 
Мектебімізде сенім бұрышы мен сенім 
телефоны қызмет к�рсетеді.

Елбасының «Жемқорлыққа қарсы 
күрес жан-жақты, үздіксіз, ашық әрі 
әділетті түрде жүргізілуі тиіс. Біз сонда 
ғана алға қойған биік мақсаттарға қол 
жеткізе аламыз» деген с�зі бар. Сондықтан 
қоғамды жегідей жеп жатқан қауіпті 
індетпен тізе қосып күресуіміз қажет. 
Жең ұшынан жалғасқан, бармақ басты к�з 
қысты әрекеттерге жол берілмеуі тиіс.

Ғ.HБШЕҚЫЗЫ, 
Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта 

мектебі директорының тәрбие ісі 
ж�ніндегі орынбасары 

Бүгінгі әлем дамуының бет алы-
сы білім беру жүйесінен �згерістерге 
бейімделуді талап етеді. Елімізде т�-
тенше жағдай жарияланғаннан кейін 
оқушыларға білім беру қашықтан 
оқыту форматына к�шті. Шәкірттеріне 
сапалы нәтижелі білім беруді мақсат ет-
кен әр ұстаз �з тәжірибесін жаңашыл-
дық арнасына бағыттап, әр әдісін 
тиімді қолдануға кірісіп кетті. Алматы 
 облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақ-
стан ауылындағы Ж.Қаипов мектебінің  
білікті, шебер ұстаздары бұл жағдайға 
бейімделіп, қашықтан оқытуда сапа-
лы білім беру үшін «Дарын» онлайн, 
Күнделік.кз секілді платформаларды 
қосымша қолданады. К�пте ген ұстаз-
дарымыз ақпараттық-техноло гияның 
мүмкіндіктерін тиімді қолдануда, 
жеке әлеуметтік желілер арқылы да 
оқушыға сапалы білімді жеткізуде 
әр оқушымен жеке жұмыс істеуге 
к�ңіл б�леді. Осындай сан қырлы әрі 
күрделі мәселелерді жүзеге асыруда 

мұғалім, оқушы, ата-ананың атқарар 
р�лі орасан. Бұл ретте қашықтан оқыту 
жүйесінің әдістерінде к�рсетілгендей, 
к�ңіл күй, психологиялық қарым-
қатынас маңызды. Мектеп психо-
логтары оқушылар мен ұстаздарды, 
ата-аналарды психологиялық қолдап, 
кеңес береді. Қашықтан оқытуды 
ұйымдастыру үшін, ең алдымен, 
ата-аналарға түсіндіру жұмыстары 
ж ү р г і з і  л е т і н і  а н ы қ .  Қ а ш ы қ т а н 
білім алуға керек құрылғылардың 
 болуы да аса маңызды. Осыған орай 
мектебімізде оқушылардың элек-
тронды құрылғылар арқылы бай-
ланысу мүмкіндіктері анықталып, 
оқушыларды қамтамасыз ету шаралары 
қарастырылды. Қашықтан оқытуда 
мұғалім, оқушы, ата-ана байланы-
сы сапалы білімді алуға к�п септігін 
тигізеді. Қазіргі уақытта қашықтан 
оқытудың бейімделу сатысынан �ттік. 
Ұстаздарымыз да тәжірибелерімен 
б�лісіп, жаңашыл әдіс-тәсілдерді 

тиімді қолдану үшін әртүрлі вебинар, 
онлайн-конференцияларға қатысып 
жүр. Мектеп оқушылары да қашықтан 
�ткізілетін пән олимпиадаларына бел-
сене қатыса бастады. Олимпиаданың 
ең тиімді жері – оқушылар білім 
деңгейін бірден анықтай алады.  
Оқушыларға арналған олимпиада-
лардан басқа, мұғалімдерге арналған 
онлайн жүйесінде �тетін сан алуан се-
минарлар, конференциялар, сабақтар 
ұйымдастырылып жатыр. 

Қазіргі даму кезеңі білім беру 
жүйесінің алдында оқыту үрдісінің 
технологияландыру мәселесін қойып 
отыр.  Оқытудың әртүрлі  техно-
логиялары сарапталып, жаңашыл 
педагогтардың іс-тәжірибесіне, мектеп 
�міріне еніп келеді. 

Н.ҚОЖАБЕКОВА
 

Алматы облысы
Қазақстан ауылы
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�л-Фараби атындағы қазақ  ұлттық 
университетіне оқуға түскенде 50 баланың 
ұлы-қызы бәрі �лең жазатын, шетінен бір 
�ңкей аруақ шақырған арқалы ақын сияқты 
еді.  Айтулы авар ақыны Расул Ғамзатұлы 
айтқандай сол елу баланың бірі ғана ақын 
болып қалыптасып, қалғанымыз оқырман 
болып аяқтадық-ау оқуды. Бұл жерде мен 
сыншылықтың да оқырмандық екенін ескерте 
кеткім келеді. Шанжархан досымыз оқуға кел-
генде жап-жас ақын Жарасхан �бдірашевтің 
«Найзағайлы жаз» �леңдер жинағын қалтасына 
сала, �зімен бірге ала келген Аралдан! �лгі 
жұқалтаң жинақтың ішіндегі �леңдерді «Ақ 
бұлақтан» бастап біздің курстас досымыз 
жатқа оқиды. Жастығының астына жастана 
жатып, айкезбе болған адамдай түннің бір 
уағында атып тұрып та оқи ж�нелетін, оқи 
беретін Жарасханның �леңдерін. (Ақыры 
бір перзентіне Жарасхан деп ат беріп барып 
тыншыды. %мірлі болсын!) Шанжарханға 
еліктеп біз де Жарасханшыл болып алдық 
әбден. Біздің аядай б�лмемізде жас ақын, 
талантты ақын Жарасханның «жыр кеші» 
күнәра �тіп тұрады десем қателеспеспін. Оған 
 Жарасханды (бүгінде марқұм) да шақырып ала-
тын әдет таптық. �дебиетке деген құмарлықтың 
шарықтап аспандап тұрған сәті екен ғой, 
шіркін. «Қазақтың болашақ ұлы ақыны бүгін 
біздің б�лмемізге келеді» деп оның жұқалтаң 
жыр жинағынан �лең жаттап, ас-су қамдап 
«студенттік банкетке» дайындалып ию-қию 
болып жатамыз. Беу, дәурен. Бәрі де жастыққа 
жарасқан! Бәлкім біздің әдебиетті сұлулық деп 
түсініп, сұқтанып сүйіп, әдебиетші болып қалам 
ұстап жүргенімізде біздің курстас досымыздың 
Жарасқаншыл болуының әбден әсері бар.

Біз Жарасханды мақтап ұлылық биігіне 
к�теріп жатсақ, Жәкең біздің курстас досы-
мызды «%леңі тамаша. Тек �зі ұяң. Қысылады. 
Онысы жарамайды. Ақын батыл болуы керек» 
деп қайрап әлек... Додаға күндердің күнінде 
Шанжархан да түседі. Ол теңіз жайындағы 
�леңдерін оқиды.

Ақ толқындардың желегін,
Желпіген желдің �леңін
Жалаулап жүріп жағаңда
Жаттаумен ер жеткен едім.
Т�сіңде тайдай емізген,
Толқыныңменен егіз бе ем?
Сағындым сені, тағы да,
Сағындым сені, Теңіз мен
О, алып Айдын, сабырлы,
Толқыныңмен егіз бе ек –
Туған жер деген Тәңірді
Түсініп жүрміз Теңіз деп… – дейді ол теңіз 

табиғатты туған жерін сағына жырлап. Дауысы-
на сағыныш мақамын сиғызып мұңдана қалады 
досымыз. Жарасханды аға тұтып қысылуы да 
бар, әрине.

Жарасхан және оған ілесе келген Сағат 
�шімбаев студент ақын �леңін мақтай 
ж�неледі.  Досымыздың �леңінің ауызға 
ілінгеніне біз балаша қуанамыз. %з �леңіміз 
 дуалы ауызға ілінгендей мерейленеміз. Біз 
де пікір айтқансимыз. Тіпті Сағат аға менің 
пікірімді к�пе-к�рінеу к�пшік қоя қолдап 
та жібереді. Енді ойлап отырсам, дүрмекке 
ілескеніміз болмаса, ақынталап достың 
�леңдерін жете түсінбеген сияқтымыз. �йтпесе 
курстас досымыз үшін мақтанумен шектеліп 
қала беріппіз. Оның �леңдерінің насихат-
шы сыншысына айнала алмаппыз ол кезде. 
Егер Шанжархан �леңдері сол кезден бастап 
 республика  бойынша кең тарап, танымал 
бола алмаса біздің кінәміз. Ол кезде «�ДЕП» 
деген ұлы ұғым әлі тірі болатын. Немере ағам 
болғандықтан ғана К�пен �мірбектің сатира-
сы туралы, курс тас досым болғандықтан ғана 
Шанжархан Бекмағамбетов лирикасы туралы 
жазу ұят  саналыпты мен үшін. Қалидолла мен 
Жақсылық туралы да айтарым осы! %зімнің осы 
азаматтар жайында жазсам деп талай оқталып, 
талай тежелуде әлгі әдеп деген кісінің ұятбек 
әсері к�п болғаны хақ.

Бір курстағы 50 бала Шанжархан Бекмағам-
бетов, Жақсылық Айжанов �леңдерімен, 

КӨКЕЙКЕСТІ

Қалидолла Ізекеновтің лирикалық сазды �леңі, 
әуелетіп толқындатып айтар «Тайсойған» 
әнімен (кейін �зінің әндері аялады бізді) 
есейіп, ержеттік, сол әсермен әдебиетке келдік 
деп мақтанышпен айтамын. Тағдыр дегеніңіз 
қызық. Егер осындай шын мәнінде дарын-
ды бозбалалармен бірге оқымасақ әдебиет 
 додасына кірер ме едік, жоқ па? Жүрек құлағы 
ашылмаса тоспақұлақтанып қай жерде жүрер 
едік? Кім білсін?! %з басым әдебиет атала-
тын киелі ауылға ат басын бұрғаным үшін 
осы әзіз  замандас, курстас достарыма мәңгі 
қарыздармын. �ңгіме Шәкең туралы еді-ау.

Шәкең біздің курстың мақтанышы. «Құлды 
бәрекелде �лтіреді» дейтін с�з бар қазақта. Сол 
секілді курс мақтанышы болу, қай пәнге салса 
да �тіп тұрған алымды-шалымдылық күндердің 
күнінде Шәкеңнің бас пайдасына қызмет 
етпегенін қайтерсің?! Жетісудың зиялы атақты 
Маман байының тұқымы, бабасы үшін к�рмеген 
қорлығы жоқ, Ибраһим Есенғұлыұлы  Маманов 
жарықтық біздің курстас досымызды Тіл 
ғылымы стихиясына қызықтыра-қызықтыра 
ақыры «тілшілер тобына» тартып алды. Тегі 
сырт тұлғасынан тартып ішкі жан дүниесіне 
дейін тұтаса к�рініп, жүзінен иманы т�гіліп 
тұратын Ибраһим ұстазымыз Шанжархан досты 
баласындай айналып-толғанып тәрбиелеп кеп 
берді. Қаншама қуғын к�ріп жүрсе де оңашада 
біздің білдей академик ұстаздарымыздың 
кейбірінің еңбегі Ахмет Байтұрсынұлы сынды 
ұлы ағартушыдан «жымқырылғанына» дейін 
айтып-айтып қалатын иманды болғыр Маманов 
ағай шәкірттеріне бір құласа қатты құлайтыны 
бар. Университеттің алғы курстарында айнала-
сына кең танылып, «Лениншіл жас», «Жұлдыз» 
секілді ағымдағы баспас�зде жылы ағынға толы 
лирикаларын жариялатып, Жарасханға «аузы-
на түкіртіп» үлгерген Шәкең соңғы курстарда 
нілдей бұзылды. Жарасханның �леңдерін жатқа 
оқымайтын болды, �зі �лең жазбайтын болды, 
Аралды сағынса шерлі �леңнің орнына әлдебір 
билік басында жүрген мансап иесін боқтап 
салып қарап отыратын мінезсіз шәлкес мінез 
бой к�терді оның тал бойынан. «Шәке бір �лең 
оқышы» деп айтамыз деп аузымыз күйді талай. 
«Болсаң – Абай бол, кем дегенде Жарасхан 
бол. Бола алмасаң – дұрысы �леңнің басын 
ауыртпай ж�ніңді тапқан!» деп қиыс кетіп, 
қорыс мінез танытады балық толы қайықты 
жалғыз сүйреймін деп кеуде етін кере қарыс 
жыртып тынған Арал балықшысының қайсар 
қара баласы...

Кезегі келгенде Бас пен Жақ та ажырай-
тын әдет. Елдің әр қиырынан білім іздеп 
келген елу бала қызығы мол қимас бес жылды 
артқа тастап Қазақстанның дәм бұйырған әр 
қиырына бағдар алып тартып-тартып отырдық. 
Алматыны қимай-қимай, бір-бірімізге деген 
сағыныш баурай-баурай кеткеніміз анық. 
Шанжархан дос �зінің «Қара тереңіне» бар-
ды. Бала оқытты. Оқулықпен оқытпапты 
оқушыларын. %зінің «патша к�ңілімен» �з 
 танымымен оқытыпты. Содан да міндет 
жетегінде құлағын салбыратып жүре беретін 
оқытушы емес, �з ойы, �з пікірі бар шынайы 
ұстазға айналған. Ондай ұстаз шәкірттері 
үшін ырыс қой, тұнып тұрған ырыс! Бұл менің 
пікірім емес, Шанжарханның уыз шағында 
білім беріп тәрбиелеген, бүгінде ел білетін 
азамат, әдебиетте �з с�зі бар әдебиеттанушы 
ға лымға айналған Бауыржан Омаровтың ұстазы 
жайындағы алғаусыз пікірі. Шәкіртсіз ұстаз тұл! 
Біздің Шәкең «бедеу» мұғалім емес, кеудедегі 
күй сандығынан шәкірт тәрбиелеп шығарған 
�з келбеті бар шынайы ұстаз! Осындай дос үшін 
қалай мерейленбейсің?!

Біраз жылды артқа тастап, ұстазы Ибраһим 
Есенғұлұлының аманатын к�ңілге түйіп, 
жүрекке жиып Қызылордаға келсін Шәкең. 
Ғылым қуып Алматы аттансын Шәкең. Тіл 
ғылымының ең бір қиын  саласы – синтакси-
спен айналыссын. Маманов ұстаз бақилық. 
А к а д е м и я н ы ң  Т і л  б і л і м і  и н с т и т у т ы н 
жағаласын. Бағы ма, соры ма, жетекшісі – 
ғылымда ашар жаңалығы болмаса, ешкімді 
емексіте бермейтін, принципшіл – профес-

сор Қайырболат Есенов! «Қазақ тіліндегі 
түсіндірмелі қатынастағы құрмаластардың 
құрылымдық-мағыналық ерекшеліктері» 
 деген тақырыпта кандидаттық диссертаци-
ясын сәтті қорғады Шәкең! Қайырлы сәт! 
Бірақ қызықтың к�кесі алда. Ғылым канди-
даты болған адамның ішіне «доктор болсам» 
 деген арман алау от болып кіреді бір сәтте. Ол 
табиғи жайт. Жасында ағартушылық қызметке 
�мірдің к�бін, жанардың шоғын, жанның 
отын беріңкіреген Шанжархан Бекмағамбетов 
докторлық диссертацияға: «Тілдік таңба-
нышандық жүйе: лингво-философиялық 
аспект» деген қиын тақырыпты қаласын. 
Тәуелсіздік келіп, �тпелі кезең аталатын 
сары�зекте ғылым аяқасты болып, жұрт оңайға 
ұмтылып, бір дипломды «үпілеп-сүпілеп» қолға 
түсіріп алып жатқанда, біздің Шәкең дауылға 
қарсы жүзер теңізді ауылдың баласы емес 
пе, қиынға, қиын болғанда да Қазақстанның 
ішінде шешіле қоймайтын күрмеуі қиын 
қиырға салды �зін. %зінің де осындай бір 
қасарыспа мінезі болатын бозбала шағынан. 
«Қазір ғылым жасайтын уақыт емес. Ғылым 
атын жамылып доктор болатын уақыт» деп бар 
пәлені аса мәртебелі уақытқа жауып та с�йлеп 
к�рдік біз. К�нер болмады досымыз. Біздің 
айтқанымызға к�не қалса, ол Шанжархан бо-
лар ма?! Тақырыпты зерттей келе бар мәселені 
тілдің түбірінен тарттым деп шумерлетіп 
жүрген Олжас Сүлейменовті қолдамайтын 
болып шықты. Жарайды Олжекең негізінен 
ақын адам. Мамандығы да жер қыртысын 
зерттейтін геолог, тіл «қыртысын» зерттеуде 
қателік жіберген шығар. Ау, �з тілін білмесе 
де, �згенің тілін жыланның тілінен әрмен 
білетін «мүйізі қарағайдай» түріктанушылар 
бар емес пе?! �лемнің бар тілінің түбірі – БІР 
дейтін сенің концепцияңды солар түсінсе 
керек еді ғой... Жоқ. Біздің досымыз олардың 
ғылыми к�зқарасын да қолдай бермейді. Біз 
Шәкеңнің бұл мінезіне ренжи тұра қуанамыз. 
Асылы, шын ғалым осылай болса керек-ті. 
«Сәті келер!» деп Шәкең жүр. «Сағаты туар!» 
деп біз жүрміз тілектестікпен. Ол «Тілдік таным 
негіздері және тілдік символдар», «Тіл генети-
касы» аталатын қызықты зерттеуін кітап етіп 
жарыққа шығарды. Орысша тезистеріне қарап, 
Москвалық, Санкт Петербургтық лингвистер 
қолдайды. Қазақ ғалымдары жоқ бұл санатта. 
Қолдамайды. «Семь лекции по теории гене-
тической лингвистики» (2020) аталып орыс 
тілінде жарық к�рді ғалым достың ғылымдағы 
концепциясы! Біз досымыздың шын ғалым 
екеніне сене, сеніміміз беки түсті. Сенімімізді 
бекіте түскен тағы да �з ғалымдарымыз емес, 
сырт ел ғалымдары! Орыс ақыны Некрасов 
дұрыс айтады: «Ақын болу – �з еркің, Азамат 
болу – міндетің!» Ақынның әдемі аударылған 
с�зін сәл бұрмалап: «Доктор болу – �з еркің; 
Ғалым болу – міндетің!» дейміз біз досымызға! 
Ғалым атын жамылып талай алаяқ жүр мына 
ғаламда... Ғалымдығына сенгендіктен айтамыз. 
Ғалымдық �лшемі – докторлық емес. Шын 
ғалым болу – Азаматтық! Осы орайда менің 
есіме ұлты татар, КСРО Ғылым академиясы 
Түріктану институты б�лім меңгерушісі  болып 
�ткен үлкен ғалым Искаков түседі. Искаков 
ақыр-аяғы ғылым кандидаты да емес еді, 
марқұм. Есесіне Тва тілінің грамматикасын 
негіздеген абзал абзи (татарша «аға» деген 
с�з. – Қ.Е.). Оның «Тувинский язык» атала-
тын еңбегін тілші ғалымдар әлемдік деңгейде 
жоғары бағалайды. Аз бақыт па осы? Жоқ. 
 Орхон-Енисей руна жазуын алғаш оқыған швед 
ғалымы Вильгелм Томсен ғылым докторы ма? 
Білмедім. Есесіне Вильгелм Томсен ашқан 
Орхон-Енисей тас жазуын зерттеп әлемнің 
қаншама ғылым адамдары доктор болды! 
%зіміздің білімпаз Ағжан Машанов (Машани) 
ше? Ол кісі де небәрі ғылым кандидаты! Алайда 
оның ашқан жаңалығын бағалап әріптестері 
«Қазақ КСР Ғылым академиясының академигі» 
етіп сайлады. Бәрі де дұрыс-ау, алайда біздің 
анологиямыз – досымызды докторлықтан 
жерітетін с�з болып шықпағай. Ашар ғылыми 
жаңалығыңның сенің ғылыми дәрежеңе 

түк қатысы жоқ. Есесіне ашқан ғылыми 
жаңалығыңды бағалай білерлік ҒЫЛЫМИ 
ОРТА керек. Ғылым академиясы аяқсыған 
елде ондай орта бар деп айта аламыз ба? Айта 
алмаймыз ғой. Олай болса �зі ашқан ғылыми 
жаңалығына сай досымыздың ғылым докторы 
болғанын қалаймыз.

Ол ғылымда да ақын болуы керек. Оны 
түсіну үшін тілшілік зейін керек шығар. Ол 
бізде (менде) шала. Ал әдебиетте ақын. Ақын 
болу – Тәңіріден! Ғалым болу да тәңіріден. 
Бірақ ғылымның қия жолында Адам-азаматқа 
кезіксең құба-құп, әйтпесе адам-пендеге 
тәуелді болатының, тіпті сарылып жүріп 
тәуменде болып кетерің жаман дә. Оның 
үстіне шын ғылым – жаңалық! Жаңалық 
қашан бірден мойындалған?! Курстас достың 
лингвистикалық тың зерттеуін мен ежіктегелі 
қай заман?! Түсінбей жүрдім. Түсіне бастадым. 
Ақырында түсініп �бдуәли Қайдар, %мірзақ 
Айтбайұлы, Жамал Манкеева сынды ағалар, 
апа-дос тіл білімі тарландары қаперіне салдым. 
Тіпті �з ойымды ақ қағазға түсіріп, %мірзақ 
ағама Шәкеңнің ғылыми монографиясына 
қоса ұсындым. Бір әдебиетші, бір тілші, с�йтіп 
мақала жазып докторлықтан жолы болмай 
қалған (бірақ ғалымдығын ешкім тартып ал-
майды ғой) ғалымның жолын ашқымыз келді. 
Бірақ, бірақ осы біздің талантты, бірақ түйе 
секілді табиғаты иір қисық досты иір-шиір 
айналдыратын бір қырсық бар. Кандидаттық 
диссертация қорғайын деп тұрғанда, ғылыми 
жетекшісі Қайырболат Есенов кенеттен қайтыс 
болып кетті. Енді, енді мойынсерік болып 
мақала жазып жүргенде академик %мірзақ 
Айтбайұлы бақилық... «Не шара? Арлы достың 
қырсығын қалай кесерміз?» деп пұшайман 
 болып мен жүрмін қарадай әбіржіп...

Ғылым, ғылым ғой, ақындық ж�ні бір 
басқа... Ақындықтың Тәңіріден берілген сый 
екенін жанымызбен сезгендіктен «%леңіңді 
тастамашы» деп құдайдың зарын айтып 
келеміз досқа! Шәкеңнің жүрегінің басы-
на шер байланған азамат. Ол алдымен Арал 
шері. Арал теңізі елді, жерді тастап шегініп 
кеткенімен ақынды тастап кеткен жоқ. Ол Бай-
калды сүйген Валентин Распутиндей Аралын 
сүйеді. Аралын азалауға асықпайды. Арал үшін 
күреседі. Аралды қайтпай жырлап келе жатуын 
�з басым осылай түсінемін. Баспадан жақында 
ғана жарық к�рген «Жүректегі жазулар» жыр 
кітабын оқып к�ріңіз. Басты тақырыбы – Арал. 
Күні кеше «Ана тілі» республикалық басылым 
беттеріне �леңдері шықты. Тақырыбы тағы да 
сол Арал, арлы Арал! Адамзатты аялағаннан 
басқа жазығы жоқ, с�йте тұра Адамзат бала-
сынан зәбір к�румен табиғи тұрағын тастап, 
шегініп-шігініп арамыздан алыстап бара 
жатқан зарлы Арал! Шамхан Бекмағамбетов – 
Аралдың поэтикалық пішімін жасаған ақын. 
�не ол жырлап тұр.

Теңізбін – тағдыр кешкен толқын атып,
Тиген жоқ таланыма олқы бақыт.
К�ріңдер – к�кірегім толған ағын
Жаным – айдын, жаямын жарқыратып.
Сарқылмай сан заманнан ырыс-бағым,
Қатал тағдырыңнан да ығыспадым.
Толқыдым, толғандым мен елмен бірге
Мен елдің тағдырымен тыныстадым.
Теңізбін – тілгілеген т�сін арман,
Теңізбін – тағдырымды тосып алған.
Теңізбен мәңгілікке қоштаспайды,
Мәңгілікке қоштассаңдар…
Кешіре алман!
Ақын жырлап тұр. Адам ақынға айналып 

жырлап тұр. Ақын адамға айналып, Адам 
Теңізге айналып жылап тұр. Арал теңізінің 
(«Теңіз  монологы»)  мұңы жұдырықтай 
жүрегінде адамгершілік сезімі бар оқырманды 
жылатып тұр! %мірінің ең бір қызулы, қуатты 
шағын ғылымға арнап, Тіл білімі ғылымына 
айналыңқырап кеткен досымыз бұған дейін 
ақын атанып, кең танылған да жоқ. Мұрат 
та тұтпады ма, қайдам ақын атануды?! Бірақ, 
бірақ осындай �лең жаратқан адамнан артық 
қандай ақындық керек асылы? Арқалы ақын 
�бділда Тәжібайұлының лирикалық кейіпкері 
Теңізге айналып, Теңіз (Арал) Адамға айна-
лып тіршілік дүниесіне алаңдай бастағанда 
(«Аралдар» жинағы) алпысыншы жылдары 
қалай қуанып оқыдық, талай ойланып оқып, 
теңіз тағдыры жайында толғанып тоқтадық. Ал 
біздің досымыз �бділда ақынды жаңа уақыт, 
жаңа жағдайда поэтикалық дәстүр ретінде 
жаңалап, жалғап отыр емес пе?! Жо-жоқ, 
біздің досымыз ақын! (%зім Түркстанға қоныс 
 аударып, әдеби ортадан шалғай тіршілік кешіп 
жатқалы шын ақын ауылда тұрады деген пікірге 
келгем!) Оған ақындықты Тәңірінің �зі берген. 
Талантты Тәңірінің �зі сыйлаған Шанжархан 
Бекмағамбетов шын ақын, шынайы �нерпаз!

Арал азасына досымыздың ұлынан айырыл-
ған қазасы қосылды. Перзент қайғысындай – 
ауыр қайғы болмайды �мірде. Қара шаңырақты 
азан-қазан күйге ұшыратып, әулетбасының 
шарадай басын шақшабасқа айналдырып 
қайғыға белуардан б�ктіретін, б�ктіретін де 
ш�ктіретін ауыр қасірет... %з басымыздан 
�ткен соң білеміз: оны басына түспеген жан 
түсінбейді, түсіну үшін досың түгілі дұшпаныңа 
тілеуге тіпті болмайтын қасірет! Адами қасірет! 
Арал тақсіретін адам қасіретіне қосып жыр-
лап келеді біздің  досымыз, жырлап келеді. 
Бақ қонған жерді қасірет аңдитыны секілді, 
қасірет шеккен үйдің босағасынан Бақыттың 
«қашан енейін?» деп сығалап тұратыны бола-
ды. Бақыттың біздің досымыздың босағасынан 
сығаламай т�ріне озуына тілек білдіреміз. 
Адамзатқа назаланып қашып бара жатқан Арал 
– ауыр тағдырлы табиғат! Арал тағдырын ойлап 
қиналамыз!  Жанымыз ауырады. %мірден қанша 
қиындық к�рсе де дауылдан қыңбай, асқақ 
арман арқалап, тәтті үміт жетелеп алғы күнге 
асқан қайсарлықпен тартып бара жатқан досы-
мыз үлкен тағдырлы адами табиғат! Арал мінезді 
арлы достың тағдыр тайғағағында кездескен 
тауқымет атаулыны жеңіп, шығармашылық 
ғұмыр кешіп келе жатқанына қуанамыз! 
Шығармасын оқимыз. Жанымыз шуақтанады!

Құлбек ЕРГ:БЕК
ТҮРКІСТАН

Ауылда тұратындардың әлеуметтік жағдайын терең 
талдап, оларға ерекше қамқорлық жасау мәселесін 
де қарастыруды ұмытпаған абзал. Ауылда тұратын 
азаматтардың кейбір жекеленген категорияларына ар-
нап арнайы әлемуеттік к�мек, қаржы б�луді ескеру де 
керек болар.

Себебі қазіргі күні ауылдың жағдайын ойласақ, 
алаңдадатын мәселе к�п. Статистикалық деректер-
ге қарасақ 1997 жылы еліміздегі ауылдардың жалпы 
саны 8 172 екен. Оның ішінде 1 мыңнан астам адам 
қоныстанған ауылдар 1 624 болыпты. Міне, содан �ткен 
ғасырдың соңында ауылдағы жұмыссыз қалған ел үлкен 
қалалар мен солардың маңындағы аудан, ауылдарға 
ағыла бастады. Баяғыда екі отбасының бірінде 10-12 

баладан болатын дәстүр үзіліп, ауылда да 3-4 баламен 
шектелу түзіле бастады. �рине, бұл жағдайға алдымен 
әлеуметтік жетіспеушілік, ауылдардағы медициналық 
қызмет к�рсетудің сапасыздығы секілді жағдайлар әсер 
етті. Осылайша ауылдардың әлеуметтік жағдайымен 
бірге демографиялық ахуалы да т�мендей берді. Міне, 
соның салдарынан бүгінде елімізде 6 322 ауыл қалып, 
23 жылда 1 850 елді мекен жабылыпты. Бүгінде осы 
 ауылдарда 7,7 миллион тұрғын қалып, баяғы 60 пайыз-
дан 41 пайызға бір-ақ түсіпті. Есесіне қала халқы еселеп, 
2 миллионға артып, ел тұрғындарының 60 пайызына 
жуықтаған. Бұл ж�нінде жақында Ұлттық экономика 
министрі Руслан Дәленов жақында баспас�з масли-
хатында мәлімдеді. Оның  айтуынша, бұл бағалауда, 
ең алдымен, демографиялық жағдай ескеріледі екен. 
Мәселен, тұрғын саны 50-ден аспаса, бастауыш сыныпқа 
баратын оқушы саны 15-ке жетпесе ол ауыл жабылатын 
елді мекен санатына қосылады.

Алайда Сенат депутаты Рысқали �бдікеров 
«болашағы жоқ» ауылдар санатын бағалау үрдісімен 
келіспейді.

– Қазіргі кезде шағын ауыл қаңырап қалуының ал-
дын алу жұмысы жүргізілмейді. Сондықтан жыл сайын 
қатары артып келеді. Ұлттық экономика министрлігі 
бекіткен әдістеме бойынша, даму болашағы бар 
елдімекендердің қатарына 2761 ауыл кірмеген. Бұл 
 ауылдарда 1 миллионға жуық адам тұрады. Енді осы 
ауылдарда тұратындардың тағдыры не болмақ, – деді 
депутат. 

Ал «Ауыл» ХДПП т�рағасы �ли Бектаев сайлауда �з 
кандидаттары жеңіске жетіп, Мәжілісте фракция құрар 
болса осы мәселелерді ескеретінін айтты. «Біздің ауылдар 
қазір �те қиын жағдайда. Олардың к�пшілігінде мектеп-
тер мен медициналық пункттер жабылуда. Ауыл халқы 
қалаға к�шіп келеді және үлкен қаржылық қиындықтарға 
тап болады. Біздің ауылдар ешқашан к�мек сұраған емес. 
Бірақ олар бүкіл елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуде. Біздің ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің 
қажырлы еңбегімен үстелімізге ет пен нан келетінін 
ұмытпауымыз керек» деген еді �.Бектаев. Осы мәселені 
назарға ала отырып, ауылға к�мек к�рсететін кез жеткені 
баршамыздың қаперімізде тұруға тиіс мәселе екенін 
ұдайы назарда ұстаған ж�н.

ҰЭМ жүргізген талдау әрбір бесінші ауылда (21% 
 немесе 1 361 елдімекен) мектеп пен балабақшаға, ал 
әрбір үшінші ауылда (33% немесе 2 073 ауыл) – ауру-
хана, дәрігерлік амбулатория, фельдшерлік-акушерлік 
пункт пен емханаға ж�ндеу жүргізу қажет екенін 
к�рсеткен. 2 мыңнан астам ауылды (36%) сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз етіп, 30 мың шақырым жолды ж�ндеу 
қажеттігі анықталған.

Міне, алдағы уақытта осындай мәселелер ескерілсе, 
ауылға берілер к�мек пен ауыл тұрғындарына к�рсетілер 
қолдау оң нәтиже беретіні с�зсіз.

АРАЛ МІНЕЗДІ 
АРЛЫ ДОС

(Ақын, тілші ғалым Шанжархан Бекмағамбетов туралы сыр)

Біз бес жыл бірге оқыдық. Студенттік жас кешу бірге өтті. Жатақханада бір 
бөлмеде жаттық. Апорт иісі аңқыған әсем Алматы көшесін қатар кештік. О, 
ол кезгі Алматы! Бөлек еді ғой, бөлек! Ол ару Аралдан, (Қаратереңнен) мен 
ыстықтан аңқасы кеуіп, кенезесі кезерген Отырардан. Бірі тұнып тұрған 
тарих, бірі ауыр тағдыр. Адамзаттың ашкөздігінен сан рет гүлдеп тұрып, сан 
рет күйреген Отырар ғалымдардың дәрменсіздігінен «тіріліп», қасірет сөзін 
айта алмай алып обаға айналып жатты ол кезде. Арал адамзат баласының 
обыр бейілінен күдер үзе өз айдынынан шегініп, шегініп, жағалаудан қашып 
бара жатты. Ондай сәтте біздің Шанжархан екеуміздің ішкі күрсінісіміз 
үндесіп, мұңға оранған әңгімеміз жараса кетеді. Біз өзімізді кіндік қаны 
тамған туған жері табиғаттас, өзімізді тағдырлас жандардай сезінеміз.

Кезінде «ауылым – алтын бесігім» деген қалыптасқан 
тұрмыстық жағдай, дәстүрлі әлеуметтік орта бар еді. 
Сондықтан да өткен ғасырдың сексенінші жылда-
ры еліміздегі халықтың 60 пайызға жуығы ауылда 
тұратын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында сол алтын 
бесіктің базары тарқай бастады. Сол кездегі үкіметтің 
жекешелендіру реформасын сауатсыз жүргізуі салдары-
нан көптеген елді мекендер тұралады. Соның кесірінен 
бүгінде «болашағы жоқ ауылдар» деген ұғым шығып, 
жыл сайын шалғайдағы жүздеген ауылдар қаңырап, 
жабылуда. Бұған кім кінәлі? Осынау тығырықтан қалай 
шығамыз? Сұрақ көп, жауабын табу үшін журналистік 
зерттеу жасап көрдік...

Алматы к�шесін кешер сейіліміз – бір. 
Соған қарап білім-ғылымға ұмтылыс зейін де 
бір болар деп шамалайтынбыз. Жоқ. Сейіл 
бір, зейін басқа. Ынтымақ бір, ықылас басқа. 
Тұрмыс бір, таным әрбасқа екенін сезбеппіз ол 
кезде. Сейіл бір болғанымен, зейін басқа болып 
шықты. Шанжарханға келгенде «Сен тілші 
ғалым болуың керек» деп тілші ұстаздар, «Жоқ, 
Сенің икемің әдебиет. Қарағым-ау сен болып 
тұрған ақынсың ғой» деп әдебиетші ғалымдар 
�здеріне тартқыштайтын. Егіз  қозыдай 
ынтымақ бір болғанымен, ықыластың басқа 
болғаны дә. �йтпесе бізге де мүйізі қарағайдай 
профессор-ұстаздар құлап түсіп жатса қанекей?! 
Олай болған жоқ, бірақ!

АУЫЛДЫҢ ЖАЙЫ 
АЛАҢДАТАДЫ...

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ
«Ana tili»
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АҒА,
БҰЛ СІЗСІЗ БЕ? ДЕПРЕССИЯ

П Р О З А 

Б
азардан оны-мұнымды сатып алып, шығар 
есікке таяй бергенімде терісі сүйегіне 
ілінген, ұрты суалған, қақырық толы кеудесі 
кіркіреп  тұрған, түрі жапалаққа айна-
лып  кеткендей бір қайыршы мені көптен 
көрмеген танысындай құшақтай алды. 
Шашының ұйпа-тұйпасы шыққан, жара-
жара бетінің адам қарарлық кейпі жоқ. 
Итеріп жібердім. Жиіркеніп, үсті-басымды 
қаққыштай бастадым.
– Кешір, кешір, – деді қалбалақтап. Оның 
сөйлегені тұнық дүниені лайлап жібергендей 
болып, табан астында ашуым қызсын. Салып 
жібергім келіп тұрып, көтерген қолымды 
ақырын төмен түсірдім. Мектептің жоғары 
сыныбында оқып жүргенімде күші тасып 
жүретін кейбір  жігіттер осындай қайыршы, 
бомждарды «қолымызды жаттықтырамыз, 
бойымызды үйретеміз» деп ұрып кететін. 
Ондайда шыр-пырым шығатын.
– Құдай қарғаса,  пайғамбар аса таяғымен 
түртсе, сендер ұрсаңдар, не болғаны сонда, – 
дейтінмін жаным ауырып. 
Ұзап барып, артыма қарадым. Денесінде 
жаны бар демесең, өліп қалғандай бүгжиіп 
тұр. 

(Әңгіме)

Ділдәр 
МАМЫРБАЕВА

Аягүл МАНТАЙ

Бойымдағы бүкіл жиіркенішті түкірігіме жиып, 
жерге былш еткіздім. Жеңілдемедім. Бұл дақ 
киімімнен �тіп, жүрегіме жетіп, қаныма құйылып, 
тамыр-тамырымды кеулеп кеткен секілді. «Расында 
денеде бір  кесек ет бар, сол түзу болса қалған дене 
бүтіндей түзеледі, ол бұзылса қалған дүние де бүтіндей 
бұзылады» деген Пайғамбарымыздың с�зі д�п келіп 
тұр. Себепсізден себепсіз тағы артыма қарадым. 
Күстенгеннен мүйізге айналып, қарс айырылған 
�кшеге к�зім түсті. Құр сүлдерін сүйретіп қалтаңдап 
бара жатқан тіленші біреуге ұқсағандай ма...

Бейшара адамды итергеніме �кіндім, іле-шала «ой, 
қойшы, екі туып бір қалғаным дейсің бе, оны тіленші 
еткен мен бе екенмін» деп �зімді ақтап, жұбатып 
қойдым. Сол ойыма тынышталғандай болдым.

Тынышталмаппын. Жапалақ �ңді адам қайта-
қайта есіме түсе берді. Жан қиыспас жақынымдай 
к�з алдыма келеді де тұрады. %ткен �мірімнің 
қалтарыс-бұлтарыстарын түгел ақтардым. Біраз жер-
де ұзақ ойландым. К�мескіленген, сұрғылт тұстар 
айшықталғандай болды.

Орта мектепті бітіріп, Алматыға жоғары оқу орны-
на жүргелі жатқан күні соқырішек болып, ауруханаға 
түстім. Содан оқу жайына қалды. Бір ай тыныққаннан 
кейін колхоздың қара жұмыстарының біріне шығайын 
деп едім, үйдегілер: «ойбай, ауыр күш түскен соң 
ішегің қайта жарылып кетеді» деп рұқсат етпеді. %зім 
де соны қалап тұрған секілдімін. Содан не істейсің? 
Үйде жатасың. Кітап оқисың. Газет-журнал қарайсың. 
Арасында шаруашылықтың машина-трактор ж�ндеу 
шеберханасына, қызылша плантациясына, қырманға 
барып мақала, репортаж жазамын. Оны бірден 
аудандық газетке жолдаймын. Жазғаным араға апта 
салып, газет бетінде жарияланып жатады. Осылайша, 
ауылдағылар мені тілші деп қабылдайтын болды. 
Бірде аудандық газеттен «келіп кет» деген хабар келді. 
Дүдәмал оймен редакция есігін имене аштым. Коррек-
тор керек екен. Қуана келістім.

Менің жұмысқа орналасқаным редакциядағы 
жігіттерге жақсы болған секілді. Алып кел, барып 
келдің барлығына мені жұмсайды. �сіресе, жұмыс 
аяғына таман гастрономға екі-үш мәрте шауып ба-
рып, шауып келетін кездерім болады. Одан қала берсе 
Аман Шалов ағам таңертең гастрономнан бір бидон 
сүт алып, менің қолыма ұстатады. «Шауып барып, 
біздің үйге апарып таста, жеңгең күтіп отыр» дейді. 
2-3 шақырым жердегі үйіне сүтті апарып беремін. 
Редактордың орынбасары Н�сер �зиев деген ағам. 
КазГУ-дың журналистика факультетін жаңадан бітіріп 
келген кезі. %те сақ, секемшіл кісі. �р с�здің түбінен 
бір шайтан к�рініп тұрады-ау деймін, бір хабардың 
�зін бірнеше мәрте оқиды. Мұнысы да ешнәрсе емес. 
Ол кезде қазіргідей компьютер, линотип машинасы 
жоқ. Газеттің т�рт бетін т�рт қыз күні бойы қолмен 
тереді. Корректордың жұмысы кешке қарай бастала-
ды. Жұмыс түн ортасы ауа, шамамен, сағат 3-4-тер ша-
масында аяқталады. Н�сер ағам кезекші болған күні, 
жұмыс аяқталған соң қолына үлкен таяқ алады, менің 
қолыма да бір таяқ береді де, кеттік дейді. Ол кезде 
аудан орталығында грек ұлты к�п болатын. Олардың 
балалары бұзықтау келеді. Кәдімгідей сескенесің. Ай-
наласын ықтырып алған. Содан аяқты аннан бір, мын-
нан бір басып Н�сер ағаның үйіне жетеміз. Ол үйіне 
жете бергенде: «ал жақсы, абайлап жүр» деп қақпасын 
іштен бекітіп үйіне кіріп кетеді. Ал мен болсам, зәрем 
зәр түбіне кетіп, �з жандарын �здері түтіп жеп жүрген 
бұзық балалар кездесіп қалмаса екен деп, мүлдем басқа 
бағыттағы ағамның үйіне бет түзеймін.

Рахыш ағам – жауапты хатшы. Қамқор. Жазған 
мақа лаңды тоқтаусыз салады. Айдың соңында оңаша 
ша қырып алып, «Саған 25 сом қаламақы қойдым. Он 
сомы саған, он бес сомын ешкімге к�рсетпей маған 
әкеп бер. Редакцияның тәтті шайын алғанға керек 
бола ды» дейді. Мен қаламақы алған бойда апарып 
беремін. 

�ріпжан ағам да қызық. Басқаларға қарағанда 
�ндіртіп жазады. Бұл кісі де сақ. Біреуге бірнәрсе 
айту үшін жан-жағына қарап алып, аузын құлағыңа 
тақап, сыбырлап айтады. Күбірлеп жеткізетіндей 
ешқандай құпия емес. Кейде екеуміз баспаханадан 
бірге қайтамыз. К�ше кең. Айналаңда ешкім жоқ. 
Сол баяғы әдетімен жеңіңнен тартып тоқтатып алып, 
жан-жағына қарап, құлағыңа сыбырлайды. Мен 
таң ғаламын, Бірақ, «Жанымызда ешкім жоқ қой, 
 дауыстап айта бермейсіз бе» дегенді бетіне айта ал-
маймын.

�бдіразақ – аудармашы. %зі �те әзілқой, қылжақпас 
кісі. Редакциядағылардың бәрімен әзілдеседі. Тіпті, 
кейде телефонмен кез келген н�мірді тереді де: «Бұл 
аудандық электр энергиясын тарату мекемесінен ғой, 
сіздерде жарық бар ма?» дейді. Аржақтан «бар» дейтін 
болу керек. «Е, онда жақсы екен, светтің жарығымен 
биттеріңізді сыға беріңіздер» деп трубканы қоя салады. 
�зілдері осы тектес болып келеді. Бірде мынадай бір 
оқиға болды. «Ара» журналына «Кекеш пейішке бар-

Даусында таңдану мен сенімсіздік бар. 
– К�рмедім. 
– К�зімді жұмуға жүрексінем. Түсімде қара 

мысық пен балалары етіме таласып, сүйегімді 
кеміріп жатады. Ұйықтасам, к�зімді ашып, 
жарық әлемге қарауға қорқам. Қара мысық 
туған  сайын ескі шелекті суға толтырып, к�зін 
ашпаған мәулендерді кезек-кезек суға батырып, 
�лтіре бердім. К�ктемде мәулендерін �лтіріп 
жатқан кезімде қара мысық жолбарысша аты-
лып, беті-қолымды тырналап тастады. Жауыз 
адамның үкімімен бір күннен артық �мір сүрмеген 
балаларын біртіндеп ескі тамның үстіне тасы-
ды. Қара мысықтың аузында денесі салаңдап 
тұрған құйтақандай мышым әлі күнге дейін к�з 
алдымда. Мәулендерінің �лі денесін тілімен 
сипап жатқан қара мысықты күрекпен ұрып, 
�лтірдім. Қатыгездігімді балалық тентектікке 
балап, ақтаудың �зі – қылмыс. Бесеумізді бес 
еркектен туған анама деген жекк�рушілік сезімім 
жылына екі-үш рет балалайтын қара мысыққа 
деген �шпенділігімді оятты. Сол күні жабайы аң 
секілді бізді әр кездескен еркегінен туған анамды 
қара мысық секілді �лтіруге ант еттім. Жез�кшенің 
ұрпақ �рбітуіне құқы жоқ, түсінесің бе, құқы жоқ! 
Жез�кшеден жез�кше туылады. Оныншы сыныпта 
оқып жүрген кезімде екі рет түсік жасатқанымды 
білесің бе? Бұрымыңнан бозбала тартып ойнаса, 
ағаңа шағым айтып, ұрғызатын ақымақ, менің ба-
ламды �з қолыммен �лтіргенімді білесің бе? – деп 
к�к к�йлегімнің жағасынан тартып, қылқындыра 
бастағанда, қорқыныштан: – Құтқарыңдар! 
%лтірді, құтқарыңдар! – деп айғай салдым. Бірақ 
�з даусымды �зім ести алмадым. Жан дүниемнің 
айғайын мылқау түн де естімеді. 

– Кешір, – деді аспан жаққа к�з тастап. – 
Кешірші. Сені жақсы к�ре тұрып, жек к�ретінім 
үшін кешірші. Ғасыр... Ол менің сезімімді қорлады. 
Ғасырға �лім тілейтінім үшін кешірші. Аппақ 
әлемді, айналамды қоршаған адамдарды жек 
к�ретінім үшін кешірші. Сен жазмышқа сенесің 
бе? – деді ол темекісін тұтатып. Сүйрік саусақтары 
дір-дір етеді. Иығынан қиылған қара шашын жел 
тербеп, аппақ бетін жас жуып жатты. 

Оның с�зін анық естісем де қорқыныштан 
ойымды жинақтай алмадым. 

– Білмеймін... 
– Менен қорқасың ба? – деп мырс етті. – %зім 

де �зімнен қорқам. 
Денем дірілдеп, тоңа бастадым. 
– Қош бол! Біз әлі кездесеміз, – деп к�ңілсіз 

қоштастым. 
Таң атқанда ғана к�з ілдім. Ұйқыдан оянғанда 

денем дел-сал болып, басымды к�тере алмадым. 
Қалаға екі күн кешігіп оралдым. 

***
Ол екеуміз бір сыныпта оқыдық.  Бастауыш 

сыныпта бір партада отырдық. Балалардың 
с�мкесінен нан ұрлап, сабақтан да бірге қаштық. 
Үлкен үзілісте соңғы партаға (біз соңғы парта-
да отыратынбыз) дастарқан жазып, мен үйден 
әкелген мантыны, Айк�ркем асханадан сатып 
алған тәтті сусынды, ұлдардан ұрлаған пәтір нан 
мен сары май жағылған тандыр нанды қойып, 
кішігірім «той» жасайтынбыз. «Тойға» кейде 

дәр 
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майды» деген мақала шығыпты. Соны к�рген �бдіразақ 
к�кем журналдың сол бетін ашып, Асханбай к�кемнің 
столына апарып қойды. Ол кісі – кекеш. Бәріміз отыр-
мыз дым білмегенсіп. Бір кезде Асханбай к�ке келді 
түскі үзілістен кешігіп. Стол үстіндегі «Ара» журналына 
к�зі түсті. Орнына отыра салып оқуға кірісті. Арада 
он минуттай уақыт �ткенде, тұтықпай, кекештенбей, 
«Атаңның басы, кекеш пейішке  барады!» деп орнынан 
атып тұрды. Бәріміз жанартау атылғандай дарылдай 
күлдік. Кабинеттің қабырғалары да селкілдеп кетті-ау 
деймін сол кезде. 

Редакциядағы Марат Абзалиев... %ткен дүние 
сағымға айналыпты-ау. %те талантты, тілінің тікені 
бар журналист еді. Сатиралық жанрға бейім болатын. 
Жаз ғанын жеңіл оқитынсың. Біздің жазған мақала 
жат танды, үйреншікті болса, оның бір жазғаны екінші 
жаз ғанына ұқсамайтын. Мәнері м�рлеген ақ қағаздай 
еді. С�зге �ң беріп, түр салатын. Біреудің шылауында 

қызыға да, қызғана қарайтынмын. Ауыстырып 
киетін кофтам болса да, юбкам болмағаны есімде. 
Юбкам жексенбі күні жуылып, кеппесе, таңертең 
к�мекке үтік келеді. Бір күні юбкамды күйдіріп 
алдым. Анам әкемнің қара шалбарының балағын 
ойып алып, жамап берді. Содан күзде мақта 
теріп, ақша тауып, киім алғанша,  жамау түскен 
киiмнен құтылмадым. Менің жамау түскен киімім 
Айк�ркемді менен алыстатса, оның мінезіндегі 
�згеріс мені одан алшақтатты. Айк�ркем сабақтан 
жиі қалатын, оқу үлгерімі де нашарлап кетті. 

Бір күні сабаққа кешігіп келсем, Айк�ркем мен 
�сима екі жерде жылап отыр. 

– Айк�ркем шешесінің қателігі үшін ешкімнің 
алдында жазықты емес, – деді сынып жетекшіміз. 
– �сима, сен одан кешірім сұрауға тиіссің. 

– Анасы біздің отбасымызды ойрандағаны 
үшін кешірім сұрауға тиіспін бе? Ол, бәлкім, менің 
әпкем шығар? Менен екі ай үлкен ғой, оны «әпке» 
дейін. �пкетай! �пке, – деп �сима оны келеке ете 
бастады. 

– Анам әкеммен ұрсып жатқан кезде 
 «Айк�р кем, бәлкім, сенің қызың шығар» дегенін 
естіп қалғанмын. Ол менің қарындасым болуы 
мүмкін, – деді аңқау Қуаныш. 

Үнсіз жылап отырған Айк�ркем: 
– Малғұн! %шір үніңді, малғұн! – деп айғай 

салды. – Жексұрын! «�пке» деме мені, жексұрын, 
– деп �симаның жағынан тартып-тартып жіберді. 
– Малғұн, мен сенің қарындасың емеспін, – 
деп парта үстіндегі кітапты Қуаныштың бетіне 
лақтырды. Мен оны жұбатпадым. Жұбата да 
алмайтын едім. Анасы жез�кше болғаны үшін 
оның жазықты емесін біз түсіне алмадық. Ерте 
бой түзегені үшін емес, жез�кшенің қызы болғаны 
үшін одан алыстаппын. �йтпесе, ерте бой түзеген 
қыз аз ба?! Екі бұрымымды тарқатқаннан бастап, 
шешемнің онымен достығыма қарсылығы да оған 
деген жан дүниемнің қарсылығын оятыпты. Сол 
күннен бастап біздің әрқайсымыздың санамыз-
да «ол біздің әкеміздің қызы шығар, болмаса, 
атамыздың не ағамыздың қызы ма?» деген күдікті 
ой қылаң берген еді. Оны бір-бірімізге ашып 
айтпасақ та, ол жоқ кезде бәріміз оның әкесін бірге 
«іздейтінбіз». 

Біздің ауылдың момын тракторисіне т�рт 
қызымен тұрмысқа шыққан әйелдің сұлулығы 
еркек терді тәнті етіпті. �йелдің есімі Жұпар. Ауыл-
дың шетіндегі жалғыз үйді ерлер жағы «Жұпар исі» 
дейтін. «Жұпар исі» үйін біздің ауылдың әйелдері 
жек к�ретін. «Тәйірі «Сасық үйді» «Жұпар исі» деп 
атағаны несі, ей» деп күйіп-пісетін дәу апам. 

Біздің ауылдың картақұмарлары картадағы 
жалаңаш әйелдің бейнесін сол әйелдің атымен 
атайтын. Біз мәдениет үйінің кітапханасынан 
ертегі кітап жаздырып алып, оқып жүрген кезде 
күйеуі с�мке-с�мке кітап әкететін. Кітапқұмар 
еді. Біздің бала қиялымыз кітапты к�п оқитын 
адамды «данышпан» деп пайымдайтын. Есімді 
білген кезде оның әйелінің жеңіл жүрісті екенін 
естігенде алғашында сенбедім. Қалайша «даныш-
пан адамның» әйелі жез�кше болады? «�йелі 
 дуалап тастаған. Сондықтан әйелі не істесе де, оған 
қарсы тұра алмайды» деп түсіндіретін үлкендер. 
Жұпарды алғаш к�рген кезде біз к�ріп жүрген 

әйелдің бірде-біріне ұқсамайтынын түйсігіммен 
сездім. Сол сезіну мен түйсіну – қорқынышты 
еді. �йелді к�рген сайын бойымда түсініксіз 
қорқыныш сезімі оянатын. �йел қаладан ауылға 
жыл құсындай сирек келетін. Біз жетінші сынып-
ты бітірген жазда күйеуі жынданып кетті. Қолына 
шыбық ұстап, «атын ерттеп», к�шеде шауып 
жүретін. «Данышпан адам» қорқынышымды емес, 
аяушылық пен жекк�рушілік сезімімді оятатын. 
Айк�ркемнің т�рт әпкесі де тұрмыс құрмады. 
Есесіне біздің ауылда некесіз сәби к�бейді. 
Айк�ркем... Сұлулығына біздің ауылдың бүкіл 
жігіті сұқтанған К�ркем... Біздің ауыл сұлулықты 
бағалай алмады. Сұлу әйелге еркек біткен аш 
қасқырдай �ш екен. Достығымыз сыналатын 
қыл �ткелден мен оның қолынан жетектеп �те 
алмағаным үшін, қап-қара к�зіндегі мұңын түсіне 
алмағаным үшін жазықтымын. 

 ***
 Сол қоштасудан кейін Айк�ркем екеуміз арада 

сегіз жыл �ткен соң кездестік. Толысып, к�з ал-
дына ұсақ әжім түсіп, к�зіндегі мұң да тереңдепті. 

– �демі ерніңнен жігіт сүйді ме? – деп қулана 
сұрады. 

Шамданып қалдым.
– Мен балабақша тәрбиеленушісіне ұқсаймын 

ба? 
– Жоқ, сен құмырада �скен жабайы гүлге 

ұқсайсың. 
– Ұмытпапсың. Тек әлі аппақ к�гершін 

аспанға алып ұшқан жоқ.
– Ғасыр әлі үйленбепті. Екеуміз де бір мезгілде 

бір адамға ғашық болдық. 
– Мен Ғасырды ұмытып кеттім, – десем де �зім 

алғаш рет ғашық болған бозбаланы анда-санда 
есіме алатынымды, тіпті кейде сағынатынымды 
жасырып қалдым. – Мен саған жиырма хат жазып, 
бірде-біріне жауап ала алмадым, – дедім. 

– Ғасырды мен ұмыта алмаймын. Себебі ол 
менің сезіміме жауап қатпаған жалғыз еркек. Ол 
мені емес, сені сүйді. Мен секілді сұлу қызға к�з 
қиығын салмауы күлкілі ғой. 

– Кей сұлулар еркектің мазағына ғана лайық, 
– дедім қырсығып. 

Ол түк те ашуланған жоқ. 
– Сен ерекше сүйкімдісің, – деп еркелете 

бетімнен сүйді. – Білем ғой, сен менің болмысым-
нан қорқасың, сүйе тұрып, сезімін тұншықтырып 
тастайтын сенен мен де қорқам. Бір-бірімізге 
мүлдем ұқсамасақ та  неге  сені  іздеймін? 
Менімен бір дастарқан басында отырғаныңа 
намыстанбайсың ба? 

– Түсінбедім?
– Мүләйімсімеші, тәкаппар ақымақ, – деді 

ызғарлы үнмен. – Тәнімді бір түнге саудалаған ер-
кектер менің есімде қалмаса да, олар менің тәнімді 
ұмытпайды. Еркек �зін �мір бойы аялаған әйелдің 
жақсылығын естен шығарса да, ақшаға сатып 
алған ләззатын ұмытпайды. Менің жаным сезімді 
іздемейді, тәнім болса, ақшаны сүйеді. Тәнім ар-
ұятым мен намысымнан да қымбат. Сезімім мен 
үмітім, қиялым мен арманым алдап кетті. Қарызға 
құрбым бермеген ақшаны тәнім тауып берді. 

– Сенің �мірің – сенің ғана шындығың, – 
 дегеннен басқа аузыма с�з түспеді. 

– Кеше ұйқымнан тағы да шошып ояндым. 
Түсімде қара мысық бейітімнің басына балалап-
ты. Қабіріме бара қалсаң, бейітімнің топырағын 
шашып, тырналап жатқан мысықты қуа к�рмеші, 
– деді жалынышты үнмен. – Қабіріме гүл қоймай-
ақ қой, мысыққа сүт әкелші. Қайда барсам да, қара 
мысық к�леңкем секілді еріп жүреді. Терезеден 
қарап тұрған мысықты к�рдің бе? – деп к�зін 
бағжитып, үнсіз қалды. 

– Сандырақ. Қалада кедейдің мысығы да еркін 
емес. Елес, – деп, терезеге мойнымды бұрғанымда 
бізден к�з алмай қарап отырған дәу қара мысықты 
к�ріп, қорқыныштан жүрегім тоқтап қала жаз-
дады. Оның құдды адам секілді жек к�ре қараған 
жап-жасыл к�зіне ұзақ қарауға дәтім бармады. К�з 
алдым қарауытып, басым айналды. 

Ертесіне к�зімді ашсам, аурухана т�сегінде 
жатыр екем. 

Жас дәрігер: 
– Сіз қара мысық та, к�к мысық та к�рген 

жоқсыз. Депрессияға түскен құрбыңыздың 
қорқынышы сізге де әсер етіп, қара мысықтың 
бейнесін қиялыңызбен к�з алдыңызға елестетесіз. 
Құрбыңызбен ұзақ уақыт кездесуіңізге тыйым 
саламын. �йтпесе, сіз де құрбыңыз секілді жүйке 
ауруына шалдығасыз, – деді. 

– Қара мысықтың к�зіндегі �шпенділікті 
сезінсеңіз, сіз де аурухана т�сегінде жатар едіңіз. 

– Сіздің жүйкеңіз шаршаған. 
– Жүйкемнің шаршағаны рас. Бірақ үнемі 

депрессияда жүретін адамдардың «қара мысық 
елестеді» дегенін естісем, құлағым керең болсын.

Дәрігер жауап қатпай, күлімсіреді. 
Жас дәрігердің сүйкімді жүзі,  тұңғиық 

 жанары Ғасырды есіме түсірді. Сол сәтте Ғасырға 
 деген сезімімді онымен бірге ауылда қалдырып 
кеткенімді сезіндім. Қала Ғасырға деген сезімімді 
суытып, сағынышымды ғана сақтап қалыпты. 

– Шынайы сезім де ұмытылады, – деп 
күбірледім. 

– Не дейсіз? – деп дәрігер бетіме сұраулы 
жүзбен қарады.

– Сіз бала кезіңізде қырдан қызғалдақ тердіңіз 
бе? 

Ол жымиып, басын шайқады: – Біздің ауылда 
туысымыз болған емес. Ата-анам балалар үйінде 
тәрбиеленген. Қырдан қызғалдақ тере алма-
дым. Саяжайда к�шет отырғызып, бау-бақшаны 
суғарып, алма жинадым. 

Ертесіне оянғанымда үстел үстінде құмырада 
тұрған бес тал қызғалдақ пен қасымда ұйқымды 
күзетіп отырған сүйкімді дәрігерді к�рдім. 

– Қызғалдақты қырдан арнайы сізге арнап 
тердім, – деп ұяла жымиған дәрігер аяғын жеңіл 
басып, б�лмеден шығып кетті. 

Даланың исі  шықпайтын қызғалдақты 
 кеудеме басып, аяғымды қорқа басып, терезеге 
жақындадым. Далада к�ктемнің исі шығады. 
Су тамшылаған �ріктің жапырағы дір-дір етеді. 
%ріктің бұтағына қонақтаған торғай суықтан 
тоңып, бүрсеңдейді. Ағашқа �рмелеген мысықтан 
қорқып, к�зімді жұмдым. К�зімді ашқанда ұры 
жүріспен, торғайға жақындап қалған шұбар 
мысықты к�рдім. Екі тал қызғалдақты лақтырып, 
құсты үркітіп жібердім. 

– Қорықпаңыз, аурухана ауласынан бұл 
 жабайы мысықты мен күн сайын к�рем, – деген 
дауысты естіп, артыма жалт қарадым. 

Жас дәрігер жұмбақ жымиып: – Сезімнің иесі 
– қызғалдақ емес, жүрек, – деді.

 Бірі ағаштың бұтағына ілініп, бірі жерге түскен 
қызғалдаққа кезек-кезек қарап, ұялғанымнан 
к�зімді алып қаштым. 

– Сіз мейірімділігіңіз үшін ұялуға тиісті 
емессіз, – деді ол. – Сіз гүлді лақтырып тастаған 
жоқсыз, торғайды ажалдан арашалағыңыз келді. 

Жауап қатпастан құмыраға қолымдағы үш 
тал гүлді салып, дәрігерге к�зімнің қиығымен 
қарағанымда, ол күлімсіреп тұр еді. Даланың исі 
шықпаған қызғалдақтан сезімнің исін сезіндім...

жүр мейтін, к�кіректі, к�зді, омыраулап жүретін аза-
мат. 

Мен «Гүлнәз» деген әңгімемді «оқып к�ріңізші» 
деп тізем дірілдеп, қолым қалтырап алдына апардым. 
Қабырғада ілулі тұрған «%мір баспалдақтары» деген 
суретке үңіліп тұр екен. 

– Махаббат туралы ма? – деп сұрады жайбарақат.
– Иә, – дедім �з даусымды �зім жұтып.
– Сүйіп к�рдің бе?
– ...
– Махаббаттың не екенін білмесек, ол туралы 

айтпай-ақ қояйықшы, – Марат аға маған �з-�зінен 
ұрса ж�нелгендей к�рінді.

Біртүрлі жабырқап қалдым.
– Оны қуаныш деп кім айтты? Бұл бізді жан 

дүниемізбен қоса жұтып қоятын, �зімізді ұмыттыратын 
есірткі. Марат аға махаббат дегенді жек к�ретін адамша 
зілденді.

– Махаббаттың ережесі жоқ. Оны жүрек шешеді, 
– деп жаттандылау с�зімді сенімсіз дауыспен айттым.

– Оның да жақсы к�ргенін қалап тұрасың, ал ол 
сені жақсы к�рмесе ше? Сонда ол махаббат болудан 
қала ма? Содан кейін жүресің �міріңнің быт-шыты 
шығып. Қызусыз, жылусыз, сезімсіз бір тіршілік 
кешіп. Махаббат дегенді қорғау керек. �йтпесе �ліп 
қалады. Осы сен қалай ойлайсың, әлемнің тұңғыш 
қызы мен тұңғыш ұлында махаббат болды ма? Бетіме 
оқыстан сынай қарады.

Марат ағаның сұрақтарына жауап беретіндей 
деңгейде емес едім. Үндемей тұрмын. 

– Бара бер! – деді түр-тұрпатыма онша к�ңілі 
толмай.

«Гүлнәз» газеттің екі н�міріне жарияланды. Бес-
алты с�йлемді �згертіп, үш-т�рт жерге ой қосқан-
нан кейін �ңі кіріп, шырайланып кеткені сондай, 
әңгімем с�йлеп тұрғандай әсер қалдырды. %зімнің 
қабырғаларымның арасынан қанат шығып, қалықтап 
кеттім. Марат ағам жазуымның к�термешісі, к�мек-
шісі болыпты. Бұл жолы алдына еркіндеу кірдім. 
Қызулау екен. Аудандағы мықты асаба. Тараздықтар да 
осы кісіге қолқа салғыш. Сондай жиын-тойдан келген 
беті ғой деймін.

– Жарайсың бала. Түріңе қарап ш�п пен ш�ңгенің 
айналасындағылардан ұзамайтын біреу ғой деп 
жүрсем, аспаннан жауған нұрдың тамуын сезетін 
жаның сергек екен, – деді. 

– Рақмет, аға! – дедім шын ықыластана. �кем 
арақ ішетіндіктен, б�лмедегі иіске тыжырынып 
қалғанымды сездіріп қойдым.

– %зіңе, жазуға адал бол! «Гүлнәзды» бүкіл аудан 
халқы оқиды. Кеше перзентханадан шыққан бір-екі 
сәбиге Гүлнәз деген есім бергеннің куәсі болдым, 
Арақты жек к�ргенің де дұрыс. Бірақ бұл кез келген 
ауруға қарсы қолданатын әмбебап дәрі ғой. Миыңды 
тынықтырады, жүрегіңді жайландырады, ұйқыңды 
тыныштандырады. Ең жақсысы энергетикалық канал-
дар мен астралды қабаттарға шығуға жол ашады, менің 
�згелерге ұқсамай жазатынымның сыры да осында. 
Марат ағам тағдырының �згелерден артық жерін 
тапқандай қойқаңдап кетті. Толқыны тауға ұқсаған 
теңіздей болып шалқыды. Саңқылдап �лең оқыды. 
Буырқанып саясатты айтты. Осыдан кейін аға, ініге, 
ұстаз – шәкіртке айналдық.

Мен келер жылы оқуға түсіп, Алматыға аттандым. 
Оқуды бітіріп, қалада қалдық. Ауылға жолым түсіп, 
бара қалсам Марат ағаны сұраймын. Ешкім ж�ндемді 
жауап бермейді. Соңғы кездері араққа салынып, газет-
тен кетіп қалыпты. «Құмда пәленшенің қойын бағып 
жүр» деген ғана сыбыс естимін. Ондайда ақылым ай-
ран болады. �ріптестері сыртынан жұдырық к�рсетіп, 
бірақ ойларын қағазға түсіруге қорқатын кезде Марат 
ағам облыстық газетке «Халық несібесімен жегендер 
ұшынады» деген мақала жазған. Бұл бұжыр сары, са-
бын жаққан терідей жылп-жылп еткен аудандағы мей-
манасы тасып жүрген үлкен басшылардың біріне үлкен 
соққы болыпты. Ақиқаттың форматы бұзылған кезең 
емес пе, айла-шарғысын асырып, сират к�пірінен 
�ткендей, үстіне шаң қондырмай, қайтадан кеуіп-
пісіп шыға келіпті де, енді Марат ағаға тісін шын-
дап қайрапты. Аудан к�лемінде еш жерге жұмысқа 
алдырмапты. Талантты адамның тауаны осылай 
шағылыпты. Ішіндегі оты дертке айналыпты. Марат 
ағаны �згелермен салыстырамын. Миы мен қаламы 
сақылдап істеп тұрған адамның жоғалып кетуі мүмкін 
бе? Не іздеді, іздегенін таба алмады ма? Жаны неге 
қиналды? Айналасын �згерткісі келіп, оны �зге лерге 
түсіндіре алмағандықтан ба? Күші неге жетпей қалды? 
Нәзік жаны нені к�тере алмай тарық ты екен деген 
сұрақтарды арқалап Алматыға қайтатынмын. 

Арыстай арындап жүрген адамның тіленшілік 
тұрмысқа түскеніне жүрек сенбеді. Шынымен мені 
құшақтамақ болған Марат аға, Сізсіз бе?

Адамдардың жүрегі алыстағанда олар айғайлайды, 
жақындағанда сыбырлайды деуші едіңіз ғой. Адамдар-
дан алыстап кеткеніңіз не? 

Қап-қара түнекті сейілткісі келген сәуле 
к�з шағылыстырады. Біздің ауылдың 
аспанында Ай жасырынғанымен, жасан-

ды сәуле жарық шашады. Жарық жылдамдығына 
ілесе алмайтын жынды к�белектер мен шіркейлер 
бағананы айналып, шарқ ұрады. 

– Біріміздің тағдырымыз жынды к�белекке, 
біріміздің тағдырымыз кішкентай шіркейге ұқсай-
ды. Менің к�белекке ұқсағым келмейді, – деп 
күрсінді ол. 

– Шіркейге кімнің ұқсағысы келеді дейсің? 
Мұңлы жымиып: 
– Сен құмыраға отырғызылған жабайы гүлге 

ұқсайсың, – деді. 
– Аппақ құсқа айналып, аспанға ұшып кеткім 

келеді, – деп қиялыма ерік бердім. 
– Аппақ к�гершін жабайы гүлді сабағынан 

аялай үзіп, гүлді тұмсығымен тістеп, аспанда ұшып 
жүреді, – деп қиялыма қанат бітірді. 

– �ттең, к�белектің құс ұшатын биікке 
к�теріле алмай, қанаты талады.

– К�белекті аяймын. Қызыл-ала қанатты к�бе-
лекті ұстай алмағаныма ызаланып, шалқан гүліне 
қонатын ақ, сары к�белектерді сыпыртқымен 
ұрып, табиғаттанудың парақтарын толтырдым. 

Ол мұңлы жымиып: 
– Еркек пен әйелдің қарым-қатынасы гүл мен 

к�белектің қарым-қатынасын қайталайды. Сен 
биік үйлердің терезесінен к�рінетін қызыл гүлге 
к�белек қонғанын к�рдің бе? – деп бетіме сұраулы 
жүзбен қарады. 

– Даланың жабайы әрі табиғи сұлулығын 
жасандылықпен салыстыру – ақымақтық, – дедім. 

 – %з тәнін құмар ойынына тіккен жез�кше 
мен к�белектің ортақ ұқсастығы: олар �мірмен 
емес, ажалмен ойнайды, – деген ол әңгімесін 
кілт үзіп: – Қара мысықты к�рдің бе? – деп үрке 
қарады. 

– Қара мысық?
– Алдымызды кесіп �ткен үлкен қара мысықты 

шынымен к�рмедің бе?

қыздарды шақырып қоямыз, бірақ ұлдарға ауыз 
тиюге де рұқсат жоқ. 

– Менің пәтір нанымды тағы да ұрлап 
алғансыңдар ма? – дейді Құрбақа-Диас. 

– Сенің апаңнан басқа ешкімнің апасы пәтір 
нан пісірмей ме? – деген әдеттегі жауабымызды 
қайталаймыз. 

– Кеше апам тандырда нанын ұмытып кетіп, 
күйдіріп алған. Тандыр нанымды танып тұрмын. 
Нанымды беріңдер, ұрылар – деп кіжінеді 
Маймыл-Құрмаш. 

– Біздің апам да ұмытшақ, ол да кеше нанды 
күйдіріп алған, – деймін мен. 

Жетінші сыныпта ұлдардан нан ұрламайтын 
болдық, тіпті үйден әкелген нанды олардан 
 жасырып жейтінбіз. Нан ұрлап жеуді қойғаннан 
бастап, Айк�ркем менен алыстай бастады. Бір 
күні достығымызға сызат түсетінін сезсем де, оны 
жоғалтудан қорқатын едім. Бәлкім, ол емес, мен 
одан алыстай бастаған шығармын. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы дағ-
дарыс кезеңінде де Айк�ркем мектепке қызылды-
жасылды қымбат киім киіп, сәнденіп келетін. 
Күнде шешемнің құрбысы тігіп берген қара юбка 
мен ақ кофтаны киюден жалыққан мен оған 
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Аяқталар жылдың хакім Абайдың 175 жыл-
дығына арналғанын есті ел естіп, ұлылықтың 
алдында тағзым етіскен. �уелі әлемді �з ұлтына 
танытқысы келген реформаторды әлем таныған 
сәулелі сәттің қуанышын бірге к�теріскен. 

Бүкіл қазақ бұқарасының тілек-мүддесін жыр 
еткен Абай басындағы дәуренін текке к�шірмеді, 
артынан �шпес із қалдырды. Жазба әдебиетте, тұтас 
мәдениетте, композитор ретінде білім шырақты, 
философиялық шуақты жадынан жырақтатып, 
жанынан �шірмеді. Аудармашылығы мен саяси 
қайраткерлігі және бар. Даралығын даналыққа 
жеткізді. Даналығын жұртына қызмет қылуға 
жұмсап, ақ пейіл борыштар етті. Ұлы деген с�зді 
тек жүргеннің тегіне, ныспысына, лақабына тіркей 
салар қазақ жоқ. Абай ұлы болса ұлықтықтан емес, 
ұлтына сіңірген еңбегінен ұлы болды. Қара с�з 
қазақтың қай қара шаңырағында айтылмай қалар 
еді, қазыналы қарты бар үй бала тәрбиесінде «Абай 
үлгісін» ұмыт қалдырған емес. Адамзатқа ортақ 
ғылымда ғибрат барын ұғындырған Абай �сиеті 
айнымас темірқазық есебінде. Ұрпақ алмасқан 
сайын, ұлағаты кемшін тартпаған кең жүректен 
шыққан с�з жүректерге жетуін ата мен бала 
арасындағы сабақтастықтай сақтап, жалғастырып 
келеді. Басынан қилы заман �ткеріп, дәуірден 
дүрелі дүрмек к�рген қазақ халқының әр буыны, әр 
ұрпағы Абайдың �н бойынан достық, тілеулестік, 
жанашырлық, жолбасшылық, ақсақалдықты тап-
ты. Олар оны іздеді, мейірлі әрі мағыналы с�зі 
арқылы тіршіліктеріне мән берді, мән тапты. Ақын 
с�зін жетесіне түйіп �скен жас буын ғұмырлық 
жолында, тұлғалық қалыптасудың бел-белесінде 
адамдықты жақтайтын асыл с�зін �зіндік �рнек-
пен пайдаланды. Саясат, ғылым, мейлі  музыка 
болар, жанға азық, дәтке қуат болар �мірдің сан са-
ласына қатысты кәсіп пен тіршілік, нәсіпке ортақ 
тұғырды Абайдан табуға болатынын аталарымыз 
қалай білген болса, әке мен бала, немере буын 
 солай сана түйсікпен сезініп жүрміз. 

«Абай үлгісі», «Абай �сиеті» «Абайдың  насихат 

бір қызылмен белгіленген қуанышты күн, 10 тамыз 
«Абай күні» бекітілгені бар Алашқа ортақ қуаныш 
болса, Абайдай перзентті қазаққа сыйлаған ұлы 
�лке Семейде Абайдың атын, затын әйгілейтін, 
болмысын к�рсететін келісті істер атқарылғандығы 
к�ңілге мәңгілік қуаныш күмбезін орнатты. Сол 
секілді тарихи теңдігін, тәуелсіз мемлекет тари-
хында қайта жаңғыртқан Түркістанда, Қаратау 
саясындағы Кентауда да Абай ескерткіштері бой 
к�терді. �лемнің �зге елдеріне сапарда жүріп те 
Абай Құнанбайұлының есімі берілген к�шелер мен 
ақын құрметіне қойылған ескерткіштерге арнайы 
ат басын бұрып, тарихтан тағылым іздеуді, �ткенге 
тағзым етуді мұрат тұтқан едік. 

Абай туралы Байтұрсынов, �уезовтер ба-
стап, қалам ұстаған талай жазарман қауым ой 
толғады, әлі қаншама талант пен дарынның 
к�кейіне ұя салып, т�гіліп түсер сәтін күткен ту-
ындылар мызғып жатыр. Осы ретте қазақ жаста-
рына «қамшы с�з» боларлық Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Абай аманаты» атты мақаласының 
ауаны б�лек. Елбасының еліне арнаған мәні терең 
һәм мазмұны кең арнауы, үзік-үзік жан сырындай 
болды. Ел тұтқасын ұстаған кемел тұлғаның, Ел 
тарихына қатысты қабылдаған саяси-салмақты 
шешімдерінің үтірі мен нүктесіне «Ұлы ойшылдың, 
оның шығармаларындағы �сиет пен насихаттың» 
ықпалы, тұлғалық талантына, әлемдік деңгейдегі 
саясаткер ретіндегі болмысына бастау болған 
Абай мен бала Нұрсұлтанның танысуы септесіп, 
мақаланың �н бойына қалам құдіретімен қан жү-
гіртіп, жан бітірген. Жалпы халыққа арналып жа-
зыл ған ақжарма, ақтарылған ой мен с�з маржаны. 

Ел жолындағы тағдыршешті кезеңдерде 
Абай �негесін жанына серік етіп, кемеңгер тұлға 
к�регендігін Тәуелсіздіктің тұғырлы жолында 
ұстын ете білген Елбасының «аманатын» қазақ 
баласына, қазақ жастарына жолдаған «келешекке 
хаты» деп қабылдаған ләзім.

Елбасы мақаласымен үндес, қай жағынан 
алсақ та қанаттас жазылған ел Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлының «Абай және ХХI ғасырдағы 
Қазақстан», «Абай – рухани реформатор» атты 
мақалалары кемеңгер Хакімнің ел келешігіне, 
 келер ұрпақ болашағына берерін ұлтқа, ұрпаққа 
тағы бір рет ұғындыруды к�здеген тапсырмаға 
айналды.

Абай ғасырынан озып туды. Бай қасаңыз әлі 
озық келеді. Ел алдында жүрген ерен мықтының 
ғұмырнамалық ғибратына қарасаңыз, Абайдан 
аттап кеткен – ойшылмен ақылда араз, ойда жау 
болған жан баласы жоқ. Кім к�ңілден �ткізіп, 
тіршілігінде қалай жаратса, адамдықтан адастыр-
майтын ақылдың кілті Абайда. Қазақтың қазіргі 
ұлт ретіндегі жаңару идеясының тұғырнамасы 
 тыстан келген тылсым ой емес, Абай к�зқарасынан 
алынған шындық. «Бес дұшпанды» жеңіп, «Бес 
асыл іске» жеткен жұрттанбыз деп айтар күн туса 
игі, жастар ата жолын қуса игі.

�кем Абдіхамит, Нарбай мен Тұрлыбек 
әкелеріміздің айтқандарынан есімде қалғанын 
келешек ұрпақ біліп жүрсін деген оймен жазып 
отырмын. Бабамыздың алған жеті әйелінің 
екеуі Арғын елінен. Біріншісі Сауранбай 
батырдың ұрпағының қызы, ал екіншісі ең кен-
же тоқалы �лпеш анамыз Жанайдар батырдың 
қызы еді. Жанайдар батыр Кенесарының 
Ақмешітті шауып, одан кейін 1845 жылдың 
к�ктемінде Балқаш пен Шуға қарай к�шкенде 
оған ермей, Қызылжыңғылдың бойында Ба-
быр жездесімен бірге қалған. Содан Бабыр 
бидің тілмаштары арқылы патшадан кешірім 
сұрап хат жолдаған. Екі жылдай бой таса-
лап жүріп, патшадан кешірім хат келгеннен 
кейін, 1847 жылдың к�ктемінде Терісаққанға 
к�шкен. Сол кезде Жанайдар �лпеш анамыз-
ды Бабырға тұрмысқа берген екен. �лпеш ана-
мыз ол уақытта балиғат жасына толмаған екен. 
«Ол шалға тұрмысқа шықпаймын» деп қашып 
моланың ішіне тығылып қалады. Содан оны 
тауып алып әкесі Жанайдарға әкелгенде, 
әкесі: «Балам, қолыңды жай батамды берейін: 
Менің балам болсаң к�зіңе жас алма, артыңа 
бұрылып қарама, шал деме, сенің бағың 
Бабырда, Алла жар болсын! �умин» деп 
батасын берген екен. Содан �лпеш анамыз 
т�рт ұл туған: Сарықұлжа, Қоңырқұлжа, 
Құбақұлжа, Аққұлжа. Негізінде, �лпеш 
анамыз Жанайдардың інісі Жаңатайдың 
қызы делінеді. Патша үкіметі Жаңатай 
Кенесарының сарбазы болғаны үшін соттап 
жіберген. Жаңатай абақтыда жатып қайтыс 
болған. �келеріміз Жанайдар батыр інісінің 
жесірін алған дейтін. 

...Қызылорда облысы, Сунақата ауылын-
да тұратын Құрмаш Алтаев атамнан естіген 
әңгіме. Бабыр би мен Торыайғыр дос болыпты. 
Сол Торыайғыр түрмеге қамалып, шыққаннан 
кейін ағасы Шоңға �кпелеп Бағаналы Бабырға 
к�шіп келіпті. Екі-үш жылдай бірге к�шіп-
қонып жүреді. Содан Торыайғыр Бабырға 
келіп: «Менің саған қояр үш сұрағым бар. Соған 
 жауап берші» дейді. Бабыр би шамасы келгенше 
қоятын сұрақтарына жауап беретінін айтады. 
Сонда Торыайғыр: «Бірінші сұрағым: К�лдің 
азғаны қандай болар? Екінші сұрағым: Елдің 
азғаны қандай болар? Үшінші сұрағым: ақылдың 
азғаны қандай болар?» деп сұрапты. Сонда 
Бабыр: «Сен текті Едіге бидің ұрпағы емес пе 
едің!? Мені сынағалы қойып отырсаң, жарайды, 
жауабын тыңда» депті. 

Айдын к�лдің азғаны
Су кетіп ш�л болар,
Тулаған балығы кетіп, 
Шулаған бақасы қалар.
Қалың нуы кетіп, 
Сасыған қоғасы қалар. 

Ағайынның азғаны 
Еліңде бірлік болмас.
Ақыл айтқан ақсақалын 
  тыңдайтын құлақ болмас,
Еркегі ез, қатын без болар.
Еркегі �секшіл, қатыны т�секшіл болар.
Ел азса, ешкі сауар
Есекті ат қып мінер.
Жаманы жақсымын деп айқайлайды. 
Жақсысы қой деуге оған бата алмайды.
Ал ақылдың азғаны... – деп ұзақ отырып 

қалыпты. Сонда Торыайғыр: «Айта бер. Сен не 
айтсаң да �кпелемеймін» депті. Сонда Бабыр: 
«Ақыл азбайды, ақылды тыңдамаған аздырады. 
Ол �з ақылынан басқаны естімейді» деген екен. 

«Еее, онда мен азған екенмін �згені тыңда-
маған. Рұқсат болса, еліме қайтайын» деп 
 То рыай ғыр ризашылығын білдіріп, еліне 
к�шкен екен дейді. 

Мешін жылы қыс қатты болып, біраз мал 
қырылып, жаз жайлауда жатқан Бабыр бидің 
 ауылына Күшілік Айшуақов деген би бастаған 
бір топ кісі келеді. Амандық-саулық сұрасып, 
дәм ішкеннен кейін Күшілік: «Биыл сіздер 
жақта қыс қатты болып, біраз мал шығыны 
болған екен. Қырылған мал саны қанша?» 
 дегенде  Бабыр би: «Еее, қыс қатты болды. 
Шығын да бар, Аллаға шүкір. Қырылғанын айт-
сам, «О» дерсіз, қалғанын айтсам «Е» дерсіз» деп 
екі ауыз с�з жауабын беріпті. 

Бір жылдары қазақ жеріне к�шіп келе жатқан 
орыс казактарының Егор атты бір казагы Есіл 
�зенінің бойында үй тігіп, мал сойып Бабыр 
бидің алдынан шығып: «Маған батаңды бер. 
�йелім бала к�термей жүр» дейді. Сонда Бабыр: 
«Мен Құдай емеспін ғой саған бала беретін. 
Ертең таң намазын Есілдің осы жағасында 
оқимын. Сен әйеліңді арғы жағасына алып кел, 
бірақ жүзі маған қарамасын» депті. Таң намазын 
оқып болған соң, шапанының етегін желпіп 
тұрып кете беріпті. Келесі жылы к�ктемде сол 
Егор: «�йелім босанды, ұл туды. Сенің берген 
ұлың ғой деп, атын Бабыр қойдым» деп той 
жасап, астына ат мінгізген екен. Сол жер кейін 
«отделение Бабровка» болған екен деп әкем 
айтып отыратын. 

Қожабай ақын мен Құлтуманың айтысында:
Кешегі Бабыр, Шегір нашар баққан,
Жетімді жинап алып жылап жатқан, 
Сақилық бақилықпен бірге келіп, 
Үш жүздің кедейлері мұны тапқан, – 

 деген жолдарда Бабыр бидің халықтың жетім, 
мұқтаж адамдарына әрқашан қамқор болғанын 
сипаттаған. 

Мұхаметжан МЫРЗАБЕКОВ
Қарағанды облысы
Ұлытау ауданы

Бүгінгі таңда театр труппа сындағы 
жас актерлердің  ше берліктері 
мен ізденімпаз дығы театр ма-

мандары  тарапынан жоғары бағаланып 
жүргенін айта кеткен ж�н. Ғ.Мүсірепов 
атындағы академиялық балалар мен 
жас�спірімдер театрының сахнасынан 
2013  жылдан бас тап �нер к�рсетіп келе 
жатқан актердің бірі – Халықаралық және 
республикалық театр фестивальдерінің ла-
уреаты  Ербол Идрисов. Ол к�пшілік жұртқа 
телесериал дар мен к�ркем фильм дер 
арқылы таныс. %міршең  жобалар актердің 
шеберлігін арттырып, кәсіби жолда �сіп-
жетілуіне себепші болған.  Ербол актерлік 
 жолын Б.Омаров атындағы «Жас  сахна» 
 театрында бастаған. Ж.Елебеков атындағы 
Республикалық эстрада-цирк колледжін 
2006 жылы тамамдап, 2010 жылға дейін 
аталмыш театр сахнасында �нер к�рсетіп, 
Р.Мұқанованың «Музасында» бала 
Мұқағали, Д.Исабековтің «Актрисасында» 
Ерлен 2, Ш.Айтматовтың «Жәмиләсында» 
Сейіт р�лдерімен шығармашылығын 
шыңдай түсті. Б.Омаровтың сахналауы-
мен к�рерменге жол тартқан спектакль-
дерде ойнаған ол майталман режиссердің 
жұмыс істеу тәсілін үйрене отырып, маман 
ретінде �се түсті. Осы �нер ұжымында 
жұмыс істей жүріп, Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық �нер академиясының «драма 
актері» мамандығы бойынша жоғары білім 
алды. Араға үш жыл салып Ғ.Мүсірепов 
 театрына қызметке келген жас маман 
Г.Хугаевтың «Қара шекпенінде» Қортық, 
А.Пушкиннің «Шығыс сазы» ертегісінде 
Саудагер,  Д.Исабековтың «Құстар 
фестивалінде» Балапан, М.Мақатаевтың 
«Райымбегінде» Жоңғар басшысы, 
М.Горкийдің «Шыңырауында» Актер, 
М.Ладоның «Адамзат» драмасында Таймас 
р�лдерімен к�рерменнің жүрегінен орын 
ала білді. 

Бұл �нер ошағында ізденімпаз жастар 
�те к�п. Шығармашылық �су жолын-
да пікірлестердің шоғырланған орта-
сы болып тұр. Аталмыш театр ішінен 
құрылған «EGO» театр зертханасының 
да жұмысы зор. Ерлан Кәрібевтің режис-
сурасымен «Ол» моноспектаклін сах-
налауы с�зімізге дәлел. Сонымен қатар 
осы ұжым 2016 жылдың маусым айын-
да к�пшілік к�рерменге М.Горькийдің 
«На дне» пьесасы желісімен «Шыңырау» 
атты қойылым сахналады. Спектакльдің 

Бөкенбайұлы Бабыр 1770 жылы дүниеге келіп, 1864 жылы 94 жасында дүниеден озған. 
Денесі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи мавзолейіне жерленгені №21 құлпытаста 
жазылған. Ол кісіден тараған ұрпақ қазір 150 шаңыраққа жетті. Қазақстанға аты 
мәшһүр Баубек Бұлқышев, Камал Смайылов, қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш, кешегі 
фин соғысынан бастап Сталиннің тапсырмасымен Берлинді 1942 жылы бомбалаған 15 
ұшқыштың бірі Серікбай Асатов та осы Бабыр бидің ұрпағы. Бағаналы Найманның төрт 
босағасының бірі де осы Бабыр би болған. Ел аузында әулиелігімен есте қалған. 

Театр орта жастағы адамдар үшін рухани демалыс орны  болып 
көрінуі мүмкін, ал жас жеткіншектер үшін алдағы ғұмырларына ада-
стырмас бағыт, ойлау жүйесіне қозғау салар рухани орда. Осы орайда 
ең ауыр жүк еліміздегі балалар мен жасөспірімдерге арналған театр 
ұжымдарына артылары сөзсіз. Әсіресе жаһандану дәуірі саналатын 
бүгінгі қоғамда балалардың қатыгез, өз бетімен бейсаналылыққа 
ауысып, заманауи техникаларды шектен тыс қолдану арқылы тіпті 
ойланғысы да келмейтін жасөспірімге айналып бара жатқаны  
алаңдатарлық дүние. Осы мәселелермен күресу жолында студент 
жастарға ғана емес, өтпелі кезеңдегі бағытын анықтай алмай жүрген 
жасөспірімдерге арналған қойылымдарымен танымал, 70 жылға жуық 
ұлт мәдениеті үшін қызмет атқарып келе жатқан айтулы мәдениет 
ошағаның бірі  Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
Балалар мен жасөспірімдер театрын ауыз толтырып айтуға болады. 

Өнерлінің өрісі һәм өресі кең болар. За-
манынан оза туып, дархан даладан өзімен 
ойы орамды келер, пайым мен парасатта 
кең құлаш пікірлес болар, ілім-білім жиғаны 
шамалас дос-жар таппаған Шыңғыстаудың 
шерлі перзенті.
Бала болмысындағы бітімі бөлек ойлылық, 
пенделікке бейіл бере қоймаған періште 
көңіліндегі кіршіксіз тазалық, ақыл-қалтаның 
тереңдігі. Құнанбайдың кемел өре, дала 
философиясын бойына сіңірген даналығы 
Абайды туған жұртының шегінен асырып, 
адамзаттың жетелі ұлы етті. Елім деп езілген 
еді, жұртым деп жүдеген талай. 

Амалбек 
:МІРТАЙ

ТҮРКІСТАН

пен нұрлы нұсқауы» қашан да, қай кезде де 
әр қазаққа ілім мен ілтипат шуағын т�кті. Ал 
данышпанның дара жолын әлем әдебиеті мен 
мәдениеті мойындап, жақын таныс болуға кірісіп 
кеткелі ел жаңарды. Тұсында  Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен Абай Құнан-
байұлының алғашқы 150 жылдық  мерейтойын 
ЮНЕСКО к�лемінде жұмыла тойлаған едік. 

Абай парасаты арқылы әлемді, пайымы һәм 
 танымы арқылы қазақ пен адамзатқа ортақ әдебиетті 
ерек сезініп, б�лек қабылдаған, сол арқылы �зінің 
нұрлы ақыл, шуағын қазағының тіл білімінің 
одан әрі жетілуіне жұмсаған ата тағылымын 
к�рген мен Хакімге деген сүйіспеншілікке толы 
құрметтің үкілі жібін қайта жалғауға бел будым. 
Қара шаңырақ ҚазҰУ қабырғасында, студент бола 
жүріп ақын шығармашылығын қазақ жастарына, 
оның ішінде әлеуметтік желідегі қазақтілді орта-
ны Абай туындыларымен толықтыруды мақсат 
етіп «Абай Құнанбайұлы» парақшасын құрдық. 
Қазір бұл желілік парақшаның оқырмандары 300 
мыңға таяу. �у бастағы мақсатынан айнымаған 
парақша арқылы, ой мен с�зге тоқтаған ділмар 
жастар ортасын қалыптастырып келеміз. Абай 
хикметін ұғынған, идеялық сабақтастықты үлгі 
еткен мыңнан астам қала тұрғындарын жинап, 
Асқаралы-Аспантаулы �нер ордасы Алматы-
да Абайдың 170 жылдығын атап �ткен едік. Ол 
да ел есінде. Міне, аттай бес жылдан соң тұтас 
Тұран, Түркістан облысының жастарының басын 
қосып, Ұлы ойшылдың 175 жылдық мерейтойын 
жалаң үгіт, жалған насихаттан ада атап �ту нәсіп 
болды. Ел Президенті айтқандай, ысырапшыл, 
даңғазалық дүбірге жол берілген жоқ. Жаһандық 
індетпен іргелес келген ақынның ұлағатты  тойын, 
ұрпағы һәм мұрагері ретінде саналы, сапалы етіп 
ұйымдастыруға бел буған біз, қазақ жастары оның 
қадірін тек шығармаларын ұмытпай, ұтымды 
дәріптеу арқылы арттыратынымызды және бір 
ұғындық.

Биыл еліміздің мерекелік күнтізбесінде тағы 
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қоюшы режиссері Ғ.Мүсірепов атындағы 
Мемлекеттік академиялық балалар 
мен жас�спірімдер театрының актері, 
Халықаралық театр фестивалінің лауреа-
ты Данияр Базарқұлов. Режиссер ретінде 
сахналаған алғашқы дебюттік жұмысы 
кәсіби мамандар тарапынан оң бағаға ие 
болды. Спектакльге дайындық барысында 
театр сыншыларымен бірлесе репетиция 
жасап, алғашқы жұмысын елордалық 
к�рерменге к�рсеткен режиссер еңбегін 

алғашқы болып �.Сығай атындағы 
25-ші республикалық драма  театрлар 
фестивалінде «режиссерлік дебют» 
 номинациясын алды. Психологиялық 
терең ойларға к�з жүгіртетін пьесаны 
аударған – Е.Оспанов. Спектакльдің 
кеңіс тіктегі орынды шешім  табуы Нұржан 
Сәменовтың сценографиясымен байланы-
сты. Тырмысып жоғары созылған қолдар 
режиссер мен суретшінің орынды тапқан 
шешімдері қойылым идея сын ашып тұр. 
Хореограф Зарина Айшуақова қойған 
билердің  темпо-ритмы мен мазмұны әрбір 
бейненің мінезі мен болмыс, табиғатын 
ашуда орынды қойылған. Ал осын-
дай бидің тууына Динара �бікееваның 
ұсынған музыкасы себеп болған секілді.

�деби нұсқаға аздаған �згерістер 
енгізген жас режиссер пьесадағы бірнеше 
кейіпкерді қысқартқанымен оқиғалар 
желісін �згертпеген.  Спектакльдегі 
 басты кейіпкерлердің бірі – актер  Ербол 
 Идрисов. Ерекше кәсіби шеберлігімен 
к�зге түсіп жүрген сахнагердің бұл бейнесі 
�згелерінен мүлдем б�лек сарын, жаңа 
образ. Сахнадан жарқырап жұлдыз болып 
жанған Актер бүгінгі жағдайына қатты 

қиналады. Түсіп кеткен шыңыраудан 
шығар жолды іздеуге ішкі күш-жігерінің 
әлсіздігі мүмкіндік бермейді. %мірін 
құрдымға жіберіп, ішкілікке салынған 
оның Гамлеттің монологынан үзінділер 
оқу арқылы �зінің де қалу мен кетуін ой-
ланып жүргенін байқаймыз. Спектакльдің 
темпоритмін түсірмей ойнай білу актер-
лерден шеберлікті талап ететіні анық. 
Осындай күш жігерді жұмсай отырып, 
спектакльдің жоғары деңгейде �туіне 
себеп Ерлан сомдаған бейне деп айта 
аламыз. Актерлік ансамбльдегі Ұлан 
Болатбек, Олжас Сақ, Асан Мәжиттер 
сомдаған бейнемен байланысы бар. Ре-
жиссер кейіпкерінің мінезін сыртқы 
бейнесі  арқылы шешуді  назардан 
тыс қалдырмаған. Актердің үстіндегі 
қара киім оның ішкі әлемінің сипа-
тын к�рсететіндей. Орындаушы �з 
кейіпкерінің ішкілікке салынған, жігерсіз 
адам екенін к�рсетуге мән берген. Жеңі 
мен балағы қысқа костюм шалбардың 
ішінен мәйкішең жүргені басқа киімнің 
жоқтығынан емес,  шығармашылық 
жалаңаш күйге  түскенінің  дәлелі . 
Е.Идрисовтың актері қаңғыбас емес, 

соның р�лін ойнап жүрген сахнагер. 
Себебі ол шабыты келгенде монолог та, 
�лең де оқып кетеді. Бұл оның кәсіби 
мүмкіндіктерінің жоғары екендігінің 
дәлелі. 

К�рермен к�ңілінен шығып, үлкен 
сұранысқа ие болған осындай аудар-
ма пьесалардың бірі Түркияның Конья 
қаласында �ткен «Мың тыныс – бір 
дауыс»  атты Түркітілдес театрлардың 
ХІ халықаралық фестивалінде «Ең үздік 
спектакль» жүлдесін жеңіп алған «Қара 
шекпен». �лемнің бірнеше елінде театр 
сахнасына жол тартқан бұл туындыдағы 
айтар ой біздің қоғамымызға ғана тән 
құбылыс емес .  Барша адамзаттың 
ортақ мәселесі. Тіршілік үшін күрес, 
жақыныңа деген адалдық, сенім және 
үміт.  Қойылым режиссері А.Маемиров 
шығармадағы саны оннан асып жығы-
латын аллегориялық кейіпкерлерді сом-
дайтын актерлерді таңдауда қателеспеген. 
Мәселен, спектакльдегі басты кейіпкерлер 
бейнелерін сомдайтын Шопан – �.Есжан 
(екінші құрамда Бейбіт Камаранов), 
Бебе – М.�жібеков (екінші құрамда Ер-
бол Садырбаев), К�кжал – �.Иманғали 

(екінші құрамда Еділ Рамазанов), Қуқар – 
Б.Тушаев (екінші құрамда Ерлан Кәрібаев) 
және Кико – Ұ.Болатбек (екінші құрамда 
 Дархан Манақов) екі актерлік құрам да �те 
сәтті таңдалған. Одан �зге кейіпкерлердің 
бейнесін ашуда бір құрамда басымдық 
болып отырды. Мәселен, К�кшулан 
қасқыр р�лінде – Жанар Мақашеваның, 
Қ о с ү р е й  –  Л и д и я  К ә д е н о в а н ы ң , 
Қортық – Ербол Идрисовтың, Сылаң – 
Гүлбахрам Байбосынованың ойындары 
кәсіби тұрғыда екінші құрам актерлеріне 
қарағанда бір саты жоғары болды. Иә, 
қандай да бір р�лді шығару үшін  актерге 
ізденістен б�лек естен кетпес �мір 
сабақтары немесе үлкен еңбекпен келген 
тәжірибе к�мектесері анық.  Ғұмырындағы 
сан түрлі оқиғалардан сабақ алып, алдағы 
�мірінде ескерердей жадына тоқымаса, 
актер үшін ол қасірет. К�п жағдайда те-
атр мамандары тарапынан елен қалып 
жататын, дегенмен, спектакльде атқарар 
жүгі салмақты бейнелер болады. Сондай 
бір образ деп Е.Идрисовтың Қортығын 
айтамыз. К�зінде қара к�зілдірігі бар 
к�ртышқанды басқалар к�зіне ілмейді. 
Күштіден таяқ жеп, әлсізге күшін к�р-
сетіп жүрген бұл орман тұрғыны к�рер-
мен санасына ой салар бейне. Ол үлкен 
мекемедегі ешкім к�зіне ілмесе де 
барлығынан хабардар қызметкер сияқты. 
К�зілдірігінің ақ және қара әйнектен 
жасалуы с�зімізге дәлел. Маңызды 
мәселелер мен оқиғалар орын алғанда 
ақ әйнекпен барлығын бақылап тұрған 
к�ртышқанның жымысқы іс-әрекетін 
Е.Идрисов ақырын қимыл мен байыпты 
к�зқарас арқылы жеткізе білді. 

Б ұ л  қ о й ы л ы м д а ғ ы  к е й і п к е р л е р 
бейнесін әркім әрқалай түсінуі мүмкін. 
Себебі, қалай десек те, жиған біліміміз 
бен �мірлік к�зқарасымыз сантүрлі. 
Қойылым да барлық к�рерменге бір 
нәрсені ғана түсіндіруді мақсат етпейді. 
Театрдың мақсаты әр адам қойылымнан 
�з бойындағы қасиетін кезіктіруіне, ой-
лануына түрткі болу.  Сол мақсат орын-
далса, қойылымның кілті табылды деген 
с�з.  Ой қорытуға септігін тигізген бұл 
спектакльдің репертуардағы ғұмыры ұзақ, 
ал қозғаған тақырыбы мәңгілік боларына 
кәміл сенеміз. 

Айжан АХМЕТ,
театртанушы

ӨНЕР
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ANA TILI

Облыс басшысы орталыққа қызмет алуға кел-
ген тұрғындармен тілдесіп, қызмет к�рсетуші 
мамандармен әңгімелесті. Мәселен, Ерлан 
Тоқтабек пен Сымбат Мұқаш мұнда жас маман 
ретінде келген. Екеуі де жоғары оқу орнын 
бітіргеннен кейін алғашқы еңбек жолын осы 
орталықтан бастағандарын айтты.

Облыс басшысы құрылысы кешеуілдеп 
жатқан спорт комплексін де аралап к�ріп, 
мердігер компания басшысына бірнеше 
кемшіліктерді қолымен шұқып к�рсетіп, 
пайдалануға берілгенше түзетуді қатаң тап-
сырды.

– Сіз спорт комплексін тапсыру мерзімінен 
кешіктіңіз, енді асығыстық жасамаңыз. Мен 

к�рсеткен кемшіліктерді түзету қажет. Мұндай 
спорт кешені ауданда тұңғыш рет ашылғалы 
отыр. Халыққа сапалы ғимарат берейік. Мен 
�зім келіп ашып, �зім қабылдап аламын.

Мердігер құрылыс компаниясының бас-
шысы С.Құсайынов аталған кемшіліктерді 
түзетуге облыс басшысы мен халық алдында 
уәде етті. Уәдені орындар деп сенеміз.

Жаңа үйдің кілтін салтанатты жағдайда 
табыстаған облыс әкімі осы шараның ашылуы-
на арнайы барған БАҚ �кілдеріне сұхбат беріп, 
Райымбек ауданын дамытуға жасалып жатқан 
мемлекеттік қолдаулар және алдағы уақытқа 
жоспарланған жұмыстар туралы қысқаша 
айтып берді. Облыс басшысының с�зіне 
қарағанда,болашақта ауданға газ құбыры 
тартылып, су қоймасы салыну  жоспарлануда 
екен. Сонымен қатар келесі жылы ақиық 
ақын М.Мақатаевтың 90 жылдығына орай 
ақынның ескерткіші орнатылмақ. Сол 
сияқты ауданның бұрынғы басшысы Жолан 
Омаровтың еңбегін де еске алып, болашақта 
ардақты азаматтың еңбегі есте қалатындай 
шаралар атқарылатынын айтты.

%з кезегінде БАҚ-на сұхбат берген 
 Райымбек ауданының әкімі Нұржан Кеңесұлы 
да атқарылып жатқан жұмыстар мен болашақта 
істелінетін істерге тоқталды.

– Биылғы жылдың �зінде құрылыс 
жұмыстарына 8 миллиард теңге қаржы  б�лінді. 

Соның 3 миллиард теңгесі – «Жұмыспен 
қамту жол картасы» арқылы б�лінген. Аудан-
да жаңа жұмыс орындары ашылып, жастар 
туған �лкесіне қайта оралып жатыр. Келесі 
жылы тәулігіне 250 адам қабылдайтын, 
жобалық құны 2,8 миллиард теңгелік ем-
хана салына бастайды. Аудандық аурухана 
ғимараты күрделі ж�ндеуден �ткізіледі. 
Суару жүйелерін ретке келтіреміз. Ауданда 
36 000 гектар суармалы жер болса, бүгінде 
соның 16 000  гектар жері ғана пайдаланы-
луда. Болашақта осы суармалы жерлердің 
к�лемін арттыруымыз қажет. Ірі инвесторлар 
осы �ңірде ауылшаруашылығының бірнеше 
саласы бойынша кәсіптерін дамытуға ниет 
білдіруде. Келген инвесторларға қолайлы 
жағдай жасаймыз. Ауданымыз табиғаты 
тұнып тұрған, туризмді дамытуға қолайлы 
�ңір. Болашақта экотуризмді дамытуға 
 жобаларды қаржыландырамыз. Жыл басы-
нан бері жұмыссыздыққа 600 адамнан �тініш 
түссе, соның 426 жұмыспен қамтылды. Со-
нымен қатар ауданда әлі де дәрігер, кейбір 
пән мұғалімдері, ветеринар және техникалық 
мамандар жетіспейді. Осы мамандар келсе, 
оларға жұмыс беріліп, әлеуметтік жағдайлары 
жасалады.

Б а й қ а у ы м ы з ш а ,  е л д і ң  ә л е у м е т т і к 
жағдайы дұрысталып қалған.  Елімізде 
ауылшаруашылығы экономиканың дамы-
тушы күші болып саналатыны белгілі. Бұл 
тұрғыдан келгенде Райымбек ауданын-
да ауылшаруашылығы саласы екі жылда 
даму үрдісінде екенін  байқадық. Нақты 
деректерге жүгінсек,  2020 жылдың 10 
айын да ауылшаруашылығы �німдерінің 
к�лемі 25 миллиард 362 миллионды құрап, 
жоспарланған меженің 99,8 пайызы орын-
далыпты. Бұл к�рсеткіш жыл аяғына дейін 
жүз пайыздан асып орындалатынын айтты, 
аудандық ауылшаруашылығы б�лімінің бас-
шысы Нұрлан Оралқұлов.

–  2019 жылмен салыстырғанда мал 
басының �сімі байқалады. Мәселен, ірі 

қара мал 55 343-тен 65 594-ке, 37 235-тен 
43 033-ке, қой-ешкі, 254885-тен 271 974-
ке, құс 39 100-ден 41 994-ке к�бейген. Тірі 
салмақтағы ет жоспары – 18 000 тоннаға, 
сауылған сиыр сүті жоспары-31 000 тоннаға, 
жиналған жұмыртқы жоспары – 5 миллион 
656 мың данаға орындалған. Дәнді дақылдан 
– 23 321 тонна �нім жиналды. 2020 жылы 
қаңтар-қазан айлары аралығында аудан 
 шаруа қожалықтары 67,7 млн теңгеге 14 
бірлік (трактор – 4 бірлік, агрегаттар – 10 
бірлік) ауылшаруашылығы техникалары 
алынды. Оның ішінде, лизинг арқылы 23,5 
млн теңгеге, �з қаражаттары есебінен 44,2 
млн теңгеге ауылшаруашылығы техника-
ларын алды. Жалпы алынған техникаларға 
кеткен қаражат м�лшері – 145 млн теңгені 
құрады.

Жалпы іссапар барысында аудан халқы-
ның еңсесі к�теріліп қалғанын, болашаққа 
деген сенімдерін байқадық. Ал сенім бар жерде 
алар асулар биік болары анық.

Сенім туғызған серпіліс
Жалпы аудан орталығында 111 тұрғын үй 

салынып жатса, солардың 83-нің 1,2 кезең 
бойынша құрылысы аяқталып, бұрын 20 үй 
пайдалануға беріліпті. Ал бұл жолы 33 тұрғын 
үй мен бірнеше әлеуметтік, әкімшілік нысан-
дар пайдалануға берілді.

Салтанатты шараны ашқан облыс басшы-
сы Амандық Ғаббасұлы �зінің құттықтау с�зін 
т�мендегіше жеткізді.

 – Шекараның шебінде, облыстың 
шетінде қайта шаңырақ к�терген Райым-
бек ауданының жаңарып, к�ркейіп келе 

жатқаны к�ңіл қуантады. Елбасы Нұрсұлтан 
�бішұлы Жарлығымен қайта құрылғаннан 
бері аудандағы халық саны �сіп, 40 мыңнан 
асты. Соның ішінде 2 мыңнан аса адам туған 
жеріне қайта оралған. Ауданның дамуы-
на, инфрақұрылымын қалпына келтіруге 
республикалық және облыстық бюджеттен 
17,9 миллиард теңге қаржы жұмсалды.  Жол-
дары жасалып, к�шелеріне асфальт т�селіп, 
жарық шамдары орнатылып, су құбырлары 
тартылып, жаңа ғимараттар салынды. Басқа 
да игілікті істер жасалуда. Соның ішінде, 
бірінші кезекте, ауданға жұмыс істеуге кел-
ген қызметкерлерді баспанамен қамтамасыз 
ету мәселесін шешіп келеміз. Бүгін, міне, 33 
тұрғын үйді қолдануға беріп отырмыз. Қоныс-
тарыңыз құтты болсын! – деді А.Баталов.

%з кезегінде баспаналы болған тұрғындар 
атынан аудандық дене шынықтыру және 
спорт б�лімінің басшысы Талғат Ақылов пен 
аудандық аурухананың эпиде миолог-дәрігері 
Құралай Бұқарбаева ризашы лықтарын 
білдірсе, аудандық ақсақалдар алқасы атынан 
Медетхан Абиров бата берді.

    Жаңа қоныс иелерінің бірі, 20 жыл-
дан бері бір перзентке зар болып, жуырда 
нәрестелі болған Қуаныш Абаевтар отбасы 
кішкентай Нұрислам үшін облыс әкімінің 
бата-тілегін алғысы келетіні туралы ниетін 
білдірді. Амандық Ғаббасұлы отбасының 
шаңырағына кіріп, нәрестенің болашағына 
жарқын жол тілеп, батасын берді.  

Қоныс той қуанышына кенелгендердің 
к�пшілігі аудандағы басқармалардың бас-
шылары мен бюджеттік мекемелер маман-
дары болса, арасында 1 к�п балалы отбасы, 
1 жетім бала және 1 мүгедек азамат бар. 
Берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 
3242 шаршы метр. Құрылысын «Фуд МС» 
ЖШС және «Асан М» ЖШС құрылыс ком-
паниялары жүргізген.Осы күні пайдалануға 
берілген «Азаматтарға арналған үкімет» 
орталығы, аудандық прокуратура, қайта 
ж�ндеуден �ткен ҰҚК ғимараттары да осы 
құрылыс компанияларының қолынан �ткен.  
«Азаматтарға арналған үкімет» орталығында 
халыққа қызмет к�рсету б�лімі, полиция 
б�лімінің к�ші-қон қызмет тобы және 
мұрағаты, әлеуметтік қамсыздандыру, жер 
 кадастры б�лімдері орналасыпты. Мұнда 
күніне 100 адамға ресми қызметтер к�рсетілуде. 

ТЕАТР

«Абай туралы аңызында» Абай р�лін 
сомдаған еді. �уезов шығармасындағы 
 Базарбек Тоқымтаев сомдаған Абай 
ойшылдығын тек актердің дауыс 
ырғағы мен с�з ойнату тәсілі арқылы 
ғана емес, үнсіздігі арқылы да к�рдік. 
Абайдың күйінген кезі мен шаттанған 
шағының, �зінен кейінгі білімге 
құштар жастардың сол бір кертарт-
па қоғамды алға жетелейді деген 
үмітке толы бейнесіне иландық. Ал 
Сағындық Жұмаділдің сомдауындағы 
Абай ши рақ, �ткір, болмысын к�зін-
дегі от ай қындап тұрған бейнесімен 
есте қалады. 

Шетелдік автор шығармасының 
желісі бойынша қойылған «Деніңіз 
сау ма?» спектаклінде Талдықорған 
актерлері  �з кейіпкерлерін �те 
 шебер сомдап шықты. Бар-жоғы бес 
кейіпкерден тұратын абсурд жанрын-
дағы қойылым сізді бір сәт терең 
ойға жетелейді. Бірін-бірі түсінгісі 
келмейтін адамдар �мір сүретін 
қоғамда «Деніңіз сау ма?» деген 
сұрақ жиі қойылатын сыңайлы. �рі 
оның жауабы да жоқ, ешкім ешкімді 
тыңдамайды, ешкім ештеңеге жауап 
бергісі келмейді. Д�ңгелектей шыр 
айналған сұрақтар, сол сұрақтарға 
шырмалған тағдырлар. Түсініксіз, 
шым-шытырық шырмауықта адамға 
тән аяулы қасиет біртіндеп сетінеп, 
тозған еді. Шарасыз, сенімсіз бас 
кейіпкерді бір ғана с�з құтқарады. 

– Сен ешкімге жамандық жаса-
мадың, сен ештеңеге кінәлі емессің!.. 

Тек �з қамын ойлаған, ешкімді 
ешкім тыңдамайтын меңіреу қоғам-
ды да осындай бір с�з құтқара алар 
ма?.. %нердің міндеті де осы қойы-
лым дағыдай адам рухын жамандық 
пен ашк�здіктен құтқару. Дәл осы 
қойылым арқылы жетісулық сахна 
шеберлері �з к�рерменінің жанын 
бір сәтке болса тазартқанына, рухын 
серпілткеніне сенімдіміз. Жапон 
азаматтарының бейнесімен қазақ 
қоғамының бір к�рінісін сипаттаған 
Айдана Кенбаева, Айгерім Бекбо-
латова, Асыл Ақтураева, �семай 
Тұрархан, Ақерке Мұстафаева сынды 
актерлер мен жас режиссер Назым 
%теулинованың кәсіби шеберлігі 
бағалауға тұрарлық. 

« Х а с  с ұ л у д ы ң  ж а н а р ы н д а й 
м�лдір» �нер иелерінің Жетісу 
халқының к�ңілінен шыққан тағы бір 
қойылымы  – �лімбек Оразбековтың 
«Бір түп алма ағашы». Бір отбасының 
әр мүшесінің тағдыры әрқилы, 
бұралаңы к�п,  сырына ешкім үңілгісі 
келмеген, күйбең тірлікке к�міле 
жүріп үңіле де алмаған бұйығы жандар. 
Қара шаңыраққа келіп, ашынғанда 
ақтарылған сыр мен шер кенже 
баланың �ліміне әкеп соғады. Дра-
матург идеясы мен  режиссер шешімі 
бір-біріне сай келіп, ол актерлердің 
шеберлігі арқылы к�рерменге жетті. 
Дәметкен р�ліндегі ҚР Мәдениет 

Қазақтың театр өнерінде 
Қазақстанның халық артисі 
Шолпан Жандарбекова есімінің 
шоқтығы биік. Оны өнердің 
айналасында жүрген жас та, 
жасамыс та жақсы біледі. 
 Ак триса сахна саласында 
өзінің шебер рөлдерімен ғана 
емес, сахнада өнер көрсететін 
актер лерді дайындау ісімен де 
ерекше із қалдырды.  Шолпан 
Жан дарбекованың сондай 
шәкірттерінің бір легі сонау 1975 
жылы Талдықорғанда ашылған 
театрдың алғашқы қойы-
лымында өнер көрсеткен еді.

2018 жылы Алматы 
облысындағы Райымбек  ау-
даны қайта ашылып, шекара-
лы аймақтың жаңғыру дәуірі 
басталған еді. Содан бері екі 
жылда атқарылған шаруа-
лар аз емес. Аудан орталығы 
мен ауылдарда әлеуметтік 
нысандар салынып, тұрғын 
үйлер халықтың пайда-
лануына берілуде. Осын-
дай игілікті шараның бірі 
жақында болып, оған облыс 
әкімі Амандық Ғаббасұлы 
Баталов, облыстық құрылыс 
басқармасының  басшысы 
Дәурен Жолжанов, 
 облыс прокуроры Азамат 
Жылқыбаев секілді бір 
топ басшылар мен аудан 
активтері және тұрғындар 
қатысты.

Тек Шолпан Жандарбекова ғана 
емес, Асқар Тоқпанов, Ыдырыс 
Ноғайбаев сынды театр �нерінің 
корифейлерінен сабақ алған жас 
актерлердің ойынына сол кездегі 
М ә д е н и е т  м и н и с т р і  М ү с і л і м 
 Базарбаев «%нер жолы �те ауыр, ой-
шұңқыры мол, кедір-бұдырлы жол. 
Тақтайдай жазық даңғыл соқпақ 
емес. Нағыз талант, дара туған �нер 
тұлғалары ғана тау-тасты бұзып, 
тыңнан жол салады. К�п сала-
лы ұлттық �неріміздің бір саласы 
 театр �нерінің бірден-бір иесі екен-
дік  теріңізді жақсы сезініп, соған 
лайықты шығармашылық үлкен 
қызмет атқарып телегей-теңіз абы-
ройға б�леніңіздер. Ең бастысы 
ел-жұрпен бірге тыныстаңыздар, 
денсау лықтарыңыз мықты болсын» 
деп бата берген еді.

Үш жыл ішінде 13 премьера �т-
кізген театр 1978 жылы Алматы дағы 
М.�уезов атындағы театрдың сахна-
сында �нер к�рсетті. Енді-енді ширап 
келе жатқан ұжым үшін бұл �те үлкен 
жауапкершілік еді. Талдықорғандық 
актерлер бұл сыннан сүрінбей �тті. 
%нер ұжымының сол кезеңдегі тыны-
сы жайында кәсіби сыншы Бағыбек 
Құндақбайұлы «Уақыт және театр» 
еңбегінде «Театр дың шығармашылық 
жолмен қойған спектакльдерімен, 
труппа құрамымен, режиссурасымен 
жақын танысқанымызда, респуб-
ликамыздың ең жас ұжымының 
дұрыс бағыт ұстап, түзу қалыптасып 
келе жатқанын к�рсетті. Буыны 
бекіп, бұғанасы қатпаған театрдың 
қазіргі беталысы келешегінен үлкен 
үміт күттіретіндей» деп жазған 
екен. Бұл үміт к�п ұзамай ақталды. 
Ақталғанына �нер ұжымы артқа 
тастаған 45 жыл, осы жылдар ішіндегі 
саф �нердің тұнығына шомылған сан 
мың к�рермен куә. Ұрпақ жалғасты, 
буын алмасты. Биыл Талдықорған 
театрының ашылғанына 45 жыл. 
45 жыл бір азаматтың ер жетіп, ес 
жиятын, �зіне ғана емес, �згеге 
де ж�н сілтеп, жол к�рсететін дер 
шағы. Шымылдығын Ғабит Мүсі-
репов тің «Қозы К�рпеш – Баян 
сұлуы мен» ашқан театр бұл аралықта 
к�птеген әлемдік және қазақ драма-
тургиясының классикалық шығар-
ма ларын сахналады, заманауи тақы-
рыптарды да қалыс қалдырған жоқ. 

Тағдыры текеметтің �рнегіндей 
әрқилы кейіпкердің жанын ұғып, 
сырын ақтарып, бірде мұң жамылып, 
қайғы арқалап, енді бірде шаттанып-
шалықтап, кей күні телегей-теңіз 
к�ңілдің түкпіріне түсіргендей 
тебірентіп, болмаса сай-сүйекті сыз-
датқан қайғыны ұмыттырып күлдіріп, 
келесіде жан дүниеңді қопарып, 
жүректі қозғап, ойлантқан мәртебелі 
�нер ұжымы 45 жыл Жетісу халқымен 
бірге жасасты. %зі де ел-жұртпен 
бірге тәуелсіздік алған алғашқы жыл-
дары бір кідіріп, бір серпілді. 

Тәуелсіздік алғанымызға 27 жыл 
толғанда Алматы облысы әкімші лі-
гінің қолдауымен Б.Римова атын-
дағы �нер ұжымы жаңа ғимаратқа 
к�шті. Жаңа ғимарат тың серпіліс 
бергендей. Жаңа ғимаратта театр 
ұжымы ұлы Абайдың 175 жылдығына 
орай М.�уезовтің «Абай»  трагедиясы 
м е н  ( Р е ж и с с е р і  Қ . Қ а с ы м о в ) , 
М.Бецуякудің «Деніңіз сау ма?» 
 абсурдын (Режиссері Н.%теулинова) 
сахналады. Театрға басшылыққа 
келген  Руслан Исабекұлының 
а р н а й ы  ш а қ ы р т у ы м е н  к е л г е н 
Қуандық Қасымов қолтаңбасы 

ЖЕТІСУ ТӨРІНДЕГІ 
ТЕКТІ ӨНЕР

отырып қала тұрғындарына бірнеше 
премьера ұсынды. С.Алексиевичтің 
«Соғыстың сұрқы әйелге  жат» 
реквиемін, Жолтай �лмашұлының 
«Аққан жұлдыз құласа» және Серік 
�бікенұлының «Орақты батыр» 
тарихи драмаларын сахналады. 
Ғ.Мүсірепов атындағы Балалар мен 
жас�спірімдер театрының актері 
Ерлан Кәрібаев режиссерлік ет-
кен спектальдің қоюшы-суретшісі 
Мәдениет саласының үздігі  Қарлы ғаш 
Шалабаева. Бұған дейін қойылған 
 спектальдерден б�лек сипаттағы 
 туынды Жетісу  сахнасына тың серпін 
әкелді. Динамикаға құрылған режис-
серлік шешім, тың декорация, с�зден 
г�рі іс-әрекетке құрылған актерлік 
ойын тек  театр ұжымы үшін ғана 
емес, Талды қаланың к�рермені үшін 
де жаңалық болды. 

Театр – ұжымдық �нер. Дегенмен, 
сахнадағы ең үлкен жауапкершілік 
қашанда актерге артылатыны белгілі. 
Бұл тұрғыда Бикен апа театрының 
актерлері осы жауапкершілікті анық 
сезіне алады. Оған Алмахан Кен-
жебекова, Серік Нұрхалық, Кенде-
бай Темірбайұлы, Аман Қожабеков, 
Мәкен Нұрмұхамбетова, �лихан 
Ыдрышева, Мұса �жібеков, Базар-
бек Тоқымтаев, Сағындық Жұмаділ, 
Ғалия Темербаева бастаған сақа 
�нер иелерімен ұрпақ сабақтастығын 
жалғап келе жатқан орта буын 
Аян Қожбанова, Абай Нұғманов, 
Сандуғаш Мұңайтпасова, Дастан 
Пышанов, Ақмарал Толеуова сынды 
актерлердің еңбегі мен олардың ізін 
басып келе жатқан Роза Қапашева, 
Ерлік Қалибек, Еркебұлан Айдым-
баев, Айгерім Бекболатова, Ақерке 
Мұстафа, Гүлжазира Тлепбергено-
ва, Жасұлан Заманбеков, Гүлмайра 
Тілеуғабыл, Айдана Абдрахимо-
ва, Толғанай Ағламова және т.б. 
жастардың талпынысы мен ізденісі 
дәлел бола алады. 

Қазір республикаға  танымал 
 р е ж и с с е р л е р  Т а л ғ а т  Т е м е н о в , 
�лімбек Оразбек, Мұрат Ахманов, 
Болат Ұзақов сынды Республикаға та-
нымал актерлер мен режиссерлердің 
дәл осы Талдықорған театрынан 
қанат қаққанын ескерсек, Бикен 
апа есімін иеленген �нер ұжымы 
әлеуетінің әлі де мығым екенін 
аңғаруға болады. 

Жаңа ғимаратқа жаңа жоспармен 
келген театр осы маусымда к�птеген 
фестивальдерге қатысуды жоспар-
лап еді. Пандемияға байланысты ол 
жоспар кейінге қалды. Дегенмен, 
карантин уағында да маусым ашыла 
сала үш премьера �ткізіп үлгерген 
шығармашылық ұжымның еңбегі, 
кәсіби талғамы академиялық театр-
лармен тең түсетіні анық.

Назым ДҮТБАЕВА, 
журналист 

республикаға танымал. «Абай» тра-
гедиясындағы режиссерлік ше-
шім соны. Тараздық сахнагердің 
Талдықорған к�рерменіне тарту 
еткен «Абайы» жаңа сипатта. �рине, 
драматургиялық шығарманың түпкі 
ойы мен мазмұнынан қиыс кетпей-
ақ, режиссер Абай бейнесін декора-
ция мен кейіпкерлердің киім кию 
сәнін жаңа заманға жақындатқан. 
Басты р�лді екі құрамда кезек-кезек 
сомдаған Бикен Римова атындағы 
театрдың майталман актерлері 
 Базарбек Тоқымтаев пен Сағындық 
Жұмаділ. Базарбек Сләмбекұлы 
бұған дейін Алма Кенжебекованың 

қайраткері  Ғалия  Темеребаева 
бастаған, Ерғали роліндегі Дастан 
Пышанов, �лия р�ліндегі  Аян 
Қожбанова, Ләйла-Айгерім Бекбула-
това, Мақсат – �лішер Тайболатов, 
Тұрсын – Еркебұлан Айдымбаев, 
Зарқымбек – Ерлік Қалибек сын-
ды актерлердің �з кейіпкерлерін 
мейлінше сіңіре білгені анық аңға ры-
лады. Бұл қойылымды бүгінгі күннің 
кейіпкерлерін мейлінше шынайы 
сомдаған шоқтығы биік спектакль 
десек, ешкім қарсы келе қоймас. 

2020 жылдың күзі жалпы театр 
�нері үшін бұрынғыдан �згеше бол-
ды. Карантин талаптарын сақтай 
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Азаматтың суреттері


