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Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі» 

БАБАМЫЗДЫҢ ҮНІСІҢ 
СЕН, ДОМБЫРА!

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

Мемлекетіміздің жаңа бас-
шысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев әлеуметтік желідегі 
оқырмандарымен ой бөлісуінде 
мектептерде домбыра үйірмесінің 
жұмыс істеуі өте орынды болаты-
нын жария етті. Қуанып қалдық. 
Ел Президентінің домбыраны 
ауызға алуы – жақсылықтың 
нышаны. Нағыз қазақ қана бұл 
шежірелі аспаптың мән-жайын 
ұғына алады. Демек ел басына 
ұлтының жай-күйін, мақсат-мүд-
десін жақсы түсінетін азамат келді 
деп зор сеніммен айтуға болар.

БҮГІНГІ САНДА:

Ауылды ойлап 
көз ілдім

Табиғаты 
көркем Жетісу
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Мені боксқа 
әкелген – 
Сейдахмет

Серік ӘБДЕНӘЛИЕВ:

Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ

3-бет

Бүгінгі таңда рухани жаңғыруға бет бұрған Тәуелсіз Қазақстанның болашағы 
оның өткен тарихымен тығыз байланысты. Қазақстан тарихындағы ел үшін ең-
бек еткен ірі қоғам және мемлекет қайраткерлерінің тарихын зерттеу, олардың 
тарихи тұлғасы арқылы жас ұрпақты патриотизм мен отаншылдыққа тәрбиелеу, 
олардың қызметінен үлгі-өнеге алу аса маңызды. Елбасына күн туған қиын 
шақта ел тізгінін ұстаған аса ірі қайраткерлердің бірі – Нұрбапа ӨМІРЗАҚОВ. 30 
жасында Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің және оның бюросының 
мүшесі, Қазақ КСР Орталық Атқару Комитетінің төрағасы, тұңғыш сайланған 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің және КСРО Жоғарғы Кеңесіндегі Ұлттар кеңесінің депу-
таты, КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасы төрағасының орынбасары болған қазақ 
халқынан шыққан ірі қоғам және мемлекет қайраткері.

«Бәрінен бұрын ол «жұлдыздар ауруы нан» ада еді. 
Адамгершілігі мол, демократияшыл, тұрпайылығы мен 
менмендігі жоқ болатын. Ал сырқатына келсек... кез келген ет 
пен сүйектен жаратылған пенде сияқты оның да басы ауырып, 
балтыры сыздайтын. Бір ғана айырмашылығы — Димекеңнің 
босаңсуға ешбір мүмкіндігі жоқ еді. Өйткені, ол әр кез назар-
да, жұрттың көз алдында болатын. Бұл ерекшелік маған да аса 
жоғары талап жүктейтін. Бірақ менің негізгі міндетім — оның 
әрқашанда өзін жақсы сезініп, қалыпты жүруіне көмектесуім 
болатын»...

1915 жылдың соңында қыс ерте 
түсіп, әлі қыстауға бара қоймаған 
ел қар астында қалады.  Байдың 
бәйбішесі отынға жұмсаған Нұрбапа 
қар астынан отын сындырам деп жүріп, 
саусақтарының басын түгел үсітіп 
алып, 1916 жылдың к�ктеміне дейін 
үсіген саусақтардың ауруынан зардап 
шегеді. Бұл аз болғандай, 1916 жылдың 
жазына қарай, қозыларды түс кезінде 
иірген соң, құлындарды желіге байлау 
міндеті жүктелген Нұрбапаның иегінен 
құлын теуіп, ол қатты жараланады. 
Иегінен саулай аққан қанды киіз басып 
тоқтатқан бай үйінің адамдары оны �з 
ж�ніне қоя береді. Қатты жараланған 
Нұрбапа немере ағасы Айдаралының 
үйіне келіп, інісі Нұрпейістің қасында 
жүріп, жарасын Мапаш деген әжесіне 
емдетеді. Құлын тұяғы иектің сүйегіне 
бата тигендіктен, астыңғы жақ сүйектің 
жетілуі қиын болып, Нұрбапа екі айдай 
ас іше алмай қатты күйзеледі. Осылай-
ша, қалт-құлт етіп, қабырғасы біртіндеп 
қатайып келе жатқан Нұрбапаның 
жасы тоғыздан жаңа ғана асқан шақта, 
1916 жылғы 25 маусымда ақ патшаның 
жарлығы шығып, онсыз да әрең жүрген 

Нұрбапалардың басына қиындықтың 
қара бұлты үйіріледі.

1916 жылы Қарқарадағы к�теріліс 
жеңіліс тапқан соң, от пен оқтан ыққан 
елмен бірге ағайынды (мірзақовтар 
да Қытайға қашады. Жыл бойғы ауру 
мен аштықтан әбден қалжыраған 
Нұрбапаға бұл қашу оңай болмайды. 
Күн сайынғы жаяу жүріс пен оқ астын-
да қашудан шаршаған /біт пен Қасым 
кіші інілері – арқалап келе жатқан 3 
жастағы Нұрпейісті Тұрдыахун деген 
бейтаныс ұйғырдың үйіне қалдырып 
кетуге мәжбүр болады. (Кейіннен, /біт 
пен Қасым Нұрпейісті іздеп жүріп, 1923 
жылы тауып алады). 

Патша үкіметінің жазалауынан 
қашып Қытай асқан ел бірін бірі іздеп 
жүріп, тірі қалғандары жылдан аса 
әрең табысады. Патшаның тақтан 
құлап, елде үлкен �згерістер болып 
жатқаны туралы хабар Қытайдағы елге 
1918 жылы ғана жетеді. Жаңа �кімет 
халықтың қамын жейді деп естіген 
ел біртіндеп туған жерлеріне қайта 
бастады. Олар Жаркент шекарасы 
арқылы �теді. Шекарада кеңес �кіметі 
орнатқан арнайы қабылдау пункті 
жұмыс істеп, келгендерді тіркеуге 
алып, аш-арық елге тиісінше жәрдем 
ұйымдастырылады. Жетімдерді бала-
лар үйлеріне орналастырады. Кеңес 
�кіметінің осындай қамқорлығының 
арқасында екі жыл бойы қашып-пысу 
мен аштықтан азап шеккен Нұрбапа 
Жаркенттегі балалар үйіне орналасса, 
ағалары Қасым мен /біт туған ауылда-
рына оралады.

(Жалғасы 7-бетте)

Ол – 1907 жылы 17 қазанда Жетісу 
облысы Жаркент уезі Нарынқол-
Шарын б�лімшесі /лжан к�шпелі қазақ 
болысына қарасты Байынқол бойында 
(қазіргі Алматы облысы Райымбек 
ауданы Қаратоған (Үкірші) ауылында 
шаруа (мірзақ Қасаболатұлының отба-
сында дүниеге келді. Нұрбапа табиғаты 
әсем Хантәңірі баурайын мекен ет-
кен Албан руының Сары-Байсейіт-
Т�лес атасынан тарайды. Нұрбапаның 
/біт, Қасым есімді ағалары, Нұрпейіс 
есімді інісі болған. 7 жасында ана-
сынан, 8 жасында әкесінен айыры-
лып, бала болып ойнай алмай, жастық 
шағын жоқшылық пен жалшылықта, 
байлардың тепкісінде �ткізген бала 
Нұрбапа ерте есейді. 

/ке-шешеден айырылған соң, кіші 
ағасы Қасым Айғыржалдағы орыс бай-
ларына жалданып, сол жерде жұмыс 
істейді. Ал кіші інілері Нұрпейіс не-
мере ағалары Айдаралының үйіндегі 
жеңгесі Жәмиләнің тәрбиесінде бо-
лады. Нұрбапа болса, үлкен ағасы 
/бітпен бірге 1915-1916 жылдары �з 
ауылындағы Байтел байдың қойын 
бағып, жалшылықта болады.

Реті келгенде айта кетейік, кеше 
ғана ел басқарған Нұрсұлтан Назар-
баев та саясатты айтпағанда, �нерден 
де есе жібере қоймайтын. Қолына 
үкілі домбыраны алып, асқақтата ән 
шырқаған сәттеріне қалың қауым куә.

Домбыра қазақ үшін қасиетті. Ол 
сан ғасырды артқа тастап ұлтымызбен 
бірге,  бітісе  �мір сүріп келеді . 
Домбыраның �н бойына халқымыз 
бастан кешкен қасірет-қайғының, 
сондай-ақ тағдыр �з кезегінде сыйға 
тартқан арайлы шақтардың белгілері 
әбден сіңген. Оны саусағыңызбен сәл 
шертіп қалсаңыз қазақтың кешегі де, 
бүгінгі де �міріне анық қаныға ала-
сыз. Ойшыл, дана Қадыр ақынның 
«Нағыз қазақ – домбыра» деп жырға 
қосуының да сыры осыдан.

Домбырадан т�гілген күй қандай, 
шіркін! Бүкіл алпыс екі тамырыңды 
идіріп, тыңдамасыңа қоймайды. Күй 
– нағыз философия! Ол – �мір жай-
лы толғаныс. Оған құлақ түре оты-
рып, �ткен-кеткеніңді к�з алдыңнан 
�ткізесің. Не түйесің сонда? Бәрі 
�ткінші, бәрі уақытша. Мағыналы 
не нәрсе сонда? Адам болып келіп, 

адам болып �ту. Бұл деген не? Бойыңа 
адамгершілік, имандылық, ізгілік... 
қасиеттерді жинақтау. Күй саған осы-
ны ұқтырады. Бұл ойды жеткізіп тұрған 
құдірет иесі кім? /рине, домбыра!

Домбыра жайлы жазылған дүние-
лер жетерлік. Солардың ішінде ақиық 
ақын Жұмекен Нәжімеденовтің мына 
�лең жолдары к�п жайтты аңғартады. 
К�кейіңдегіні д�п басады.

Домбыра, сен туралы 
талай жаздым мен мына –

күйді ұқпаған кісілер
с�зді ұға ма, �зің айтшы, 

домбыра?!
Бақыт жайлы толғам к�п,
Менің бағым – домбыра.
Майсаңдап күй шертпесе –
Неге керек қол мына!..
Домбыраны қастерлеуге, кие 

тұтуға соңғы кездері мән беріліп келе 
жатқандай. Ұзағынан болсын деп 
тілейік.

Ұлттық домбыра күні белгіленді. 

Жұртшылық мұны қызу қолдады. 
Ұлы тұлғаларымызды ғана емес, 
ұлтымыз үшін алар орны ерекше 
заттық дү ние лерімізді де бағалай 
білетін ел екенімізді дәлелдедік.

Домбыраның қадір-қасиетін 
түсінген жан ұлтының патриоты, жа-
нашыры бола біледі. Мұндай адам-
ның жан дүниесі к�ркем, сұлу болып 
келеді. (йткені домбырада таза-
лық, м�лдірлік, �мірге, жақсылыққа 
құштарлық сезімі ұялаған. Осындай 

сезімге суарылған қандастарымыз 
к�п болса, одан жаман боламыз ба? 
/рине, жоқ. Мұндай болу елге де, 
қо ғамға да пайдалы.

Домбыра ертеден қазақтың ай-
рылмас жан серігі бола білген. Осы 
дәстүр үзілмеуі тиіс. /рбір шаңы-
рақтың т�рінде к�ненің к�зін  дей 
болған асыл мұрамыз – домбыра 
тұрса, осы ның �зі – елдіктен, ұлт-
жандылықтан ажыра маға нымыздың 
бір белгісі.
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Ұлы даланың дара 
перзенті

Кино саласына 
қамқорлық

Жыр алыбының 
құрметіне арналды

Шара барысында «Н.Назарбаев – 
әлем таныған к�шбасшы» атты слайд-
тұсаукесер, бейнебаяндар дайында-
лып, «/лемдік деңгейдегі к�шбасшы» 
атты виртуалды және дәстүрлі кітап 
к�рмесі ұйымдастырылды. 

Кешке арнайы қатысқан Алма-
ты қалалық Қазақстан халқы Ассам-
блеясының мүшесі, түрік этномәдени 
бірлестігінің т�рағасы Қазақбай Каси-
мов, «Ана тілі» газеті бас редакторының 
бірінші  орынбасары Нұрперзент 
Домбай,  Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 
және этно логия институтының ғылыми 
қызметкері Қуаныш Мырзақожаев, 
«Ұлағат» бастауыш партия ұйымы т�ра-
ғасының орынбасары Мейрамгүл Дау-
ленбаева, (збек этномәдени бірлестігі 
жастар қанаты басшысының орын-
басары Феруза Сұлтанмұратова және 
басқалар Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті  – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 30 жыл ішінде еліміздің 
�ркендеуіне қосқан қажырлы еңбегі, 

«Соңғы екі-үш жылға дейін біздегі 
кино, шоу-бизнес саласы жеке биз-
нес индустрия ретінде жүйелі түрде 
қарастырылмаған болатын. К�бінесе 
табиғи түрде дамып келді. Соны зерт-
тей келе, осы салада маманданған ар-
найы қаржылық инвестициялық ком-
пания құруды ж�н к�рдік. Осы ретте 
халықаралық әріптестерімізбен де күш 
біріктірмекпіз. Мақсатымыз – кино, 
шоу-бизнес, Youtube арнасындағы жо-
балар сынды мәдени шығармашылық 
ұжымдар мен инвесторлар арасында 
алтын к�пір болып, отандық және 
әлемдік нарыққа қазақстандық са-
палы туындыларды ұсыну. Балаларға 
арналған үлкен жобалар жасау да 
жоспар ымызда бар. Жылына жүйелі 
түрде кемінде 5-10 фильмді Қазақстан 
және шетел нарығына шығаруды 
к�здеп отырмыз» деді Е.Қожахмет.

Ал Сатыбалды Нарымбетов кино 
туралы заңның шығуын ұзақ күт-
кенін айтты. «Кино туралы» Заңды 
қ а б ы л д а п ,  о с ы  с а л а н ы  з а ң д а с -
тырғанына қуаныштымыз. Бұл заң 
қабылданбай тұрғанда инвесторлар 
киноға ақша құюдан тартынатын. 
Енді оның бәрі заңдастырылды. «Bilte 
invest» алғашқы болып қадам жа-
сады. Шетелдік әріптестер де бізге 
қызығушылық танытып отыр. Бұл 
біздің нарықты кеңейтеді» деді ол. 
Режиссердің айтуынша, жоба жас, 
елге таныла қоймаған режиссерлер-

Үш күнге созылған байқау халық аспап-
тары жанрында �ткізілді. Қатысушылар кіші, 
орта және жоғары топ жас ерекшеліктеріне 
б�лініп, жеке орындаушылар мен ұжымдық 
ансамбльдердің �нері сыналды. Ұстаз 
бен шәкірт арасындағы шығармашылық 
к�пірді нығайтудың жолы болып табылатын 
фестиваль-байқауға Павлодар облысынан 20 
бала қатысты.

– Жарты ғасырдан астам тарихы бар �нер 
додасы – музыкалық олимпиада іспеттес. 
Ол музыка және �нер мектептерінің балала-
ры арасында үлкен маңызға ие. Жыл сайын 
түрлі жанрларда �тетін бұл байқау биыл 
ұлттық аспаптар жанрына арналды. Байқауға 
үлкен дайындықпен бардық. /зірлеген 
6 туындымыздың 3-еуін қазылар алқасы 
таңдап, орындатты. Ансамбльдің �нерімен 
қатар к�зге түскені киімдері болды. Ансамбль 
байқаудың гала-концертінде де �нер к�рсетті. 
Аталмыш байқаудан павлодарлық ансамбль-

«Аманат» – біздің бірлескен жобамыз. Себебі 
театр мен оркестрдің жолы б�лек болғанымен, 
бәріміздің илегеніміз – бір терінің пұшпағы. 
(нер ортақ. Бірақ біздің жасап отырған жо-
бамыз – бұрын-соңды елімізде болмаған 
қойылым. Басты мақсатымыз – актерлердің 
жан-жақты екенін, кез келген жанрда �нер 
к�рсете алатынын к�рсету. Ал оркестр танымал 
шығармаларды тыңдатып қана қоймай, музыка 
арқылы қазақ халқының тағдырына үңілуге 
мүмкіндік бермек» деді Ғ.Мүсірепов атындағы 
балалар мен жас�спірімдер театрының дирек-
торы Азамат Сатыбалды. Оның айтуынша, 
аталған жоба – екі ұжым ынтымақтастығының 
бастауы. Болашақта басқа қалаларда да қою 
ойда бар. «Ал әзірге к�рерменнің құлақ 
құрышын қандырып, к�з қуанышына айнала-
ды деп ойлаймын» деді ол.

Ал Құрманғазы оркестрінің директо-
ры Нұрғиса Дәуешов концерт-спектакльде 
Қорқыттан – Құрманғазыға, Махамбеттен – 
Абайға, Шәмшіден қазіргі композиторларға 
дейінгі шығармалар қамтылғанын айтты. 

дер к�п жылдан бері жүлделі орын алмапты. 
Сондықтан біз үшін үлкен қуаныш, үлкен 
жетістік, – дейді Екібастұз балалар музыка 
мектебінің директоры, Павлодар облысы 
делегациясының басшысы Медғат Манапов. 

Сонымен қатар, жеке орындаушылар 
арасында да жүлделі орындар бар. Мәселен, 
Тереңк�л ауданынан Аружан Бекмолди-
на қобыз аспабында ойнап, кіші топтан 
Бас жүлде алды. Екібастұз балалар музыка 
мектебінің шәкірті Нұрислам Мұқан кіші 
топта ІІ орын және Павлодар №2 музыка 
мектебінің оқушысы Батырхан Тілеуов  ІІІ 
орын алды, екеуі де домбыра аспабында �нер 
к�рсетті. Ал Павлодар №2 музыка мектебінен 
гитара аспабында бақ сынаған Антон Никола-
ев пен Кенжек�л мектебінің жас қобызшысы 
Айша Аққазина І орынға лайық деп танылды.

Айдана АЙТУҒАН
Павлодар облысы 

«Жобаның ауқымы кең. Болашақта әртүрлі 
тақырыптарды қозғауды жоспарлап отырмыз» 
дей келе Н.Дәуешов театр ұжымына алғысын 
білдірді.

Айта кетейік, ерекше бағдарламалы 
концерт-спектакльдің дирижері – «Дарын» 
мемлекеттік жастар сыйлығының лауреа-
ты, Құрманғазы оркестрінің бас дирижері 
– Абылай Тлепберген. Қоюшы режиссері 
– актер Данияр Базарқұлов. Сценарий авто-
ры – ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР Жастар 
сыйлығының лауреаты, ақын, жазушы Ақзия 
К�лбаева.

(з кезегінде Д.Базарқұлов тың жобаға 
түрен салып, режиссерлік ету күрделі болғанын 
айтады. Ал дирижер  А.Тлепберген болса, 
бұрын Құрманғазы, Нұрғисалардың күйін 
тыңдап жүрген к�рермен енді осы қойылым-
спектакльдің арқасында күйшілердің образын 
к�зімен к�ріп, тұлғаларды жаңа қырынан та-
нитынын айтты. 

Майя МҰРАТБЕК

Тараз қаласында Жамбыл Жабаевтың құрметіне 
арналған «Жамбыл - менің жай атым, Халық - менің шын 
атым» тақырыбында �тіп жатқан республикалық айтысқа 
есімдері ел аузында жүрген ақындар қатысуда. Олардың 
қатарында «Алтын домбыра» жүлдесінің иегері Мұхтар 
Ниязов, арынды ақындар: Айбек Қалиев, Дидар Қамиев, 
Нұрлыбек Мейірманов, Аспанбек Шұғатев, Шұғайып 
Сезімхан, Талғат Мықи, Қайнар Алак�зов, Нұрлан 
Есенқұлов, Ержеңіс /бдиев, Олжас Отар жыр бәйгесінде 
с�з сайыстырды. Сонымен қатар Жамбыл �ңірінің жас 
жүйріктері Асхат Қылышбек, Қанат Мырзахан, Дархан 
/бдіманат және т.б. бақ сынады. 

Айтулы шара алдында БАҚ �кілдеріне арналған 
баспас�з мәслихаты ұйымдастырылды. Баспас�з кон-
ференциясында с�з алған меймандар: Халықаралық ай-
тыскерлер мен жыршы-термешілер одағының т�рағасы, 
айтыстың жанашыры Жүрсін Ерман, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, қазылар алқасының мүшесі Алтын-
бек Қоразбаев, Жамбыл облыстық Мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасы басшысының орынбасары 
Зүбайра Сембина ақындар айтысының мақсаты мен �ту 
барысы жайында әңгімеледі. Жүрсін Ерман �з с�зінде 
айтыстың ұйымдастырылуына қолдау білдірген �ңір бас-
шысы Асқар Мырзахметовке алғысын айта келіп, алдағы 
уақытта /зімбек Жанқұлиев атындағы республикалық 
ретро айтыс �тсе деген тілегін де жеткізді.  

Айтысқа  қатысушылар жыр алыбы Жамбыл 
Жабаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына 
құрмет к�рсетті. Шараның ашылуында облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков с�з с�йлеп, 
жыр алыбы Жамбылдың кемелденген жырларына 
тоқталып, айтыскерлерге сәттілік тіледі.

Қазылар алқасының құрамында мемлекеттік «Да-
рын» сыйлығының иегері, филология ғылымының 
докторы, белгілі айтыскер Аманжол /лтаев, сазгер, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Алтынбек Қоразбаев, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын Қайырбек 
Асанов, республикалық «Ана тілі» газетінің бас редакторы 
Жанарбек /шімжан, елімізге белгілі айтыскерлер Бека-
рыс Шойбеков, Бауыржан Халиолла, Ахметжан (збеков 
бар. Бас жүлде иегеріне жеңіл авток�лік табыс етілмек. 

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

ғажайып елордамыздың гүлденуіне 
қосқан үлесі, қайраткерлік қызметі 
мен сарабдал сыртқы саясаты тура-
лы ой б�лісті. П.Чайковский атын-
дағы музыка колледжінің дарынды 
�нерпаздары Сәрсек Бекзат пен К�штай 
Бекарыс  патриоттық әндер орын-
дады. Қазақстан халқы Ассамблея-
сының Алматы   қаласындағы әр түрлі 
этномәдени бірлестіктері жас тар қана-
тының �кілдері: «Нұрсұлтан Назарбаев 
қашанда біздің Елбасымыз, Тәуелсіз 
Қазақстанның негізін қалаушы тұлға, 
елімізде және халықаралық аренада ора-
сан зор беделге ие саясаткер болып қала 
береді. Біз – Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаевты мақтан тұтамыз! 
Елбасы мыздың тәуелсіз еліміз бен елор-
да мыздың �ркендеуіне қосқан ерен 
еңбегін ешқашан да ұмытпаймыз» деп 
ойларын ортаға салды.

Аяулым ЖИДЕБАЕВА
АЛМАТЫ

ге мүмкіндік береді. Комедиядан 
бастап,  трагедияға дейін әртүрлі жанр 
қамтылады. 

Инвестициялық компанияның 
алғашқы тәжірибелік туындысы 
«Мама+Папа» деп аталады. Ол елі-
міздегі кинотеатрларда к�рсетіліп 
жатыр. Фильмге қаржы б�лген малай-
зия лық инвестор Хайрул Назим осы 
жобаға қатысқанына қуанышты екенін 
жеткізді. Болашақта да Қазақстандағы 
киноиндустрия, коммерциялық жо-
баларға қолдау білдіруге дайын екенін 
де атап �тті. 

Ал Асқар Наймантаев жобаға 
сәттілік тіледі. Осыдан бір жыл бұрын 
«BILTE �нер мектебі» құрылғанын атап 
�тіп, «Терісқақпай» театрының да осы 
компаниямен қаржыландырылатынын 
мәлімдеді. 

Айта кетейік, Қазақстанның кино 
нарығы соңғы үш жылда қарқынды 
дамып келеді. /сіресе, жеке компания-
лардың қаражатына түсірілген ком-
мерциялық кино саны артқан. Мысалы, 
2017 жылы елуге жуық кино түсірілсе, 
биыл сексенге таяу картина таспала-
нады деп күтілуде. Сәйкесінше, билет 
сатылымы да артқан. Нақтырақ айтсақ, 
2016 жылы – 23 миллион, 2017 жылы – 
36 миллион, 2018 жылы 39 миллионнан 
астам билет сатылған екен. Ал 2019 
жылдың алғашқы екі айында 6 милли-
он адам киноға барған. Бұл – 70-тен 
аса кинотеатр, 300-ге жуық кинозалы 
бар Қазақстан нарығы үшін жақсы 
к�рсеткіш. Ендігі мақсат – кәсіби және 
жүйелі түрде осы салаға инвестиция 
құю жұмысын үйлестіру. 

Алматыда өткен Жас музыканттардың 52-ші республикалық фестиваль-байқауынан 
екібастұздық этно-фольклорлық ұлт аспаптар ансамблі  Бас жүлдемен оралды.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен  өткен өнер 
додасының мақсаты – музыкалық дарынды білім алушыларды, талантты балалар ұжымдарын 
дамыту және қолдау, олардың шығармашылық белсенділігін, кәсіби бағытын ынталандыру.

Бет қатталып жатқанда Тараз қаласында дүбірлі ақындар 
айтысы өтіп жатқанын журналист Есет Досалы хабарлады. 
Төменде сол ақпаратпен бөлісіп отырмыз. 

Ғабит Мүсірепов атындағы бала-
лар мен жасөспірімдер театрында 
ұжымның Құрманғазы оркестрімен 
бірлескен жобасы – «Аманат» 
концерт-спектаклінің тұсауы кесілді. 
Жоба Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы 
аясында және Құрманғазы атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық 
халық аспаптар оркестрінің 85 
жылдығына орай ұйымдастырылған.

Алматы қалалық Орталықтан дырылған кітапхана жүйесінің №4 кітапханасында 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Назарбаевтың 
ғибратты ғұмыр жолы мен  қайраткерлік қызметінен сыр шертетін «Ұлы даланың 
дәуірлік тұлғасы» атты кеш болып өтті. 

Отандық киноиндустрия және шоу-бизнес саласында тың серпіліс беретін жоба 
қолға алынды. Ол «BILTE invest» инвестициялық компаниясы деп аталады. 
Компанияның ашылуына орай өткен баспасөз мәслихатына режиссер, кинодрама-
тург, жазушы Сатыбалды Нарымбетов, актер, режиссер, сценарист Асқар Найман-
таев, қаржыгер, продюсер, «Bilte invest» құрылтайшылары – Едіге Қожахмет пен 
Алжанбек Болысбекұлы, жапониялық инвестор Хироко Ямашита мен малайзиялық 
инвестор Хайрул Назим қатысты. 

Бас жүлде иеленді

«АМАНАТ»
Күй мен қойылым 

үндескен жоба

Пейілдің кеңдігі, 
жүректің жомарттығы...

Оның осындай қайсар қасиетіне 
жақында жерлестері де куә болды. Ұзақ 
жылдардан бері баспана қиындығын 
к�ріп келген Шалқар қаласындағы 
Бекішовтер әулетіне ол аумағы 15 
сотықты құрайтын 7 б�лмелі жер үйді 
сыйға тартты. Құны 6 млн теңгеге 
бағаланған үлкен үй ауыз сумен, к�гілдір 
отынмен қамтылған және бірнеше 
сарайлары, ауласында шегенделген 
құдығы бар, мал ұстауға қора-жайлары 
сақадай сай.

– Осыған дейін баспана қиындығын 
бір кісідей к�ріп келдік. Отағасы Ал-
даберген екеуіміз кезінде «Шетырғыз» 
кеңшарында мал шаруашылығында 

еңбек еттік. Ол совхоздың тракторын 
айдады, мен малшыларға жәрдемші, 
ш�пшілерге аспазшы сияқты жұмыстар-
ды атқардым. 2000 жылы аудан орта-
лығына к�шіп, бала-шағамызбен 3 
б�лмелі үйде 17 жылдай тұрдық, табыс 
мардымды болмаған соң оны кеңейте 
де, ж�ндей де алмадық. Бертін келе ол 
да апатты жағдайға тап болды. Жергілікті 
жерде баспана кезегіне тұрғанымызбен, 
заң талаптарына сай жақын арада қол 
жеткізу мүмкін болмады. Біздің осы 
мұқтаждығымыз «Бибі-Ананың» наза-
рына ілігіп, мінекей, жерлес апамыздың 
арқасында сан жылдар бойғы отбасылық 
арманымыздың орындалған сәтіне куә 

болып отырмыз, - дейді қуанышын 
жасыра алмаған отанасы, «Алтын алқа» 
иегері Бағила Бекішова.

Алдаберген ағай мен Бағила апай 
�мірге 7 қыз, бір ұл әкеліп, олардан 
бүгінде 15 немере сүйіп отыр. Кенжесі 
Гүлшат - І топтағы туа бітті мүгедек. 
Жалғыз ұлы Сағыныштың жүрегіне ота 
жасалған, ауыр жұмысқа жарамсыз. 
Бағила апайдың да денсаулығындағы 
кінәратына байланысты ІІІ топтағы 
мүгедектік тағайындалған. /зірге бұл 
әулетке кіретін тұрақты кіріс к�зі осы екі 
санатпен берілетін жәрдемақылар ғана.

– Шүкіршілік етемін. Ең бастысы,  
баспанаға қол жеткіздік. «Жақсының 
жақсылығын айт,  нұры тасысын» 
демекші, зәулім үй алып берген Бибігүл 
апаға, �тінішімізді реттеп, жағдайы мыз-
ды ескерген аудан басшыларына отбасы-
мыздың атынан шынайы алғы сы мыз-
ды білдіреміз. Баршасының денде ріне 
саулық, істеріне береке берсін! – дейді 
риза кейіппен к�п балалы ана Бағила.

Дегенмен жұмыссыздық мәселесі бұл 
шаңырақтың да босағасынан сығалап 
тұр. Балалардың ішінде дипломда-
ры бар бір-екеуі: «Бізге енді тұрақты 
жұмыс болса екен...» деген тілегін ай-
тып қалды. Арбаға таңылған кенжесін 
бағып-қағатын аналары «отбасымызға 
тамшыдай болса да кіріс болсын» 
деп соңғы кезде тары салып сатуды 
кәсіпке айналдырған. Ауладағы кең 
қазан үйде тары қуырып, түйіп, елеуге 
үйдегі балалардың барлығы к�мектесіп 
жатқанына біз де куә болдық.

– Қайырымдылық жасап,  бір-
бірімізді демеп, жығылғанға таяныш 
болу – әркімнің де қолынан келетін іс. 
Ол үшін адамға алдымен пейілдің кеңдігі, 
жүректің жомарттығы қажет. Бекішовтер 
әулетіне алып берген бұл үйдің қаржысы 
�зімнің жылдар бойғы халыққа қайта ба-
сылып, таратып келе жатқан «Тауқымет» 
романының таза  қаламақысынан 
құралды. Қайырымдылықтың қадір-
қасиетін к�ріп, санама түйіп �скен 
адаммын. Күні бойы арбада отырсам 
да қол-аяғы бүтіндерден қалмауға 
тырысып, маңдай тірегенге шама-
шарқымша к�мектесуді парыз санай-
мын. Бірақ істеген жақсылықты жіпке 
тізіп жарнамалайтындардың сортынан 
емеспін. Олай тізе берсем к�п қой... 
Осы кезге дейін �зім тағдырлас 580-дей 
баланың жоғарғы оқу орнына түсуіне 
септескен екенмін. Бұл – бір ғана мысал! 
Маған халықтың алғысынан артық баға 
жоқ. Кішісі сыйлап,үлкендері батасын 
беріп жатады, құрметтің осы түрінен 
�зім қуат аламын, – дейді бізбен телефон 
арқылы тілдескен Бибігүл Қабиқызы.

«Бибі-Ана» президентінің еліміздің 
әр аймағында тұратын шын мұқтаждарға 
жасап жатқан к�мегі к�п. Енді туған 
жері Шалқар қаласының орталығынан 
мүгедек балаларды сауықтыру орта-
лығын салуды к�здеп отыр.

Мұхтар МЫРЗАЛИН

Шалқар ауданы,
Ақт�бе облысы

Белгілі жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Бибі-ана» қайырымдылық қорының президенті Бибігүл 
Иманғазинаның қамқорлық істерде оқ бойы озық жүретіні көпке аян. Шалқардай шежірелі мекенде кіндігі кесіліп, бойжеткен 
бұла шағынан өмірдің тауқыметін арқалаған қайсар қыздың туған жеріне деген құрметі әсте бөлек. «Тауқымет» романында 
бір кейіпкердің өмірін баяндау арқылы күллі қазақ қыз-келіншектерінің тағдырына алаңдаған қарымды қаламгердің, әсіресе, 
мүгедек аналардың мәселелеріне келгенде жүрегі байыз  таппайды.

БӘРЕКЕЛДІ!

БАЙҚАУ АЙТЫС

Әсел САРҚЫТ 
«Ана тілі» 
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– Серік аға, сіз даңқты жазушы Сей-

дахмет Бердіқұловпен бір к5шеде тұрған 
екенсіз. Бозбала күніңізде боксқа келуіңізге 
ықпал еткен де осы тұлғалар к5рінеді. 
Сұхбатымызды осыдан бастасақ... 

– Рас, Сейдахмет Бердіқұлов ағамен 
бір к�шенің бойында к�рші тұрдық. Үйіміз 
қарама-қарсы еді. Арасы 15-20 метрдей 
ғана. Менің әкем колхозда комбайн-
шы, Сейдахметтің әкесі колхоз басшы-
сы болды. Бірақ біреудің жала жабуы-
мен ұсталып кетті. Ол кезде заман сон-
дай болды ғой. Сонда да әкем ол үймен 
қатысып тұратын. Қолы ашық кісі еді. 
Сейдахметтер біздің үйге, біз оларға ба-
рып, аралас-құралас болдық. С�йтіп 
жүргенде соғыс басталды. Ауылдағы ер-
азаматтарды жаппай әскерге алды. Бірақ 
біздің әкейді броньмен қалдырды. (йткені 
соғысқа тамақ, егін керек. Арада к�п уақыт 
�тпей майданнан қара қағаз толассыз 
келе бастады. /кем соған шыдай алма-
ды. 43-жылы военкоматқа барды да, �зі 
сұранып, соғысқа кетті. /жем, анам, екі 
әпкем, қарындасым – алтауымыз қалдық. 
/жем �те мықты кісі еді. Ешқашан дауыс 
к�термейтін, �те салмақты болатын, бірақ 
с�зі �тімді еді. Жалғыз ұл болғаннан кейін 
мені �зінің қолына алды. Үлкен әпкем 
12 жаста. Бізді асырау керек болған соң 
жұмысқа шықты. Екінші әпкем 6-да, мен 
4-темін. Қарындасым жасқа толмаған. 
Есімде, әкемізден латын әріптерімен 
жазылған хат келіп тұратын. Бәрін жинап 
жүр едім, жоғалтып алдық. Соңғы хатында 
Варшаваның түбінде екендерін, шабуылға 
шығуға бұйрық күтіп жатқандарын жазған. 
Содан хабар-ошарсыз кетті. /жемізге бұл 
жағдай қатты батты. Қайғы ол кісіні 44-
жылы алып тынды...

 Кейін спорттың арқасында біраз 
жерге табаным тиді. Еуропаға барғанда 
сарбаздардың зиратынан іздедім. (йткені 
соғыс кезінде әр адамға жеке қабір қазуға 
уақыт жоқ, үлкен бір қабірге бірнешеуін 
жерлеп, аты-ж�ндерін жазып қоятын 
болған ғой. Соның арасынан қазақтың 
тегін кездестіретінмін, бірақ менің әкем – 
/бденәлі Сайдалиевтің есімін ешқайдан 
таба алмадым...

1947 жылы бірінші сыныпқа бардым. 
Бір класта әр сыныптың оқушылары ара-
лас отырып, оқи беретінбіз. Себебі б�лме 
жетпейтін. Мен 7-сыныпты бітіретін 
жылы ауылымызда бір сот �кілі тұратын. 
Оның інісінен Алматыдағы №18 мектеп-
интернаты туралы естідім. Онда әкелері 
соғыстан қайтпаған, ауыр жағдайда 
тұратын балалар оқиды екен. Барғым 
келді. Бұл ойымды Сейдахмет ағаға айт-
тым. Сейдахмет ол кезде КазГУ-дің жур-
налистика факультетінде студент болатын. 
Уәли Ахметбек деген к�рші жігіт екеуі мені 
Алматыға алып келді. Интернатқа орналас-
тырды. Алғашқы уақытта �те қиын тиді. 
Орыс тілі тұрмақ, химия, физика, алгебра 
пәндері орысша жүретін. Ал 1954 жылы 
біздің мектепті №12 қыздар интернатымен 
қосып жіберді. Сонда оқушының к�птігі 
сонша, мен 8«з»-сыныбында оқыдым. Бір 
сыныпта 32-34 адам отыратынбыз. Кейін 
қысқартты.

– Сол интернатта оқып жүргенде қазақ-
тың алғашқы кәсіби боксшысы Шоқыр Б5л-
текұлынан тәлім алыпсыз. Ол кісі қандай 
адам еді?

– Біз сол мектепте оқып жүргенде 
Асқар Құлыбаев (менен бір сынып жоғары 
оқыды), Айтжан Айдарбеков (ҚР еңбек 
сіңірген артисі), Ошақбай Ырысбеков 
деген жігіттер боксқа қатысып, қаланың 
жеңімпазы, жүлдегері болып жүрді. 
Бұл жігіттер интернатта тұрмайтын, үйі 
бар. Ішіндегі ең бетке ұстайтыны Асқар 
Құлыбаев болды. Соларға қызығып, 
Ш о қ ы р  Б � л т е к ұ л ы н а  б а р д ы м .  О л 
Қазақстанда бокстың іргетасын қалаған. 
1947 жылы «КСРО спорт шебері» атағын 
Қазақстан бойынша алған бірінші кісі. 
(зі Маңғыстау облысының Жармыш 
ауданының тумасы. Балалар үйінде �скен. 
К�ркемсурет академиясын да, дене 
шынықтыру мамандығын да Украинаның 
Киев қаласында оқыған. Соғысқа барып, 
1942 жылы қатты жараланып қайтқан. 
Алматыда бокс үйірмесін ашқан. Сол 
кісіге бардым. Бойым тік болғанымен, 
салмағым 43-ақ келі, мойным қылқиған 
арық бала едім. Алмады. Күнде боксқа 
қатысатын балалармен еріп, жаттығу 
залына барамын. Ішке кірмей, ашық тұрған 
есігінен Шоқтың балаларға к�рсеткен іс-
қимылдарын қайталаймын. Бір күні мені 
байқап қалды. Шақырып, бір баламен 
жекпе-жекке шығарды. Ол кезде боксты 
ж�нді білмейміз. Ал кеп т�белестік. С�йтіп, 
әлгі баланың беті қайтып қалды. Содан 
кейін менің үйірмеде қалуыма рұқсат берді. 

Жаттығып жүргеніме бір жылдан сәл 
асқанда Алматыда жас�спірімдер ара-
сында чемпионат �тетін болды. Бірақ 
медициналық тексеру кезінде дәрігерлердің 
маған рұқсат бергісі келмеді. Бокстың ор-
нына акробатика, гимнастика сияқты 
спортқа баруға кеңес берді. Бірақ Шоқ 
мені қолдады. С�йтіп жарысқа бардық. 
Бір салмақта сегіз адамбыз. Алғашқыда 
ІІІ разряды бар Переверзев деген баламен 
шықтым. Оның бокста жүргеніне екі жыл-
дай болған. Тәжірибесі бар. Гонг соғыла са-
лысымен маңдайыма соққы тиді де, ұшып 
түстім. Дәл бұлай болады деп күтпеген 
едім. Ай, намыстанғаным-ай! Т�реші 
«бір, екі» деп санап жатыр. Ана жақта 
интернаттың балалары қарап тұр. Үзіліс 
кезінде Шоқ бірдеңе айтып жатыр. Тыңдап 
отырған мен жоқ. Жылдамырақ екінші 
раунд басталғанын күттім. Гонг соғыла са-
лысымен қарсыласыма тап бердім. Үшінші 
раундта т�реші бізді тоқтатып тастады. 
С�йтіп айқын басымдықпен жеңдім. Сол 
жарыстан екінші орын алдым. Бірақ бокс-
пен айналысуды доғарамын деп шештім. 
С�йтсем Шоқ балалардан мені сұрайды 
екен. «Ана шикілсары қайда (мені солай 
айтатын), алып келіңдер» депті. Қайтып 

тарс еткенде сыртта отырған әжелердің бірі 
газ жарылды деп ойлаған екен... Олар кеп-
касын басына баса киген біреудің машинаға 
отырып кетіп қалғанын да к�рген. Ал ішке 
кірсе, /бдісалан жерде жатыр. Солайша 
боксер ақшаға қызыққандардың қолынан 
қаза тапты деген с�з бар. (зім к�збен 
к�рмеген соң, естігенімді айтып отырмын. 
Ол жігітті кейін «ұсталды», «сотталды» деп 
жатты, бірақ анығынан бейхабармын.

– Боксшылықтан бапкерлікке қалай 
ауыстыңыз? 

– Политехникалық институттың Дене 
шынықтыру кафедрасына конкурстан 
�тіп, аға мұғалім болдым. Бокс секциясын 
жүргізіп, студенттерді жаттықтырдым. 
Мұнда колхозда бірнеше жыл еңбек еткен 

немесе әскерге барып келген, денесі аздап 
қатыңқырап қалған, бірақ «�мір к�рген» 
шымыр жігіттер келеді. Солардың арасы-
нан мінезділерін секцияға қабылдаймыз. 
Қалғанын түзеу, икемдеу менің қолымда. 
Сол кезде Алматыда Политехникалық 
институт,  Дене тәрбиесі және спорт ин-
ституты, КазГУ бокстан алдыңғы қатарда 
тұратын.

1972 жылы «Еңбек» спорттық қоғамын-
да аға жаттықтырушы, кейін  барлық 
кәсіп одақтарды бір спорттық қоғамға 
біріктіріп, соның бас бапкері болдым. Оған 
совет әскері, «Динамо», «Локомативтен» 
басқасының бәрі кіреді. Сонда балалар 
талай жарыстардан жүлделі оралды. Мы-
салы, Ерсайын Еребаев жас тар арасында 
Еуропа чемпионы, Олег Зоболот ский /лем 
чемпионы атанды. Кейін еліміз тәуелсіздік 
алған соң, Қазақстан құрамасының бас 
бапкері болдым. 1993 жылы тұңғыш рет 
Қазақстанның дербес құрамасы ретінде 
Финляндияның Тампере қаласында �ткен 
/лем чемпионатына қатыстық. Сол кезде 
Василий Жиров 75 келі салмақта қола 
жүлдегер атанды. Кейбір боксшыларда 
бәрі болса да, мінезі я тағы басқа бірдеңесі 
жетіспей тұрады. Жировта бәрі бар. Ол – �з 
еңбегімен шыққан боксшы. Ал алғашқы 
олимпиадамыз – 1996 жылғы Атланта 
Олимпиадасында біздің боксшылар т�рт 
бірдей медалға қол жеткізді. Василий 
Жиров 81 келіде – алтын, 51 келідегі 
Болат Жұмаділов – күміс, 63,5 келіге 
дейінгі салмақта Болат Ниязымбетов пен 
71 келіге дейінгі салмақта Ермахан Ибраи-
мов қола жүлдегер атанды. 2000 жылы Сид-

тоқтатасың. Кейде боксшылар нокдаун 
алып тұрса да, қоқаңдап, жалғастырмақ 
болады. Ал нокаут алса, спорттан кетіп 
қалу қаупі бар. Сондайда ақылға жеңдіріп, 
әр кездесуден сабақ алған ж�н. Мыса-
лы, Ибраимов, Артаевтардың жеңілген, 
жеңген, тең түскен кездері де болды. 
Бәрінен тәжірибе жинай келе осындай 
биікке шықты. 

– Сіз 2000 жылы Ермахан, Мұхтар-
хан, Болат, Бекзат сынды қазақтың т5рт 
бірдей боксшысы финалға шыққан Сидней 
олимипиадасында т5решілік жасаған АИБА 
деңгейіндегі тұңғыш қазақсыз. Бұл үшін 
қандай талаптар қойылады?

– Сиднейге дүниежүзінен жиналған 34 
т�решінің қатарында бардым. 

Совет �кіметінде қаншама т�реші 
болды.  Қанша боксшы болса,  сон-
ша т�реші бар. Алдымен Қазақстанның 
біріншілігі болады. Онда мен қатардағы 
т�реші ретінде рингте, қапталда т�решілік 
етемін. Соның бәрін Бас т�реші және 
Мемлекеттік жаттықтырушы, Т�решілер 
коллегиясының басшысы бақылап оты-
рады. Жарыс біткен соң қанша қате 
жібергеніңді қарайды. КСРО біріншілігінде 
де солай. Одақ т�решілері коллегиясының 
басшысында тізім болады. /р жарыс 
біткеннен кейін т�решілерді келесі күні 
жарыс басталардан бір жарым сағат бұрын 
шақырады. Сол кезде барлық кездесуде 
қалай т�решілік жасағаныңды тексереді. 
Мынадай жағдай болды: Бір кездесуде 
қапталдағы бес т�решінің қатарында 
болғанда бір боксшыға жеңісті мен ғана 
бердім. Қалған т�ртеуі келесі боксшыға 
берді. Бірақ анығында менің бергенім 
дұрыс. Себебі олар соққы қолына тиіп 
жатса да, есептеген. С�йтіп шағым түсті. 
Бейнежазбаны қарады. Мені ақтады. 
Т�ртеуін бір-екі күнге т�решіліктен 
шеттетті. С�йтіп әділдіктің арқасында 
т�решілікте к�теріле бастадым. КСРО 
біріншілігінде бас т�решінің орынбаса-
ры болдым. Соның бәрінде сенің рингте 
�зіңді қалай ұстайтыныңды, боксшыдан 
қанша қашықтықта жүргеніңді, ескертуді 
қаншалықты әділ жасағаныңды – бәрін 
қарайды. Ережелерді жатқа білуің керек. 
С�йтіп олимпиада т�рінен бірақ шықтық. 

– Сиднейде т5рт бірдей қазақ боксерінің 
финалда 5нер к5рсетуінің сыры неде?

– Т�ртеуі финалға шыққанда жа-

нымды шүберекке түйіп отырдым. Біздің 
балалар рингке шыққанда бізді т�реші 
қылмайды. Себебі бұрып кетуің мүмкін. 
Ермахан финалда румыниялық боксшы 
Мариан Симонмен «соғысып» жатқанда 
украиналық т�реші досым қапталдағы 
т�решілердің қалай ұпай беретінін дүр бі-
мен қарап отырды. Ақтық раундта ол маған 
Ермаханның екі ұпай жеңіліп жат қанын 
қолмен ымдап, к�рсетті. Мен Ермахан-
ның жаттықтырушысына айғай лай мын. ІІІ 
раундтың аяқталуына 15-20 секунд қалғанда 
Ермахан барын салды. Т� ре шілер жеңісті 
к�рсетпей тұрғанда-ақ мен кімге бергенін 
біліп отырдым. Себебі досым екі ұпай озды 
деп к�рсетті. Шынымен, 25:23 есебімен 
қанжығамызға екінші ал тын түсті. Бұл кезде 
Бекзаттың алтыны бар еді.

Кейін 91 келі салмақтағы Мұхтархан 
Ділдәбеков ширек финалда кубалық Алек-
сис Рубалкабомен кездесіп, күміс алды. 
Болат Жұмаділов те финалда тайлық 
боксшыға есе жіберіп алып, күмісті есе-
леген еді. Болат – екі бірдей Олимпиада 
финалында ойнаған жалғыз қазақ боксшы-
сы. 51 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 
әлемде к�ш бастады. 1999 жылы қазақтан 
шыққан тұңғыш /лем чемпионы атанды. 

– Сан рет әлемдік додаларға куә бол-
дыңыз. @лем чемпионаттарында, олимпиада-
ларда «бармақ басты, к5з қысты» бұра 
тартушылықтар бола ма?

– Болады. /сіресе, боксшылар тең 
түскен кезде. Мысалы, қапталдағы т�ре-
ші лердің т�ртеуі берген жеңісті қайта қарау 
мүмкін емес. Ал біреуіне –екі т�реші, екін-
шісіне – үш т�реші берсе, қосымша т�ре-
ші  лердің пікірі ескеріліп, қайта қарауға 
бо лады. Бірақ мұндай жағдай �те сирек 
болады. 

– Бекет Махмұдов ақсақал қазақ 
спортының 5ркендеуіне айрықша үлес қосты. 
Бокс федерациясына басшы болғанда әлем, 
олимпиада додаларында қандастарымыз 
сан рет олжа салды. Кейін ол кісі Дзюдо 
федерациясына басшы болғанда Раков 
Амстердам қаласында қазақтан шыққан 
тұңғыш чемпион атанды, бүгінде осы спорт 
түрі қарқындап дамуда. Осы жетістіктерге 
Бекет аға жол салды десек, қателесеміз бе?

– Бұл біреудің қолындағы дүние емес 
қой. Жігіттер бабы келіп, �здері шыға 
бас тайды. Олимпиадаға бару үшін Азия, 
/лем чемпионаттарына қатысу керек. Сол 
тур нирлерден кейін олимпиадаға жолдама 
алған балалардың да «обкаткасы» болады. 
Соған бару үшін де қомақты қаражат ке-
рек. Бекет соны жақсы ұйымдастырды. Бір 
айта кетерлігі, спорттың к�п түрі бар ғой, 
бірақ қазақтың маңдайына біткен спорт 
бокс шығар – олимпиаданың барлығында 
жүлде бар.

– Иә, математик Асқар Жұмаділдаев 
ағамыздың «қазақ бокс пен математикада 
мықты» дегені бар...

– Солай деп жатады. Біздің қазақ 
ержүрек халық қой. Мысалы, соғыс кезінде 
одақтың құрамында 15 республика болды. 
Оның сыртында Мәскеу, Ленинград бар. 
Солардың ішінде Кеңес Одағының Батыры 
атағын алғандардың саны бойынша біздің 
ел алдыңғы орында тұр. Соның т�ртеуі: 
Т.Бигелдинов, Л.И.Беда, И.Ф.Павлов 
және С.Д.Луганский – екі рет Кеңес 
Ода ғы ның Батыры. Ал атақ ала алмай 
қал ғандары қаншама? Мен запастағы 
әскери адаммын. 1969 жылы Даманскіде 
Қы  таймен қарулы қақтығыс болғанда 
ша қыр тылып, сол жақта екі жыл әскери 
қызмет еттім. Соғыстың не екенін сол 
кезде сезіндік. 

– Бүгінгі қазақ спортындағы ізбасар-
ларыңыз туралы не айтасыз?

– /уесқой бокста жап-жақсы �сіп 
келе жатқан балаларды шетінен кәсіпқой 
боксқа алып кетіп жатыр. Сол аздап 
қынжылтады. Кәсіпқой боксқа ауысудың 
шартын жасаса деймін. Мысалы, әуесқой 
бокстың ең жоғары дәрежесінде �нер 
к�рсетіп, олимпиада жүлдегері болған соң 
ғана ауысса. Мәселен, В.Жиров, В.Левит 
ауысты. Олардың еңбегі бар. Олимпиа-
да чемпионы, жүлдегері. Артаевқа да, 
Жұмалідовке де баруға болатын еді. 

Кәсіпқой бокста әуесқойдағы сияқты 
4-5 кездесу емес, бір ғана кездесу �ткізеді 
және сол үшін бәрін береді. Сондықтан 
оларда 3 раунд емес, 12 раунд. Оған �те 
мықты дайындық керек. Еуропа чемпионы, 
Олим  пиада жүлдегері болғандардың �здері 
кейде т�ртінші, бесінші раундта ж�нді �нер 
к�рсете алмайды. Сол себепті де кәсіпқой 
боксқа айтулы додаларда топ жарып, 8-10-
12 раундқа шыдайтын дәре жеге жеткенде 
ғана ауысқан дұрыс. Сосын онда әр раунд 
сайын жылдамдығы баяу лайтын емес, әр 
раунд сайын түлейтін боксшы болу керек. 
Олардың жаттық тыру жүйесі де б�лек. 
Кәсіпқой бокстан бастағандар �здерімен 
�здері �седі. Қимылдары �рескел. Ал 
әуесқой бокстағылардың соққысы таза. 
(здерін ұстауы да мәдениетті. Мысалы, 
кездесу басталарда екі бұрыштағы бок-
сшыларды шақырып, қол алыстырады. 
Кәсіпқой да ғылар сол кезде бір-бірін жеп 
қоя жаздайды. Қарсыласыңды сыйлау ке-
рек. Ол сенің жауың емес.

– Біздің ұлттық құрамадағы жігіттерден 
кімнің аяқ алысы жақсы? Токио олимпиада-
сында кімдер бой к5рсетуі мүмкін?

– Қазір тап басып айту қиын. (йткені 
бір салмақта мынау барады деп, 100 пайыз 
сеніммен айтуға болмайды. Алдымен 
Қазақстан біріншілігінде жеңімпаз болып, 
Азия, /лем чемпионатында жүлделі орын-
ға ие болып, сонымен қатар ең соңында 
осы жарыстарда жүлделі орынға ие бол-
мағандарға бір халықаралық турнирде 
АИБА-ның шешімі бойынша бірінші 
орын алған боксшылар ғана Олимпиадаға 
жолдама алады. 

– @ңгімеңізге рақмет!

@ңгімелескен 
@сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

СЕЙДАХМЕТ
боксқа әкелген –

бардым. С�йтіп жүріп бокста түпкілікті 
қалып қойдық. 

1957 жылы интернатты тәмам дағанда 
Шоқ КазПИ-ге баруды ұсынды. Ректоры 
Мәлік Ғабдуллин еді. Ал менің барғым 
келмейді. Біздің мектепте �те мықты 
мұғалімдер сабақ беретін. Мысалы, орыс 
тілінен Социалистік еңбек ері Нұртазина 
апай, қазақ әдебиетінен Ленин орденінің 
иегері Дүйсенова апай сабақ �ткізетін. 
Менің үлгерімім анау айтқандай үздік 
болған жоқ, бірақ орташа еді. Жаттығуға 
келсем, Шоқ  Қазақ мемлекеттік Дене 
тәрбиесі және спорт институтына баруға 
кеңес берді. Ол уақытта құжат қабылдау 
мерзімі аяқталған. Бірақ Ленинградтан, 
басқа республикалардан шақыртумен 
келетін балалар бар. Мені солардың 
тізіміне енгізді. С�йтіп студент атандым.

1 9 5 8  ж ы л ы  Қ а з а қ с т а н н ы ң  ж е к е 
чемпион атына қатысып, чемпион бол-
дым. Кейін осы чемпионатты тағы т�рт 
рет жеңдім. Ал 1960 жылы «Буревест-
ник» Орталық спорт қоғамының чем-
пионы атандым. Ол біріншілікке Кеңес 
Одағы құрамасының 80-90 пайызын 
құрайтын студенттер баратын. Содан 
кейін мені құрама командаға кіргізді. 
Сонда ғана «КСРО спорт шеберін» ал-
дым. Ол кезде бұл атаққа қол жеткізу 
оңай емес еді. Ол үшін Совет одағының 
чемпионатында 1-2-орын алу керек. Кейін 
3-орынға да беретін болды... Осыдан ба-
стап спортқа деген құлшынысым артты. 
Жаттығудан қалмайтын болдым. Себебі 
спорт шебері бола тұра, жай ғана разряды 
бар спортшыдан жеңіліп қалсаң – ұят. /р 
қарсыласымды �зімнен мықты санайтын-
мын. (йткені одан бәрін күтуге болады. 
Бокстың аты – бокс, бір шалыс қимыл 
жасап, басыңнан соққы алсаң, кеттің. /рі 
қарсыласыңды �зіңнен кем санамасаң ғана 
жетілесің... Осы біріншілікті жеңгеннен 
кейін Мәскеуге КСРО біріншілігіне 
шақырды. Бұл біріншілікте одақ құрама 
командасының боксшысы Михаил Па-
пазян деген жігітпен шығып, жеңілдім. 
Миша кейін Франция мемлекетінің 
бас жаттықтырушысы болды.. .  Сол 
біріншіліктен келген соң �зіммен бірге 
оқыған Аманша Ақпаевтың шақыруымен 
Қызылордаға педагогикалық институтқа 
ұстаздық қызметке бардым. Бір ай істеймін 
де, екі ай жарысқа кетемін. Бұным сондағы 
институт басшыларына жақпады. Екі 
жылдан кейін Алматыға қайтып келіп, 
Политехникалық институтта қызмет еттім. 
Институт атынан жарыстарға қатысып 
жүрдім.  Сонда Алматы қаласының 
т�ңірегіндегі ауылда әпкемнің үйінде 
тұрамын. Үйден таңғы сағат алтыда шығып, 
жаттығу залына келемін. Ол кешкі сегізде 
бітеді. Солай ж�нді ұйықтамай дайында-
латынбыз. Жексенбі сайын ветеринарлық 
институттың, КазГУ-дың жігіттерін жи-
нап, бір апта жаттығудың нәтижесін к�ру 
үшін спаринг жасаймыз. /лде біз бокске 
жан-тәнімізбен берілдік пе, жаттығудан 
қалмайтынбыз... 

– Шоқ ата дүниеден озғанда мәңгілік 
мекенін Кеңсайдан алып, арулап қойған 
екенсіз...

– Мені боксшы қылып шығарған 
– Шоқ. Оны ешқашан ұмытпаймын. 
Үлкен жа рыстардан оралғанда бірінші 

соған ба ратынмын. (те тік мінезді кісі 
еді. Мақтағанды, мақтанғанды жаны 
сүймейтін. Ешқашан байлыққа құныққан 
емес. Жары – Нұрсұлу Тапалова екеуі бір-
ақ б�лмелі үйде тұрды. (зіне берілген үйді 
де, үш д�ңгелекті мотоциклді де біреуге 
сыйлап жіберіпті. Сондай қолы ашық, 
бірбеткей кісі болды. Қиыншылықты к�п 
к�рген...

Қатардағы жарыстардың бірінен кел-
генде Шоққа бара алмай қалдым. С�йтсем 
қызы Тоты келіп тұр. «/кем қайтыс болып 
кетті...» дейді. Жанұшырып үйіне бардым. 
Не істеу керек? Ешкімі, ештеңесі жоқ. 
Үйінде кітаптары мен әр жарыстың архиві, 
суреттері ғана бар. Кеңсайға қоямыз деп 
шештік. Бірақ ол жақтан жер алу қиын. 
Содан боксшы жігіттердің бәрін ара-
лап, қаражат жинадық. Кішкене ақша 
жинағаннан кейін Кеңсайдан орын алдық. 
Ол жердің директоры Шоқтың шәкірті бо-
лып шықты. Қаралы хабарды естіген соң, 
ұстазымызды Бауыржан Момышұлының 
жанына қоюды ұсынды. С�йтіп батыр 
жатқан жерден сәл т�менірек мәңгілік 
мекенін алдық. Жерді бірден екі адамға 
лайықтап алғанбыз, себебі Нұрсұлу апаның 
да жасы келіп отырған еді. Шоқты сол жер-
ге арулап қойдық. 

– Шоқыр атамыздың жан жары Қазақ-
тан шыққан тұңғыш балерина, 24 жасында 
Қазақ ССР еңбек сіңірген артисі атанған 
Нұрсұлу Тапалованың да 5мірінің соңы қиын 
болғанға ұқсайды, солай ма? 

– Ол кісінің �мірден кеткен хабарын 
да қызы естіртті. (з қолыммен Шоқтың 
жанына апарып қойдым. Ескерткішін де 
жасатып бердім. Екеуі де біртуар тұлағалар 
еді ғой...

– Студент кезіңізде аты аңызға айналған 
боксшы, бапкер @бдісалан Нұрмахановпен 
бір б5лмеде тұрыпсыз. Достық қарым-қаты-
насыңыз 5мірінің соңына дейін сақталыпты. 
Осы туралы кеңірек тоқталып 5тсеңіз...

– 1957 жылы Дене тәрбиесі және 
спорт институтына оқуға түстік. /бдісалан 
Нұрмаханов пен Мәжит Омарғалиев екеуі 
дене шынықтыру техникумын бітіріп кел-
ген. Аманша Ақпаев, Ғалым Жарылғапов 
бәріміз бір б�лмеде тұрдық. 57-жылдың 
аяғында Мәскеуде КСРО чемпионаты 
болды. /бдісалан ол кезде І разрядты бокс-
шы. Финалда Абрамов деген боксшыдан 
жеңіліп, «Спорт шебері» атанды. Сосын 
оны КСРО құрама командасына алды. 
Кішігірім үй берді. Жары Күлпашпен 
шаңырақ к�тергенде жанында болдық.

Ол мықты боксер еді. Қазақстан ның 
10 дүркін чемпионы, КСРО чемпио-
на тының екі дүркін күміс жүлдегері, 
КСРО халықтары спарта киа дасының 
екі мәрте қола жүлдегері, Азия-Афри-
ка ойындарының жеңімпазы атанды. 
Олимпиадамен тең дәрежелі Азия ой-
ыны – GANEFO-ға барып, президенті 
Сукарноның қолынан алтын медаль алған. 

Біз жылдам болу үшін скакалкамен 
дайындалсақ, ол бізден де жылдам бола-
тын. Қазіргі ауыр салмақтағы боксшылар-
ды қарасаң, қарындары шығып кеткен, 
орындарынан әрең қимылдайды. Ал оның 
бір артық еті жоқ еді. Бәрі тек бұлшық 
ет болатын. /бекеңдей боксшыны әлі 
к�рмедім. Иосиф Гильдин деген боксер бо-
латын. Екеуі жеті рет кездесті. Т�ртеуінде 
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Серік Әбденәлиев – қазақтан 
шыққан тұңғыш Олимпиада 
төрешісі, Сидней Олимпиадасының 
Халықаралық дәрежедегі AIBA 
төрешісі, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы, 
«Құрмет» орденінің иегері, елімізде 
бокстың негізін қалаған Шоқыр 
Бөлтекұлының төл шәкірті. Сексеннің 
сеңгіріне шығып отырған ол бүгінде ҚР 
Олимпиада резервін даярлау орталығы 
директорының кеңесшісі. Жуырда 
елге танымал ардақты азаматпен 
сұхбаттасудың сәті түскен еді.

МЕНІ

/бекең, үшеуінде Гильдин жеңді. Екеуі 
мықты бәсекелес еді. 

Кейін /бекең Қазақстанның Еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы болды.

– @бдісалан атамыз қастандықтың 
құр баны болды, ақшаға құныққандар 5лім 
құштырды... Сізге ол кісінің қазасы қалай 
әсер етті?

– Мен ол кезде бас жаттықтырушы 
болып жүрдім. Бір жарыстан келген соң, 
/бекеңе кіріп шықтым. «Шымкентте бір 
турнир бар, соған барып қайтайық» деді. 
Ертеңінде к�лігімді алуға барсам, гаражда 
қызмет ететіндер: «Досыңды �лтіріп кетті» 
дейді. «Кімді?» десем, «Нұрмахановты» 
деді. Сенбедім. Кеше ғана к�ргенмін. 
Бірден үйіне бардым. Шынымен, атып кет-
кен екен. Сыртта бір топ әжелер отыр. Со-
лардан сұрадым. /бекең сол кезде ақылы 
автотұрақтардың басшысы болатын. Бір 
қазақ жігіті інісіне жұмыс тауып беруін 
�тінген. /бдісалан оның с�зін жерге таста-
май, автотұрақтың біріне орналастырған. 
Кейін сол жігіт тұрақтан түсетін кішігірім 

ақшаға қызықты ма екен, біреулермен 
ұйымдасып, /бдісаланды арқасына 

кесілген мылтықпен тіреп атқан 
к�рінеді. Мылтықтың даусы 

нейде Саттарханов, Ибраимов – алтын, 
Жұмаділов, Ділдәбеков күміс жүлде алды.

– Бапкерліктен т5решілікке ауысу тура-
лы шешімді қалай қабылдадыңыз?

– Кез келген бапкердің т�решіліктен 
хабары болуы керек. Боксшыға ескер-
ту жасалса, оның орынды не орынсыз 
жасалғанын біліп отыруы тиіс. Мысалы, 
бала соққыны таза жасайды, бірақ т�реші 
оны «қолдың ішімен ұрды» деп, ескертуі 
мүмкін. Ескерту жасаса, 2 ұпай алып 
тастайды. Ондайда кездесу аяқталған 
соң, Бас т�решіге боксшыны, кіммен 
кездескенін, қай т�реші т�релік еткенін, 
қай ескертумен келіспейтініңді айтып, 
шағым қалдырасың. Олар сол кездесудің 
бейнежазбасын қарайды. Шағымың 
орынды болса, т�решіні бір-екі кезде-
суден шеттетеді. Ал екінші рет солай 
қайталанса, т�решіліктен мүлдем алып тас-
тайды. Т�реші таза болуы керек. Ешкімге 
бүйрегі бұрылмауы тиіс. Оның міндеті 
– боксшының денсаулығын сақтау. Нок-
даун, нокаутты, кіндіктен т�мен ұру, 
ашық ұру, басымен ұру – бәрін ескеруің 
керек. Баспен ұрғаннан кейбіреулерге 
қатты зақым келеді. Қасы, ерні жырылады. 
К�рмей қалуы мүмкін. Сол кезде боксты 

Серік ӘБДЕНӘЛИЕВ, 
Бокстан халықаралық дәрежедегі төреші:

Азаматтың суреттері
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ЖАСТАРҒА ӨСИЕТ: 
ӨЗГЕРУДІ ӨЗІҢНЕН БАСТА...

(Соңы. Басы �ткен санда)

Біз, дін адамдары, жастардың имани, рухани тәрбиесіне жіті 
назар аударамыз. /леуметтің имани ахуалын жақсарту үшін 
баршамыз бар біліміміз бен күш-жігерімізді аямауымыз қажет. 
Бүгінгі таңда Қазақстанда үш мыңға жуық мешіт болса, онда на-
маз оқитындардың дені – жастар. Олар имамдарымызға келіп, 
ақыл-кеңес сұрайды. Тұрақты түрде дәріс тыңдайды. 

Имамдар мен ұстаздарды сыйлап, алдарынан кесе �тпейді. 
Мешіт қызметкерлері – имамдар мен ұстаздар да осынау мұрсатты 
қалт жібермей, қай кезде де жастарға тәлім-тәрбие беріп, түзу 
жолға нұсқаудан талмай келеді. Қаншама тілазар бала молдадан 
дәріс алып, сабасына түсіп, имандылыққа бет бұрды. Қаншама 
имамдарымыз қоғамдағы талай түйткілді мәселелердің оң шешім 
табуына септігін тигізіп, телі-тентектерді түзеуге атсалысуда. 

Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы алдымен Алланың алдындағы, сосын қоғам 
алдындағы борышын әл-қадірінше орындап, �з әлеуетін 
үйлестіре отырып, ұлтты ұйыстыратын біршама іс-шараларға 
мұрындық болып келеді. Мешіттерімізде жастарға дәстүрлі діни 
танымнан дәрістер беріледі. Жыл сайын «Мектепке жол» деген 
сияқты акциялар тұрақты түрде ұйымдастырылады. Онда әл-
әуқаты т�мен отбасылардың балаларын мектепке жабдықтау 
жағы қолға алынған. Сонымен қатар, ондай отбасыларға жан-
жақты к�мегін аямай, барынша қол үшін беруге тырысып келеді.

Діни басқармада ашылған Жастар секторы жыл �ткен сайын 
қарқынды жұмыс жасап келеді. Діни басқарма осы кезге дейін 
жастарды имандылыққа баулу, оларға дәстүрлі дінді, ұлттық 
құндылықтарды насихаттап, теріс жолдарға түсіп кетуден 
сақтандыру жолында бірталай іс атқаруда әрі оны жалғастыра 
бермек.

Қазірде қоғамымызда хат танымайтын, білімнен бейхабар 
адам жоқ десе болады. Демек, жастар тәрбиесіндегі к�рініс беріп 
қалатын кейбір келеңсіз жайттардың түп-негізі тек білімде емес, 
тәрбиеде жатқандығын ұғыну қажет. Бұл жайлы сахабалардың 
ізбасары Абдулла ибн Мүбәрак: «Біз к�п білімнен г�рі қарапайым 
тәрбиеге к�бірек мұқтажбыз» деп д�п басып айтып кеткен.

Қазіргі жастарға берілер кеңес, айтылар насихат к�п. Оларға: 
«Ең бастысы, адамның баласы болып қалмай, елдің баласы 
бол, алдымен �з басыңа, содан соң ағайын-жұртыңа, Отаныңа 
пайдаңды тигіз» дегім келеді. Хадис шәріпте айтылғандай, 
адамдардың ең жақсысы – �згелерге пайдасын тигізіп жүретін 
жан.

Бір дін ғалымынан: «Жастар жағы еліміздің бақуатты да-
муы үшін не істей аламыз, қалай жан-жақты күресуге болады?» 
деп сұрағанда, ол: «/рбірің �з ісіне мықты болсын. (зінің 
мойнындағы міндетін мүлтіксіз атқарсын» деп жауап берген екен. 

Расында да, әрбір адам �зіне тиесілі іске адал болса, бүкіл 
қоғам түзеледі. Студент оқуында озат болса, мамандар �з ісінің 
шебері болса, басшылар ынсапты, ал қалың бұқара ынтымақ 
пен бірлікте болса, қоғам түзеледі. Тұрғындардың пейілі түзелсе, 
тұрмысы да түзеліп, ел жағдайы да оңалмақ. Осындай мақсатқа 
жеткенде ғана бабамыз әл-Фараби аңсаған «Қайырымды қала» 
идеясы толыққанды жүзеге аспақ.

Адам �зін-�зі �згертуге қадам баспайынша, Алла да оны 
�згертпек емес. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімнің «Рағыд» 
сүресінің 11-аятында: «Қайбір қауым �зін-�зі �згертпейінше Алла 
оны �згертпейді» деп баяндаған. Егер адам �згерсе, оның к�ршісі 
�згереді. Одан кейін қоғам �згереді. Бұл мәселеде әр адамның 
ойы, сана-сезімі �згеруі маңызды. 

Жастарымыз к�пшіл, мемлекетшіл, ұйымшыл, қоғамшыл 
болса, жақсы отбасы құрса дейміз. Олар әсіре діншіл бол-
маса екен. Біз жастардың қоғамнан б�лініп қалмауын ба-
рынша қадағалауымыз қажет. Уағыздарымызда осы қоғамда 
�мір сүргеннен кейін халықтың бүгінгі жағдайымен, салт-
дәстүрімен санасу қажеттігін айтамыз. Иә, дінге білімсіз келген 
жастарға к�ркем насихат керек. Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының жат ағымның жетегіне кеткен жастарға қатысты 
ұстанымы осындай. /рине, оларға кінә артып, қоғамнан б�ліп 
тастау оңай. Ол біздің баламыз, бірімізге іні, бірімізге бауыр емес 
пе? Қамқорлық қажет-ақ. Қоғамнан жылу сезінген бала бүгін 
адасса, ертең қайта айналып, қазығын табады.

Біздің ұлтымыз �скелең ұрпақтың жадына «обал болады» не-
месе «сауап болады» деген ұғымды сіңірген. «Обал болады» мен 
«сауап болады»-ның түпкі мәні тереңде. Нан қиқымын шашу 
– обал болады. Біреудің ала жібін аттау – обал болады. (згенің 
хақысын жеу – обал болады. Қарияға құрмет – сауап болады. 
Жабырқаған жанның жүрегіне үміт сыйлау – сауап болады. 
Міне, қарап отырсаңыз осының бәрі – отбасыдан басталатын 
тәрбие негіздері. Біз сан ғасырдан бері жалғасып келе жатқан 
халқымыздың осындай қасиетті ұғымдарын жастарымыздың 
санасына сіңіре беруіміз керек. 

Отбасынан дұрыс тәрбие алмаған бала ертең қоғамнан �з 
орнын тауып кете алмасы анық. Сондықтан, бала болашағына 
баршамыз атсалысуымыз лазым. 

Құдайға шүкір, б�теннің босағасында бұратана жұрт болып, 
күйініп, аһ ұрып теңдік сұраған, алтын терек арыстардың дәуірі 
�ткен. «Тебінгі теріс тағынған, темірқазық жастанған» сол 
ерлердің ғасырлар бойы аңсаған арманы бүгінгі күні орындалды. 
«Күлдір-күлдір кісінетіп, күреңді мінер күн қайда?» деп күңіреніп 
�ткен баһадүрлер арман еткен баһарлы күннің таңы атты. Хақ 
жарылқап, Алаштың да күні туды. Ел де азат, жер де �зіміздікі. 
Кешегі Махамбеттер:

«Еділдің бойы ен тоғай, 
Ел қондырсам деп едім.
Жағалай қонған сол елге
Мал толтырсам деп едім», - деп �зегі қарс айрыла жырлаған 

болса, сол еңісте қалған Еділден де байтақ Атырау мен Алтайдың 
арасындағы кең атырап, құрметті жастар, сендердің иеліктеріңде! 
Осы кеңістіктің кез келген жеріне ел қондыруға да, мал толтыруға 
да құқылысың. Шаруасы шатқаяқтаған шалғай ауылдардың 
еңсесін к�теріп, ісін д�ңгелету де сенің қолыңнан келеді. 

Ендеше жан-жақты білім алып, осындай ізгілікті істерге бел-
сене кірісуге ешқандай кедергі жоқ. Алдыңғы аға толқын �кілдері 
сияқты біз де �здеріңнің қажыр-қайраттарыңа, ұшқыр ойларың 
мен жаңашылдықтарыңа кәміл сенеміз. Олай болса, іске сәт! Алла 
Тағала �мір жолдарыңды оңғарсын! /рбір істеріңе береке, тауфиқ 
берсін! /умин!

Классиктың «Таңғы шық», «Бекеннің 
құбылысы»,  «Жеңеше»,  «Кәментоғай 
бұтақтары», «Күзгі бұралаң жол», «Алғашқы 
қар» сынды тілі жатық, қонымды да тар-
тымды әңгімелері мен «Шұғаның белгісі», 
«Раушан коммунист», «Берен», «Асулардан 
асқанда», «Құсайын Құлбеков», «/міржанның 
әңгімесі», «Он бес үй», «Қырманда» секілді 
жұртқа кең тараған повестері – жазушылық 
қ ы р ы н  а н ы қ  а ң ғ а р т қ а н  д ү н и е л е р . 
Б.Майлинның Мырқымбай, Түйебай, Ай-
ранбай, Раушан, Шұға, Жалбыр, Күлпәш, 
Таңсық, Мұқыш, Рахия, Берен бейнелерінде 
қайрат, ерік, жігер, ақ пен қараны айыра 
аларасқан сергектікбар. Жазба әдебиеттің 
енді-енді күш алып келе жатқанын ескерсек, 
сол тұстағы ел кітаптағы тұрмыс-тіршіліктің 
тірі суреттерін сахнадан к�ргісі келгені бір 
қоспасы жоқ шындық. Сәйкесінше, болмысы 
б�лек суреткер драма жанрына да кұлшына 
қалам тартып, қазақ драматургиясын «Шан-

ИМАН АЙНАСЫ

Серікбай қажы ОРАЗ,
Қазақстан мұсылмандары 

діни басқармасының
төрағасы, Бас мүфти

Жақсының жақсылығын айту – парыз 

Классиктың туындыларынан, оның халық тұрмыс-тіршілігін, салт-
санасын, әдет-ғұрпын, елге сіңген психологиялық дағдыларын терең 
білетіндігін аңғару аса қиын шаруа емес. Ол – үнемі жұртқа жақын боп, 
тығыз байланыста жүрген жазушы. Жаңағы құбылыстардың оқырманға 
ой салып, нимфаларша өзіне тартып тұруының сыры да – сонда!..

ткен ғасырдың басында өз қатарлас-қанаттастары секілді романшы, дра-
машы, сценарийшы, либреттошы, ақын, фельетоншы, очеркші Бейімбет 
(Бимағамбет) Жармағамбетұлы Майлин да – бірнеше жанрда өнімді еңбек 
еткен суреткер. Қазақтың біршама қаламгерлері сынды ол да өлеңнен бастап, 
шабыт шақырып, поэзиядан нәр алған. Кейіннен проза жанрына ден қойып, 
қайталанбас қолтаңбасын қалыптастырып, биік суреткерлік дәрежеге жеткені 
баршаға мәлім.

@лібек БАЙБОЛ

дра-
бет 
еңбек 
н бастап, 
қойып, 
е жеткені 

шар молда», «Ауыл мектебі», «Неке қияр», 
«Амангелді», «К�зілдірік», «Талтаңбайдың 
тәртібі», «Жасырын жиылыс», «Келін мен-
шешей», «Протокол», «Майдан», т.б. сүбелі 
туындыларымен толықтырды. Иә, ол – 
қарапайымдылықтан күрделілікті іздеген, 
«с�з �нерінің» қалыптануына зор үлес қосқан, 
шеберлігін жан-жақты танытқан талант иесі. 
Шығармагердің басқы тақырыбы – �зі жетік 
білген, әр қырынан зерттеп-зерделеген ауыл 
адамдарының мінез-құлқы, тағдыры. Жазу-
шы жекелеген жандар �міріндегі елеусіздеу 
нәрседен уақыттың үнін, тарихтың бүлк-бүлк 
еткен тамыр соғысын сездіреді, кішкене ғана 
уақиғадан үлкен мәселе, �мірдің �зіндей на-
нымды мораль тудырады. Б.Майлин к�птеген 
туындысында �здері істің ж�нін білмесе де, 
атақ-даңқ, мансапқа қызығып, айқай-ұйқайға, 
зорлық-зомбылыққа, қулық-сұмдыққа әуес 
топас басшылар, кінәсіз кісілерге залал 
келтірген залымдар, халықты дүрліктірген 
шолақ белсенділер, қашан да жала жабудан 
еш тайсалмайтын жандайшаптар, к�пшіл боп 
к�рінгісі келгенімен �з құлқынынан басқаны 
ойламайтын ақымақтар, аңғалдар ды алдап 
соққан алаяқтар, арамза атқа мі нер лер, жегіш 
парақорлардың іс-әрекетіне сын тағады. 
Тағы автор аз жыл ішінде-ақ ірілі-ұсақты 
жиырмадан аса пьеса жазыпты. Сонымен 
қатар, Бейімбеттің Шаңқан, Қоңыраушы, 
Жолаушы, Б-т, М-тай, Б-ж, Жолшыбай, К�з, 
Газетші, Быж, Жасқаншақ, Алтай, Тілші, 
Жуас, Б-М, Алак�з, Қайдауыл, Егінші, т.б. 
сынды жетпіс т�ртке тарта бүркеншік аты 
(псевдоним) болған екен.

Жазушы прозасына тән мысқыл, әзіл-
сықақ, күлкі, әжуә пьесаларына к�шкен. 
Оның қолданысындағы мұндай к�ркемдік 
әдіс-тәсіл тіршілігінде к�рген-түйгенінен 
туындаған деген ойдамыз. Айталық, Би-
ағаңның «Талтаңбайдың тәртібі» – айтар ойы 
айрықша, 30-жылдардың ойранына арналған 
драмалық туынды. Жанбол, Ақсүйрік, Қамза, 
Жұпар, Қайдар, т.б. сол уақиғаның бел ор-
тасында жүреді. Куба жазушысы Алехо Кар-
пентьер – «саяси прозаның» ірі �кілі болса, 
Б.Майлинның «Талтаңбайдың тәртібі» – 
саяси қатпары қалың комедия. Бейімбет 
– шығармасы мен әдеби қаһармандарына ат 
қоюдың шебері. Себебі Талтаңбай Талтаңбаев 
– комизмге негізделген образ. «Ақшаң бол-
са қалтаңда, талтаңдасаң, талтаңда» деген 
ауызекі с�з дәл соған қарата айтылғандай. 
Есті азамат еліне біртабан жақын боп, ешкімді 
табаламайды, әрі бәріне әркез жаны ашып 
тұрады. Алайда, Талтаңбайымыз олардың 
сойынан емес. Бұл – мұрнының ұшынан 
арғыны к�рмейтін к�ргенсіз, қазақшаны 

«Жастар жылы» туралы с5з қозғағанда, оларға 
ақыл-кеңестерін айтып, болашағына жол сілтеген, 
білім мен тәрбие берген, с5йтіп саналы азамат болып 
қалыптасуларына еңбек еткен аға буын жайында 
да айта жүрсек еш артықтығы болмас деп білемін. 
Осындай жарқын азамат деп Атырау 5ңірінде кәсіптік-
техникалық мамандарды даярлауға сүбелі үлес қосқан 
қадірлі азамат Асанғали Сапаровты айтар едім. 

Асанғали аға 1960 жылы Гурьев (қазіргі Атырау) 
педагогикалық институтының физика-математика 
факультетін бітіргеннен бастап, зейнетке шыққанша 
жастарды тәрбиелеуден қол үзген емес. (зі де жас кезінде 
к�п жетістіктерге жеткен. Мәселен, бозбала күнінде 
күреспен шұғылданып, палуан атанған. Республика 
студенттерінің арасында �ткен біріншілікте қола жүлде 
иеленсе, 1959 жылы Қазақстанның спартакиадасында ел 
чемпионы атанған. 

Атырауда мал дәрігерлік техникумда қызмет ете жүріп, 
күреске бейімі бар шәкірттерін баулып, баптады. Меке-

мелерге басшылық жасаған кезде де, ұжымның ісін алға 
�рлетті. Осы ретте мына бір мысалды атай кетсем. Сонау 
1984 жылдан бастап қаладағы №7 кәсіптік-техникалық 
училищенің директоры болғанда ұжым қызметкерлерінің 
әлеуметтік хал-жағдайын жақсарту үшін қосымша табыс 
к�зін ұйымдастыра білді. Жер тілімін алып – к�к�ніс егу, 
артық техниканы жалға беру, әртүрлі курстар ашу деген-
дей. Бұл да болса, қаржылық тығырықтан шыға білудің 
жолын тапқандығы. 

Жас мамандардың пәтер алуына, зейнет демалысын-
дағы қарттарды ақшалай, заттай марапаттауды да 
дәстүрге айналдырды. Руханиятқа да бет бұрып, учи-
лище оқушылары мен  оқытушыларынан құралған ұлт-
аспаптар оркестрін ұйымдастырды. Оркестр еліміздің 
сахналарында �нер к�рсетіп, түрлі байқаулардың лауреа-
ты атанды. Кейіннен осы ұжым «Халықтық оркестр» 
деген атаққа ие болды. Асанғали Сапарұлы  басқарған 
училище құрамасы футболдан 11 рет, күрестен 7 рет об-
лыс чемпионы атанды. Жақсының жақсылығын айту 
– парыз. Ағаның ілкімді істері, елінің үлкен жүректі 

патриот азаматы екені қолға алған жұмыстарының 
нәтижесінен-ақ белгілі. Бір с�збен айтқанда, Асанғали 
аға батыс �ңіріне жұмысшы мамандар дайындайтын 
�з мектебін қалыптастырған ғажайып адам, ұлтқа 
қалтқысыз қызмет етуді еңбегімен дәлелдеген азамат. 
/рине, еселі еңбегі елеусіз қалған емес. 1967 жылы 
«ҚазақССР кәсіптік-техникалық білім беру жүйесінің 
озаты», 1991 жылы «ҚР еңбек сіңірген халыққа білім беру 
қызметкері», «Қазақстан Республикасының Білім және 
Ғылым Министрлігінің Құрметті азаматы және ардагері» 
атағымен марапатталды. С�зімнің соңында, к�зі тірісінде 
«Сапаровтың училищесі» деген атаққа ие болған, оған 
13 жыл басшылық жасаған қазіргі Атырау к�лік және 
коммуникация колледжіне Асанғали Сапаровтың есімі 
берілсе деген ұсынысым жұртшылық тарапынан қолдау 
табады деп сенемін.

Мансия БАЙМҰҚАНОВА 
зейнеткер ұстаз, 

ҚР Білім беру ісінің үздігі

қатырмақ түгілі, кей тұста: «Вот, низ, по-
нятно, капиталистическое хозяйство...» деп 
орысша орағытатын есерсоқ, аузындағы 
с�зін ж�нді с�йлей алмайтын ақылсыз, 
жалпақ жұртты зәрезап қылып, олардың ба-
сына әңгір-таяқ ойнататын әңгүдік, қолында 
бишіктей билігі бар нойыстың нақ �зі. Бір 
түрлі, Чехонте – А.П.Чеховтың жиіркенішті 
де әпенде шалыс шенеуніктерін к�з алдыңа 
елестетеді. Біздіңше, Бейімбет Чехов әсерінде 
к�п болған, мастер-маэстродан біршама 
нәрсе үйренген-ді. Би-ағаң – психолог жа-
зушы. Ол кейіпкерінің сыртқы пішінін ғана 
емес, жан-дүниесін, ой-арманын да ашып 
тастап отырады. Талтаңбай жұртқа «үдетпелі 
жоспар жиырма т�рт сағат ішінде орындалуы» 
керектігін айтып, есін қашырады. Бүйткен, 
Талтекең алды-артын шолмайтын 
есалаң емей, немене?! Б.Майлин 
– түрлі ситуациялар арқылы қою 
характерді жан-жақты ашудың білгірі. Дра-

тауарихындағы ауыр, туған топырағымыздағы 
к�шпелі дәстүрдің, номадизмның тарих сах-
насынан к�шіп, келмеске кеткен аласапыран 
кезең. (зекті �рттей �ртеген �кініштің орны 
тола қоймас, әрине. Дәулеттілердің мал-мүлкі 
талан-таражға түсіп, �здері түрмеге қамалды, 
жалған жала жабылып айдалды, азаптал-
ды, атылды. Соның әсерінен, қамсыз қазақ 
жартысынан к�п б�лігін жоғалтты. Қалғаны 
жан сақтау мақсатында жер ауды. Екіжүзді 
Билік белден басып, мұндай деректердің 
бәрін бұрмалап к�рсетті. Алайда, Бейімбеттей 
адал азамат аталған тарихи феноменді нағыз 
реалист есебінде суреттеп шықты. Біз, яғни 
кейінгі ұрпақ, мұны нағыз ерлік деп барынша 
бағалауға тиіспіз. Драманың бас кейіпкері 
– Досан Қалабаевтың оңашадағы ойынан-
ақ к�п нәрсені аңдаймыз: «...Қатынымен 
ризаласып жазылды ма екен, әлде, мен сияқты 
жасырынып жүріп жазылды ма екен?.. (Ой-
ланып). Жасырынды демекші: мен қашанғы 
жасырынбақшымын осы? Қалқозға кірген соң 
малды бірлестіру керек. Ерегіске кеткенде, ала 
атқа билігім келер, қара сиырды қатын бермей 
жүрсе, қайтем? Жұрттың қатынындай қайбір 
с�зге к�не қоятын адам ол. Мен бірдеме айтсам, 
арс етіп беттен ала түседі...». Бұл монолог-
тан тап тартысы, сол уақыттағы адамдардың 
бірімен бірі жауларша аңдысқан айласы 
ап-анық байқалады. Драмадағы Мамықтың 
Пүлішті азғыратын сәті де �те �тімді, әрі 
әсерлі:

«Мамық (т�не түсіп): Мынадай масқарасы 
бар, келін-ау: Салқоз болғандарды н�мірлейді 
дейді, сауырларына таңба басады дейді, н�мірі 
тура келген еркек пен әйел жүре береді, – дейді.

Пүліш (бетін шымшып):  Бетім-ау!. . 
(Аңырайып к�пке қарайды).

Мамық (тағы т�не түсіп):  Одан да 
масқарасы бар: салқоз болғандардың бәрін бір 
к�рпенің астына жатқызады, – дейді».

Пүліш – Досанның әйелі, ал Мамық 
– бай-бағланның қатыны. Б.Майлин – 
к�зімен к�рген, жан-жүрегімен сезінген, 
бойынан �ткізген �мірлік шындықты к�ркем 
шындыққа айналдырған суреткер. Пьеса-
да жік-жікке б�лінген қазақ қоғамы кере-
мет ашылған. Қайбір жерінде, автордың 
қысым к�ріп жүрген кедейлерді қолдайтыны, 
позициясы аңғарылып қалады.Досаннан 

матург образдарының қулығы, сұрқиялығы, 
надандығы, содырлығы, кеудемсоқтығы, 
к�рсаналығы, нәпсіқұмарлығы тұрғысынан: 
«Қызғаншақтар жоғалса да, қызғаныш 
ешқашан да жойылмайды» деп айтқан 
француздың ұлы комедиографы Жан-Батист 
Мольер қаламынан туған Барбулье, Тартюф, 
Сганарель, Гарпагон, Скапен, Арган сияқты 
сұмпайы кейіпкерлерге келіңкірейді. Акаде-
мик Зейнолла Қабдолов бұған: «Талтаңбаев 
– жай ғана «шолақ белсенді» немесе «зиянсыз 
мылжың» емес, әлеу меттік жағынан қауіпті, 
жауапсыздығы жауыздыққа ұласқан зиян-
кес» деп баға берген. Расында да, Талтаңбай 
Талтаңбаев – сол кездегі халықтың берекесін 
алып, сорын қайнатқан басшысымақтардың 
қырнап-жонылған жиынтық бейнесі. Және, 
айна ласындағы �ңге де персонаждар оның 
к�р кемдік жағынан сомдалуына мейлінше 
к� мегін тигізгенін ерекше атап �туіміз керек.

Қос б�лімнен бас құраған «Неке қияр» 
да – автордың айтулы пьесасы. Мұндағы әр 
әдеби қаһарман – бір-бірін қайталамайтын, 
�з функциясын толықтай атқарып тұрған 
дара.  Қаламгер олардың лексиконын 
дүниетанымына, к�рген-түйгеніне қарай 
жұмсаған, барынша нанымды шығуын 
к�здеген. Бұл туынды– күні бүгінге шейін 
қазақ әдебиетінің сәтті шыққан үлгілерінің 
бірі. Автор �з бейнелерінің мінез-құлқын 
түзуде шеберлік танытып, соның арқасында 
манағылар мән-мазмұн тұрғысынан ірілене, 
�згелерден �ркештене түскен. Шығармада 
қыз айттыру, неке қию, ескі ырым-сырым-
дар, салт-дәстүрдің озығы мен тозығы сынды 
мәселелер к�терілген. «Неке қиярда» фео-
дализмге қасқайып қарсы тұрып, ескіліктің 
шырмауынан шыға алмай, сол жолда �зінің 
еркіндігі үшін күрескен Зәуре секілді қазақ 
қызының образы сомдалған. Ал Ылаңбай 
– іші тарлау, ар жақ-бер жағын сорпаша 
сапырып жүретін жағымсыз жан. Задында, 
Бейімбет – күлкінің күші шынайылықта 
екенін ерте түсінген қаламгер.

Ал «Майдан» – тек қарымды қаламгер-
дің ғана емес, тұтас қазақ әдебиетінің 
қоржынын қампайтқан тарихи негізі бар 
драма. Шығармаға алғашқылардың бірі боп 
шын бағасын берген алып, бұл – Мұхтар 
/уезұлы.  Драманың алтын арқауы – 
коллективизацияның алып келген зардабы, 
қайғы-қасіреті. Үкіметтің қолдан жасалған 
имансыз саясаты кесірінен ел іші ала тайдай 
бүлінеді. Бай-кедей б�лінісі қазақтың тоз-
тозы шығып, дәуірлер бойына қатталған-
қалыптанған агросектордың күйреп, ұлт үшін 
аса қажетті делінген к�птеген құндылықтың 
жойылуына жол ашады. Бұл – Алаш жұрты 

б�лек, Жұмағұл, Есен, Ержан, Дәурен, Зәуре, 
Орынбай, Бекболат, Мамық, К�дебай, 
Пүліштер арадағы тартысты күшейтіп, к�ркем 
шығармаға к�рік беріп тұр. «Майдандағы» 
екі топтың арасындағы талас – драманың 
қозғаушы күші. Мұнда қоп-қою конфликт 
бар. Автор �з қаһармандарын �су үстінде, 
мұратына жету үшін барлық құрбандыққа 
баратын күрескер ретінде сипаттайды. Негізгі 
уақиға Зәуренің айналасында �рбиді. «Май-
дан» – жанды драма. Оқып отырғанда-ақ 
к�з алдыңа сол тұстағы милләттің мүшкіл 
хал-ахуалы, елді дүрліктірген тұрақсыз да ма-
засыз дәуірдің сом-сом картиналары еріксіз 
елестейді. Тағы бір қуанарлығы – жазушының 
комедияда да, драма жанрында да алдына жан 
салмайтындығы. Бір-біріне мүлде кереғар 
жанрларда жазу �те қиын. /зіл-оспақтың 
орнын қара тастай ап-ауыр қасірет басқанда, 

ақыл-ойдың �зі оған бірден бейімделе 
кетпейді. Осы тұрғыдан келген-

де, Бейімбет Майлин – сегіз 
қырлы, бір сырлы универсал 

шығармагер, күлдіріп отырып 
жылататын, жылатып отырып 

күлдіретін суреткер, жаратылысы 
б�лек жазушы.

Автордың бір актілі «Протокол» атты 
пьесасы да «Некеқиярмен» мазмұндас 
екен. Және сюжеті «Раушан коммунистке» 
келіңкірейді. Пьесаның басқы кейіпкері 
– Зүкен. Оның да басынан кешпегені, 
к�рмегені жоқ. Драматург нәзік қыз арқылы 
қажыр-қайраттың, �ршіл рухтың қандай 
екендігін елге паш етеді. Бастапқыда Зүкенді 
ешкім менсінбейді, қайта, кемсітеді, адам 
санатына қоспайды. Алайда, ол шығарма 
финалында Анджела Дэвис сықылды бүкіл 
қиындықты жеңіп шығады. «Келін мен ше-
шей», «Жасырын жиылыс» – колхоздастыру 
ж�ніндегі пьесалар. Бұл шап-шағын туынды-
лар уақиға �рбіту, психологизм, конфликтіні 
шешуімен бағалы. Б.Майлин – диалог 
пен шиеленістің шебері. Драмашының ірі 
пьесаларының бірі – үш б�лімнен тұратын 
«К�зілдірік» комедиясы. Бұл жерде болыстық 
қаталасқан байлардың баянсыз іс-қимылы 
суреттеледі. Автордың кіші пьесаларында 
тұтастық сақталғанымен, к�лемділерінде 
сюжет пен композиция жағынан жинақылық 
аздау екенін байқадық. /йел теңсіздігіне 
арналған «Шұға» драмасының ж�ні тіптен 
б�лек. Бұл – «Шұғаның белгісі» повесінің 
сахналық үлгісі, инсценировкасы деуге де 
болар. Шұға мен /біш – бір-бірін сүйетін 
ғашық жандар. Шұға – күрескер жан. Алай-
да, ол сүйіктісіне қосыла алмайтындығын 
сезген соң-ақ Шекспирдің Джульеттасы 
ұқсап махаббаттың құрбаны боп, уланып 
�леді. Қаламгердің бұған трагедиялық си-
пат дарытуында үлкен мән жатыр. Соның 
негізінде, ол жүйеге, қалыптасқан жағдайға, 
әлеуметтің санасына ғаламат соққы жасайды. 
Сондай-ақ, жазушының жерлесі – Жалбыр 
Құдайбергенов туралы «Жалбыр», «Біздің 
жігіттер», Ғ.Мүсіреповпен бірге жазған (со-
авторство) біреуге есесін жібере қоймайтын 
жігерлі, талайлармен айқасқан, талайлардың 
бетін қайтарған қайратты, сол күресте пісіп 
шыққан Аманкелді Иманов турасындағы 
«Амангелді» пьесалары – азаттықты аңсаудан 
туған драмалар. Қос жазушы к�птеген дерек 
жинастырып, ел ішін аралап, сұрап, жүйелеп, 
нәтижесінде, отызыншы жылдардың ор-
тасында «Шабуыл» деген атпен Аманкелді 
туралы пьесаны жазып бітіріп, «/дебиет май-
даны» жорналына жариялаған екен. Кейін 
ол «Аманкелді» боп �згеріп, толықтырулар 
мен түзетулер енгізіледі. Автор басты күш-
қуатын кейіпкерлеріне жұмсайды, оларды 
кесек образ етіп сомдайды, әрі тілдің бояуын 
керекті жерінде ғана және шақтап-шақтап 
пайдалана біледі. К�біне-к�п, Биағаңның 
драмаларындағы жағымсыз кейіпкерлер 
– байлар, молдалар, қолында билігі бар 
адамдар. Және, әлгілер әралуан: бірі – �ткір, 
мықты, намысшыл, батыл келсе, енді бірі – 
әлсіз, әлжуаз, к�нбіс, ез. Совет дәуіріндегі 
әдебиеттің негізгі кемшілігі – тұмсығы 
тесілген тайлақтай идеологияның жетегінде 
кеткендігі. Бірақ Бейімбет секілді санаулы 
ғана қаламгер мұндайға к�не қойған жоқ, 
тек шырылдаған шындықты ғана жазды. 
Сондықтан, оның шығармалары – қазақ 
әдебиетінің қазынасы қатарында...

ТӘРТІБІҢ ҚАЛАЙ, 
ТАЛТАҢБАЙ?
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Мектеп бітіретін жылы әдебиет пәнінен 
м е м л е  к е т т і к  е м т и х а н  т а п с ы р д ы қ .  Ү ш 
сұрақ бар екен. Соңғысы еркін тақырып. 
Ол – Ұлы Отан соғысы деп аталған неміс-
фашист басқыншыларымен болған сұрапыл 
соғыстағы жеңістің отыз жылдығына арналған. 
Сауалдардың ішінен үшіншісін таңдадым. Себебі 
осыдан шамалы-ақ күн бұрын /лмәмбет ағаның 
«Батыр болып тумайды» деген кітабын оқып 
шыққанмын. Кітаптың кейіпкері – жерлесіміз, 
қазалылық, Кеңес Одағының Батыры Үрмәш 
Түктібаев. Демек Үрмәш туралы к�сіле жазуға 
әбден болады.

Кітап парақтарын ақтарғанда соғыс кезіндегі 
ауыл бейнесі, ауыл адамдарының �мірі к�з 
алдыңа келе қалады. Бұл әрине жазушы 
шеберлігінің айғағы. Шығарманың �н бойын да 
жүректі тебірентерлік тұстар жетерлік. /сіресе 
соғыста мерт болған Үрмәштің қазасын ана-
сы Наурызбикеге естіртетін сәт толқытпай 
қоймайды. Сай-сүйегіңді сырқыратар суық 
хабарды жеткізу Қазалы т�ңірегіндегі атышулы 
шайыр Нұрсұлтан Жұбатұлына жүктеледі. Бұл 
оңай міндет емес еді. Ақын амалсыз тәуекелге 
барады. Жырдың бас жағында жауынгер анасы-
на сәлем бере келгенін, сосын Үрмәштай батыр 
ұлды дүниеге әкелгеніне ризалығын білдіреді.

Сіз бе еді, ер Үрмәшті туған ана,
Ақылын қатарынан етіп дана.
(сірдің алдыңа алып, әупілдетіп,
Ешқандай жүрегіне салмай жара.

Алыпты біздің Үрмәш Батыр атын,
Біз соны айта келдік анасына.
Тарихтан батыр да �ткен, шешен де �ткен,
Кім келіп, кім кеткен жоқ бұл дүниеге...
Жыр жолдарын ары қарай жалғастыра 

келе, ең аяғында бұл келістің ж�н-жосығын 
түсіндіргендей болады:

Ақырған айбатына жау шыдамай,
Тау толқып, қаһарына қалтыраған.
Алысып қасарысқан қалың жаумен
Елі үшін ерлікпенен беріпті жан, – деген 

бағалаған қаламгер
ҒАБЕҢ

Е м л е  е р е ж е л е р і н і ң  а л ғ а ш қ ы 
нұсқалары талқыланған «Қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына к�шіру 
ж�ніндегі» ұлттық комиссия жанындағы 
Орфографиялық және /дістемелік 
жұмыс топтарының отырыстарында 
тілші-ғалымдар тарапынан ұрда-жық, 
уда-шу, сарымай, ақк�ңіл, дүниеқоңыз 
сияқты бірге жазылатын с�здерді енді 
жаңа графикамен б�лек жазу ұсынылды. 
Уәж ретінде – «бұлар синтаксистік және 
фразеологиялық с�з тіркестері», «с�з 
тіркестері мен фразеологизмдер міндетті 
түрде б�лек жазылуы керек», «с�йлем 
мүшесі ретінде талданады», «сыңарлар 
арасында синтаксистік қатынас бар» де-
ген себептер ұсынылды.Тілші-ғалымдар 
тарапынан айтылып жатқаннан кейін бұл 
пікірлер мәселені одан әрі қиындатты. 
Сондықтан әңгімені басынан бастауға 
тура келеді. 

С�здердің б�лек, бірге таңбалануы 
– адамның психофизиологиялық бол-
мысына әсер ететін «к�ру-жазу тіліндегі» 
(Ф.Соссюр) ерекше құбылыс. Тіпті 
этностың дүниетанымдық сипаты мен 
этнос тілінің с�зжасамдық үлгісінің 
ерекшелігі болып табылатын да белгі 
дейді ғалымдар. Неміс оқымыстысы 
Л.Вейсгербер неміс тілінде с�здерді 
б ір ікт ірудің  �німді  тәс іл  болуын 
ұлттық ойлаудың абстракті сипатының 
күштілігіне теңгереді. Тілдік таңбаны 
бүтін к�ру (яғни оқу) немесе арасын үзбей 
жазу адам санасының жоғарылауынан, 
ой тұтастығы мен ұғым бірлігінен, 
жалпылық пен абстрактіліктен �рбиді. 

«Бірге жазамыз ба, б�лек жаза-
мыз ба?» деген сауал барлық тілдердің 
е м л е  м ә с е л е с і н е  а й н а л ы п  о т ы р . 
А.А.Реформатскийдің 1937 жылы 
«орфографияның ешбір проблемасы 
с�здердің бірге, б�лек, дефиспен жазу 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Бірге жазу – жинақылықтың белгісі
Латын графикасы негізіндегі жаңа қазақ жазуының емле ережелері жарық көрді. Көптен күткен ереженің дені – 
«бұрынғы». Бірақ «бұрынғының» да жаңалығы табылып жатыр. Оның бірі – бірге жазылатын сөздердің емлесі.
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жарық көрген «Қазақ тілі орфографиясының сөздіктерінде» (2001,2005, 2007, 2013жж.) 
бірге жазылатын сөздер қатары молайғаны бар еді. Бірақ тілші ғалымдардың бірқатары және жазумен айналыса-
тын біршама әлеумет сөздердің «бірігуіне қарсы» екен. Бұл – жазу реформасы тұсындағы назар аударарлық жай, 
«ескінің жаңалығы» болды. 

мәселесіндей қиындық тудырмайды» 
деген с�зін бүгін де қайталауға болады. 

Алдымен ұғымдарды айырып алсақ. 
Біріккен с5з термині мен бірге жазылу 
термині – екі түрлі саланың ұғымдары. 
Біріккен с�з – тілдік с�зжасам термині, 
яғни екі с�зден құралып, бірге жазылатын 
күрделі с�здің бірге жазылатын түрі. Ал 
бірге жазылу – грамматологиялық тер-
мин (оны ғылыми жұмыста босаралықсыз 
таңбалану деп те атадық), орфографияның 
ұғымы, с�зжасам процесінің жазу тұрпаты, 
с�зжасамдық үлгінің орфографиялық 
кескіні. Емледе күрделі с�з (біріккен 
с�з, қос с�з, кіріккен с�з, тіркескен 
с�з) біріге, кіріге, дефиспен және б�лек 
таңбаланады. Қазақ тілінің бір ерекшелігі 
күрделі с�з сыңарларының арасындағы 
м а ғ ы н а л ы қ - қ ұ р ы л ы м д ы қ  қ а т ы н а с 
тұрпатында мүмкіндігінше к�рініс тауып 
отырады. Бірақ ол – процесс түрінде баяу 
жүреді. Сол себепті с�здердің біріккен, 
тіркескен, кіріккен не қос с�з болуының 
мазмұны мен кескінделуі сай келмей жа-
тады. С�зжасамдық бір үлгідегі с�здердің 
бірі бірігу процесінен �ткен, енді бірі 
бірігу процесінде, енді бірі бірігу алдында 
тұруы мүмкін. Жазарман тілдік инту-
ициясы арқылы мазмұн мен тұрпатты 
сәйкестендіріп дұрыс таңбалай алар еді. 
Болмаса емле с�здігіне сай таңбалайды. 
Мысалы, сарымай/сармай,қызыл май, 
қара  май;  ақмай,  тоң  май; іш май, 
құйрықмай, жілік май, шарбымай, бүйрек 
май; сұйықмай,�сімдік майы, зәйтүн 
майы; жер май, қара май деген с�здердің 
соңғы сыңарлары ортақ болғандықтан 
бір үлгімен жасалғандай к�рінеді. Алайда 
алдыңғы үшеуі – сарымай/сармай,ақмай, 
қызыл май – сын есім мен зат есім тіркесі; 
соңғылары зат есім-зат есім тіркесі. Сын 
есім-зат есім тіркесінде сындық мағына 
к�мескіленген. Қ.Жұбанов «сары майдың 

ақ, к�гілдір түрлері де кездеседі» (Қ. 
Жұбанов, 225б.) дейді. Сары май– әбден 
шайқалып, сүтінен мұқият ажыратылған, 
қойдың қарнына ұзақ уақыт сақтала сары 
түсін сақтаған, басқа тағамдық майлардан 
құнарлылығы �те жоғары май. Уақыт 
�те келе оның түсінің сап-сары, сары, 
ақшыл сары, ақ сары, к�гілдір болуы 
емес, оның құнарлылығы, сапасының 
жоғары, яғни сапа ұзақтығы мәнге ие 
болады. Тұрақты сыңарымен бірігіп қана 
атау болатынын «түсінеді». Мағынасы 
к�мескіленген сыңар «к�мекті» қасындағы 
сыңардан «іздейді». Сондықтан сарымай, 
қарамай (техн.май), қызылмай (дәрілік 
май) с�здеріндегі сары, қызыл, қара с�здері 
�з мағынасынан ауытқып, май сыңарымен 
бірігіп қана толыққанды атауға айнала 
алады. Бұл бірігу процесі (әсіресе сары-
май мен қарамай) ұзақ уақытты алған. 
Ол ұзақтық бір с�здің бірге, ал соған 
ұқсас енді бір с�здің б�лек жазылып жүре 
беруіне әкеледі. С�йтіп, біз модельдердің 
сырт тұрпатына қарап: «мына с�з бірге, 
ал мына с�з неге б�лек?» деген әңгіме 
шығарамыз. 

Қазақ лингвистикасының тұңғыш 
профессоры Құдайберген Жұбанов 30 
жылдары біріккен с�здерді қалыпқа түскен 
ортақ заңы жоқ, заңсыз қосынды деген, 
біріккен с�здердің пайда болуының ұзақ 
сонарлы процесс екенін, аралық жағдайда 
к�п жүріп, жалған к�зқарас қалыптастыру 
мүмкіндігін ескерткен! «Қарға қара құс 
болғанмен де қара құс емес, ақ сары, 
қарақұс, қара құс болмағанмен де, қарақұс» 
(сонда, 224б.) деген зерттеушінің с�зі –
біріккен с�з жасалуының семантикалық 
жолының тамаша мысалы. Ал қолғап 
с�зін түсіндіргені естеріңізде бар ма? 
К�реген ғалым қолғап с�зіндегі қап 
сыңары «мешок» мағынасында емес, «че-
хол» мағынасында қолданылғандықтан, 

тіркескен с�з бірігетінін айтады. Уық қап, 
кереге қап, аяқ қап деген қап сыңарымен 
келетін �зге күрделі с�здерден �з зама-
ны с�зжасамындағы айырмашылығын 
осылай танытқан. Сонымен, сарымай, 
қолғап с�здері – қазақ с�здерінің табиғи 
жолмен бірігу процесін басынан �ткізген 
с�здер. Ал қызылмай, қарамай с�здері бірігу 
процесіндегі с�здер, сондықтан оны Емле 
с�здігі біріктіріп, с�здіктердің реестріне 
шығарады. (йткені емле с�здігіндегі 
орфограммалар бас-аяғы 5-10 жылда 
қолданысқа еніп тұрақтанады. Сондықтан 
бірігу процесінде тұрған с�здерді емле 
с�здігі алдын ала біріктіріп отырады. 

С о л  с и я қ т ы  ұ р д а - ж ы қ ,  у д а - ш у 
с�здерін алайық. Бұл с�здер 1988 жылғы 
Орфографиялық с�здіктен (редакто-
ры – Р.Сыздық) бастап осы формада 
жазылып келеді. Алдымен «ұру сосын 
жығу», «уілдеу және шуылдау» (немесе 
қос с�здің мағыналы-мағынасыз түрі 
(ат-мат, шай-пай сияқты) ретінде) деген 
күрделі қимылдарды сипаттау арқылы 
пайда болғаны белгілі. Бірақ тіл – тірі ағза. 
Мағыналық �згерістер бұл с�зді «ожар, со-
дыр» мағынасының жеңілтектеу сипатын 
атайтын с�з деңгейіне к�терді. С�йтіп, «ұр 
да жық» бірігудің табиғи жолы – дефис – 
арқылы жазылды. Бұл бірігудің алдындағы 
саты деген с�зеді. Ол ұрдажықтық деген 
біріккен с�зді жасады. Емле ережесін 
талқылауда бірқатар ғалымдар аталған 
с�здер дефис арқылы жазылмайды, ұр, 
сосын жық деген екі қимылды к�рсетеді, 
сондықтан б�лек жазылу керек дегенді 
алға тартты. Да демеулік шылау, с�йлем 
мүшесіне талданады деді. Ұрда-жық, аста-
т�к, уда-шу с�здерін кір де шық, бар да айт 
деген синтаксистік еркін с�з тіркестерімен 
бір дең гейде қарады. Ұрда-жық, содырлау 
адам, аста-т�к молшылық заман, уда-шу 
болу қимылды емес, сипаттың тұрақты ата-
уына айналған с�здер, сондық тан олардың 
орфографиялық кескіндері, образдары 
алдыңғылармен бірдей бола алмайды. Си-
паттау емес, атау с�з қызметіне к�шкенін 
орфографиялық кескінделуі арқылы осы-
лай білдіре аламыз. 

С�здік қорды байытатын тіркескен 

с�здерді (олар ғылыми әдебиетте күрделі 
с�з,  тіркесті түбір, атаулы тіркес, 
түйдекті тіркестер,шектеулі тіркес, 
лексикаланған тіркес деп әртүрлі ата-
лып жүр) синтаксистік с�з тіркесімен 
салыстырудың, с�з тіркесі құрамында 
қараудың олардың сыңарлары арасынан 
синтаксистік қатынас іздеудің қажеті жоқ, 
с�йлем мүшесі ретінде мүшелеп талдау, 
артық. «С5йлемнен тыс, тек соған керекті 
құрылыс материалы ретінде қаралатын с5з 
тіркестері с5здер тәрізді болады да, тілдің 
номинативті кұралдарының саласына, зат-
тарды, құбылыстарды, процестерді белгілеу 
құралдарының қатарына енеді» делінген 
баяғыда (Виноградов В.В., 1954).

Біз бұдан еш ұтылмаймыз. Бұндай ата-
лымдарды с�йлем мүшесіне, с�з тіркесіне 
талдауға ыңғайлы болу үшін ғана осы 
�рістен шығармай отырсақ, с�здік қор бай-
ымайды. С�з жасалмайды, с�зжасамдық 
тәсілге тұсау саламыз. Қазақ тілінің с�здік 
қорын толық к�рсете алмаймыз. Мысалы. 
«Қазақ тілінің түсіндірме с�здігі» алғаш 
1959-1961жж. екі том болып жарық к�ргенде  
(редакторы – I.Кеңесбаев) с�здікте 18 
135 с�з, 3 371 фразеологиялық тіркес бар 
еді. Ал 1974-1986жж. он томға жиналған 
«Қазақ тілінің түсіндірме с�здігінде» 
(редакторы – А.Ысқақов) 66 мың 994 атау 
с�з, 24 мың 508 фразеологиялық тіркес 
енді (ф.ғ.к. А.Үдербаевзерттеуі бойын-
ша). Енді 2006-2011жж. шыққан он бес 
томды «Қазақ әдеби тілінің с�здігінде»  
атау с�з 92200-ден астам болса, 57800-ге 
жуық тұрақты тіркес қамтылды. Сонда 
20-25 жыл ішінде дара с�з 66 мыңнан 92 
мыңға қалай �сті? Бұл с�здер жаңадан жа-
сала қалды ма? Бұрын қайда болған деген 
заңды сауал туады. 2013 ж. шыққан бір 
томдық «Қазақ с�здігінде» тіпті бұл сан106 
мыңға ұлғайды. Оның себебі номинация-
лану деңгейіне жеткен, зат пен сипаттың, 
ұғымның тұрақты атауына к�шкен осы 
сияқты с�здерді бірге жазып, реестрге 
шығаруда еді. 

Бұл қадамның дұрыстығын линг-
вист ғалымдар 70-жылдардан бастап 
айтты. Профессор А.Ысқақов тіркескен 
с�здер «практикалық тұрғыдан қарағанда 

жалаң с�здердің �ресі жетпейтін қызмет 
атқарады, олардың олқылықтарын тол-
тырады, ал теориялық тұрғыдан, дара 
с�здермен жарыса �мір сүріп, сол дара 
с�здердің тууына негіз болып қызмет 
етеді» деді (Ысқақов, 120б.). Профессор 
М.Балақаев «Қабысқан с�з тіркестері 
түйдекті топқа, одан біріккен с�зге ай-
налу процесінде, бір с�зге айналғанда 
олардың біртіндеп синтаксистік бай-
ланысы ыдырап кетеді. Сол процестің 
ұзақтығынан, бірігу дәрежелерінің әртүрлі 
болатындығынан біріккен с�зді айы-
рып тану қиын» деген (Балақаев, 205б.). 
«Біріктіру – жинақылықтың белгісі. 
Жинақылық – мәдениетіліктің ны-
шаны. Мәдениетті елдің жазуы тілдегі 
с�з тұтастығын бұзбай, адамдардың 
психологиялық ойлау қабілетіне сәйкес 
болуға тиіс. Адамның жазу әрекеті мен 
к�ру әрекеті үйлесіп, қалыптасқан сай-
ын тілдік сана-сезім күшейе түседі» де-
ген және ғалым (сонда, 207б.). Про-
фессор Б.Қасым 90-жылдары «Бүгінгі 
қазақ тіл білімінің міндеті күрделі с�здің 
номинациялық негізін анықтап, осы 
топтың с�здік дәрежеге жеткенін белгілеу 
болуға тиіс» деген еді. Ол үшін формалды 
жақтан б�лек таңбаланып жүрген күрделі 
с�здерді біріктіріп жазу қажеттілігін 
айтқан (Қасым, 263б).70 -жылдардан 
бастап бірде-бір, кемде-кем, ұрда-жық, 
уда-шу, аста-т�к, �лде-маған, кімде-
кім, қоярда-қоймай, құлында-құлыны 
шығу, қолма-қол, ауызба-ауыз, к�збе-к�з, 
бетпе-бет, баспа-бас, нақпа-нақ деген 
атаулар жинақы жазыла бастады. Бұл 
жинақылыққа жазарман да, тілдік сана да 
үйреніп алды. Енді оны бұзудың қажеті 
жоқ. 

С о н ы м е н ,  с � з  м а ғ ы н а с ы н д а ғ ы 
�згерістер формада к�рініс тауып отыру 
керек. С�здің жазудағы тұрпаты оның 
мазмұнына сай келмесе, тілдің комму-
никативтік қызметі әлсіреп, адамдардың 
ойлау қабілеті тоқырауға ұшырайды. 

Құралай КҮДЕРИНОВА, 
филология ғылымының 

докторы, прфессор

Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі» 

кезде ана байғұс: «Ой, құлыным-ай! Он айдан 
бері неге хат жоқ десем қыршын кеткен екенсің 
ғой. Ой-бой, халқым-ау, мен Үрмәш жаным-

нан айрылып, қанатымнан қайырылып отыр 
екенмін ғой» деп дауыс салып, к�з жасына 

ерік береді.
Осы жерде айта кетейік. Жазушының 

Үрмәшті қайта тірілтудегі, елге кеңірек 
танытудағы еңбегі ерен. Батыр ту-
ралы кітап жазудан басқа, ержүрек 
жауынгер қаза тапқан латыш жерінен 
топырақ әкеліп, кіндік қаны тамған 
жерге қауыштыруға ұйтқы болды. 

Ескерткішінің бой к�теруіне атсалысты. Қазақ 
тіліндегі шығармасы орыс, латыш тілдеріне ау-
дарылды. Одақтың сол кездегі іргелі басылым-
дары – «Правда», «Литературная газеталарда» 
кітап ж�нінде жылы лебіздер айтылды.

Біздің байқауымызша /лаға жазушы-
лыққа, журналистикаға ертерек құмартқан 
секілді. Арман жетегімен ҚазМУ-дің жур-
налистика факультетін бітірді. «Серт» атты 
алғашқы әңгімесі 1960 жылы «Қазақстан 
пионері» газетінде жарияланды. Оның алғашқы 
�леңдеріне, әңгімелеріне (тебай Тұрманжанов, 
Сейітжан Омаров, Асқар Тоқмағамбетов секілді 
белгілі ақын-жазушылар сәт сапар тіледі.

Осы уақытқа дейін он шақты кітабы жарық 
к�рді. Олардың ішінде «Иірім», «Бәйтеректің 

бұтағы» романдары, «Ат тұяғын тай басар», «Ел 
мен жер», «Заман екпіні» повестері, «Ой орам-
дары» әдеби-философиялық толғамдар, эсселер 
жинағы секілді к�пке танымал шығар малары 
бар. /рине бұл туындылардың �зі түсінген адамға 
аздық етпесі анық. Қажырлы еңбектің нәтижесі. 
Шығармалар саны бұдан да к�п болар еді. Алай-
да к�терер жүгі салмақты жауапты қызметтер 
шығармашылықпен еркін  шұғылдануға 
мүмкіндік бермеді. Біраз уақыт аупарткомның 
ұйымдастыру б�лімін басқарды. Бұл аудандық 
партия комитетіндегі ең негізгі, басты б�лім 
саналады. Негізгі болатыны, шаруашылықтағы, 

�ндірістегі басты тұлға – кадрлармен тікелей 
жұмыс істейді. Жауаптылығынан шығар, басқа 
б�лімдердің жетекшілері емес, тек осы б�лім 
меңгерушісі аупарткомның санаулы бюро 
мүшелерінің қатарынан к�рінетін. (зге істермен 
айналысуға уақыт табыла бермейтінін осыдан-ақ 
сезінуге болар.

/лмәмбет аға /лішев бұл күнде Қазалы 
аудандық «Тұран Қазалы» газеті» ЖШС-ның 
директоры. Осы газеттің басшылығына келгелі 
де отыз үш жылдай уақыт болыпты. Газеттің 
о бастағы атауы «Ленин туы» еді. Бұл күнде – 
«Тұран Қазалы». Тарихтан, жердің �ткенінен 
жақсы хабардар ағамыз бұл атауды жайдан-жай 
таңдаған жоқ. Тұран деген түркі ұғымынан да 
ерте белгілі. «Ертеде Түркістанды Тұран дескен, 

Тұранда ер түрігім туып-�скен» деп Мағжанның 
жырлауында үлкен мән бар. Тұран, Түркістан, 
Қазақстан – бұлар бір-бірімен етене байланыс-
ты. Не нәрсені де арыдан ойлап-пішетін /лаға 
газет атауын тауып қойған. Бұл басылымның �з 
мақсаты, бағыт-бағдары бар. Негізінен бүгінгі 
�мір тынысын к�рсетумен бірге ұлттық салт-
дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды насихаттауға, 
адамдарды адамгершілікке, имандылыққа, 
ізгілікке үндеуге айрықша к�ңіл б�леді.

Газеттің қым-қуыт шаруасына бас-к�з болып 
отырған ардақты азамат арасында �зі қолына 
қалам алып, к�кейкесті мәселелерді к�теріп 
отырады. Нені жазса да саз жазуға ұмтылады. 
Бұл   – бойға сіңген дағды. Тіпті жеке азамат-
тар туралы қалам тербесе де оқырмандарын 
жақсылыққа, �ркенді істерге ұмтылдыруды 
нысана етеді. (з басым аудандағы білікті де 
іскер азаматтардың бірі Талайлы Б�ріқұлақов, 
т�ңірегіне жанашыр, қамқоршыл жан Бекқали 
Бекбауылов туралы жазған очерктерін тұшына 
оқыдым. Алғашқы мақаласында кейіпкердің �мір 
жолын айтпағанда, елге сыйлы ата-анасына дейін 
жақсы білетіндігі байқалады. Басшы азаматтың 
негізгі қызметінен �зге патриоттық, отаншылдық 
қасиеттері жұртшылдыққа үлгі етіледі. Ал екінші 
дүниесінде азамат с�зінің мағынасын кеңірек 
ашып, Бекеңнің дәл осы бағаға лайықты екендігі 
нақты мысалдармен дәлелденеді. «Жеті ишан 
шыққан жер» атты танымдық мақаласы да 
тартымды оқылады. Аядай елді мекеннен анау-
мынау емес әйгілі жеті дін �кілінің шығуы  – 
таңданарлық-ақ жағдай. Бұл еңбекті жазуда 
автордың талмай ізденгенін аңғару қиын емес.

Жазушы /лмәмбет /лішевке тән қасиет 
– қандай тақырыпты қозғаса да, не жазса да 
әрдайым жауаптылық танытып отыратындығы. 
С�йлемнің шашау шықпай дұрыс құралуын, 
ә р  с � з д і ң  � з  о р н ы н д а  т ұ р у ы н  е р е к ш е 
қадағалайды. Міне осыдан болар жазушының 
қай шығармасын, тіпті газеттегі қай мақаласын 
оқысаңыз да к�зге қораш жайтты байқамайсыз. 
С�зге құрмет, с�зге сүйіспеншілік осы болар, 

сірә. Кезінде Ғабең – к�рнекті қазақ жазушы-
сы Ғабит Мүсірепов те осыны аңғарған-ау. 
С�з зергері 1986 жылы Қазақстан Жазушылар 
одағы ұйымдастырған қазақ әдебиетінің тілі 
ж�нінде �ткен алқалы жиында қазақ кеңес 
дәуірінің атақты жазушыларымен бірге тілге 
жауапкершілікпен қарайтын шебер қаламгерлер 
қатарында /лмәмбет /лішев есімін айрықша 
атап еді. Бұл с�з жоқ, зор баға.

Қаламгер елінің, туған жерінің жанашы-
ры. Мәселен, Арал теңізінің тартылуынан 
туындаған экологиялық апаттың зардаптары 
ж�нінде проблемалық мақалалар жазды. (зі 
туып-�скен әрі тыныс-тіршілігімен жақсы та-
ныс Қазалы ауданын к�ршілес Арал ауданымен 
бірге экологиялық апат аймағы деп жариялауда 
тындырған еңбегі елеулі.

Мына бір жайт та естен кетпейді. 1962 жылдың 
шілде айында республикалық «Лениншіл жас» 
газетінде қыз тәрбиесіне арналған «Қызға 
қырық үйден тыйым» деген мақаласы жарық 
к�рді. Материалдың к�пшілікке әсер еткені 
соншалық редакцияға оқырман хаттары бірінен 
соң бірі ағылды. Бір-екі айдың ішінде үш жүзге 
жуық хат келді. Мақалаға сол кездегі жастардың 
басты ұйымы – орталық комсомол комитеті на-
зар аударып, жер-жерде талқылауға ұсынған. Ал 
жыл аяғында газет бетінде �зекті әрі маңызды 
мәселе к�терген мақала авторы жылдың жүйрік 
журналисі атағына ие болды.

Абзал азамат елеулі еңбегінің арқасында 
сый-құрметтен, марапаттан кенже қалып жатқан 
жоқ. Ол – Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, Қазақстанның Құрметті журналисі, 
ҚР Мәдениет қайраткері. «Құрмет белгісі»  
орденінің, Тәуелсіздіктің 10, 20 жылдық, 
Қазақстан Жазушылар одағы сыйлығының, 
халықаралық «Лев Толстой», «Ел ардақтысы» 
медалдарының иегері.  Бұларға қосымша 
Елбасының Алғыс хатына, ҚР Құрмет Гра-
мотасына ие болды. Осының барлығы – ел 
алдында сіңірген игілікті ісінің жемісі. Бедел-
абыройының арқасы шығар, бір кездері об-
лыс әкімінің қоғамдық негіздегі к�мекшісі, 
әлденеше рет облыс әкімінің стипендиаты 
болды. 

Қазалы жұртшылығы туған топырақтан түлеп 
ұшқан қаламы қуатты қаламгердің мерейтой-
ларын ескерусіз қалдырған емес. Азаматтың 
мерейін тасытып, дүркіретіп атап �тіп жүр. 

/лмәмбет аға мен Нағима апа тәрбиелі 
ұрпақ �сірді. Бүгінде әрқайсысы іргелі бір-
бір шаңырақтың иелері. Қай-қайсысы да 
ата-ана үмітіне сай �сіп-жетілді. Біз білетін 
Сәкен аудандағы орталық тарихи-�лкетану 
мұражайының директоры, Ғазиз аудандық газет 
редакторының орынбасары, аудандық мәслихат 
депутаты, Сәукен аудандық �нер мектебінің 
директоры. Ол – белгілі сазгер, Қазақстан Ком-
позиторлар одағының мүшесі. Бірқатар әндері 
республикалық байқауларда жүлделі орын-
дарды иемденді. Бақыткүл – білікті медицина 
қызметкері, аудандық аурухана бас дәрігерінің 
орынбасары. Осылай жалғастыра беруге болады.

(ткен ғасырдың алпысыншы жылдары ақын, 
жазушы Зейнолла Шүкіров жас талапкердің 
с�з �неріндегі аяқалысына сүйсініп: «Сендей 
жігіттің �з ізі, �з сүрлеуі болу керек» деген екен. 
/лаға аға қаламгердің бұл тілек-с�зін ешқашан 
естен шығарған емес. Ол – әдебиетте де, �мірде 
де �з жолымен, �з соқпағымен жүріп келе 
жатқан ел ардақтысы.

Әлмәмбет 
аға туралы әңгіме 

қозғалғанда ол кісіні алғаш 
көрген сәт еске оралады. Бесінші 

сыныпта оқитын кезім болу керек. 
Қыстың күні. Үйге екі адам келді. Біздің 
ауылдыкі емес екені бірден көрініп тұр. 

Қаланың адамдары секілді. Солардың бірі-
аққұбаша келген, бойшаңдауы пешке алақанын 

тосып, қабырғаға сүйенген күйі әлденелерді 
айтып тұрды. Басында қара түсті құлақшын. 

Бейтаныс адамның осы кейпіне қарағанда сырт-
та қатты суық екені аңғарылатын. Қонақтар 
кеткеннен кейін әкем аққұбаша кісінің кім 

екенін түсіндірді. «Ол Әлмәмбет деген ағаң. 
Біз туыс болып келеміз» деді. Сол көрініс 

– пештің қабырғасында сүйеніп 
тұрған бойшаң, аққұба өңді 

кісі ұмтылмастай есімде 
қалыпты.
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қажырлылықпен бұзып шыққан жетім-
бүлдіршін Асқар Закарин де бар еді.

Ауыл ақсақалдары Закарияның 
жалғыз тұяғы Асқарды үйлендіріп, 
әкесінің с�нген ошағын қайта тұтатып, 
шаңырағын қайта түлеткісі келгенде, ма-
тематикадан алғаш сабақ берген немере 
ағасы /лмағамбет: «Дүниеге бала әкелу 
мен мал бағу әркімнің де қолынан келеді, 
ал ауыл балаларының ішінен ғалым болуға 
әлеуеті жететін тек Асқар ғана. Уақыты 
келгенде ол да отау құрады. Біз әлі онымен 
мақтанатын боламыз. Қазір Асқардың жо-
лын б�гемейік. Оқуын жалғастырсын!» 
деп үзілді-кесілді қарсылық білдіріп, 
батылдық танытқан. С�йтіп, немере 
ағасы /лмағамбет Қасымовтың жол 
сілтеуімен 1926 жылы А.Закарин Орын-
бор жұмысшылар факультетіне оқуға 
түседі. Бір �кініштісі, Закариннің білім-
ғылымға жолын ашқан /.Қасымов 1937 
жылы репрессияға ұшырайды. Ал Асқар 
Закарияұлы ұзақ жылдар бойы анке-
тасына жақын туысының халық жауы 
ретінде жазаға кесілгенін жазып к�рсетуге 
мәжбүр болған екен.

Осы жерде кейіпкеріміздің сол 
кездегі жұмысшы факультеттерінің 
барлық оқушылары сияқты білімін 
үлкен ынтамен, зор жауапкершілікпен, 
шаршап-шалдықпай, талмай ізденіп 
жетілдіргенін айта кеткеніміз ж�н. 
Закариннің ұрпақтарына мұра болып 
қалған 1930 жылы түсірілген суретті 
мұқият қарасаңыз, фотографтың �зінің 
алдында отырған жастың қарапайым 
адам емес, рухы мықты, жігерлі аза-
мат екенін сезініп, бар �нерін салып 
еңбектенгенін к�руге болады. Суретте 
бейнеленген небәрі 3-4 жыл бұрын алыс 
ауылдан келген жігіт деп айта алмайсыз. 
Басқа суреттерден де Сізге парасатты, 
байсалды, мақсатқа талпынған, асқақ 
арманға қол созған, намысқор жастар 
қарайды. 

Жұмысшылар факультеттерінің 
маңызы аса зор еді. 1920-1930 жыл-
д а р ы  К е ң е с т е р  О д а ғ ы  б о й ы н ш а 
мыңдаған, Қазақстанда ондаған әр түрлі 
мамандықтарға баулитын медициналық 
(Алматыда), геологиялық-барлау (Семей-
де), педагогикалық (Орал мен Орынбор-
да), тіпті �нер жұмысшылар факультеті 
(Алматыда)  сияқты оқу орындары 
ашылған болатын.

Орынбор қаласындағы жұмыс-
шылар факультеті ерекше р�л атқарды. 
Ол түсінікті де – Орынбор сол кездегі 
еліміздің  астанасы және намысқа 
тырысқан пәрменді қазақ жастарын 
�зіне қызықтырып, магниттей тартқан 
орталық болатын. Бұл жұмысшылар 
факультетін әр жылдары классик-жазу-
шыларымыз Сәбит Мұқанов пен Ғабит 
Мүсірепов және т.б. ғылым мен мәдениет 
қайраткерлері де бітіріп шыққан.

Мәскеу университетінде оқу (әсіресе 
алғашқы екі жылда) орыс тілін нашар 
білетін жас Закарин үшін үлкен сынақ 
болды. Студенттер үшін қарапайым 
(элементарлық) математикадан жоғары 
математикаға �ту әлі де оңай түспейді, 
ал �ткен ғасырдың 30-шы жылдары 
ауыл мектептерінен соң, тіл білмей келіп 
маңдайалды жоғары оқу орнының ең 
қиын факультетінде білім жаңғағын 
шағудың не екенін елестете беріңіз... Сол 
кездегі жоқшылық, студентке берілетін 
азық-түлік қорының мардымсыздығы 
Асқарды түнде вагондардан жүк түсіруге, 
шеберханаларда жұмыс істеуге, қосымша 
табыс к�зін іздеуге мәжбүрледі. Бірақ осы 
қиындықтардың бәрі П.С.Александров, 
И.И.Привалов, Н.Н.Лузин сияқты 
кемеңгер корифейлерден білім алу 
бақытының жанында түк емес еді, екінші 
қатарға ысырылып кететін. Сондықтан, 
Асқар Закарияұлы жанкешті, жігерлі 
еңбектерімен студенттерді күрделі және 
қызықты математика әлеміне еліктіріп 
тартқан ұстаздарын зор құрметпен, 
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шәкірттік махаббатымен және үлкен 
сыйластық сезіммен еске алатын.

Мәскеу университеті сол кезде де тек 
білім мен ғылымның ғана емес, ірі мәдениет 
орталығы да болып есептелетін. Студент-
тер мен оқытушы-профессорлардың 
алдында белгілі жазушылар мен ақындар 
шығармаларын оқып, талдауға түсетін, 
пікірталастар жүргізілетін, артистер 
�нер к�рсетіп, к�ркемсурет к�рмелері 
ұйымдастырылатын. Студент А.Закарин 
әлемнің жауһар құндылықтарын құмарта 
бойына сіңіре білді. (нерге деген махаб-
батын �мір бойы сақтап, ұрпақтарына 
қоры �те бай кітапхана, фонетика, 
әлемнің ірі қылқалам шеберлерінің 
шығармаларынан тұратын баға жетпес 
альбомдар жиынтығын қалдырды. Жан-
жақты талант иесі бола тұра, ол студенттік 
шағында қазақ тілінде бірнеше әдеби 
әңгіме де жазған. 

Міне, осылай, таң қаларлық үйлесім 
тауып математика мен �нер болашақ мем-
лекет қайраткерін қалыптастырды.

Асқар Закариннің Қазақстанда 
ашаршылық басталмай тұрып, Мәскеуге 
о қ у ғ а  а т т а н ы п  к е т у і н ,  о н ы ң  к � п 

калье-Амур майданының «Суворовша 
тықсыру (Суворовский натиск)» газетінің 
корреспонденті ретінде Манчжурияны 
жапон басқыншыларынан азат еткен 
к�птеген әскери б�лімдерде болғанын 
атап �тсек те жеткілікті шығар. /скери-
қазақтарға арналған газеттердің тілшісі 
болып қызмет етудің Асқар Закариннің 
тағдырындағы ерекше ролін де еске 
алғанымыз ләзім. Осы кезде ол әдеби 
қабілеттерін к�рсету, әр деңгейлі білімі 
бар,  түрлі  әскери және азаматтық 
мамандықтарды игерген к�п ұлттың 
солдаттарымен және офицерлерімен тату 
араласу мүмкіндігіне ие болды. Осын-
да болашақ к�рнекті жазушы, КСРО 
Жазушылар одағы басқармасының 
т�рағасы Георгий Марков, Кеңестер 
Одағының батыры, болашақ мемлекет 
қайраткері, ғалым-академик 
Мәлік Габдуллин, болашақ 
ғалым-экономист, академик 
Сақтаған Бейішев, атақты 
қазақ жазушысы Дихан /білев 
сияқты және т.б. �мірлік дос-
тар тапты. Бүкіл Кеңестер 
Одағы Шығыстың батыр қызы 

сор Закарин қоғамдық жұмысқа да 
аса үлкен к�ңіл б�лген. Неше дүркін 
Кеңестер Одағы коммунистік пар-
тиясы съездерінің делегаты, Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің бірнеше 
шақырылымдарының депутаты, осы заң 
шығарушы жоғарғы органның т�рағасы 
болып та сайланған болатын. 

1961 жылы А.З.Закарин екінші рет 
С.М.Киров атындағы ҚазМУ-дың ректо-
ры болып тағайындалады. «Университет 
деген с�здің мәніне назар аударыңызшы, 
– дейтін ол, – осындай атауға ие оқу 
орны студентке, оның қай факультетте 
оқып жатқанына қарамай, әмбебап білім 
беруі керек! /мбебаптық үш «китке» – 
білімге, шығармашылыққа (творчествоға) 
және мәдениетке  негізделеді». Осындай 
қағида ұстанған ректордың ықпалымен 
барлық факультеттер Мәскеу, Ленин-
град, Киев, Новосибирск, Тбилиси 
университеттерімен тығыз байланыс ор-
натты. Жетекші академик-профессорлар 
Алматыға келіп дәріс оқып, келісс�здер 
жасалды, жоғары санатты мамандар 
дайындау үшін ҚазМУ студенттерінің 
үлкен тобы �зекті мамандықтар бойынша 
орталық пен бауырлас республикалардың 
үздік университеттерінде машықтанудан 
�тіп, аспирантураға оқуға жіберілді. 
Нәтижесінде, Қазақстанның біз білетін 
қуатты математикалық мектебі қалып-
тасты, белгілі математик-акаде миктер 
(.М.Сұлтанғазиннің, Т.Ш.Кәлменовтың, 
Ш.Смағұловтың, Н.Т.Данаевтың және 
т.б. таланттары ашылды. 

Оқу үдерісінің тағы бір маңызды 
элементі – университетке мектеп-
те жақсы оқыған оқушыларты тарту. 
Бүгінде дәстүрге айналған ашық есік 
күндері, пәндік олимпиадалар, дайындық 
курстары  сол кезде пайда болып, оқуға 
түсу емтихандары талапкерлердің үлкен 
сайысына айналды, бір орынға он үміткер 
таласатын болды.

 Студенттердің шығармашылық пен 
ғылыми жұмысқа қабілеттілігін арт-
тыру үшін университетте академиктер 
жетекшілік ететін ғылыми-мәселелік 
зертханалар құрылып, Қазақстанда ин-
форматика мен сандық моделдеудің 
дамуы бастау алған есептеу орталығы іске 
қосылды, ботаникалық баумен келісім 
орнады, кітапхана жетілдіріліп, оның 
қоры �сті.

Р е к т о р  З а к а р и н  с т у д е н т т е р д і ң 
жан-жақты дамуына, әлем мәдени 
құндылықтарын игеруіне де к�п к�ңіл 
б�лді.  Оларға белгілі  артистермен, 
суретшілермен кездесу мүмкіндігін жаса-
ды. Оқытушылар студенттерді к�рмелер 
мен концерттерге бастап барды. Жастар 
к�ркем�нерпаздар үйірмелеріне тарты-
лып, �з таланттарын ұштады. «Физик-
тер күні», «Биологтар күні», «Химиктер 
күні» сияқты жаңа мейрамдар тойланды. 
Осы шаралардың заңды жалғасы ретінде 
�нер мен мәдениеттің үлкен жанашыры 
Бақтажар Мекішев жетекшілік еткен 
студенттердің «Жеті муза» қоғамы пайда 
болды. (нерге ғашық осы ғажайып адам 
ұйымдастырған ұмытылмайтын кезде-
сулер, пікірталастар, концерттер мен 
экскурсиялар сол кездегі студенттердің 
әлі есінде. 

Университеттің оқу-тәрбиелік және 
ғылыми қызметін қажетті материалдық-
техникалық базасыз жүзеге асыру мүмкін 
емес. Сол жылдары университетке Үкімет 
үйі беріліп, механика-математика, химия 
факультеттерінің оқу ғимараттары, спорт 
кешені салынды. 

Закариннің ректорлық қызметінің 
ш ы р қ а у  ш ы ң ы ,  ә р и н е ,  б ү г і н д е 
Алматының т�рінде орналасқан универ-
ситет қалашығы. Оқу орнының әкімшілік 
және оқу ғимараттары, ғылыми зертха-
налар, студенттер үйлері мен студенттер 
сарайы, оқытушы профессорлардың 
тұрғын жайы бір жерде ықшам орнала-
суы үшін ректор к�п тер т�кті. Сол кезде 
мұндай алып құрылысты жүзеге асыру тек 
мәскеулік орталықтың шешімімен жүзеге 
асырылатын. Республика басшылығы 
мен Қазақстан коммунистер партиясы 
орталық комитетінің қолдауына ие болған 
ғалым-ректор �з жобасын к�п қарсылық 
к�рсеткен КСРО Мемлекеттік құрылыс 
комитетінде қорғап шығып, күрмеуі қиын 
бұл мәселені �з пайдасына шеше алды. 

Лауазымы т�мендеп, қызмет ауқымы 
күрт кемігенде де қолын түсірмейтін, 
оптимизмін, пәрменді �мір салтын ұстап 
қалатын адамдар болады. Майдангер-
ғалым, профессор Закарин сол адам-
дар санатынан. 1970 жылы оны ҚазМУ 
ректорлығы қызметінен босатып, осы 
оқу орнының кафедра меңгерушісі етіп 
сайлайды. Жастарға нені, қалай оқытуды 
білетін тәжірибесі мол ғалым-педагог 
білім беру ісімен қызу айналысып, 1984 
жылға дейін бұл қызметті де үлкен абы-
роймен атқарды.

Ұлт даналығы «(ткенін ұмытқан елдің 
болашағы жоқ!» демейтін бе еді? Профес-
сор Асқар Закарин аз ғана уақытта елімізді 
таң қаларлық интелектуалды деңгейге 
к�терген ұлы буынның жарық жұлдызы 
ретінде ұрпақ есінде қалуға тұрарлық 
тұлға екені даусыз. 

Ендеше, с�з соңында айтарымыз 
– әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің бас ғимаратындағы 
м ә ж і л і с  з а л ы н а  б і р н е ш е  ж а у а п -
ты мемлекеттік қызметтер атқарған, 
ғалым-педагог, жауынгер-журналист, 
ҚазҰУ-ді екі дүркін басқарған профес-
сор А.З.Закариннің есімі берілсе, елі 
үшін майданда қан т�ккен, бейбіт күнде 
де жан аямай еңбек еткен ерен тұлғаға 
к�рсетілген лайықты құрмет болар еді.

Болат @БЕНОВ

Мен оқыған мектепте оқу б�лімінің ұстазы әр апта 
сайын сыныптарда сайыс �ткізетін. Апта соңында 
күнделіктерімізді жиып ең к�п баға алған оқушыға 
алғыс жариялайтын. Бұның барлығы мемлекетіміздің 
тірегі – еліміздің ертеңгі ұрпақтарын тәрбиелеу 
жолындағы кішкентай міндеттен басталып, үлкен игі 
істерге жетелейтін әрекеттер ғана. «/р бала �зінше та-
лант. Мәселен оның күнделікті сабаққа құлшынысын 
арттыру үшін оқушы ой еңбегімен, дене еңбегімен 
айналысып тұрғаны абзал. Білім мен тәрбие – егіз 
ұғым. Жалпы білім беретін мектепті – білім тірегі де-
сек, оқушыларға қосымша білім беру мекемелері – 
жеке тұлға етіп қалыптастыру жолында тәрбие береді, 
шыңдайды, болашаққа жарқын жол ашады» дейді 
Жетісу аудандық №9 Оқушылар үйінің директоры 
Дүйсен Солтанұлы. 

Біз куә болған �нер ошағындағы әр б�лме қандай 
үйірмеге арналғанын байқау қиын емес. /деби-
к�ркемдік бағытта «мәнерлеп оқу», «ағылшын тілі», 
«қазақ тілін үйренеміз», «театр әлемі», к�ркем-
эстетикалық бағыт бойынша вокал, домбыра, қобыз, 
фортепиано, би б�лімдерімен белгіленсе, спортқа – 
шахмат, бокс, ұлттық ойындар, волейбол, �лкетану, 
экология бағытында – «(лкетану», «Жасыл әлем» деген 
атаумен, қолданбалы – сәндік �нер «әсемдік бұйымдар», 
«қол�нер», «шебер қолдар» үйірмелерімен қамтылған. 

Ұжым басшысы �з с�зінде «Назқоңыр» «Сырлы 
қобыз», «Мирас» домбырашылар ансамблі жыл сайын 
түрлі байқауларға қатысып, бас жүлде, бірінші, екінші 
орынды иеленгенін атап �тті. «Ақ к�гершін», «Күншуақ», 
«Ғұмырдария», «Нұрлы жастар», «Тайжарыс», т.б. 
�нер орталықтарының ұйымдастыруымен �тетін 
республикалық, халықаралық байқауларда «Аспапта 
ойнау» аталымдары бойынша аталмыш үйірмелер топ 
жарып жүрсе, сонымен қатар ерен еңбегімен к�рінсе, 
«Айжұлдыз», «Қазақ тілін үйренеміз», «Мәнерлеп оқу», 
«Театр әлемі» үйірмесінің тәрбиеленушілері үздіктер 
қатарында. 

Жалпы, бұл мекемеде әрбір ұстаздың �з міндеті 
бар. Ең бастысы олар – �скелең ұрпақтың келешегіне 
тілектес, ниеттес тұлғалар. Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі 
Шолпан Тұрсынқызы, әр іс-шараның жақсы �туіне 
ықпал етіп, мұрындық болып жүретін әдіскерлер 
Серік Жақсылықұлы, Құралай Нұғыманқызы, /йгерім 
Биекеқызы, Майра Оразқызы, Ақерке Ержанқызы 
сынды ұстаздардың еңбегі зор. Бір әттегенайы, еселі 
еңбегімен, жетістіктерімен к�зге түсіп келе жатқан 
Оқушылар үйінің тарлығы шығармашылықтарын 
одан әрі �рістетуге қолайсыздық тудырып отыр. Осы 
мәселе алдағы уақытта �з шешімін тапса дейсің. (нер 
ошақтарының ауқымы кең, еңселі болғаны абзал емес 
пе?

Оқушылар үйі – білім мен �нер ошағы. /рине, 
ата-ана баланың уақытын тиімді �ткізу үшін түрлі 
үйірмелерге жаздырады. Заманауи техника к�з-ілеспес 
жылдамдықпен дамып жатқанда бала санасын, ұлттық 
құндылықтардан жырақтатып алмауымыз керек. Ұялы 
телефон мен компьютердің тілімен дос болған ұрпақтың 
ой шеңбері алаңдатады. Қазақтың бекзада �нерін 
танып-білуге бейнетпен жетіп, жаһанға жариялаған 
небір тұлғаларымыздың тағдыры ұмыт болмаса екен 
дейсің. Қазіргі оқушы – ертеңгі келешектің қамалын 
соғушы. 

Динара М@ЛІК
АЛМАТЫ

«Бір апта – ауылға» атты экспедицияның мақсаты 
– аудандағы білім беру мекемелерімен ынтымақтастық 
орнатып, �ңірдегі киелі жерлерді аралап, бірлескен 
ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асыру. 

Экспедиция барысында Қазақстанның 100 киелі 
орындарының тізіміне енген нысандарға экскурсия жа-
салды. Шеберлік сабағы �тті. /сіресе қазақтың к�рнекті 
ғалымы, этнограф, саяхатшы Шоқан Уәлихановтың 
музейіндегі ұзындығы он, к�лденеңі алты метр, 250 келі 
қойдың жүнінен тоқылған гобелен к�пшілікті тәнті 
етті. Экспедиция аясында �зара тәжірибе алмасып, 
бұрын к�рмеген ою-�рнектермен таныстық. Гобелен 
жайлы арнайы сабақ жүргізілді. Ою-�рнектің тоқылу 
әдісіне тоқталып, гобеленде бейнеленген тасқа түскен 
таңбаларды, атпен шауып бара жатқан жігіттердің 
суретін бейнелеп, кесте тоқылды. 

«Бір апта – ауылға» экспедициясы – Қыздар 
универси тетінің қолға алған шараларының бірі ғана. 
Қыздар тәрбиесінде еңбек пәнінің де �зіндік р�лі зор. 
Демек, мұндай шаралардың, әсіресе шалғайда жатқан 
�ңірлермен тығыз қарым-қатынас орнатып, �зара 
тәжірибе алмасуда тигізер септігі мол. 

Рахия Д@РМЕНОВА,
Қыздар университетінің «Кәсіптік білім» 

кафедрасының меңгерушісі 

Осы қызметтегі пәрменді жұмысы 
республика басшылығының назарын 
тағы да аударып, 1953 жылы А.З.Закарин 
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің ректоры лауазымы-
на алғаш тағайындалады. Профессор 
Закариннің қалған ғұмыры негізінен 
осы университетпен, бүгінгі әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетімен 
б а й л а н ы с т ы .  Р е к т о р  З а к а р и н н і ң 
университеттік білім беру саласына 
сіңірген еңбегі жайлы оның екінші рет 
басшылыққа келген кезінен бастап баян-
даймыз. 

А л д ы м е н  о н ы ң  м е м л е к е т т і к 
қ а й р а т к е р  л і  г і н е  т о қ т а л а  к е т е й і к . 
Қазақстанда білім мен ғылымға баулудың 
«бастауыш мектеп – орта мектеп – 
ЖОО – ғылым» үздіксіз тізбегі �те үлкен 

із жуырда туғанына 110 толған, қажырлы еңбегі мен есімі еліміздің жоғары оқу орындарының флаг-
маны әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарихында алтын әріптермен таңбаланып 
қалған тұғырлы тұлға, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі зерттеуші-ғалым, физика-
математика ғылымының кандидаты, профессор Асқар Закарин туралы әңгіме етпекпіз.
Асқар Закарияұлы Закарин 1908 жылдың желтоқсан айында Торғай өңірінің бүгінгі Жанкелдин 
ауданына қарасты №9 ауылында дүниеге келген. 12 жасында тұл жетім қалған жас өркен өмірдің 
талай тауқыметін көріп, небір тар жол, тайғақ кешулерді басынан өткерген. Бұл қиын жол – ауыл 
мектебі, бастауыш партия мектебі, жас жеткіншектер мектебі, Орынбор жұмысшылар факультеті, 
Кеңестер Одағының көшбасшы оқу орыны – М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу университеті сияқты 
ізденіске толы кезеңдерден тұрады. Асқар Закарин – Мәскеу университетінің ең ауыр механика-ма-
тематика факультетін тәмамдаған алғашқы қазақ баласы.

А.Закариннің балалық шағы мен 
жалынды жастығы қазақ даласында 
ғасырлар бойы орныққан ескі дүниенің 
қирауы мен революциялық қанды 
оқиғалардың айналымына түскен қиын 
кезеңіне тап болды. Дүние қайтып орал-
мастай, астан-кестеңі шығып жатқанда 
қазақтың бойына қанмен біткен ақылды, 
�зін-�зі сақтау инстинкті елімізді жалғыз 
ғана дұрыс жолға, талантты жастар-
дан құрылған ұлтымыздың білімді 
және пәрменді буынының қалыптасу 
жолына алып шықты. Ұлт санасын 
оятқан Алаш арыстарының беделі 
мен ықпалының арқасында еліміздің 
әр �ңірінен жаңа �скін, болашақтың 
�скіндері бүршік ата бастады. Қазақ 
халқының заманауи мәдениеті мен 
әдебиетін қалыптастырушы М.О./уезов, 
біздің ғылымымыздың негізін қалаушы 
Қ.И.Сәтбаев сияқты және т.б. Қазақстан 
мәдениеті мен білімінің, �нері мен 
ғылымының алғашқы саңлақтары �з �мір 
жолдарын осы қиын кезеңде бастаған-
ды. Солардың ішінде шалғайдағы 
Торғай даласынан �зінің білім жо-
лын қатарластары қызығарлықтай 

туыстарының тағдырын қайталамай 
аман қалғанын бақытты кездейсоқтық 
деп санауға да болатын шығар. Бірақ сол 
тұста Д.А.Қонаев Мәскеуде, М.О./уезов 
Ленинградта, ал Қ.И.Сәтбаев Томскіде 
оқып жатты. Ал мұны ұлтымыздың, біз 
жоғарыда айтып кеткен, �зін-�зі сақтау 
инстинктісінің тағы бір к�рінісі-ау деп 
ойлаймыз.

Асқар Закариннің студенттік �мірін 
баяндағанда сол жылдары Мәскеу 
университетінің басқа да факультеттерінде 
оқыған қазақ студенттерінің �те тамаша 
тату тобын атап кетпесек болмас. Бұл 
топ мүшелері – Қазақстан ғылымының 
жарық жұлдыздары, болашақ ғылым 
кандидаттары мен докторлары, про-
фессорлар мен академиктер – био-
логтар Т.Дарқанбаев,  С.Ибрашева 
(А.Закаринмен бақытты ғұмыр кеш-
кен асыл жары) мен З.Каипова, тарих-
шы А.Канапин, химик А.Шарифқанов, 
математиктер (.Жұмабаев, К.Игенов, 
М.Сәтбаев,  С.Аяпбергенов,  біздің 
кейіпкеріміз А.Закарин және біз аты-
ж�нін білмейтін басқа студенттер.

Осы топ мүшесі ,  соғыста  қаза 
болған, марқұм Кәрім Игенов студент-
тік фотолардың бірінің артына «Біздің 
міндетіміз жас тістерімізбен ғылым 
гранитін кеміру, ғылымды игеру ғана 
емес, келешекте осы ғылымды жа-
сау – міне, Мәскеу универсиетінің 
мақсаттық бағыттамасы!» деп жазып 
қалдырған екен. Қандай арманшыл, 
отансүйгіш, жауапкершілігі орасан жас-
тар! Қазақстанның соғыстан кейінгі жыл-
дарда білім беру мен ғылым саласында 
қол жеткізген жағымды жетістіктері мен 
толағай табыстарының себебі осында 
болса керек! Профессор А.З.Закариннің 
жоғары білім алғаннан кейінгі �мірінің 
халқына жан аямай қызмет етудің ерен 
үлгісі екені де осыдан шығар!

Мәскеуде жинаған үлкен білім нәрін 
жастармен б�лісуді арман еткен Асқар 
Закарин 1937 жылы Қазақстанға оралып, 
Абай атындағы Алматы педагогикалық 
және мұғалімдер институтына (кейіннен 
Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институты, бүгінде Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті) 
ұстаздық қызметке кіріседі. Бірақ ол 
соғыстың бірінші күндерінен бастап 
Наманган  қаласында орналасқан Орта-
Азия әскери округінде қайта дайындау-
дан �тіп, 1941 жылдың қыркүйек айында 
лейтенант шенінде соғыс майданына 
аттанады.

Соғыс туралы А.Закарин �зі де к�п 
ештеңе айтқысы келмеген, айтса да си-
рек еске алатын. Соғыс жайлы қойылған 
сұраққа қысқа ғана: «Соғыс – ол батпақ, 
қан және шексіз жолдар» деп жауап 
беретін кейіпкеріміздің майдан жолда-
рын қысқаша ғана айтып кетейік. Оның 
Ржев түбіндегі «Марс» операциясына 
қатысқанын, Великие Луки қаласын 
жаудан  босатқанын, Невель қаласын азат 
етуге қатысқаны үшін Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталғанын (соғыс 
кезінде басқа да орден медальдармен 
марапатталған), 1944-1945 жылдары 
капитан шенінде «Жауға қарсы аттан! 
(Вперед на врага!» газетінің әскери тілшісі 
болғанын, 1945 жылғы маусым – 1946 
жылғы сәуір айы аралығында Забай-

Мәншүк Мәметованың ерлігі туралы 
А.Закариннің майдандық газетке жазған 
мақаласынан оқып, білген.

Асқар Закариннің бейбіт  �мірі 
тек 1946 жылы Қазақстан Үкіметінің 
М.Ғабдуллиннің ұсынысы бойынша 
ж�нелткен �тінішінен кейін басталған. 
Ол бес жыл соғыстан кейін �зінің білім 
байлығын жылдам қалпына келтіріп, 
1948 жылы кандидаттық диссертация 
қорғайды. Себебі соғысқа дейін про-
фессор С.Д.Росинскийдің ғылыми 
жетекшілігімен біраз зерттеулерді іске 
асырып үлгерген болатын. Ғылыми баста-
маларын соғыс кезінде де сақтап қалуға 
тырысқан. Полктастарының айтуынша, 
майданда аз ғана тыныштық орнап, 
жауынгерлер тыныстап жатқанда ол х, у 
белгісіздерімен шұғылдана берген.

С о ғ ы с  б а с т а л ғ а н д а  М ә с к е у , 
Ленин град, Харьков сияқты ғылым 
орталықтарынан Алматыға эва куа-
цияланған математиктер К.П.Персидский 
мен Е.Г.Ким, физик тер Л.А.Вулис, 
Г.А.Тихов, В.В.Чердынцев, биологтар 
Б.А.Дом бровский, А.П.Полоухин, хи-
миктер Д.В.Сокольский, М.И.Усанович 
сияқты белгілі  ғалым-академиктер 
елімізде ұзақ жылдар жұмыс істеп, қалып 
қойды. Соғыстан аман қайтып, осындай 
ғылыми ортаға оралған Асқар Закариннің 
диссертация қорғауды кейінге қалдыруға 
қақысы жоқ еді.

1950 жылы сол кездегі Қазақстан 
ағарту министрі, КСРО Педагогикалық 
ғылымдар академиясының коррес пон-
дент-мүшесі А.И.Сембаевтың ұсынысы 
бойынша А.З.Закарин педагог кадрлар-
ды дайындайтын жетекші жоғары оқу 
орыны Абай атындағы КазПИ-дің ди-
ректоры болып тағайындалады. Себебі 
сол кездегі білім беру жүйесінің ең осал 
тұсы – мұғалімдердің жетіспеушілігі бо-
латын. Осы мәселені шешуді қолға алған 
министрдің жас ғалымның қабілетіне, 
кәсібилігіне, күш-жігеріне к�ңіл ау-
дармауы мүмкін емес-ті. Бұл қызметте 
Асқар Закариннің ұйымдастырушылық 
қабілеті ашыла түсті. Қабырғасында 
күндізгі б�лімнің 1500 және сырттай 
оқитын 2700 студенті бар (оның 50% 
астамы қазақ жастары) педагогикалық 
институттың басшылығына келген 
кейіпкеріміз бірден мамандар дайындау 
деңгейін к�теруге құлшына кіріседі. 
Ол педагог – аудиторияға нақты бір 
сала бойынша білім жеткізетін маман 
ғана емес, педагог – осы с�здің ең кең 
мағынасындағы, үлкен әріппен жазы-
латын Мұғалім деп есептейтін. Мұндай 
Мұғалім �зінің терең білімдарлығымен, 
жүріп-тұру мәнерімен, шешендігімен, 
дұрыс киіну әдетімен, тыңдау және 
ж ұ р т т ы ң  у а й ы м ы н  б � л і с е  б і л у 
қабілетімен оқушылардың сүйікті 
адамына,  кумиріне айналуы тиіс 
деп санайтын. Осылай айтқанда ол 
а л ғ а ш қ ы  М ұ ғ а л і м і  / л м а ғ а м б е т 
ағасын, жұмысшылар факультеті мен 
Мәскеу университетінде білім нәрімен 
сусындатқан ақылшы ұстаздарын есіне 
алған шығар. Оның әскерде қалыптасқан 
түзу тұлғасы, мұнтаздай киінуі жұртты 
қатты қызықтыратын, ректор ретінде 
қызметкерлерімен ара қашықтықты 
ұстай білетін және студенттермен тең 
деңгейде, достарындай с�йлесе алатын.

жылдамдықпен жүзеге асырылды. Осы 
бағыттағы қабілеті мен пәрменділігі 
А.З.Закаринді ғылым, мәдениет және білім 
беру салалары мемлекет қайраткерлерінің 
алғашқы қатарына алып шықты. 1955 
жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
сессиясында ол Ағарту министрі болып 
тағайындалды да, күндіз-түні жұмыста 
жүріп, Қазақстанның түкпір-түкпірін 
аралап кетеді, жаңа мектептер ашып, ескі 
мектептердің дер кезінде ж�ндеуден �туін 
қадағалайды, оқулықтардың уақытында 
басылып шығып, республика бойынша 
тиімді үлестірілуін қамтамасыз етеді. 
Нәтижесінде мектептер желісі кеңейіп, 
1960 жылға қарай олардың саны 7400-ге 
жетеді, оның 3125-і қазақша оқытатын 
мектептер болса, 97 мектеп-интернатта 
24 000 қазақ, �збек және ұйғыр балалары 
тәрбиеленеді.

1958 жылы Закарин �мірінің жаңа 
белесі басталып, ол – Қазақ КСР Минис-
трлер Кеңесі т�рағасының орынбасары 
болып тағайындалды. Сонымен бірге 
оған Сыртқы істер министрі қызметін (ол 
кезде осындай хаттамалық лауазымдар 
да болған) қоса атқару міндеттелді. Бұл 
шешімдердің кездейсоқ қабылданбағаны 
анық. Білім беру, ғылым, мәдениет, 
денсаулық сақтаумен байланысты 
мәселелер кешенін біріңғай шешуді 
жақсы дайындықтан �ткен адамға 
ғана сеніп тапсыруға болатын. Мемле-
кет қайраткерінің жұмысын сипаттау 
оңай емес, күнделікті қарбаласта оның 
ұстанған стратегиялық бағыт-бағдары 
білінбейді .  Жетістіктер ұжымдық 
жұмылып жасалған еңбекпен келетін 
болғандықтан,  жоғарыда отырған 
шенділердің негізгі міндеті – талантты 
және ұлтына құлай берілген, жанын-
дай жақсы к�ретін тұлғалардың құнды 
ұсыныстарын қолдап отыру болып табы-
лады. Замандастарының пікірінше, Асқар 
Закарин іскер, білікті ұйымдастырушы 
екенін к�рсете білді. 1958 жылы Мәскеу 
қаласында �ткен Қазақстан әдебиеті мен 
�нерінің онкүндігінің табысты �туі де 
А.Закариннің арқасы дейді олар.

(ткен жүзжылдықтың 50-ші жыл-
дарының аяғы мен 60-шы жылдарының 
басында (Закарин Министрлер Кеңесі 
т�рағасының орынбасары қызме тін 
атқарған кез) орын алған «интел лек-
туалдық жарылыс» нәтижесінде ЖОО 
мен техникумдар желісі дамып, пайда 
болған үлкен «шаруашылықты» басқару 
үшін Қазақстан жоғары және арнайы 
орта білім беру министрлігі құрылды, 
Ұлттық Ғылым академиясы жанынан 
ядролық физика, микробиология және 
виру сология, тіл білімі ғылыми-зерттеу 
институттары ашылып, республикадағы 
алғашқы ядролық реактор, ұлттық теле-
дидар орталығы іске қосылды. 50-ші 
жылдардың аяғында елімізде 45 ЖОО, 
200-ден аса арнайы орта білім беретін оқу 
орындары мен 9000-ға жуық мектептер 
жұмыс жасады. 

Закариннің Сыртқы істер министрі 
ретінде атқарған қызметі де ұшан-
теңіз.  Азия, Африка және Еуропа 
құрлықтарының к�птеген елдерінің 
үкімет делегацияларын қабылдап, КСРО 
делегациясы құрамында шет елдерге 
шығып, абыройлы азамат республи-
камызды әлемге танытты. Профес-

ТАЛАНТ 
ӘР БАЛАДА БАР

«БІР АПТА – АУЫЛҒА»

Еліміздегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы 
даланың жеті қыры», «100 нақты қадам» жобаларын-
да, сондай-ақ Президент Жолдауларында жас ұрпақ 
тәрбиесіне, жастардың шығармашылық әлеуетін арттыру 
міндеттеріне баса көңіл бөлініп келеді. Осы орайда 
шығармашылық әлеуетті арттыруға байланысты ой 
қозғауды жөн көрдік. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында айтылған міндеттерді жүзеге 
асыру мақсатында Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық 
университетінің бір топ ғалым-ұстаздары Алматы 
облысындағы Кербұлақ, Сарқанд, Панфилов және Жам-
был аудандарында болды.
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Ысмайыл Шыңғысбаев, Нұрбапа Өмірзақов, Ақай Нүсіпбеков

(Басы 1-бетте)

Н.(мірзақов 1918 жылдың к�кте-
мі нен 1920 жылдың күзіне дейін Жар-
кент қаласындағы Кеңес �кіметі ұйым-
дастырған балалар үйінде тәрбие ленеді. 
1920 жылдың күзінде �з ауылына келіп, 
елде жалшылықпен күн к�ріп жүрген 
ағаларымен бірге қайтадан байға жалда-
нып, 1922 жылдың қазанына дейін мал 
бағады.

Бұл кезде малы қырылып, жаны 
Қытайдан қайтып оралған ел Байынқол 
бойында ұйымдасып, атамекендерінде 
отырықшы тіршілікке к�ше бастайды. 
Үкірбі деп аталған тоған жанында ұйысқан 
ауыл Үкірші деп аталады. Ауылдық 
жерлерде кедейлер комитетін құру 
ж�ніндегі 1918 жылғы 11 маусымдағы 
декрет Нарынқол �ңірінде 1920 жылдан 
соң ғана жүзеге аса бастайды. Себебі оған 
дейін кеңестік Түркістан Республикасына 
қарасты Жетісу облысының шын мәніндегі 
қожасы – келімсек орыс кулактары мен 
қарулы казактар еді. Кеңес �кіметінің 
қаулы-қарарлары жергілікті тұрғындарға 
– қазақтарға дер кезінде жете бермейтін. 
1920 жылы 21 қаңтарда Тұрар Рысқұловтың 
Түрікатком т�рағасы болып сайлануынан 
кейін ғана бұл істің беті бері қарай 
бастады. Жетісудағы жағдайды реттеуде 
1920 жылы 16 наурызда Т.Рысқұловтың 
күш салу   ы мен жарияланған «Жетісу 
облысының тұрғындарына» үндеуі 
шешуші р�л атқарды.  Бұл үндеуде 
ұлттық белгілеріне қарай қуғындауға 
қатаң тыйым салынатыны, бұған жол 
бергендердің ату жазасына кесілетіні, 
� з  а у м а ғ ы н д а  ж е р г і л і к т і  х а л ы қ т ы 
тонаған немесе �лтірген болыс, станица, 
селолар мен деревня тұрғындарына 
ауыр салықтар салынатыны ерекше атап 
к�рсетіліп, егер аумақтардың атқару 
комитеттері ұлтаралық қақтығыстарға 
жол берген жағдайда, толық құрамымен 
Революциялық-әскери трибуналдың 
сотына тартылатыны ескертілді.

1920 жылы 31 наурызда жарияланған 
Тұрар Рысқұловтың Жетісу облысы 
бойын ша тезистері Жетісудағы жергілікті 
халықтың жағдайын жақсартуға �лшеусіз 
үлес қосты. Осы тезистерді талқылаған 
Түркістан компартиясының 1920 жылғы 
31 наурыздағы пленарлы мәжілісінде 
Т.Рысқұлов Жетісудағы кулактар мен 
казактарды қарусыздандыруды жүзеге 
асыруға, Жетісудың босқын қазақ және 
қырғыз халықтарын орналастыру үшін 100 
000 000 сом қаржы б�лдіртуге қол жеткізді.

Түркістан Республикасы басшылы-
ғының осындай нақты іс-шараларының 
нәтижесінде, Жетісу облысының уезде-
рінде алғаш рет кедейлер комитеттері 
құрыла бастады. Нарынқол �ңірінде 
Байынқол және Тұзк�л Қосшы одақтары 
ұйым дастырылды. Байынқол Қосшы 
ода  ғының қарауына  – Нарынқол, 
Байын қол, Үкірші, Қақпақ, Текес, Ла-
басы және Қайнар кедейлер комитеті 
қа рады. Байынқол Қосшы одағындағы 
революциялық комитетті А.Текебаев, 
Е.Гурьев, А.Алпысбаев, Ж.Серібаев 
сияқты азаматтар басқарды. Нұрбапаның 
немере ағасы Айдаралы Текебаевтың да 
бас шылық құрамында болуы –Нұрба-
па ның кейінгі �міріне с�зсіз игі әсерін 
тигізді. 

Кедейлер мен жалшы-батырақтардың 
осы алғашқы белсенділері Кеңес �кіметі 
қабылдаған декреттер мен қаулыларды 
іске асырып, Түрікатком мен облат-
ком, уездік атком тарапынан күн сайын 
келіп түсіп жататын түрлі нұсқаулар мен 
қаулыларды қалың бұқараға жеткізіп, 
оларды насихаттап отыруда үлкен еңбек 
сіңірді. Н.(мірзақовтың �мір жолы да 
дәл осы Байынқолдағы Қосшы одағынан 
бастау алған болатын. 

1921 жылғы Жетісудағы жер-су ре-
формасы �з мақсатына толық жете ал-
маса да, қазақ халқының кеңес �кіметіне 
деген сенімін оятты. Кеңес �кіметінің 
кедейлердің балаларын тегін оқыту 
жолындағы бастамасы аясында 1922 жылы 
күзде Үкірші ауылында бастауыш мектеп 
ұйымдастырылады. Нұрбапа қазан айын-
да осы мектепке қабылданып, онда 1923 
жылдың жазына дейін бастауыш білім 
алады.

Кеңес �кіметінің оқу-ағарту саласын-
дағы оң саясаты кедейлердің ертеңгі 
күнге деген үмітін арттыра түсті. Бұл ту-
ралы Т.Рысқұлов 1923 жылы 24-28 қаңтар 
аралығында �ткен ТКП Жетісу облыстық 
ІІІ партия конференциясына қатысып 
кеткен Жетісу сапарының қорытындысы 
ретінде жазған «Жетісу мәселелері» 
атты кітабында жан-жақты баяндайды. 
Т.Рысқұлов «мемлекет мектепке кететін 
шығын дардың үштен бірін берсе де бо-
лады» дей отырып, ең алдымен қырғыз-
қа зақтар үшін аудан орталықтарында 
мек теп-интернаттар ашылуы тиіс деп атап 
к�рсетті.

1923 жылы �ткен ТКП Жетісу об-
лыстық ІІІ партия конференциясы-
нан кейін, Жетісу облыстық әскери 
ре волюциялық комитетінің т�рағасы 
Қ а б ы л б е к  С а р ы м о л д а е в  ( о л  1 9 2 2 
жылдың 14 қазаны мен 1923 жылдың 
18 шіл десі аралығындағы облревком 
т� рағасы болып жұмыс істеді) барлық 
аудан орталықтарында кедей балаларына 
арналған мектеп-интернаттар ұйым-
дастыруды қолға алады. Осы саясат ая-
сында Жаркент уездік революциялық 
комитеті мен Қосшы одағынан жергілікті 
кеңестік орындарға Жаркент қаласындағы 
мектеп-интернатына жетім, жалшы және 
кедей балаларынан оқуға адам жіберу 
туралы арнайы нұсқау келеді. Байынқол 
Қосшы одағының Үкірші комитетінен 

1937 жылдың 12 желтоқсанында 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің сайлауына 
№247 Шымкент сайлау округі бойынша 
Н.(мірзақов КСРО Ұлттар кеңесіне де-
путат болып сайланды.

1 9 3 8  ж ы л ы  2  қ а ң т а р  к ү н і 
Н.(мірзақовтың т�рағалығымен �ткен 
ҚазОАК Президиумының мәжілісінде 
«Қазақ әліпбиі мен орфографиясындағы 
кейбір  �згерістер туралы» мәселе 
қаралып, Қазақ КСР ОАК Президиумы 
мен ХКК еңбекші к�пшіліктің қалауын 
ескере отырып және қазақтың әдеби тілін 
одан ары дамыту, жазуды, орфографи-
яны жетілдіру және интернационалдық 
терминдерді дұрыс к�рсету мақсатымен 
қ а у л ы  қ а б ы л д а д ы .  О н ы ң  б і р і н ш і 
пунктінде: «1. Қазіргі қазақ әліпбиінің 
құрамына жаңа белгілер енгізілсін: - 
�зінің жеке мәні бар «f» әрпі (орыстың 
«ф» әрпіне сәйкес), �зінің жеке мәні бар 
«х» әрпі (орыстың «х» әрпіне сәйкес) 
және қазақ әліпбиінің «v» белгісінің мәні 
оған орыстың «в» мәні беріліп ауысты-
рылсын» деп жазылса, 2-пункті бойынша 
қазақ әліпбиіндегі қос таңбалы «uv» және 
«yv» белгілерінің орнына - «u» белгісі, «ij» 
және «ьj» белгілерінің орнына – «і» белгісі 
енгізілді. Сондай-ақ, жартылай дауысты 
«j» сақталып, жіңішке дауысты «і» әрпі 
енгізілді. Сонымен қатар, ұзын дауы-
сты «u» сақталып, қысқа «й» енгізілді. 
Ал Ағарту халық комиссариатына осы 
�згерістерді оқу процесіне енгізу тапсы-
рылды. 

1 9 3 7  ж ы л д ы ң  қ а ң т а р  а й ы н д а 
Н.(мірзақов Москва қаласында �ткен 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің І сессия-
сына қатысты. Сессияның 17-қаңтар 
күні �ткен мәжілісінде КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің Т�ралқасы сайланды. Сол 
мәжілісте Н.(мірзақов КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Т�ралқасы т�рағасының орынба-
сары болып сайланды. Ал 24 қаңтар күні 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Т�ралқасының 
б ір інші  мәжіл іс іне  қатысты.  Сол 
мәжілісте М.И.Калинин: «Товарищ Нур-
бапа Умурзаков, вы по возрасту – самый 
молодой среди моих заместителей. А мо-
лодому человеку положено поднимать и 
таскать тяжеловесный груз. Полагаю, что 
вскоре Вас изберут председателем Пре-
зидиума Верховного Совета Казахстана. 
Тогда я вас буду называть молодым Пре-
зидентом» дегені тасқа жазылып, тарихта 
анық қалған. Міне, осы күннен бастап, 
Н.(мірзақовқа «Жас Президент» деген ат 
таңылған екен.

1 9 3 8  ж ы л ы  1 6  м а м ы р д а  � т к е н 
Қазақ стан К(б)П ОК бюросының 
мәжілісінде БК(б)П ОК 15 мамырдағы 
қаулысына сәйкес, Мирзоян бірінші 
хатшы қызметінен босатылып, ОК 
қарауына Мәскеуге жіберілді. Осылай-
ша, Қазақстандағы сталиндік қуғын-
сүргінді жүзеге асыруға тосқауыл қоя 
алмаған Мирзоян к�п ұзамай, 1938 
жылдың қаңтарында Орталықтан келіп 
Қазақ КСР Ішкі істер халкомы қызметіне 
тағайындалған С.Ф.Реденстің құрған 
торына түсіп, Сталинге қарсы оппозия 
�кілі ретінде 31 мамыр күні тұтқындалып, 
«халық жауы» ретінде атылып кете барды. 
ҚК(б)П ОК бірінші хатшысы болып, 
С.Ф.Реденстің сыбайласы – Мәскеуден 
келген Н.А.Скворцов бекітілді.

Осыдан соң-ақ,  Л.Мирзоянның 
«�німі» ретінде Н.(мірзақовтың басы на 
қауіптің қара бұлты үйірілді. Ол барлық 
жерде шеттетіліп, қудалана баста ды. Оның 
үстінен домалақ арыздар қарша борады. 
Ақыры, ҚК(б)П-ның ІІ сиезінде және 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің І сессия-
сында Н.(мірзақов ешқандай қызметтерге 
сайланбай қалды. 1938 жылы 17 шілде 
күні �ткен ҚК(б)П ОК бюросының мә-
жілісінде «жолдас (мірзақовқа науқасына 
байланыс ты бір жарым айлық демалыс 
берілсін» деген шешім қабылданды. 
Осылайша, «демалысқа» жіберу арқылы 
тұтқындау дәстүрге айналған тоталитарлық 
қоғамның қуғын-сүргін жылдарында 
Н.(мірзақов аса қиын жағдайға душар 
болды. 

Н.(мірзақовтың репрессиядан аман 
қалуына бірден-бір себепкер болған 
Калинин деген с�з бар. 1938-1939 жыл-
дары Н.(мірзақов М.И.Калининнің 
орынбасары болып жұмыс істей жүріп, 
Мәскеудегі К.Тимирязев атындағы 
Ауылшаруашылық академиясында оқиды. 
Бірақ қарша бораған домалақ арыздардың 
кесірінен, 1939 жылы депутаттық манда-
тынан айырылып, Башқұрт АКСР-інің 
алыс бір ауданына совхоз директоры 
болып кетеді... Н.(мірзақовтың бұдан 
кейінгі қоғамдық-саяси және мемлекеттік 
қызметі Қазақстаннан тыс жерлер-
де – басқа одақтас республикаларда 
жалғасты. Атап айтсақ, 1940-45-жылдары 
Башқұртстан, Ставропроль және Крас-
нодар �лкелерінде басшылық қызметтер 
атқарады. Ұлы Отан соғысы аяқталған 
кезде біраз уақыт РКФСР Егіншілік және 
мал шаруашылығы халкоматында жұмыс 
істейді. Ал 1945 жылдың соңынан 1947 
жылдың 20 ма мырына дейін (збек КСР-
ында Егін шілік және мал шаруашылығы 
совхоздары халкомының орынбаса-
ры, Мал шаруа шылығы министрінің 
орынбасары, (збекстан К(б)П ОК ауыл 
шаруашылық б�лімі меңгерушісінің 
орынбасары қызметтерін атқарады. 

Архив құжаттары Н.(мірзақовтың 
1947 жылы 20 мамырда �зінің қызметтік 
к�лігін жүргізушінің қолынан қайғылы 
әрі құпия жағдайда қаза тапқанын 
айғақтайды...

Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 
тарих ғылымының 

кандидаты

екі бала оқуға жіберіледі. Оның бірі – 
Нұрқасым Жанаев болса, екіншісі – бұл 
істің басы-қасында жүрген Үкірші кедей-
лер комитетінің т�рағасы А.Текебаевтың 
туыс інісі, жастайынан жалшылық пен 
жетімдіктің ащы дәмін татып �скен 
Нұрбапа еді. Бұл екеуі к�п ұзамай Жар-
кент қаласына оқуға аттанады.

Нұрбапа 1923 жылдың қыркүйегінен 
1 9 2 6  ж ы л д ы ң  к ү з і н е  д е й і н  Ж а р -
кент қаласындағы мектеп-интернат-
та білім алады. Сол жылдары Тәліп 
Мұсақұлов. Иманбек Бидайбеков, Сам-
салы Қожабеков, Бейсенбек Байұзақов, 
Мұстафа Ұзақбаев, Нұрқасым Жанаев, 
Инаш Шорманов, Жұмаділ Кәрібаев, 
Ақай Нүсіпбеков сияқты Нұрбапаның 
жерлестері де осы мектеп-интернатта 
оқыған. Тумысынан дарынды Нұрбапа 
үздік оқиды. Интернаттағы барлық 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, 
комсомол қатарына �теді. Алғашқы жылы 
�з тобында, бір жылдан соң интернат 
бойынша комсомол ұйымының хатшысы 
болады. Осы интернат Нұрбапаның білім 
алып, азаматтық келбеті мен қоғамдық 
санасының қалыптасуына зор әсер етті. 
Н.(мірзақов интернат туралы есіне 
алғанда: «Жаркенттегі интернат менің 
�з үйім, әке мен шеше, асыраушым бол-
ды. Арманымды жүзеге асырған ғажап 
жастық �мірім еді... К�зімді ашқан сол 

болыс (Ақтам, Ақтоғай, Берекелі, Беркет-
мен, Ынтымақ (Интифак), Қоңыр�лең, 
Тортыль, Тұзк�л, Қорғас), 1219 ауыл-
қыстау, 99 отырықшы елдімекен бар бо-
латын. Бұл бірліктер барлығы 64 кеңеске 
қараса, олардың 28-і ауылдық кеңестер еді. 
1926 жылы 29 желтоқсанда БК(б)П Қазақ 
�лкелік комитетінің бюросы «Ауылдық 
және селолық кеңестерді ірілендіру, казак 
болыстарын б�лу және аралас болыс тарды 
ұлттық құрамы бойынша қайта құру» тура-
лы қаулы қабылдады. Осы қаулыға сәйкес, 
Жетісу губерниялық атқару комитеті 1927 
жылдың 9-17 тамызы аралығында болы-
стар мен ауылдық кеңестерді ірілендіру 
шарасын жүзеге асырды.

Н.(мірзақов Жаркент уездік пар-
тия комитетінің қарауына келген соң, 
Ақтоғай болысындағы Қосшы одағы 
комитетінің т�рағасы қызметіне жіберілді. 
Ол кезде Ақтоғай болысының орталығы 
Жалаңаш ауылында орналасқан. Сол кез-
де Қазақстан бойынша жүргізіліп жатқан 
барлық қоғамдық-саяси, шаруашылық 
және мәдени науқандардың Ақтоғай бо-
лысында жүзеге асуына Н.(мірзақов бел-
сене кіріседі. Ақтоғай болыстық Қосшы 
одағы комитетінің т�рағасы ретінде БК(б)
П Қазақ �лкелік комитетінің қаулы-
қарарларын жүзеге асыруда табандылық 
танытқан Н.(мірзақов 6-7 ай �ткенде 
Ақтоғай болыстық атқару комитетінің 

Алматы облысы бұл кезде бүкіл 
Жетісу жерін түгел қамтып жатқан бо-
л а т ы н .  А л м а т ы  о б л ы с ы  б о й ы н ш а 
босқындарды орналастырумен қатар, мал 
шаруашылығы мәселелерімен айналысу 
да Н.(мірзақовқа жүктелген болатын.

Б о с қ ы н д а р д ы  о р н а л а с т ы р у 
жұмыстары сол кездегі БК(б)П Алма-
ты облыстық комитетінің І хатшысы 
К.Тоболов тың, ІІ хатшы М.Т�леповтың, 
І І І  х а т ш ы  А . С а а к я н н ы ң ,  А л м а т ы 
облыстық атқару комитетінің т�рағасы 
қызметін 1932 жылдан бері атқарып 
к е л е  ж а т қ а н  І л и я с  Ы с м а й ы л ұ л ы 
Молдажановтың тікелей басшылығы 
және ұйымдастыруы негізінде жүргізілді. 
Н.(мірзақов БК(б)П Алматы облыстық 
комитетінде сектор меңгерушісі болып 
жұмыс істей жүріп, күнделікті жұмысы 
барысында сол кездегі ҚАКСР Жер-су 
халық комиссары Қабылбек Са-
рымолдаевпен тікелей араласып, 
оның ақыл-кеңестерін тыңдап 
отырғанын анық байқауға бо-
лады. Сонымен қатар, Алматы 
обкомында жұмыс істеген 
жерлесі әрі Жаркенттегі 
и н т е р н а т т а  � з і н е н  б і р 
жыл кейін оқыған досы 
А қ а й  Н ү с і п б е к о в п е н , 
Т а л ғ а р д а ғ ы  А л м а -
ты ауылшаруашылық 

дидатурасын қолдап с�з с�йледі. Сиез 
делегаттары Н.(мірзақовтың кандидату-
расына қарсылық білдірген жоқ. Осының 
нә тижесінде Н.(мірзақов 12 маусым 
күні Қазақстан К(б)П ОК мүшесі болып 
сайланды.

Қорыта айтқанда,  Н.(мірзақов 
үш жылдан астам уақыт ішінде Ақсу 
ауданының қоғамдық-саяси, әлеуметтік-
экономикалық және мәдени-рухани 
�мірінің жақсаруына �лшеусіз үлес 
қосқан тәжірибелі басшыға, шебер 
ұйымдастырушы әрі қалыптасқан мемле-
кет қайраткеріне айналды. 

Н.(мірзақов 1937 жылдың 22 маусым-
ы нан 1937 жылдың 28 қазанына дейін, 
яғни, тұп-тура т�рт ай бойы ҚК(б)П 
Еңбекшіқазақ аудандық комитетінің 
І хатшысы міндетін атқарды. Бүкіл 

интернат. Мен �ле-�лгенше сол интер-
натты ұйымдастырған, білім берген абзал 
ұстаздарыма қарыздармын»  деп ерекше 
тебіренген.

1 9 2 5  ж ы л д ы ң  к ү з і н д е  Б К ( б ) П 
мүшелігіне кандидат болып қабылданған 
Н.(мірзақов, 1926 жылы 5 сәуірде 
Ж а р к е н т  м е к т е п - и н т е р н а т ы н ы ң 
қабырғасында жүріп, БК(б)П мүшелігіне 
қабылданады. Жаркенттегі мектеп-ин-

т � р а ғ а с ы  қ ы з м е т і н е  с а й л а н д ы . 
Н.(мірзақов осы қызметті 1928 жылдың 
шілде айына дейін абыроймен атқарып, 
халық пен �кімет алдында іскер басшы 
ретінде таныла білді. 

Н.(мірзақов 1928 жылы жүзеге 
асырылған аудандастыру науқанынан 
кейін, яғни 1928 жылдың шілде айын-
да Еңбекшіқазақ аудандық комсо-
мол комитетінің хатшысы қызметіне 

тернатты аяқтағаннан кейін, мектептің 
үлгілі оқушысы, комсомол жетекшісі 
ә р і  б е л с е н д і  к о м м у н и с т  р е т і н д е 
Н.(мірзақовқа Алматы қаласындағы 
Жетісу губерниялық кеңестік-партия 
мектебіне оқуға жолдама беріледі. 
Осылайша, 1926 жылдың күзіне таман 
Н.(мірзақов Жаркент уезінен Алматы 
қаласына сапар шекті.

Н.(мірзақов 1926 жылдың күзінен 
бастап 1927 жылдың мамыр айына дейін 
Алматыдағы губерниялық кеңестік-
партия мектебінде оқиды. Губерниялық 
кеңестік-партия мектебінде оқып жүрген, 
жасы 20-ға жаңа келген Н.(мірзақовқа 
1927 жылы наурыз айында БК(б)П Ал-
маты қалалық ұйымы № 0933684 пар-
тия билетін тапсырды. Н.(мірзақовпен 
губерниялық кеңестік-партия мектебінде 
бірге оқыған Бейсенбек Байұзақов: «1927 
жылы жазға салым Алматы қаласындағы 
Губсов партия мектебін – Нұрбапа пар-
тия-комсомол б�лімін, мен ағарту б�лімін 
– екеуіміз де үздік бітіріп шықтық. Саяси 
біліміміз едәуір �сіп қалды» деп еске 
алады. Губерниялық кеңестік-партия 
мектебін жақсы бітірген Н.(мірзақов 
БК(б)П Жетісу губерниялық комитетіне 
қ а р а с т ы  Б К ( б ) П  Ж а р к е н т  у е з д і к 
комитетінің қарауына жіберілді.

1927 жылы мамыр айында Н.(мір-
зақов Жаркент уездік партия комитетінің 
қарауына келеді. Жаркент уезі бұл кезде 
бұрынғы Жетісу облысының Алматы, 
Жаркент, Лепсі, Талдықорған уездерінен 
(Пішпек, Қарақол, Нарын уездері Қара-
Қырғыз автономиялық облысының 
құрамына қосылды) құрылған Жетісу 
губерниясының құрамында болатын. 
Жетісу губерниясы 4 уезден (Алматы, 
Жаркент, Лепсі, Талдықорған) және 
Пішпек уезінің құрамынан ҚазАКСР 
қ ұ р а м ы н а  қ о с ы л ғ а н  б о л ы с т а р д а н 
құрылған уезд құқығындағы Шу ауда-
нынан құрылды. Жетісу губерниясына 
қарасты Жаркент уезінің құрамында 9 

жіберіледі. Ол мұнда сонымен қатар 
партиялық Бақылау комиссиясы – 
Жұмысшы-шаруа инспекциясының 
�кілетті �кілі қызметін қоса атқарады. 

Партия мен кеңестік қызметті қоса 
алып жүрген �з ісіне тыңғылықты жас 
жігіт 1930 жылдың 1 қаңтарында БК(б)
П Алматы округкомының шақыруымен 
Алматы қаласына ауысып, округтік 
Бақылау комиссиясы – Жұмысшы-шаруа 
инспекциясының инспекторы қызметіне 
ауыстырылды. Осы қызметті 1930 жылдың 
қыркүйегіне дейін атқарған Н.(мірзақов 
– 1930 жылы қыркүйек айын да Алматы 
қаласындағы Ф.Голощекин атындағы 
Коммунистік университетке оқуға түседі. 
Н.(мірзақов осы университетте 1931 
жылдың қыркүйек айына дейін оқиды. 
Содан кейін, Н.(мірзақов 1931 жылдың 
қыркүйегінде Ташкент қаласындағы 
В.Ленин атындағы Орта  Азиялық 
коммунистік университетке оқуға түсті.

Н.(мірзақов 1933 жылы маусым айын-
да Ташкенттегі В.Ленин атындағы Орта 
Азиялық Коммунистік университетті 
бітіріп, Алматы қаласына БК(б)П Қазақ 
�лкелік партия комитетінің қарауы-
на келеді. 1933 жылы 10 шілдеде БК(б)
П Қазақ �лкелік комитетінің бюро-
сы сұрау салу жолымен оқуды жаңа 
бі тірген «(мірзақов жолдас туралы» 
мәселені қарап, «Жолдас (мірзақов 
Алматы обкомының қарауына обком 
ап паратындағы партиялық жұмысқа 
жіберілсін» деген шешім қабылдады. 
БК(б)П Алматы облыстық комитеті 
Н.(мірзақовты Алматы обкомының 
к�шпелі, жартылай к�шпелі шекаралық 
аудандары секторының меңгерушісі 
қызметіне тағайындады. Н.(мірзақов осы 
қызметті 1934 жылдың қаңтарына дейін 
атқара жүріп, ашаршылық жылдарында 
(збекстанға, Қырғызстанға босып кеткен 
қазақтарды ата-мекендеріне қайтарып 
қоныстандыру және отырықшыландыру 
мәселесімен тікелей айналысты.

техникумының директоры Мәсімхан 
Бейсебаевпен достық қарым-қатынаста 
болады.

Нұрбапа (мірзақов қазақ жерін 
шарпыған сұрапыл аштықтан кейінгі 
аса қиын уақытта Алматы обкомының 
к�шпелі, жартылай к�шпелі шекаралық 
аудандары секторын 6  айға  жуық 
уақыт басқарып, �зінің іскерлігі мен 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ  т а л а н т ы н ы ң 
жоғарылығы, туған халқы мен Отанына 
деген сүйіспеншілігінің арқасында Алма-
ты облысы бойынша кәсіби дайындығы 
жоғары партия және мемлекет қайраткері 
ретінде танылды.

Р е с п у б л и к а  б о й ы н ш а  п а р т и я 
басшылығы мен кеңестік басқару орган-
дарына, халық шаруашылығы салаларына 
сауатты да жауапты әрі іскер мамандар 
жетіспей жатқан уақытта Н.(мірзақов 
сияқты мемлекет қайраткерлері аса 
қажет болатын. К�п ұзамай, Н.(мірзақов 
А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  ш а л ғ а й д а ғ ы 
аудандарының бірі, әрі аштық пен жұттан 
кейін шаруашылығы тұралап, оңала ал-
май жатқан Ақсу ауданының басшысы 
қызметіне жіберілді. Нұрбапа атамыз 
Ақсу ауданының хатшысы қызметін 1934 
жылдың 23 қаңтарында қабылдап алып, 
осы қызметті 1937 жылдың 15 мамырына 
дейін абыроймен атқарып шықты.

Н.(мірзақов Ақсу аудандық пар-
тия комитетінің І хатшысы қызметіне 
тағайындалған кезде, аштықтың зардабы 
әлі жойылмаған, мал басы кеміген, егістік 
жерлердің к�лемі азайып, жоспар орын-
далмай жатқан болатын. Сонымен қатар, 
аудандық партия комитетінің құрамында 
арғы шығу тегі белгісіз, күдікті адамдар 
да к�п болатын. Бұл адамдарды тексеру 
Н.(мірзақовқа дейін мүмкін болмай 
келген еді. (йткені Ақсу ауданы Алматы 
облысындағы мұрағаты жоқ есебіндегі 
жалғыз аудан болатын. Н.(мірзақов келе 
салысымен аудандық партия мұрағатын 
ретке келтірді. 1934 жылы аудандық 
партия комитетінің құрамын мұқият 
тексеріп, �з �мірбаяны мен партиялық 
құжаттарын қолдан жасаушылар және 
арғы шығу тегі күдікті адамдар пар-
тия қатарынан шығарылып, аудандық 
партия комитеті тазаланады. Сондай-
ақ, Н.(мірзақов «Ленин жолы» атты 
аудандық партия комитеті мен атқару 
комитетінің газетін ұйымдастырып, оның 
тұрақты шығуын жолға қойды. (зі де 
осы газет бетінде үнемі мақала жариялап 
отырды. Н.(мірзақовтың бұл еңбегі Ал-
маты облыстық партия комитеті тарапы-
нан әділ бағаланып, ол Алматы облыстық 
ІІІ партия конференциясында обкомның 
мүшесі болып сайланды.

Осындай іскер басшы ретінде к�зге 
түскен Н.(мірзақовты 1935 жылы 24 
қаңтарда �ткен Алматы обкомы бюро-
сының мәжілісінде жұмысы ақсап жатқан 
Андреев аудандық партия коми тетінің ІІ 
хатшысы қызметіне жіберу туралы шешім 
қабылданады. Бірақ бұл шешім әзірге 
бізге белгісіз себептермен жүзеге аспай, 
Н.(мірзақов �з қызметінде қала берген.

Н.(мірзақов 1937 жылы 5-12 мау-
сым күндері �ткен Қазақстан Ком пар-
тиясының бірінші сиезіне шешуші дауы-
спен делегат болып қатысты. Сиездің 11 
маусым күні �ткен мәжілісінде «ҚК(б)П 
ОК мүшелігіне кандидаттарды талқылау» 
барысына қатысып, сиез делегаттары-
на �зін қысқаша таныстырды. Содан 
кейін, Алматы обкомының І хатшысы 
Ж.Сәдуақасов Н.(мірзақовтың кан-

шаруашылық саласы мен партия жұмысы, 
ауыл дық кеңестерінің қызметі қалыпқа 
түскен Еңбекшіқазақ ауданындағы 
басшылық қызмет  Н.(мірзақов тың біраз 
уақыт тыныстауына жағдай туғызды.

Бұл кезеңде Қазақ Орталық Атқару 
К о м и т е т і н  Ұ з а қ б а й  Қ ұ л ы м б е т о в 
басқарып тұрған еді. Бірақ к�п ұзамай 
Ұ.Құлымбетов 1937 жылы, 24 шілдеде 
тұтқындалып, сталиндік қуғын-сүргін 
құрбанына айналды. Оның орнына 
Қазатком т�рағасы міндетін уақытша 
атқару үшін /.Жангелдин тағайындалды. 
ҚазОАК т�рағасы қызметіне жаңа кан-
дидат іздестіру жұмысын Л.Мирзоян 
�з қолына алды. Таңдау – сол кездегі 
Алматы облысы Еңбекшіқазақ аудандық 
компартиясының І хатшысы міндетін 
атқарушы Н.(мірзақовқа түсті. ҚазОАК 
Президиумының 1937 жылғы 4 қазанда 
/.Жангелдиннің т�рағалығымен �ткен 
мәжілісте «(мірзақов Нұрбапаны ҚКСР 
ОАК т�рағасы етіп сайлау туралы» мәселе 
қаралып, «1) (мірзақов Нұрбапа ҚКСР 
ОАК т�рағасы болып сайлансын. 2) Осы 
шешім бекітілу үшін ҚКСР ОАК-нің 
жақын арадағы сессиясына шығарылсын» 
деген шешім қабылданды. 

1937 жылы 8 қазан күні Н.(мірзақов 
алғаш рет ҚазОАК Т�ралқасының 
мәжілісіне қатысады. Ал 9 қазан күні 
Мәскеу қаласында �ткен БК(б)П ОК 
Саяси бюросының мәжілісінде «Қазақ 
КСР ОАК т�рағасы туралы» мәселе қа-
ралып, «ҚК(б)П ОК шешімі бекітілсін» 
деген қаулы қабылданды. Осылайша, 
ҚазОАК т�рағасы қызметіне «сайлануға» 
Орталықтан келісім мен қолдау алған 
Н.(мірзақовтың мемлекеттік қызметінің 
жаңа кезеңі басталды.

Н.(мірзақов 1937 жылы 26 қазан 
к ү н і  Қ П ( б ) К  О К  І І І  п л е н у м ы н д а 
Л.Мирзоянның ұсынуымен ҚП(б)К ОК 
бюросының мүшесі болып сайланды.

1937 жылы 28 қазан күні  �ткен 
9-сайланған ҚазОАК-нің 5-сессиясын-
да ҚазОАК-нің жаңа т�рағасы туралы 
мәселе қаралып, бұл орынға жасы 30-ға 
жаңа толған Н.(мірзақов сайланды.

1937 жылы 9 қараша күні �ткен 
ҚазОАК Президиумының мәжілісінде 
Н.(мірзақов Қазақ КСР-ның Орталық 
Атқару Комитеті  Президиумының 
жанындағы кешірім беру комиссиясының, 
Мал �сіруге к�мектесетін комиссияның, 
Қазақ КСР Орталық Атқару Комитетінің 
жанындағы Орталық балалар комиссия-
сы ның және Ленин атындағы қор комис-
сия сының т�рағасы қызметіне сайланды.

Н.(мірзақовтың Қазақ КСР Орталық 
Атқару Комитетін басқарған уақытындағы 
ең үлкен жұмысы – Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесіне сайлауды ұйымдастыру және 
�ткізу, әкімшілік-территориялық б�лі-
ніске сәйкес жаңа ұйымдастырылған об-
лыстар мен аудандарды басқару жұмысын 
жолға қою болған еді. 

1937 жылдың желтоқсанында КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің сайлауы болды. 
Осы сайлауға Қарағанды қаласы Ки-
ров сайлау округінен кандидат болып 
ұсынылған Н.(мірзақов КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болып сайланды 
және бұл тұңғыш депутат болатын. Сайлау 
алдындағы саяси науқан күндерінде жыр 
алыбы – Жамбыл атамыз Нұрбапаны: 

– Қыраным жастай ұшқан түлегімдей,
Халқының қалаулысы жүрегінде.
Ұлттардың Советіне Нұрбапамды
Ұсынам сүйгенімнің біреуіндей! – деп 

жырлаған.

Қазақтың
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Халқына ғасырға жуық қалтқысыз қызмет етіп келе жетқан Қазақ 
радиосының қоғамымызды қалыптастырудағы мән-маңызын айт-
паса да түсінікті болар. Әсіресе, жұртшылықтың сүйіп тыңдайтын 
бағдарламасына айналған «Шалқар» әдеби-сазды ұлттық 
радиотолқынына құлақ түріп, «Алтын қордан» нендей тәуір хабар 
берілер екен деп ас бөлмесіндегі радиоқабылдағыштың құлақ 
күйін келтіріп қоюды қазақ әдетке айналдырғалы қашан. Сөйтіп, 
«Шалқардың» сырлы сазымен ұйықтап, саумал сазымен ояна-
тын тыңдарман нені аңсайды? Талап-тілегі, өтініш-өкпесі бар ма? 
Солардың қайсыбіріне тоқталып,өз пікірімізді білдіруді жөн көрдік.

Қызылорда қаласындағы Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың Сту-
денттер сарайында Қазақстанның Құрметті журналисі, Журна-
листер одағы сыйлығының лауреаты Итен Қарымсақовтың 80 
жылдығына орай кездесу өтті.

Өмір-тіршілікте көлеңкесі 
кем, жарық, жарқын 
ғұмыр кешіп, нық жер ба-
сып жүрген, пенде болып 
қайғырып, қуанып күлген, 
Нағыз Адам болып өмір 
сүрген қазақтардың бірі – 
Дәніш Қарабалаев еді.
Тірі кезінде қалың ел 
танымағанмен, газет-
журналдар «Ер келеді» 
деп дабылдамағанмен, ол 
кісі қатардағы Қаһарман 
болатын. Әділ, шы-
найы бағаланса оның 
Қазақ КСР-індегі белгілі 
кісі болып кетуі әбден 
мүмкін-ді. Бірақ ол кісі 
жалпақ Жер бетінің 
жартысын аламан-тасыр 
еткен екінші дүниежүзілік 
соғысқа қатысып, ерлік 
көрсетсе де, атақты 
болуға ұмтылған жоқ. Өз 
саласында Социалистік 
Еңбек Ері атануға да 
лайық жұмыс, халқына 
қалтқысыз қызмет 
істесе де, «еңбегім 
бағаланбады» деп бір 
ауыз реніш білдірген емес. Реніш 
білдіруді айтасыз, мұндай кісілер 
«Мен мынаны істедім, бітірдім» 
деп айтуға ұялатын. Өйткені, еліне 
аянбай еңбек ету, кез келген іс-
шаруада әділдікке бағу, ақиқаттан 
аттамау, адамгершіліктен таймау 
– мұндай кісілердің туабітті бітімі, 
ел алдындағы қарызы, жас ұрпақ 
алдындағы жай ғана атқарар бо-
рыш-парызы болатын. Қысқасы, 
Дәніш көкемізді екі дүниенің 
де бағы мен тағы, ырысы мен 
ырзығы бұйырған адам десем де 
қателеспеймін деп ойлаймын.

Біздің бұдан мың жылдан астам бұрын 
�мір сүрген ұлы бабамыз Жүсіп Баласағұни 
�з уағында: «Кісіге екі дүниеде де пайдалы 
іс: біріншісі – ізгі іс пен мінезі түзулік, 
екіншісі – ұят, үшіншісі – әділдік» деп 
жазыпты. Керемет с�здер емес пе? Келелі 
�мір шындығын, оның ішінде де Жақсы 
Адам болудың жолын, басты белгілерін 
тап басқан даналық пайым емес пе? Ал 
енді осы қасиеттер, адамды нағыз адам 
ететін құдіреттер менің Дәніш к�кемнің 
бойында толық болды, ол осы дүниедегі: 
соғыстағы батырлығы мен бейбіт �мірдегі 
адамдарға жасаған мың сан ізгі істеріне 
мінезі түзулігінен, жарық тіршілікте ар-
ұятты ту еткендігінен, алдына келген, �зі 
к�рген-білген барша жұртқа әділдігінен 
таймаған адалдығынан, азаматтығынан 
жеткені еш айғақ тілемесе керек. Жүсіп 
Баласағұни екі дүниеде де деп бекер айтып 
отырған жоқ; демек, біздің Дәніш к�кеміз 
бақи дүниеде де айтылған үш ұлағатты пай-
далы істі жалғастырып жүргеніне күмән 
кем. 

Мына �мірде мың сан ізгі іс жасауы – 
к�кеміздің артында �шпес, �негелі мың 
сан із қалдыруы. Жарық дүниеде жер басып 
жүрген пенделердің жүзінің тоқсан тоғызына 
тән бейқамдықпен бала шағымызда, жас 
кезімізде күнде ақ жүзін к�ріп, ақыл-кеңесін 
естіп жүрген әкеміздің 1920 жылы Қарабала 
атамыз бен Түлкігүл әжеміз шаңырағында 
жарық дүние табалдырығын Қарт Қаратау 
етегіндегі Жайылма ауылында аттап, со-
дан тіршіліктің астан-кестеңін шығарған 
нәубет – 1928 жылдың кәмпескесін, одан 
алапат ашаршылық – 1931–1933 жылдар 
тауқыметін к�ріп, ағайын-туғандарымен 
бірге жоғарғы жаққа – (збекстанға босып 
�тіп, жұрт етегін жинап, есі кірген соң 
туған �ңірге қайта оралып, одан 1937 жыл 
зұлматына куә болып, сұрапыл Ұлы Отан 
соғысына аттанған бала, жас�спірім, жігіт 
Дәніш Қарабалаұлының нақты бастан 
кешкенін, к�кірегіне қандай сыр мен шер 
түйіп �скенін сұрасақ қой, талай тағылымды 
тарихқа, сол замандағы небір қараңғы мен 
жарыққа, зорға жан баққан нарық пен 
тірі қалған ағайынды ажал мен араннан 
алып шыққан парыққа куә болмаймыз 
ба? Қаперсіздік, бәлкім бодан адамдардың 
бойында ұшырасар қамсыздық. Міне, бүгін 
енді алдағы жылы туылғанына 100 жыл 
толатын әзиз жан ж�нінде жазайық десек, 
�з білеріміз жоқтың қасы. Рас, алуан түрлі 
құжаттар мен айғақ қағаздар бар. Бірақ 
олар тіл бітірмесең, не себепті және қандай 
ерлік, еңбегі үшін берілгенін ашпасаң, бір-
бір ғана сараң с�йлемдер мен кешегі кеңес 
жылдарынан қалған жай ой-демдер болып 
қана қалмай ма? Бәрібір бұлар – құн жет-
пес куәліктер, қия бастырмас айдай анық 
айғақтар. Сондықтан бұлардың бәрін емес, 
елеулі бірнешеуін мысалға келтіре кетелікші:

Халық шаруашылығындағы табыстары 
ж5ніндегі Куәлік

Жолдас Дәніш Қарабалаев КСРО Халық 
шаруашылығы жетістіктері к�рмесінің кеңесі 
комитетінің қаулысымен Алтын медальмен 
марапатталды.

5 қазан 1966 ж.  Қаулы №110-н
/лемнің алтыдан бірін бауырына басқан 

алып КСРО мемлекеті халық шаруашылығы 
саласындағы озық жетістігің бағаланып, 
Алтын медаль алып жатсаң, осал табыс па? 
Қазақ Елі болып елейтіндей еңбек екені 
анық қой.

Тоғызыншы бесжылдық озаты
Ж а ң а қ о р ғ а н  а у д а н д ы қ  б а й л а н ы с 

торабының Байланыс б�лімшесінің бастығы 
Д.Қарабалаев Қазақ КСР-і Байланыс 
министрлігі мен Байланыс қызметкерлері 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

КЕЗДЕСУ

КӨҢІЛІНІҢ
күні бар адам

кәсіподағы республикалық комитетінің 
қаулысымен «Тоғызыншы бесжылдық оза-
ты» белгісімен марапатталды.

24 желтоқсан 1974 ж.
(Белгіні СОКП Орталық комитеті мен 

КСРО Министрлер кеңесі және БЛКЖО 
Орталық комитеті бекіткен)

1978 жылғы социалистік жарыстың 
жеңімпазы

Б а й л а н ы с  б � л і м ш е с і н і ң  б а с т ы ғ ы 
Д.Қарабалаев Байланыс министрлігі мен 
кәсіподақ Орталық комитеті атынан 

«1978 жылғы Социалистік жарыстың 
жеңімпазы»  белгісімен марапатталды.

14 наурыз 1979 ж.

Кеңестік Социалистік Республика-
лар Одағы Қарабалаев Дәніш к�п жылғы 
жанқиярлық еңбегі үшін КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің атынан Қызылорда облыстық 
Халық депутаттары Кеңесінің атқару 
комитетінің 1982 жылғы 31 желтоқсандағы 
шешімімен ЕҢБЕК АРДАГЕРІ медалімен 
марапатталды.

1941–1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 40 жылдығы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Т�ралқасының 1985 жылғы 
12 сәуірдегі Жарлығына сәйкес жолдас 
Қарабалаев Дәніш «1941–1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің қырық 
жылдығы» мерекелік медалімен марапат-
талды.

/кеміздің қолына 1985 жылғы 8 мамыр 
күні тапсырылған бұл құрметті марапат – 
бәлкім ол кісінің к�зі тірісінде алған соңғы 
медалі шығар. (йткені ол кісі келесі 1986 
жылдың 4 сәуірі күні 66 жасында жарық 
дүниемен қоштасып, бақилыққа аттанып 
кете барды.

Содан бері арада 33 жыл �тіпті. Тіпті 
қазір Дәніш к�кеміздің к�зін к�рген, с�зін 
естіген, бірге қызмет атқарған замандастары 
да жоқ. Кімнен сұрарсың? Сонда Сарғыздай 
жар сүйіп, Набат, /бдіхалық, Орынкүл, 
Айзат, /бдіхамит, Сәкендей алты ұл-қыз 
�сірген, кең, жазық маңдайлы, келісті, сұлу 
жігіт болып жастық шақты �ткерген, бейбіт 
майдан – �мірде небір от пен суды кешіп, 
бал мен уды сімірген к�кеміз туралы не 
жазбақпыз?

 «Білеріміз осы ғана» деп жоғарыдағыдай 
сараң деректерді алға тартумен қанағаттан-
бақпыз ба?! Жоқ, әрине. (йткені ол кісі 
атқарған мың сан ізгі істі іздесек талайын та-
уып аларымыз �з алдына, ол кісінің соңында 
жарқырап жанған мың сан іздің бәрінің де 
�шпегені, белгісіздікке к�шпегені ақиқат. 
Басқасын былай қойып, бүгінгі байланыс-
поштамыз саласының электрондық желі, 
ғаламтор-интернет, сандық технология 
арқасында керемет жетіліп-дамып кеткені 
бірден ойға оралатыны �з алдына, осы за-
манауи жетістік-табыстар кешегі байла-
ныс майталманы Дәніш Қарабалаевтардың 
арқасы десек асыра айтармыз ба? Адамзаттың 
атақты физигі Исаак Ньютон: «Менің алысты  
к�руім, ұлы жаңалықтарды аша алуым мен 
иығында тұрған алыптардың арқасы» деп 
неге айтқан дейсіз. Бұл – бір. Екіншіден, �з 
дәуірінде елдік міндет атқарып, елеулі істер 
бітірген Дәніш Қарабалаевтай ауданда ғана 
емес, аймақта белгілі Жақсы Кісінің 1940–
1980 жылдар бел-белестерінде жасаған ізгі 
ісі мен қалдырған іргелі ізі де, айтқан с�здері 
мен неше түрлі белгі-бедер – жақсының 
к�здері де менмұндалап кездесері к�п дәлел 
тілемесі анық.

Ол 1944 жыл аяғында елге оралды. 
Бейбіт еңбек майданына араласты. Біз 
к�кеміздің 1948 жылғы дейін нақты не жұмыс 
атқарғанын білмейміз. Бірақ Алла тағала 
жаратқан мінезіне бағып, тылдағы майданда 

да алғы шептен табылғаны анық. Сарғыз ана-
мызбен табысып, бас құрады. 1946 жылдың 
соңында тұңғыш перзенті Набат дүниеге 
келді. Ол бес кластық білімі кенжелігін 
сезініп, кәсіби білігін жетілдіреді. 1947 
жылы партия қатарына �тті. Ал 1948 жыл-
дан – байланыс саласында. Жеке б�лімше 
бастығы. Содан зейнеткерлікке шыққанша 
осы салада байланыс б�лімшесінің бастығы 
болып жемісті еңбек етті. Басқаша айтқанда, 
бір салада табан аудармай 40 жыл абыройлы 
жұмыс істеу де – �мірдің �згеше бір �рнегі, 
халыққа қызмет етудің тамаша бір үлгісі, 
Еңбек Ерлігі емес пе?!

Менің жас кезден-ақ �мірден түйгенім 
бойынша байыптасам, баспас�зге жақын, га-
зет-журналдарды жібермей оқитын, ондағы 
тіршілік мәндерін, даналық ой дәндерін 
к�ңіліне тоқитын адам – әдебиет пен �нерге 
де етене адам. (кінішке қарай, 1969 жылы 
Қызылорданың Н.В.Гоголь атындағы 
педагогикалық институтын бітірген мен 
�ніп-�скен ауылда бір жыл ұстаздық еттім 
де, 24 жасымнан Алматыға бауыр басыппын. 
Сондықтан да шығар, елге барғанда анда-
санда жүздескенім болмаса, к�кемізбен �мір 
туралы, �зі туралы сырласып, �нер туралы 
әңгімелесіп к�рмеппіз. Бәлкім �зімізді әлі 
бала, жас сезініп, күллі ел қадірлейтін тұлғасы 

әкесінің жанында жүрген /бдіхалықтың 
бірде былай дегені ойыма оралып отыр:

– Бір күні әкем, шамасы, құрдасы бо-
луы керек, бір кісімен қаттырақ с�йлесіп 
жатыр екен, Оған: «Сен – коммуниссің, ал 
коммунист – �мірде кездескен жағдайларды 
жан-жақты талдап-түсінбей, бір жақты 
шешім айтатын кісі ме?! Себебін білмей, 
үкім айтсақ, адамгершілік қайда қалады? 
Бұлай істесек, әділдікке қиянат жасамаймыз 
ба? Сен жаңсақ кеттің, досым. Коммунист – 
алдымен Жақсы Адам. Сен маған иланбасаң, 
/бділда Тәжібаевтың «Коммунист» деген 
�леңін оқышы» деп айтқаны жадымда жат-
талып қалып қойды..

/бдіхалықтың осы айтқаны ойыма 
оралғанда /бділда Тәжібаевтың кезінде �зім 
де оқып, қатты сүйсінген аталмыш �леңінің 
мына бір жолдары бірден есіие түсті:

Адам ол жақсылыққа жаны құштар,
Алдай алмас оны арзан құбылыстар...
Дәніш Қарабалаев та – міне, осындай 

Адам еді. С�здің жақсы мағынасына лайық 
шын коммунист болатын... Оның әдебиетке, 
�нерге к�зқарасы, әсіресе оның �міріндегі 
Абайдың орны, халықтың асыл мұраларының 
айрықша әсер-ықпалы, әріптес жыршылары 
ж�нінде к�п-к�п айтуға болады.

Дәніш к�кеміздің, Сарғыз аналары-

Қайта жаңғырған «Шалқар» бағдарламасы тыңдаушысына сан 
алуан жанрда: соңғы жаңалықтан бастап, жолсапар очерк, әңгіме-
сұхбат секілді дүниелерді ұсынып жатады десек, әр сағатта қайталанып 
берілетін «жаңалық» соңындағы «ауа райы» оқыла бастағанда-ақ «әй, 
осылар тағы бүлдіреді-ау» деп деміңді ішіңе тартып отырасың. Баяғыда 
Байжанбаев ағамыздың дәуірінде  Қазақстанның ауа райын айтқанда 
«ат құлағы к�рінбейтін боран», «күн шыңылтырлау», «ақ түтек боран», 
«күн сіркірейді» деген секілді с�з тіркестерін еститінбіз. Адам баласы 
қызық қой, бүгінде соны да сағынатын болдық. Ондай борандар қазір 
де бар, алайда «боран болады» деумен шектеледі де қояды. Айтпақшы, 
соңғы кезде ауа райы берілмейтін болды.

Осыдан біраз бұрын Қазақ радиосының хабарларын 10-15 күн 
бойы тапжылмай тыңдап, арнайы зерттегенім бар. Сонда радиожур-
налист  хабар аяқталысымен  қонағына «Алтын уақытыңызды қиып, 
студияға келгеніңіз үшін сізге зор табыстар, жетістіктер тілейміз» 
деп к�птік жалғауды мырзалықпен жаудырып жатқанын талай рет 
естідім. Оны айтасыз, радио қызметкерлері «техника» с�зіне к�птік 
жалғауы жалғанбайтынын да ұмытыпты. Олай дейтінім, бірде «соңғы 
жаңалықта» журналист «Жер �ңдеу техникаларымен танысты» деп 
соғып тұр.

Радиожурналист боламын деген талапкерге, ең алдымен, 
микрофонға қонымды қоңыр дауыс пен дикция ауадай қажет. Онсыз 
май тамған с�зің  тыңдарманға жетпей орта жолда шаң қауып қала 
береді. /рине, дикцияны күндіз-түні жаттығып жобаға келтіруге болар, 
ал дауыс – тәңірдің берер сыбағасы. «Алла бермегенді молда бермейді» 
деп Мұзағаң (Мұзафар /лімбаев) айтқандай, оның емі жоқ. Ана бір 
жылы «Шалқардан» /нуарбек Байжанбаевтың дикторлық шеберлігі 
ж�нінде хабар берілді. Жүргізуші әріптестеріне кезекпен с�з бере 
бастады. Сәлден соң хабарға шақырылған журналистер /нағаңмен 
қызметтес болған кездерді еске ала әңгімеледі. Бір қараған (тыңдаған 
дегеніміз дұрысырақ болар) кісіге бәрі орынды-ақ. (з басым хабар 
аяқталысымен ойға шомдым. «Баяғыда (60-жылдардың  аяқ шенінде) 
/некеңнен бірдеңе үйреніп қалалық деп бірер апта соңына ергенім 
бар. Сонда байқағаным /нағаң – Тәңірінің  к�ңілі түскен құлының 
бірі екен. Жаратқанның �зі таңдайын – жезбен, к�мейін – күміспен 
шылаған /нағаң шындығында да Қазақ радиосының қазанаты еді. 
Оның с�зі әңгіме болып басталып, ән болып аяқталатын. Кез-келген 
жанр – мейлі соңғы хабар, мейлі очерк, мейлі радиокомпозиция 
болсын /нағаңның  «оң жамбасына» келе беретін. Оның Юрий  Леви-
таннан артықшылығы да осында. Ал �з шамасын білетін Левитанның 
ресми хабардан басқаға бара бермеуі оның мықтылығы деп білген ж�н. 
/рине, жұрттың бәрі /нағаң емес. Сондықтан да қазақ тілінде жатық 
с�йлеуге шорқақ журналистердің атын атап, түсін түстемей-ақ қоялық. 

Тек айтарымыз, қайсыбір журналистер с�здің басын жарып, к�зін 
шығарып айтатыны к�ңілге кірбің ұялатады. Мысал керек пе? Айталық 
«Алтын қордан» алынған Мұрат (скенбаевтың шығармашылығы жай-
лы хабарда «ниеті еді» (ниетет), «қасыңа ертіп едің» (ғасың-ертіведің), 
«к�ре қалғандардың», (г�реғалғандардың), «домбырашы ғана 
емес»(ғанемес) деп қалай жазылса, солай оқығанына бас шайқадық. 
Апырау, бұл қалай болғаны, 5-сыныпта �ткен орфоэпия ережесін 
оқығанын былай қойғанда, ақ кемпір мен қара шалдың күпісінен 
шығып, ана тілінің мәйегін қанып ішкендердің бұлай с�йлегені қалай 
демеске шарамыз қалмады. 

Мақаланың бас жағында «тыңдарман нені аңсайды, талап-тілегі 
бар ма?» деп қалдық. «Біріншіден, тыңдарманның сағат 23:00-де сүйіп 
тыңдайтын бір сағаттық «Алтын қор» хабары ұшты-күйлі жоқ болды. 
Шынында ол баяғы /нуарбек Байжанбаев пен Зәмзәгүл Шариповалар 
оқитын классик жазушыларымыздың әңгіме-очерктері мен олардың 
ой-толғаулары болатын.

Бүгінде олардың  орнын қайдағы бір жеңіл-желпі тақырыппен ой 
б�лісуге шақыратын хабарлар басты. Сонда деймін-ау, күні бойғы 
күйбең тірліктен қалжырап келген тыңдарман тынығып, «Шалқардың» 
сазды хабарымен ләззат алудың орнына  түннің бір уағында  пікір та-
ластырып, одан соң солығын баса алмай д�ңбекшіп жатқанын қалай 
ма редактор мырзалар?!

Эфирге шығып жүрген жүргізушілердің с�йлеу мәдениетін 
жетілдіріп, білікті мамандардан үйренгендері дұрыс болар. Айта бер-
сек, «Шалқарда» ширататын хабарлар баршылық.

С�з соңында «Шалқар» бағдарламасында күнделікті күйбең тірлікті 
қозғайтын хабарлардан г�рі о баста халқына негізінен әдеби-сазды  
шығармаларды молырақ ұсынуды, тыңдаушы қауымның жан-дүниесін 
байытуды мұрат тұтқан аға буын дәстүрін жалғастыру әлдеқайда тиімді 
әрі жүрекке жылы болатынын естен шығармау қажеттігін де айта кет-
сем деймін.

Қажы ҚОРҒАНҰЛЫ
ардагер журналист

Кездесу аясында Итен Қарымсақовтың �мірі мен шығармашы лы-
ғынан дайындалған к�рме таныстырылып, бейнеролик к�рсетілді. Бей-
нетаспада  «Алматы ақшамы» газетінің Бас редакторы Қали Сәрсенбай, 
ақын Ғалым Жайлыбай, «Ана тілі» газеті Бас редакторының орынба-
сары Нұрперзент Домбай, жазушы Нұрдәулет Ақыш қаламгерге жылы 
лебіздерін білдірген.

Шараны «Қызылорда облысының мемлекеттік архиві» мекемесінің 
қоғамдық-саяси тарихы бойынша филиалы ұйымдастырды.

Жиында с�з алған жазушы Бегімбай Ұзақбаев қаламгердің облыстық 
басылымдар мен заң саласында елеулі еңбек еткенін айта келе: «Итен 
Қарымсақұлының «Қоңыр қалам», «Тегін білген тексіз болмайды», 
«Жүрек жазбалары», «Адамдар. Жылдар. Тағдырлар», «Жаса, жаса, 
жарық күн!» сияқты кітаптары оқырмандардың жылы пікіріне ие болды. 
Құқық тақырыбына қалам тербеген қаламгердің  шығармаларындағы 
кейіпкерлер қоғамды қорғап,  ар-ұят, иман, адамдықтың айнымас 
келбеті үшін күреседі. Итен ағамыздың жазған дүниелерінің түйіні осы» 
деді.

Кездесуде қала әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов қала 
басшысының арнайы құттықтау хаты мен Құрмет грамотасын табыс 
етті. Қала басшылығы мен ұйымдастырушыларға алғыс айтқан мерейтой 
иесі Итен Қарымсақов �зінің туындыларын облыстық архив қорындағы 
«Қызылорда облысының журналистері» коллекциясына табыс етті.

Айта кетейік, аталмыш кездесуге қаламгерлер (теген Жаппархан, 
Қайырбек Мырзахметов, «Арна» баспасының бас директоры Бақыт 
Ойсаев, облыс ардагерлері, оқытушылар мен студенттер қатысты. 

Индира С@ТІМ

биік Асқар тау әкемізге тым жақындай да 
алмаған шығармыз.

Алайда к�кемізге қатысты кейін, кеш-
теу білген екі нәрсе есімнен шықпайды. 
Біріншісі – мен 5 класта оқып жүргенде 
болған жәйт. Жұмақтай к�рінетін туған 
«Жайылма» ауылындағы жеті жылдық 
мектеп бастауышқа дейін қысқарып қалып, 
5 класты 1959 жылы ол кезде Ленин ата-
латын, қазіргі Құттықожа ауылында оқуға 
тура келді. /рине, осы ауылдағы байланыс 
б�лімшесінің бастығы Дәніш к�кеміздің 
үйінде құрдас әрі бірінші кластан бері 
б�лінбеген етжақын бауыр Бекахметпен 
бірге жатып оқыдық. Байқаймыз, Дәніш 
к�кеміз – қатал, тәртіпті ұнатады. Оның 
үстіне жай емес, қатты дауыстап с�йлейтін 
адам. Сондықтан ол кісі сол бір жылда бір-
ақ рет қатты ұрысса да, сесінен ығып-ақ 
жым болып жүреміз. Айтайын дегенім – 
бұлар да емес. Айтайын дегенім – бір күні 
«ақындық» қысып, екі шумақ �лең жаздым. 
Нақты кейіпкері бар. Бір кластасымыз 
шынында да тым тентек-тін. Соны сынап, 
қағаз қараладым. Аяқ астынан бүтін бір ақ 
парақ табылмады ма, әйтеуір жарты бет 
қағазға әлгіні түсіріп, Алматыға «Қазақстан 
пионері» газетіне салып жіберейін. «Бұл 
бала не жазды екен?» деп байқағысы келді 
ме, пошта бастығы Дәніш к�кем хатым-
ды ашып, бас-аяғын түзеп бүтін қағазға 
к�шіріп, �зі аталмыш редакцияға аттан-
дырыпты. Алғашқы талпынысым ғой, 
«Қазақстан пионерінен» сол кездегі жас 
кейінгі уақыттағы әйгілі ақын Қадыр Мыр-
залиевтен жауап хат та алдым. Мен кейін 
білген Дәніш әкеміздің осы әрекетін жас 
талапқа қамқорлық десек қағыс айтпаспыз.

Екінші оқиға «Лениншіл жас» газетінде 
жұмыс істеп жүрген кезде орын алды. Жасы 
қатар сыйлас, дос Жақыпжан Нұрғожаев де-
ген жігітпен бірге жұмыс істедік. Сол бір күні 
маған: «Жаңақорған жаққа барып келдім, 
«Қызыл жұлдызда» Дәніш Қарабалаев 
деген к�кең бар ма, сол кісі керемет адам 
екен ғой» деген әңгіме айтты. Танысып-
біліскен соң, Жақыпжан к�кемізге «Бақыт 
Сарбалаев – менің досым» демей ме, содан 
Дәкең Жақыпжанды бірінші рет к�ріп-
білдім ғой демей, жайылып жастық болып 
күтіп, қадірлі қонақ етеді. Қой сойып, 
алдына бас тартады. Мұның �зі үлкен жол, 
ж�н білетін адамгершілік қана емес, �нерді 
ұққан, қаламгерлік талантты сыйлаған ізгі 
кісілік екені дәлел тілемесе керек. Арты-
нан Жақыпжан Нұрғожаев Дәкең туралы 
т�гілген эссе-мақала жазды, республикалық 
газетке шығарды.

Жеке басым туралықты сүйген адамдар 
алдынан разы болып шығатын, ал ізі тұйық, 
ісі сұйық адамдар ығып тұратын Дәніш 
к�кемнің сырты қатал, халықтық мүддеге 
келгенде қақаған қыс болғанмен, іші 
жұмсақ, жаны нәзік, мейірімді, жақсылық 
жасауға келгенде жаздай шуақты адам 
екенін алғаш осылай ашып едім.

Ал басқа куәгерлер тіл қатса, бұл тұрғыда, 
яғни Дәніш Қарабалаевтың Абайды білуі, 
/бділда Тәжібаевтар �леңдерін талғап 
оқып, к�ңілге тоқығаны, әйгілі әнші Роза 
Бағланованы қатты қадірлеп, жерлес халық 
жыршылары Манап К�кенов, Есіркеп 
Қоңқабаевтармен тонның ішкі бауындай 
сыйласқаны, араласқаны ж�нінде талай 
сыр т�гер еді, тағылымды әңгіме тиегін 
ағытар еді. (кінішке қарай, олар к�птен 
бері арамызда жоқ. Бірақ бала шағымызда, 
одан берірек жас кезімізде – с�з арасында 
айтылған, кейбір үлкен кісілерден еміс-еміс 
естіген үзік-үзік «естеліктеріміз» жоқ емес.

(з отбасында �скендіктен де әкесінің 
небір сырын да, біздерге тосын кейбір 
қырын да жақсы білетін үлкен ұлы, қазір 
ерте бақилық болып, бәлкім, бүгіндері 

мыздың қарапайым болғанмен қарабайыр 
емес, қанатты қазақтығы, ұлттық бол-
мысты, ең негізгісі – адамгершілікті 
ұрпағына сіңіре білуі, тал бесік пен тас 
табыт арасындағы мағыналы �мір-�негесі 
тәнті етеді. Айтпақшы, бұл – халықтық 
даналық. Ата буынның оқулары аз болған 
шығар, бірақ тоқулары к�л-к�сір емес пе? 
Ақыл-кеңестері, тәлім-тәжірибелері мына 
бізді әлі тәрбиелеп келе жатқан жоқ па?! 
«Жерді жаралама!», «К�к ш�пті жұлма!» 
деген тыйымдарын былай қойғанда, Дәніш 
к�кеміздің бізге талай рет айтқан: «Ба-
лам, уақтылы тамақ іш. Ол �мір сүру үшін 
керек!» деген с�зінің �зі керемет емес 
пе?! Қарапайым шындық. Бірақ жақында 
ұлылардың ұлағатты с�здерін түртіп 
қоятын қойын дәптерімді ақтарып оты-
рып, бұдан 2000 жыл бұрын �мір сүрген грек 
оқымыстысы Сократтың: «Талай жұрттың 
тамақ жеу үшін �мір сүретінін білемін. Ал 
мен �мір сүру үшін тамақ ішемін» деген 
с�зін оқығанда қайран қалдым. К�кеміз 
Сократты оқымаған да шығар, алайда 
мына ақылы грек кемеңгерінің лебізінен 
мысқал кем түсіп жатыр ма?! Сол-ақ 
екен, халқымыздың «(лілер риза болмай, 
тірілер байымайды» деген керемет мақалы 
мен немістің әйгілі философы Гегельдің: 
«Жақсы мен жаманды айыра білмеген 
қоғам �зін-�зі құртып тынады» деген с�зі 
�зінен-�зі қаламыма ілінді.

Міне, мәселе қайда? Жақсы мен жаманды 
ажырата білу, �лілерді қадірлеп, тірілерді 
бағалай білу – �мірді сақтап, алға бастап, 
дамытып тұрған рухани күш-қазыналар. 
Сонда кезінде атақты, күллі облыс халқына 
танымал болған, сол кездегі халқымыз 
�мірінің жақсаруына үлкен үлес қосқан 
Дәніш Қарабалаевтарды ұмытпау керектігі, 
оларды мәңгі есте қалдыру қажеттігі �зінен-
�зі туындамай ма? Демек, ол �мір сүрген, 
к�ркеюіне зор үлес қосқан Құттықожа, 
Сүттіқұдық ауылдарындағы, әйтпесе ау-
дан орталығындағы бір-бір к�шеге атын 
беріп, ол жұмыс істеген бүгінгі байланыс 
б�лімшілерінде есте қалдыру шараларын 
жүзеге асырсақ ж�н емес пе? Ж�нін айтасыз, 
Дәніш Қарабалаев жүзге толып жатқанда, 
осылай істеуге міндеттіміз десек те асыра 
айтпаймыз.

Біздің кейіпкеріміздің қадірмен ақыны, 
алаш Ақындарының Ағасы болған /бділда 
Тәжібаев 1960 жылдардың соңында «Адам» 
деген �лмес �лең жазып, былай деп жар 
салған болатын:

Ғашықпын әманда, ынтықпын 
К�ңілінің күні бар адамға.
Қыздырса ол әулетін бір жұрттың,
Жылуы жетпей маған да.

С�йлейді ол құдіреттің атынан
Жаңадан бір жұлдыз жағарда.
Айтпайды ол туысқа, жақынға,
Айтады ол ғасырға, қоғамға!..
К�ңілінің күні бар к�кеміз – Дәніш 

Қарабалаұлы да бір әулетті қыздырып 
қоймай, күллі Құттықожа, Сүттіқұдық ауыл-
дары халқын қыздырған, Жаңақорған ауданы 
халқына қызмет етіп, жақсылық шуағын 
сепкен, жаңа жұлдыздар жаққан, �сиетті 
с�здерін туыс-жақынға емес, ХХІ ғасырға 
– тәуелсіз еліне айтып кеткен адам. Егер 
/бділда Тәжібаев: «Сақтаңдар кәрінен 
сұмдықтың, Керек ол маған да, саған да» десе, 
бұл – шынайы шындық екені, ал бұл жердегі 
сұмдық – к�ңілінің күні бар адамды ұмыту, 
елеп-ескермеу екенін алға тартсақ, дара да 
дана адам, Жақсы Кісі Дәніш Қарабалаевты 
осындай ұмытылудан сақтайық, оның �шпес 
рухы алдындағы қарыз-парызымызды орын-
дамаудан сақтанайық, ағайын!

Бақыт САРБАЛАҰЛЫ        

ТЫҢДАРМАН 
ТАЛАБЫ ЕСКЕРІЛСЕ...

ҚАЛАМГЕРГЕ – ҚҰРМЕТ
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ANA TILI А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р
1993 жылдың басында Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың «Өтті дәурен осылай» 
атты деректі кітабының толықтырылып, баспадан қайта жарық көргені бар. Сонда 
осы еңбегінің аяқ жағында Димекең ұзақ жылдар өзімен жақсы қызметтес, өмірде 
сыйлас болған біраз адамдарға ризашылығын білдіре келіп, солардың қатарында 
дәрігер Ахат Әминұлы Мүліковке де рахметін айтады. Осыдан бастап біз: «Бұл 
адаммен жүздесіп, әңгімелессек. Жоспарымыз жүзеге асқан жағдайда ол өте бір 
қызықты сұхбат болар еді» деп ойлағанбыз. Бірақ болашақ кейіпкерімізбен ха-
барласып, оны табу оңайға соқпады. Өстіп жүргенде аталмыш идеямызды жүзеге 
асыруға қазақ баспасөзінің бір деген білікті өкілі Серік аға Әбдірайымовтың көмегі 
тимесі бар ма?! Димекеңнің жоғарыдағы өмірбаяндық кітабының әдеби тұрғыдағы 
өңдеушісі әрі кеңесшісі болған ол кісі 2000 жылдың көктемінде Ахат Әминұлына 
біздің мемлекеттік басылымдарда жұмыс істеп келе жатқан кәсіби маман екенімізді 
егжей-тегжейлі айтып, әңгімелесуге көндірген еді. Төмендегі сұхбат, құрметті 
оқырман, бұрынғы республика басшысының жеке дәрігері болған жаннан, міне, 
осындай жағдайдан кейін барып алынған болатын.

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

 – Ахат @минұлы, сіз Димекеңнің жеке 
дәрігері болғанға дейін қайда жұмыс істеген 
едіңіз?

– Алматы медицина институтын бі-
тірген соң мен Қазақ КСР Денсаулық 
сақтау министрлігіне қарайтын клиника-
лық және экспериментальді хирургия 
институтының анестезиология-реа-
ниматология б�лімінде жұмыс істей 
бастадым. Кейіннен бұл қадамыма еш 
�кінген емеспін. (йткені, нақ сонда 
мен хирургия институтына есімі берілген 
Александр Николаевич Сызганов, Вла-
дислав Сергеевич Сергеевский, �зімнің 
тікелей тәлімгерім әрі жетекшім болған 
Владлен Константинович Чер-
нов сынды талантты дәрігер-
хирургтарды танып-біліп, 
солармен қоян-қолтық арала-
сып, жұмыс істеу бақытына ие болдым. 
Анестезиология-реаниматологияның 
алғашқы әліппесін мен жоғары кәсіби ше-
бер әрі аса талантты анестезиолог-реани-
матолог дәрігер, доцент Владимир Алек-
сеевич Чибуновскийден оқып үйрендім.

Институттағы жұмыс — қым-қуыт, 
жауапкершілігі мол, сонымен қатар 
күнбе-күн пациенттердің �мір мен �лім 
арасындағы арпалысын шешуге тура 
келетін, жан беріп, жан алысқан аса 
ауыр да қиын жұмыс болатын. Біздің 
біліктілігімізге, бір демде шешім қабылдау 
қабілетімізге, к�бінесе тосын шешім 
қабылдау мүмкіндігімізге, оның ішінде 
пациенттің одан арғы денсаулығы ғана 
емес, басым жағдайда тағдыры да байла-
нысты еді. Институттағы жұмысым менің 
болашақтағы қызметіме к�п к�мегін 
тигізген жақсы мектеп те болды. 13 күн 
бойы жасанды жолмен дем алдыры-
лып, �те ауыр халде жатқан: «Бұл адам 
болмайды» деген диагноз қойылып, 
болжам жасалған бір сырқатты біздің 
�мірге қайта оралтуымыз маған назар 
аударылудың басты себебі болды ғой 
деп ойлаймын. /рине, бүгінде қажет деп 
табылса, �кпені жасанды жолмен жұмыс 
істету әдісі қатарынан бірнеше ай бойы 
үзіліссіз қолданылады, бірақ ол уақытта 
бұл тәжірибе республика медицинасында 
тұңғыш рет іс жүзіне асырылған-тұғын.

Осы оқиғаның соңын ала  бере 
А.Н.Сызганов сырқаттанып, біздің 
б�лімшеге түскен кезде маған оның 
емдеуші дәрігері болуым сеніп тапсы-
рылды. Хирургия институтында жұмыс 
істеген жылдарымды мен ет жүрегім 
елжірей отырып еске аламын. Егер 
Д.А.Қонаевтың емдеуші дәрігері болып 
ауыстырылмағанымда мен мүмкін осы 
уақытқа дейін сол институтта жұмыс 
істеген болар едім.

 — Rкімет басшысы Д.А.Қонаевқа 
қызмет етуге қай жылдан бастап бекітіл-
діңіз? Таңдаудың сізге түсуі неге байланысты  
болды деп ойлайсыз?

 — 1974 жылдың тамызында мені ин-
ститут директоры А.Н.Сызганов шақырып 
алып, кандидатурам республиканың 
бірінші басшысы Д.А.Қонаевтың жеке 
дәрігерліг іне ұсынылғанын айтты. 
А.Н.Сызгановты институт жетекшісі ғана 
емес, білгір маман ретінде және қарапайым 
адами қасиеттері үшін үлкен құрмет 
тұтатындықтан к�рсетілген бұл сенім 
мені қатты толқытты. Сондықтан кейінгі 
кездергі жұмысымда оның �тініштерін 
— хирургия институтының кәсіби арына 
дақ түсірмеу ж�ніндегі ақыл-кеңестерін 
екі етпей орындауға тырыстым. /рине, 

1985 жылдың 25 маусымының таңында Бей-
неу ауданына қарасты Сарықамыс поселкесі 
тұрғындарының �міріне қауіп т�ндіретін елеулі 
оқиға болды. Сарықамыстықтар сирена дауы-
сынан шошып оянып, не істерін білмей әбігерге 
түсті. Т�тенше жағдай жарияланды. Жылдар бойы 
тар ш�лмек ішінде қамалып жатып, тығыны ашы-
лып кетіп, еркіндікке ұмтылған бұл «жын-бұрқақ» 
1200 градус алапат қуатпен 190 метр шырқау 
биікке бір-ақ атылып шығып, айналасына улы газ 
шашты. Сарықамыс мұнайшылар поселкесі бар 
болғаны Теңіз кен орнынан 25 шақырым жерде. 
Бұл Балықшы бұрғылау басқармасының барлау-
шылары бұрғылап жатқан №37 ұңғы болатын. Ең 
қауіптісі – мұнай құрамында күкірт қышқылының 
�те к�птігі және қабат қысымының 850 атмосфера-
ны к�рсетіп тұрғандығы.

Осы оқиға ж�нінде Бейнеу аудандық партия 

комитетінің бірінші хатшысы Дүйсембі /ріпов 
«(ркенді �лке, �негелі �мір» (2002) кітабында 
былай дейді: «...Түнгі сағат 5-те «Прорванефть» 
мұнайгаз �ндіру басқармасы партком хатшысы 
Жұмалиев Жолдас телефон шалып, «номері 37-
ші скважинада авария болып, одан б�лінген улы 
газдың исі Сарықамыс кентіне келіп жетуіне бай-
ланысты мұндағы халық Опорный бетіне қарай 
қашып жатыр, ел үрейленген. Ұйымдасқан түрде 
к�шіруге машиналар жетіспейді...» деп абыржып 
хабар берді. Бұл хабар жетісімен аудандық партия 
комитетінің бюро мүшелерін, мекеме басшыла-
рын таң атқанша жинап алып, бірінші кезекте 40 
автомашина шығартып, Бейнеуден 140 шақырым 
жердегі Сарықамысқа тез жетуді тапсырдым.

Сарықамыста болған оқиғаны, алып жатқан 
шараларымызды телефонмен айтқанымда 
обкомның бірінші хатшысы Саламат Мұқашов 

жолдас: «Тездетіп онда баруың керек, ең ба-
стысы халыққа жағдай жасаңыздар, босқан 
адамдардың бірі болмаса бірі адасып кетіп, не 
басқа қолайсыз жағдайларға ұшырап қалмау 
шаралары қолға алынсын. Облыстан да жауапты 
адамдар жіберемін. Бәріңіз бас қосып, ең бастысы 
халыққа жағдай жасайтын болыңыздар. Абыржу, 
даурықпалық болмасын» деген тапсырмалар 
беріп, пікірлерін айтты». 

Сарықамысқа Маңғышлақ облыстық партия 
комитетінің ІІ хатшысы В.Савченко, облыстық 
партия комитетінің бюро мүшесі, Шевчен-
ко қалалық партия комитетінің І хатшысы 
В.Шеманский, облыстық азаматтық қорғаныс 
басқармасының бастығы В.Гагулаев, «Эмба-
нефть» бірлестігінің бас директоры Б.Сағынғалиев, 
КСРО Мұнай �неркәсібі министрінің бірінші 
орынбасары В.Игревский, министрліктің техника 
кауіпсіздігі басқармасы бастығы Хоботко, �зге де 
мұнай саласына қатысты адамдар ұшып келеді. 
Бейнеуден 40 автомашина да жетеді. Сарықамыс 
тұрғындарының жартысы далаға кетіп қалған, 
жартысы не істерін білмей басшылардың аузына 
қарайды. Енді «Қалған халықты да к�шіреміз бе, 
не кеткен халықты қайтарып алып келеміз бе?» 
деген мәселе талқыға түсті. Мамандар «иістің 

тұрғындарға зияны тимейді» десе, Б.Сағынғалиев 
тұрғындарды уақытша жерге к�шіру ж�нінде 
бұйрық та беріп қойған. 

Осы кезде яғни, 25 маусым күнгі түс қайта 
сағат 13-те терезеден к�з алмай қарап тұрған бұлар 
ұңғыдан шыққан қалың түтіннің арасынан үзіп-
үзіп шыққан жалынның қызыл тілін байқайды, сол 
бойда ыстығы к�з қаратпас аузынан «қызыл букет» 
шашқан аждаһа айналасын әп-сәтте қызыл тілімен 
сыпырып-сиырып жұтып алады. Бұған ауаға тарап 

жатқан улы газға қандай амал істерін 
білмей дал болған мамандар қуанғаннан 
қол соғып: «Енді қорқыныш сейілді, иіс 
болмайды, улы газ отқа жанып кетеді» 
деп жатты. Шілденің аптабында күн 
к�зіне қуырылған тұрғындарды к�мекке 
келген машиналар кейін үйлеріне тасыған. 
«Қызыл аждаһа» 222 күн бойы күш бермей 
«зәрін» шашып тұрып алып, ең соңында 
адамның айласына бағынған. 

1986 жылғы 16 тамызда Қазақ ССР 
Жоғарғы Советі Президиумының Ука-
зымен Сарықамыс жұмысшы поселкесі 
Гурьев облысындағы Ембі ауданының 
құрамына қайта берілді. Теңіз кен орны 
ақыры зардабын тигізіп, сарықамыстықтар 
кейін түгел Атырау қаласына к�шірілді. Га-
зет ашылғаннан кейін, Сарықамыс Гурьев 
облысына қайта берілгенше біз прорвалық 
мұнайшылардың еңбек тынысын н�мірден 
қалдырмай тұрақты беріп отырғанбыз. 

Жанболат замандасымның жазбасынан 
кейін сол бір алапат �рт болған кезең кинолента-
дай к�з алдымнан қайыра бір �тті. Алла к�лденең 
апаттардан сақтағай!

Айтуар RТЕГЕНОВ,
Қазақстан Жазушылар және 

Журналистер одақтарының мүшесі, 
Қазақстанның құрметті журналисі, 

«Құрмет» орденінің иегері

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ 

АЛАПАТ ӨРТТІҢ АЛАУЫ

АҒАНЫҢ ДӘРІГЕРІ

«Ана тілі» газетінің №5 санынан (7-13. 02. 2019) «№37 скважина» атты көрнекті қаламгер, публицист 
Жанболат Аупбаевтың сол кезде «Ембімұнай» өндірістік бірлестігі Бас директорының орынбасары 
болған Мағауия Шырдабаевпен сұхбатын оқыдым. Ол кезде «Теңіз алаңына» жақын орналасқан 
Сарықамыс мұнайшылар поселкесі Маңғышлақ облысының Бейнеу ауданына қарайтын. Осы 
жолдардың авторы жаңадан ашылмақ (1985 жылдың 1 шілдесінен) Бейнеу аудандық «Ленин жолы» 
(кейін «Рауан») газетіне редактор болып келіп жатқандықтан бұл алапат өрттен толық мағұлыматы 
бар еді, есіме түскен жайттарды әңгімелеп көрейін.

бұдан соңғы әңгімелесулерде маған емдеу 
сеніп тапсырылған адамның қаншалықты 
ерекшелігі барлығы, оның қаншалықты 
жауапкершілікті талап ететіндігі талай 
мәрте атап к�рсетілді.

 — Димаш Ахметұлының 5зіңізге алғаш 
қабылдауға келген сәті есіңізде ме? Қашан? 
Қай уақытта? Ол жай медициналық-профи-
лак тикалық тексерілу ме еді, жоқ әлде...

 — Болашақ пациентім Д.А.Қонаевпен 
алғашқы кездесуім 1974 жылдың 23 тамы-
зында болған еді. Мен сырқатқа мүлдем 
ұқсамайтын, салмақты, �зіне сенімді, 
данаг�й әрі �те сезімтал адамды к�рдім. 
Сырқат сырымен (история болезни) 
танысып шыққаннан соң барып қана 
шұғыл түрде ем-дом белгілеудің қажеттігі 
туындағанын ұқтым.

— Мемлекет басшысына дәрігерлік 
бақылау жасаудың Қазақ КСР Денсаулық 
сақтау министрлігіндегі Т5ртінші Бас 
басқарма бекіткен сол кездегі тәртібі қандай 
еді? Енді, міне, осыны айтып түсіндірсеңіз.

К С Р О - н ы ң  б ұ р ы н ғ ы  б а р л ы қ 
республикаларын дағыдай, Қазақстанда 
да Үкімет мүшелерін және елдің еңбек 
сіңірген адамдарын емдеу үшін ұсталатын 
жеке басқарма — Қазақ КСР Денсаулық 
сақтау министрлігі жанындағы Т�ртінші 
Бас басқарма бар болатын. Бір жағынан 
бұл мекеме озық үлгідегі диагностикалық 
құралдармен және дәрі-дәрмек пен жақсы 
жабдықталатын, қуатты материалдық-
техникалық базаға да ие еді, ал екінші 
жағынан біздің біліктілігіміз бен тәжі-
рибемізге аса жоғары талап қойылатын. 
Қателесуге құқымыз жоқ еді. Тәртіп те 
�те-м�те қатаң болатын.

келе жатқан кезеңмен тұспа-тұс келді. 
Бірақ Димаш Ахметұлының күн сайынғы 
таусылмайтын әрі қым-қуыт жұмысы 
жағдайды одан әрі күрделендіре түсті. Егер 
күнделікті �мірде миокард инфарктісін 
басынан �ткерген адамға қатаң шектеу-
лер қойылып, арнайы ем-дом белгіленсе, 
Димаш Ахметұлы үшін бұл еш келмейтін 
жағдай еді. Жиі кездесулер, с�з с�йлеулер 
мен іссапарлар бұған мүмкіндік бермеді. 
Тіпті қарапайым ем-дом қабылдаудың 
�зін түскі үзіліс кезінде қызмет б�лмесінде 
немесе ұшақта, тіпті болмаса еліміз бен 
шетелге сапарлары кезінде машина ішінде 
іс жүзіне асыруға тура келді. Уақыт �те 
келе Димаш Ахметұлымен жақынырақ 
танысқаннан соң мен тамырының 
соғысын есептемей-ақ, жүрегін тыңдамай-
ақ, бет-әлпетінен, с�йлеу мәнерінен, 
жүріс-тұрысынан оның �зін сол сәтінде 
қалай сезінетінін айтып бере алатын 
дәрежеге жеттім.

— Rзіңіз бақылаған 20 жылға жуық 
уақыт ішінде Дінмұхамед Ахметұлының 
қатты ауырып жазылған кездері қай уақытта 
болды деп ойлайсыз? Және ол қандай оқиға, 
жағдайларға байланысты еді?

— Дәрі-дәрмекпен, хирургиялық жол-
мен емделетін аурулар бар. Бірақ мұның 
барлығының күші жетпейтін жағдайлар 
да  кездеседі .  Димаш Ахметұлымен 
19 жылдай бірге болғанымда әртүрлі 
жағдаяттардың куәсі болдым. Ауыр да, 
соншалықты ауыр емес те кезеңдер ба-
стан �тті. Зейнеткерлікке кетірілгеннен 
кейінгі кезеңде ол кісінің сырқатын 
дәрімен емдеп жазу мүмкін емес еді. 
Сондықтан да Димаш Ахметұлынан 
барлық жеңілдіктерді, оның ішінде жеке 
күзеті мен дәрігерін де алып тастап, бізді 
басқа жұмысқа ауыстырғаннан соң да, мен 
бұрынғы әдетімше Димаш Ахметұлына 
«қызметіме» келіп тұрдым. Димекең үшін 
адал к�ңілді, шын жүректі алғаусыз ада-
ми қарым-қатынас дәл сол шақтарда 
емдеуші-дәрігердің қарапайым ем-дом 
белгілеуінен анағұрлым маңызды еді.

— Дәрігер ретіндегі сіздің медициналық 
талабыңызға (диета сақтау, гимнастика жа-
сау) Димекең қалай қарады, қалай қабылдап 
жүрді деп айта алар едіңіз?

— Жоғарыда айтып кеткенімдей, 
Димаш Ахметұлы үшін кейбір ем-дом 
қабылдаулардың, сондай-ақ, қалыпты 
�мір сүрудің, к�ңіл-күйін бұзбаудың, 
ештеңені уайымдамаудың, жыл сайын 
толыққанды демалыс алудың, белгіленген 
жұмыс уақытын енгізудің барлығы еш 
мүмкін емес еді. Алайда, ол жеке �з басына 
қатысты мәселеде кім-кімге де үлгі бола 
алатын. Мәселен, белгіленген диетаны 
мүмкіндігінше сақтауға тырысты,  гимна-
стика жасап тұрды. Диетаға байланысты  
айтсам, бұл, әрине, оңай емес шаруа 
болатын. Нағыз қазақ сияқты Димаш 
Ахметұлы зайыбы Зухра Шәріпқызы дай-
ындайтын етті, мантыны палау мен басқа 
да тағамдарды сүйсініп жейтін. Оның 
үстіне, Зухра Шәріпқызы ас-суды �те 
дәмді әзірлейтін. Осы себепті менің Ди-
мекеңді диета сақтауға үндеуімнің оңайға 
түспегенін айтпай-ақ аңғаруға болады.

— Rзінің «Rтті дәурен осылай» атты 
естелік кітабынан біз ол кісінің 70-ші 
жылдардың басына дейін темекі тартқанын 
оқып, білеміз. Дінмұхамед Ахметұлы бұл 
әдетін нендей жағдайға байланысты тастады 
деп ойлайсыз? Оған дәрігер ретінде сіздің 
ықпалыңыз болды ма?

— Бұл мәселеге байланысты қосарым 
— �мірде Димаш Ахметұлы �те тәртіпті 
және ұқыпты адам еді. Мен оның бір 
жаққа кешіккенін еш к�рген емеспін. 1984 
жылғы Жапонияға ресми сапары кезінде 
Димекеңнің жапон жағын осы қасиетімен 
таң қалдырғаны бар. Ол �зінің жұмыс 
күнін қатаң сақтайтын. Темекіні тастау 
туралы мәселе к�терілген кезде Димаш 
Ахметұлы бұл мәселені біржақты шешті.

Шынын айтқанда, осы мәселеге 
қатысты мынадай бір қызық оқиға бол-
ды. Бірде әдеттегідей ертеңгісін Димаш 
Ахметұлының үйіне келдім. Ол салған 
беттен: «Ахат, мен темекіні қайта тарта 
бастадым!» деді. Мен: «Жақсы» дедім де 
бұрылып, кетуге ыңғайландым. Димаш 
Ахметұлы күтпеген болуы керек: «Қайда 
барасың?» деді аң-таң қалып. Мен бұл 
сұраққа «темекіні тастамайтын адамға 
ем-дом жасаудың қажеті жоқ» деп жауап 
қайтардым. Димаш Ахметұлы даусын 
қатты шығарып күліп алды да былай деді: 

«Саған мынаны айтуды ұмытып кетіппін, 
мен темекіні түсімде шегіппін!». (мірде 
Димаш Ахметұлы қалжыңды жақсы 
к�ретін және бәрімізді әзіл-қалжыңның 
ортасында қалдыратын.

— Димекеңнен басқа сізге сол жылдары 
Үкімет басшыларынан тағы кімдер қаралды? 
Оларға (Лященко, @шімов, т.б.) қандай 
дәрігерлік к5мек бергеніңіз есіңізде ме?

— Барлық сапарларда мен жалғыз 
дәрігер болатынмын. Сондықтан қажет-
тілік туындаған шақта, әсіресе, шетелге 
сапар кезінде барлығы маған қаралатын.

— 1987 жыл. 14 наурыз. Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің VІІІ 
Пленумы. Д.А.Қонаевты жаппай сынау... 
Сағат 17.00-де ол кісі үйіне қайтты. Қалай 
ойлайсыз, сол күн Димекеңе 5те ауыр тиген 
жоқ па?

— Ауыр тигені айтпаса да түсінікті. 
Сынды кім-кімнің де ауыр қабылдайтыны 
белгілі жайт қой. Ал сын негізсіз болса, 
ол екі еселенеді емес пе? /сіресе, жарты 
ғасыр �міріңді Қазақ станның қалпына 
келтірілуі мен дамуына сарп етсең ше?

— 1994 жылғы 23 тамызда сіз Қазақ 
теледидарының ұйымдастырған хабарына 
қатыстыңыз. Дінмұхамед Ахметұлының 
қайтыс болғанының бір жылдығына бай-
ланысты с5йлеген сондағы с5зіңізде ол 
кісінің екі арманын айтқан едіңіз. Ахат аға, 
айтыңызшы, Дінмұхамед Ахметұлының 
бұлардан басқа тағы қандай арман-тілегі 
болды деп ойлайсыз?

— Иә, біріншісі, Димекеңнің: «Жаңа 
реформаның аяғы не болар екен? Соның 
нәтижесін к�ріп кетсем» деген ізгі тілегі 
де, екіншісі: «ХХІ ғасырға жете аламын ба? 
2000-шы жылмен жүздесуге тағдыр жазса, 
шіркін...» деген үкілі үміті еді.

Димаш Ахметұлы қарапайым адам-
дар мен кездесуге �те үлкен мән беретін. 
Ж ы л  с а й ы н ғ ы  е г і н  о р а ғ ы  к е з і н д е 
Қазақстанды аралаған сәтінде ол егіс 
да ласына тоқтап, комбайншылар мен, 
диқан,  жүргізушілермен әңгіме ле-
сетін. Оның есінде сақтау қабілеті де 
айналасындағыларды таң-тамаша қалды-
ратын. Димекең бір, екі жыл бұрын әң-
гімелескен адамдарымен қайта кездескен-
де олармен аттарын атап с�йлесетін.

Оның атына әділетсіз сын мен қаралау 
толқыны қарша бораған кезеңде Димекең 
мұның барлығын �те ауыр қабылдады. 
(зіне байланысты теріс к�зқарасқа кезігіп 
қаламын ба деген күдіктен де болар, тіпті 
белгілі бір уақытқа дейін үйінен мүлдем 
шықпай қойды. Бірақ қарапайым еңбек 
адамдарымен кездесулер оның �мірге 
деген бұрынғы қызығушылығын қайта 
жаңғыртып, �зінің ісінің дұрыстығына 
сенімін арттыратын.

Бірде мынадай оқиға болған еді. 
1987 жыл. Басына түскен небір қиын 
жағдайлар мен уайым-қайғыдан Зухра  
Ш ә р і п қ ы з ы н ы ң  с ы р қ а т ы  а с қ ы н а 
түсті. Димаш Ахметұлы оның қасынан 
ешқайда да кетпеді. Сырқатының беті 
аздап бері қарап, Зухра Шәріпқызы 
�зін жақсы сезіне бастаған кез. Ол кісі 
Димаш Ахметұлы екеумізге қаланың 
сыртына шығып, сергіп қайту туралы 
ұсыныс жасады. Біз жүргізуші үшеуміз 
жолға жиналдық. Бұл оның қызметінен 
кеткеннен кейінгі сыртқа тұңғыш сапары 
болатын. Қалай екенін қайдам, күтпеген 
жерден біз Бақанас жағын — Димаш 
Ахметұлының туған жерін бетке алып-
пыз.

110-шы шақырымдағы будкадан, 
кәдімгі қойшылар дүкенінің жанынан 
�тіп бара жаттық. Кенеттен Димаш 
Ахметұлы сонда кіргісі келетінін айт-
ты. Зейнеткерлікке шыққаннан кейінгі 
Н.С.Хрущевтің жағдайын еске алған мен 
тосылыңқырап қалдым. Бірақ қарсылық 
та білдірмедім. Күмілжіңкіреп болса да 
ол кісіні бастап дүкенге кірдім. С�ре 
жақтауында орта жастағы сатушы қазақ 
әйелі ғана тұр екен. Оның жылы қабақ 
танытқанын к�ріп, сабама түстім. Ізімнен 
Димаш Ахметұлының сұлбасы да к�рінді. 
Амандық-саулық сұрасқан соң �мір тура-
лы әдеттегі әңгіме жалғасын тапты.

К е т у г е  ы ң ғ а й л а н а  б е р е  Д и м а ш 
Ахметұлы кенеттен: «Сіздер мені ендігі 
ұмытып та үлгерген боларсыздар?» деп 
сұрады. Бұған әйел: «Димеке, мұныңыз 
қалай! Қазақстан үшін к�п іс тындырған 
адамды ұмытуға бола ма екен? Республи-
к а  н ы   к � т е р д і ң і з ,  Қ а з а қ т ы ң  а т ы н 
шығардыңыз! Мына жолды салдыңыз. 
Сізді ұмытсақ бетіңізге қалай қараймыз?» 
деді. Солай деді де үйіне шақырды. Жақын 
тұрады екен. Димаш Ахметұлы мұндайды 
күтпегендіктен, к�ңіл толқынысын 
аңғартты. Ол шақырғаны үшін әйелге 
алғысын білдіріп, қайтар жолда соғып 
қалуы мүмкін екенін айтты.

Қайтып келе жатқанда мен Димаш 
Ахметұлының уәдесін есіне салдым. Ол 
ойланыңқырап қалды. Аздан соң келісімін 
берді. Келсек, үй иесі бізді к�птен күтіп 
отыр екен.

Димаш Ахметұлы табалдырықтан атта-
сымен манағы әйел құрметті жерде тұрған 
жастықты алып, оның аяғының астына 
қойды. Димекең аз-маз ыңғайсызданып 
қалды. Бірақ үй иесі әйел жастықты екі 
аяғымен басып �туін �тініп, айтқанынан 
қайтпайтын сыңай байқатты. Димаш 
Ахметұлы үй иесін әзер дегенде райынан 
қайтарды.

Олар бізді �те жақсы қабылдап, к�п-
теген жылы-жылы с�здер айтты. К�п 
отырғанды ыңғайсыз к�ріп, үй иесі әйелге 
алғысымызды айтқаннан кейін жолға 
жиналдық. Димаш Ахметұлы �зі таны-
майтын қарапайым қазақ отбасының 
соншалықты ықылас танытқанына қатты 
риза болды. /йелдің аты-ж�ні — Ақжолтай 
Қоқайқызы Бұралқиева еді. Машинаға 
отырып жатып мен Димаш Ахметұлының 
жанарындағы жасты байқап қалдым. Ол 
ақырын ғана былай деді: «Халық мені 
ұмытпапты...».

Үйге оралған соң Димаш Ахметұлы 
Зухра Шәріпқызына сапар туралы лепті 
к�ңіл мен айтып берді. Ал, кешкісін �зін 
жақсы сезініп тұрғанын к�лденең тартып, 
күн делікті қабылдап жүрген дәрісінен бас 
тартты.

Меніңше,  осы оқиға  — Димаш 
Ахметұлы ның ең үлкен арман-тілегін 
жақсы к�рсетеді. Ол — оның ісі мен есімі-
нің қа рапайым адамдардың жүрегінде 
сақталуы еді.

— Кәдімгі адам, пенде ретінде Димекеңде 
бұрыннан келе жатқан сырқат (ревматизм, 
бас сақинасы) түрлері болды ма?

— Бәрінен бұрын ол «жұлдыздар 
ауруы нан» ада еді. Адамгершілігі мол, 
демократияшыл, тұрпайылығы мен 
менмендігі жоқ болатын. Ал сырқатына 
келсек... кез келген ет пен сүйектен 
жаратылған пенде сияқты оның да басы 
ауырып, балтыры сыздайтын. Бір ғана 
айырмашылығы — Димекеңнің босаңсуға 
ешбір мүмкіндігі жоқ еді. (йткені, ол 
әр кез назарда, жұрттың к�з алдында 
болатын. Бұл ерекшелік маған да аса 
жоғары талап жүктейтін. Бірақ менің 

негізгі міндетім — оның әрқашанда 
�зін жақсы сезініп, қалыпты 

жүруіне к�мектесуім бола-
тын.

—  А л қызмет бабында кейін пайда 
болған аурулары (миокард, гипертония) ту-
ралы не айта аласыз?

 — Жұмысым жеңіл болды деу-
ге аузым бармайды. Жеке дәрігер бо-
лып тағайындалуымның �зі Димекеңнің 
ауқымды миокард инфарктісін басынан 
�ткеріп, денсаулығы енді-енді түзеліп 



10 №14 (1480)
4 – 10 сәуір
2019 жыл

ANA TILIП О Э З И Я
АЛТЫН ҰЯМ — 

АУЫЛЫМ

О, туған жер, сенсің менің аңсарым! 
К�ңілімді алса мұң,
саған барып келіп жүр-ау демалғым, 
тас қаладан шаршадым.

Сағынғанда алып ұшып келемін, 
түсінесің себебін.
Тағдырымнан таяқ жеген кезімде, 
қолтығымнан демедің.

Түн ауғанда �зіңменен тілдесем, 
Оятасың күнде сен.
Арман қуып кетпегенде мүмкін мен, 
қадіріңді білмес ем.

Қара балаң қалаға жүр асығып, 
бар жарағын асынып.
Ертең мендей сағынатын шығар-ау, 
к�з моншағын жасырып.

К�зіменен к�ріп қайтсын қаланы,
ұстамаңдар баланы.
Жүректегі махаббаты оянып,
сағынады даланы.

Мен де бір кез кетерімде жырақтап, 
Қол бұлғадың жылап қап.
(мір бәрін үйретеді екен-ау, 
қалып қойдым тұрақтап.

Демеу болған ауылымсың жаныма,
жыр жазамын тағы да.
Жұдырықтай жүрегімді сағынтқан,
ризамын барыңа.

ҚАРАТЕРЕҢ

Жүректе іңкәр сағыныш — 
Бір жүрген досқа, бауырға.
Дәл қазір мені алып ұш,
Кіндігім кескен ауылға.

Болса да қала мекенім,
Ауылды ойлап к�з ілдім.
Туған жер ыстық екенін
Кеткенде елден сезіндім.

К�ктемде барам, жазда да, 
Ауылым қандай екен деп?!
Қарама, достым, наздана:
«С�здерің жалған, бекер» деп.

Бар ондай аға-інілер,
Ат ізін әлі салмаған.
Кіл мықты «мінсіз», «ірілер»,
Селт етер сезім қалмаған.

Топырақ шашпан к�пке мен,
Бірлікті жаным қалады.
Кім болсын, мейлі, жек к�рем
Ауылын сағынбағанды.

Құдірет күшке елеңдей,
Жанғанда сезім шырағы.
«Қайдасың, балам?» дегендей,
Бір дауыс келіп тұрады.

/жемнің �стім қолында,
Айтушы ем: «(ссем — бағам!» деп.
Сүюші ед: «Сенің жолыңда
Жүрейін, сары балам» деп.
 
Жүргесін білем жырақта: 
Кетіп ем бір кез келем деп.
Айыпты болдым, бірақ та
Күдеріңді үзбе менен тек.

Іркіліп к�зге жасым да,
Білсем де шала Құранды.
Бас иіп бейіт басында, 
Оқимын іштей дұғамды.

Тірлікте к�ңіл алаңдар,
(мірдің кілті — Хақта, шын.
Пендеде қандай амал бар, 
Ертерек ашса қақпасын.

Мәңгілік �шпес жадымда: 
(мірге мені әкелген,
Ер жеттім деген шағымда,
Айырылып қалдым әкемнен.

К�ңіл жоқ жүрген марқайып,
Бәрі де жақсы десем де.
Бұл күнде қалған қартайып,
(зімді туған шешем де.

Сағынып келсең алыстан,
(згерген бәрі, таңғалма. 
Ақ шатыр үймен ауысқан 
Баяғы тоқал тамдар да.

Телміртіп с�зін теретін
Отырып кешкі шақтарда, 

(мір жүгін артпаған кез арқаға, 
Қызға жазған хат тұратын қалтада.
«Сүйем» деген с�зді айтуға батпаймыз,
Есімдерін жазып жүрдік партаға.

Бір болсын деп әрқашан да әніміз,
Қыздарға арнап �лең жаздық бәріміз.
Бір �леңді мың қайтара түзейміз.
Соныменен атушы еді таңымыз.

Кеш батқасын қыз үйіне барасың,
Сездірместен терезесін қағасың.
Ұнау үшін қызға жақын етене,
Амалсыздан жақсы к�рдік ағасын.

«Жігіттер» деп ағалар да құптайтын,
К�ңілдерін жас �ркеннің жықпайтын.
Күткен қызың керек болса, ал енді,
Ел аузына түсемін деп шықпайтын.

Талғат 
ТІЛЕУЛЕСОВ

Бас иіп сәлем беретін
Азайып кеткен қарттар да.

Сырымды шертем, әрине,
(ткеннен қалған із барда.
Ана боп отыр әр үйде
К�з салған сұлу қыздар да.

Асқандай шаршап к�п қырдан,
С�йлейді бұл күн ақталып.
Достарым да жүр доп қуған,
/келік міндет атқарып.

Жасамап па едің, қылық, а? 
Келдің ғой енді бетпе-бет.
Қоясың кейіп ұлыңа:
«Алыстап үйден кетпе!» деп.

Ұл-қызға �скен не дейік: 
(мірден алсын есесін.

Балаларымызға берейік
Біз жүрген жастық к�шесін.

Тербетіп туған даланы 
Құлаққа ыстық таныс үн. 
Шырқатып балаң барады
Қаратереңнің вальсін.

RМІР КЕЗЕҢІ

К�ктем — менің бала кезім
Таңмен алғаш танысқан.
Ақыл-ойға шала кезім
Желмен құстай жарысқан.

Жазым — менің жігіт кезім,
Жалын кеуде мұздар ма?
Тұнық кезім, үміт кезім,
С�з салатын қыздарға.

К�ңілсіздің к�леңкесін т�ндіріп, 
Ұлығандай ішіңде бір б�лтірік.
Күткен қызың кеткенінше ұйқыға,
Қайттық талай жарықтарын с�ндіріп.

Қыз дегенде арман қанат қағатын,
Кез ғой, шіркін, үміт отын жағатын. 
Ауыл шағын болғасын ба, кім білсін,
Ертеңіне бәрі біліп қалатын.

(ткен күннің білдік пе екен бағасын?!
Сағынышпен қазір еске аласың.
Бұл күндері үйлі болдық, балалы,
Жастық шақты іздеп қайдан табасың?!

Жылдар жылжып, 
 қалыппыз ғой сүрленіп,
(мір солай �терін де білмедік,
Қайран жастық, есімдесің мәңгілік, 
Сенен қалған осы �леңім — күнделік.

ТҮС

Арал келді баяғы кемеріне,
Жамылуда жап-жасыл желегіне.

Шуына да теңіздің құлақ түрдім,
К�п жылғы сағыныш па, жылап тұрмын.

Тоқтатылды айырылар к�ш бүгінгі,
О, бауырлар, басыңдар �ксігіңді.

Бір керемет орнаған далама шын, 
Қара, қара шарқ ұрған шағаласын.

Қозады мұндай кезде делебең де,
Жүзіп жүр құмда қалған кемелер де.

Сонау бір қимастықпен к�шкендер де 
Оралуда қайтадан �скен жерге.

Таңмен бірге тұратын қарттарым да
Ақ тілегін алғысын ақтаруда.

/му мен Сыр ағады сылаң қағып,
Ару қызды к�ргендей тұрам бағып.

Туған жерге �зіңнен жақын бар ма,
Айналды Арал жыр болып ақындарға.

Арал толмас деп жүрген бақсыларға,
Тартып-тартып алар ма еді, қамшы бар ма?

Бұрын-соңды қарасын к�рсетпеген,
Жер-Ананы тілімдеп б�лшектеген.

Білді ме екен Аралдың бағасын да,
Бәрі-бәрі теңіздің жағасында.

Тілекшімін, жақсы іске үндемедім,
Кім ойлаған Аралдың гүлденерін.

Мұң-қасірет т�ндірген қабағымды,
Жаспен жуып жібердім жанарымды.

Жыр оқыдым �згеше пішінменен,
Оянып кетсем, бәрі түсім екен.

Мен осындай түс к�рдім бір кешімде,
Сағынып туған жерді жүргесін бе?!

АҚТ(БЕ

Талғат Тілеулесов  Қызылорда 
облысы Арал ауданы Қаратерең 
ауылында дүниеге келген. 
Білімі жоғары. ҚР Журналистер 
одағының мүшесі, ақын, сазгер. 
«Сағындым сені», «Жыр – Ғұмыр», 
«Жүрек сыры» кітаптарының 
авторы. «Бегім ана», «Жанқожа 
батыр» жырларын жазған. «Бегім 
ана» жыры Қазақстан Республи-
касы Мәдениет министрлігі Тіл 
комитетінің тапсырмасы бойын-
ша «Қазақстан Республикасында 
Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011 – 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы» 
аясында «Халық жыры» кітабына 
енді. Өлеңдері республикалық, 
облыстық басылымдарға жария-
ланып тұрады. С.Бәйішев атындағы 
Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми 
кітапхананың қызметкері. 

Күзім — менің үйленген кез,
Үйдің қамын ойлайтын.
Бір әйелге үйренген кез,
Уақыт жоқ тойлайтын.

Ал қысым ше, қатулы екен,
Не десе де к�неміз.
Ақ бас шалың ашулы екен, 
Уақытында к�реміз.

ЖАРЫМА

«Осылайша үнемі жүремісің,
Сен жалғыз емессің ғой, білемісің?» 
деп бір күні масайрап отырған ем, 
Жайып салды жолдасым ренішін.

«Ылғи ғана қыздарға �леңдерің,
Үйде жүрген мен ешбір еленбедім.
Ертай ақын арнайды Күләйына, 
/лде одан бар ма еді т�мен жерім?!»

Бүкпе сырын ақтарды, жасырмады,
«Сүйген жарын ұмытқан қасындағы

Түсіну де қиын ғой ақын жанын» 
деп қояды сабырмен, ашынбады.

Ақ Шынарым, қалаймын білгеніңді,
Еске алшы балауса күндеріңді.
Сезбейсің бе, сүйіктім, ғашықтарды 
Табыстырып �леңмен жүргенімді.

ЖАСТЫҚ ШАҚ

Сонау бала кездеріміз есімде, 
Жүруші едік арман ойдың к�шінде.
Ұстаздардан жасырынып кешқұрым,
Барушы едік қыздарменен «вешірге».

Бәріміз де күннен-күнге гүлдедік,
Кешке қарай шығатынбыз түрленіп. 
Қырға шығып қайтатынбыз ән салып,
Ол кездері махаббатты білмедік.

Ауылды ойлап 
көз ілдім

ТЕАТР

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Халықаралық театр күніне орай Қазақстан 
Театрлары қауымдастығының ұйымдас-
тыруымен Абай атындағы Қазақ мем ле кеттік 

академиялық опера және балет театрында мерекелік 
кеш �тті. Салтанатты шараға әйгілі актер, КСРО 
Халық артисі Асанәлі /шімов, М./уезов атындағы 
академиялық театрдың к�ркемдік жетекшісі Есмұхан 
Обаев, Қазақстанның Еңбек сіңірген артисі Меруерт 
(текешова және Алматы қаласындағы оннан астам 
театрдың актерлері, студенттер мен �нерсүйер қауым 
қатысты. 

– Биылғы мерекеге еліміздің театр қауым дастығы 
қомақты табыстармен келді, – дейді Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ �нер академиясының ректоры, Қазақстан 
театрлары қауымдастығының вице-президенті Асхат 
Маемиров. – Қазір біздің театрларымыздың к�ркемдік 

деңгейі де, материалдық жағдайы да халықаралық 
аренаға шығуға жеткілікті. Мәселен, 2018 жылы 
М./уезов атындағы театры мен еліміздегі ең жас театр 
саналатын «Астана-мюзикл» Францияда �тетін әйгілі 
Авиньон дүниежүзілік фестиваліне қатысып келді. Бұл 
– біздің театр тарихындағы елеулі оқиға, �неріміздің 
дамуының дәлелі. 

Мерекелік кеш барысында ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының құттықтау 
хаты оқылды. Сондай-ақ Қазақстан Театрлары 
қауымдастығының президенті Асанәлі /шімовтің 
үш томдық таңдамалы жинағының тұсаукесер рәсімі 
жасалды. Атырау облысының /кімі Н.Ноғаевтың 
қолдауымен жарық к�рген жинақта әйгілі актер туралы 
мақалалар, сұхбаттар мен күнделіктер, инсценировкалар 
қамтылған. 

Еліміз бойынша биылғы жыл Жастар жылы деп 
жариялануына байланысты Халықаралық театр 
күніне орай бір топ жас актер Қазақстан Театрлары 
қауымдастығының президенті А./шімовтің аты-
нан Алғысхатпен марапатталды. Олардың арасында 
Б.Оспанов, Л.Темірхан, Н.Қуанышбайұлы, С.Скобина 
және басқа актерлер бар. Бұдан кейін мерекелік кеш 
Алматы театрлары әзірлеген концерттік бағдарламамен 
жалғасты. 

Бүг інде  дәстүр  сабақтастығына адал  және 
жаңашыл дыққа бейіл ұлттық театр �нері �су-�ркендеу 
үстінде. Қазақстан театрларының халқымыздың ұлы 
құндылықтарын ұлықтау жолындағы игілікті еңбегі 
жалғасын таба береді.

Дина ИМАМБАЕВА

Иә, тарихқа к�з жүгіртетін 
болсақ, университеттің іргетасы 
сонау 1934 жылдың 15 қаңтары 
күні қаланған екен. Содан бері оқу 
ор нының даңқы алыстарға кетті. 
Бүгінгі таңда ҚазҰУ-да білімгерлер 
бакалавриат-магистратура-док-
торантурада үздіксіз сапалы білім 
алуда. Білім беру жүйесі заман та-
лабына сай ұйымдастырылған. 
Халықаралық агенттіктер аккре-
дитациясынан �ткен оңтайлы оқу 
бағдарламаларымен, соған сәйкес 
тиісті  оқу-әдістемелік,  соңғы 
үлгідегі техникалық-материалдық 
құралдармен қамтамасыз етілген. 
Белгілі отандық және шетелдік 
ғалымдар білім берудің барлық 
деңгейлерінде қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде әлемнің озық 
үлгідегі инновациялық технология-
ларын қолдана отырып дәріс береді. 
Айта берсек, жетістіктер аз емес. 

Мәселен, жыл сайын ҚазҰУ-
д а  ш е т е л д і к  с т у д е н т т е р  с а н ы 
к�беюде және академиялық ұт-
қырлық негізінде қосдипломдық 
бағдарламалардың іске асыры-
лып жатқаны да к�ңіл қуантарлық 
жағдай. Биыл білім алушылардың 
саны жиырма бес мыңнан асты, 
оларға екі мыңнан астам оқытушы-
профессорлар, оның жүзден астамы 
– академиктер, дәріс беріп, ғылыми 
жұмыстарына жетекшілік жасайды. 
Қазіргі заманда университет тура-
лы білгісі келетін адамдар: «Оның 
материалдық-техникалық базасы 
қандай екен? Талапқа сай ма?» де-
гендей сауал қойып, қызығушылық 
білдіреді. Бұл әбден орынды. Сту-
денттер 14 оқу ғимаратында білім 
алып, 17 студенттік жатақханада 
т ұ р а д ы .  С о н ы м е н  қ а т а р 
(.А.Жолдасбеков атындағы Сту-
денттер сарайы, ғылыми кітапхана, 
Интернет орталығы, заманауи спорт 
кешені (жүзу бассейні, стадион, 
т.б.), «Керемет» атты студенттерге 
қызмет к�рсету орталығы, денсаулық 
диагностикасы бар емхана, Жас 
Ғалымдар Үйі, жоғары деңгейде 
арнайы жабдықтармен қамтылған 
әскери кафедра, теле-радио кешені 
және баспа-полиграфиялық кешені 
�з қызметтерін к�рсетуде. Спорттық-
сауықтыру лагері  Қырғызстан 
республикасының «Ыстық-К�л» де-
малыс орталығында орналасқан, жаз-
да демалуға барлық мүмкіншіліктер 
жасалған. Биыл заманауи жоба-
мен 1300 орындық жатақхана салу 
жос парлануда.  Демек, универ-
ситет басшылығы материалдық-
техникалық базаны нығайтуға 
әрдайым к�ңіл б�ліп келеді. 

Х а л ы қ а р а л ы қ  б а й л а н ы с  т а р 
ж�нінде айтатын болсақ, ҚазҰУ 
б ү г і н г і  т а ң д а  ә л е м н і ң  4 1 8  і р і 
университеттерімен оқу, білім-ғылым 
саласында белсенді ынтымақтастық 
орнатып отыр. Жыл сайын 600 
озық ғалымдар, қызметкерлер мен 
2000-нан астам білім алушылар 
халықаралық зерттеу жобалары-
на, біліктілігін арттыру мақсатында 
тағылымдамаларға қатысуда. Олар: 
АҚШ, Ұлыбритания, Франция, 
Италия, Жапония, Германия, Из-
раиль, Оңтүстік Корея, Пәкістан, 
Түркия, Қытай, Ресей, т.б. жетекші 
шетел мемлекеттерінің сертификат-
тарына, дипломдарына ие болуда. 
Докторанттарымызға әлемнің 46 
елінің белгілі ғалымдары жетекшілік 
етсе, былтырғы жылы 938 магистрант, 
192 докторант шетелдің жоғары оқу 
орындарында тәжірибеден �ткені 
де едәуір нәтижелі к�рсеткіш бо-
лып табылады. 2003 жылы ҚазҰУ 
Орталық Азия жоғары оқу орын-
д а р ы н ы ң  к � ш б а с ш ы с ы  б о л ы п 
Болонья қаласындағы Ұлы Хар-
тия шешімімен Университеттердің 
еуропалық білім кеңістігіне кірсе, 

Өнердің төл мерекесі

Көш басындағы 
оқу орны

2006 жылы сапалы білім берудегі 
жетістіктері үшін Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің алғашқы 
«Алтын сапа» сыйлығының лауреаты 
атанды.

2014 жылдан бастап еліміздің 
жоғары оқу орындары арасынан 
ұлттық рейтингте бірінші орынды 
иеленіп келеміз. Сондай-ақ, жоғары 
сатылы Еуроодақ сарапшыларының 
бағалауы бойынша, ҚазҰУ ғылыми-
технологиялық және инновациялық 
әлеуеті жағынан Қазақстан ЖОО-
лары арасында талассыз к�шбасшы 
болып табылды.

/лемдік білім кеңістігінде QS 
– «Top universities» (әлемнің үздік 
университеттері)  халықаралық 
рейтингтік агенттігі бар. Аталған 
агенттіктің ресми қорытындысы 
бойынша 2016 жылы ҚазҰУ әлемнің 
ең үздік 800 университеті ішінде 
236-орынды иеленсе, 2018 жылы 
220-орынға к�терілді. Қазіргі кез-
де Қазақстанның Ұлттық ашық 
білім беру платформасының іске 
қосылуы арқасында Университеттің 
онлайн курстары Қазақстандық 
және шетелдік оқу орындарының 
б іл імгерлері  тарапынан үлкен 
сұранысқа ие болуда. 

Бүгінде к�птеген мектеп түлектері 
ҚазҰУ-дың студенті атансақ деп 
армандайтыны белгілі. Осы ж�нінде 
бірер ақпарымызды айта кетсек, 
артық болмас. Биылғы оқу жылы 
ҚазҰУ талапкерлер таңдауының 
к � ш б а с ш ы л ы ғ ы н а  ш ы қ т ы ,  о н 
мыңнан астам талапкер оқуға түсті, 
мемлекеттік білім грантына 6600 
талапкер ие болып ҚазҰУ-дың 
студенті атанды. Біздің универси-
тет дайындап шығарған мамандар 
еліміздің әлеуметтік-саяси �міріне, 
ғылыми-интеллектуалды дамуы-
на, жалпы экономикасына зор үлес 
қосуда. ҚазҰУ түлектері мемлекеттік 
ұйымдар мен �ндіріс орындарында, 
ірі банктерде, әлемдік компания-
лар мен жоғары оқу орындарында, 
халықаралық ұйымдар мен шетелдер-
де, ғылыми-зерттеу институттарын-
да, бұқаралық ақпарат құралдарында 
жұмыс істейді. Олардың ішінде келесі 
ірі компанияларды атап к�рсетуге 
болады:  Microsof t  Kazakhstan, 
KPMG, «Самұрық-Қазына» әл-
ауқат қоры», «Қазақстан Ұлттық 
Б а н к і » ,  « Қ а з а т о м � н е р к ә с і п » 
ұлттық атом компаниясы, «Ұлттық 
ғарыш» агенттігі, «Парасат» ұлттық 
ғылыми-технологиялық холдингі, 
«Қазфосфат», «ҚазмұнайГаз» ұлттық 
компаниялары, «Еуразиялық банк» 
АҚ, «Ел Арна» ТРК және т.б.

Қорыта айтқанда, универси-
тетте жастардың сапалы кәсіби 
шеберлігінің дамуына, білімгерлердің 
ойлау қабілетін жетілдіріп олардың 
шығармашылық қасиеттерінің 
қалыптасуына, жеке қабілеттерін 
к�рсетуіне және интеллектуалдық 
әлеуетінің дамуына барлық жағдай 
жасалған.

Баршаңызға белгілі, биылғы жылды еліміздің Тұңғыш Президенті, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев «Жастар жылы» деп жариялады. Елдің жарқын келешегі – білімді 
жастардың қолында екені ақиқат. Ал білімді азамат болып, мемлекеттің дамуына 
үлес қосу үшін міндетті түрде қазіргі заманға сай маман ретінде қалыптасқаның жөн. 
Осындай сапалы да, білікті мамандарды даярлап келе жатқан Қазақстанның және 
Орталық Азия елдерінің жоғары оқу орындары арасында көш бастап тұрған оқу орны 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне биыл 85 жыл толып отыр. 

Наухан АСАНОВ,
 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің педагогика және білім 
беру менеджменті кафедрасының 
профессоры, «Ерен еңбегі үшін» 
медалінің иегері
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Әлем елдерінің 
назары ауды

Кәсіпке жол ашқан бағдарлама

Баспаналы болудың қуанышы

САЙРАМКЕЗДІҢ 
ЖАРҚЫН ЖЕҢІСІ

ТЕАТР – ҚОҒАМНЫҢ АЙНАСЫ
«Қазақстандағы энергия тиімділігін арттыру» жобасы аясында 
атқарылып жатқан жұмыс барысымен танысу үшін Дүниежүзілік 
банктің Қазақстандағы тұрақты 5кілі Ато Браун бастаған делега-
ция мүшелері облысымыздың бірқатар ауданында болды. Аталмыш 
жоба аясында Швейцария мемлекеті мен Щвейцария агенттігінің 
қаржысымен елімізде емхана, балабақша, мектеп сынды 44 жобаны 
жүзеге асыру бекітілген. Оның үшеуі Алматы облысына тиесілі.

Делегация мүшелері алдымен Іле ауданы, Байсерке ауылындағы 
«Ақбота» балабақшасына барып, ондағы 16 күн панелінен құралған 
гелиоколлектор жұмысымен танысты. Бұл жаңашылдық мекемені 
тегін ыстық сумен қамтуға мүмкіндік туғызды. Ғимаратқа сорғылар, 
есептегіштер, терморегуляцияланатын жылыту жүйесі мен авто-
матты жылу пункттері орнатылған. Одан б�лек, жарық беретін 
шамдар 200-ден астам жарықдиодты шамдарға ауыстырылды. Жоба 
іске асырылғаннан кейін шығын 35 пайызға т�мендеп, қаражатты 
үнемдеу сомасы 1 млн 349 639 теңгені құрады.

Келесі кезекте делегация Қапшағай қаласындағы №3 орта мектеп-
ке ат басын бұрды. Қаңтар айында жұмысы аяқталған мектеп ішіндегі 
шамның барлығы электр энергиясын үнемдейтін жарықдиодты лам-
палармен ауыстырылып, аулаға күн к�зінен қуат алатын 20 қондырғы 
орнатылған. Сондай-ақ, жерт�леге қойылған арнайы гелиоколлектор 
арқылы ғимарат толықтай ыстық сумен қамтамасыз етілді. Білім 
шаңырағының шатыры мен сыртқы керегелері суық �ткізбейтін 
құрылыс материалдарымен қапталған.

Қаратал ауданындағы Балпық ауылдық округіне қарасты 
Жаңаталап орта мектебі де «Қазақстандағы энергия тиімділігін арт-
тыру» жобасы аясында б�лінген 94 млн теңге қаржының есебімен 
күрделі ж�ндеуден �тіпті. Делегация �кілдері бас мердігер «Асанас-
Дар» ЖШС жүргізген нысанды аралады. Б�лінген қаражатқа мектеп 
шатыры тегістей ауыстырылып, 65 пластикалық терезе, 7 б�лме 
аралық есік, 402 қуат үнемдейтін жарық шамдары қойылған. Зама-
науи материалмен қапталған мектепте жыл сайын жылу мен электр 
энергиясынан 42 пайыз, яғни 8 млн теңгеге дейін қаржы үнемделеді 
деп күтілуде.

Осындай игілікке жеткізген жоба алдағы уақытта ауылдағы 
ағайынның талай қиындығын жеңілдететін болады.

Айдана СМАҒҰЛ

Жетісулықтардың Бикен Римова  
атындағы Талдықорған драма 
театрының майталман актерлеріне де-
ген пейілі б5лек, сезімі айрықша. Оны 
Халықаралық театр күні мерекесіне 
жиналған к5рерменнің к5птігінен тағы 
бір мәрте айқын аңғарғандай болдық. 
Саф 5нердің шырақшысындай сахна 
қаһармандары Халықаралық театр 
күнін жылдағы дәстүр бойынша ерекше 
атап 5тті. Алдымен театр алдында к5ш 
бастаған ағалар, орта буын актерлер, 
жастар болып қызыл кілемшемен жүріп 
5тсе, салтанатты шара ары қарай сахна-
да жалғасын тапты.

Игі шара басында театр тарихы 
жайлы арнайы түсірілген бейнефильм 
к�рсетілді. Одан кейін алғашқы болып об-
лыс әкімінің орынбасары Ақан /бдуәлиев 
с�з алды. Ол: «Театр – қоғамның ай-
насы. Бекзат �нер жалпыға ортақ. 
Сондықтан Халықаралық театр күні – тек 
сахнагерлердің емес, күллі �нерсүйер 
қауымның мерекесі. Баршаңызды осынау 
айтулы күнмен құттықтаймын!» дей келе, 
�нер қара шаңырағының репертуары жаңа 
қойылымдармен толыққанын, театрдың 
жаңа ғимаратының салтанатты ашылуы 
Орта Азия елдерінің VII халықаралық 
театр фестивалімен тұспа-тұс келгенін, 
аталмыш фестиваль дәстүрлі түрде 
Жетісу жерінде �тетіні үлкен жетістік 

Алматы облысында жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
кеңінен көңіл бөлініп келеді. Бұл бағытта көптеген шаралар атқарылып жатқаны 
аян. Бүгінгі таңда аймақта спортты серік етіп, жетістіктерге жетіп жүрген жандар да 
аз емес. Солардың бірі – Сайрамкез Ақмолда. Ол 16 жаста болса да, АҚШ-тың Лас-
Вегас қаласында ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында өткен әлем чемпио-
натында топ жарып, алтыннан алқа тақты. Ұлт абыройын асқақтатып тау көтерген 
толағаймен аз-кем дидарласудың сәті түсті.

Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық, 
мәдени-рухани бағыттағы даму көкжиегі жылдан 
жылға кеңейіп, толайым табыстармен, жарқын 
жетістіктермен көрініп келеді. Осы өңірде жүзеге 
асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалар 
нәтижелі орындалып, жұмыстардағы жүйелілік, сапа 
да көзге байқалатындай. Бұл орайда аймақтың тыныс-
тіршілігінен жан-жақты хабардар ететін материал-
дарды оқырман назарына ұсынуды жөн санадық. 

Табиғаты көркем Жетісу
жыл санап дамып келеді

екенін атап �тті. Сонымен қатар, об-
лыс әкімі Амандық Баталовтың ыстық 
сәлемін жеткізіп, �нер майталмандары-
на шығармашылық табыс тілейтіндігін 
айрықша жеткізді.

Ақ еділ ниеттен кейін Ақан Жылқы-
шыбайұлы марапаттау рәсімін �ткеріп, 
ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 
және облыс әкімінің Құрмет грамотасы 
мен Алғыс хатын, облыстық мәслихаттың 
және «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалының Алғыс хаттарын �нер май-
талмандарына тапсырды. Сонымен 

қатар, облыстық Мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасының ар-
найы дайындаған «Үміт», «К�рермендер 
к�зайымы», «Дарын», «Ең үздік сахна-
гер», «Ең үздік әйел бейнесі», «Ең үздік ер 
бейнесі», «Жыл актері» номинациялары 
да сахна саңлақтарына табыс етілді. Сонау 
жылдары облыс орталығы Алматыға ауы-
стырылып, Талдықорған қаласы қаңырап 
қалғандай болған аумалы-т�кпелі кезде 
театрға басшылық етіп, �нерді �шірмеуге 
тырысқан жанкешті актерлерімен бірге 
театрдың шырағын жаққан Сағындық 

Жұмәділ  мен соңғы үш-т�рт  жыл-
да директорлық қызметті абыроймен 
атқарып, қара шаңырақтың ұлы жолдағы 
жетістіктерін еселеуге күш-жігерін 
салған, ұжым жаңа ғимаратқа к�шкелі 
бері құрметті демалысқа шыққан Ғалия 
Темірбаеваға «Талдықорған қаласының 
Құрметті азаматы» атағы берілді. Оған 
қоса, туған топырағында еңбек етпесе де 
ел �нерінің к�шін �рге сүйреп, халық үшін 
тер т�гіп жүрген жерлестерінің ерен ерлігін 
ескерген шырайлы шығыс �ңіріндегі ел 
ағалары ҚР Жастар одағы сыйлығының ла-
уреаты Аян Қожбанова «Үржар ауданының 
Құрметті азаматы» атанды. Қарадаланың 
жұрты да қара баласының таланты мен 
қабілетіне, сара жолдағы жемісті еңбегіне 
сай Ерлік Қалибекке «Ұйғыр ауданының 
Құрметті азаматы» атағын берді.

Марапаттау сәтінен кейін театрдың 
анасы атанған Қазақстанның халық артисі 
Алмахан Кенжебекова мен «Құрмет» 
орденінің иегері Серік Нұрхалық с�з алып, 
ақ лебіздерін білдірді. Олар �нерге деген 
қамқорлығы мол облыс басшылығына 
алғыстарын жеткізіп, театр майталман-
дары мен к�рермендерді мерекемен 
құттықтады.

Шырайлы кештің соңы Сүйінбай 
атын дағы облыстық филармония �нерпаз-
дарының мерекелік концертіне ұласты.

Арда БИ

– Сайрамкез, жарқын жеңісіңмен тағы 
да шын жүректен құттықтаймыз. @ңгіменің 
ауанын туып-5скен жеріңнен бастасақ.

– Рахмет. Мен 2002 жылы Ақсу ау-
даны, Матай ауылында тудым. Бірақ 
балалық шағым Талдықорғанда �тті. От-
басында үшеуміз. Екі әпкем бар. Мен үйдің 
кенжесімін. Бүгінде Талдықорғандағы 
спорт интернатында оқимын. 

– Ауыр атлетикаға қалай және қай жылы 
келдің? 

– Спортқа алғаш 2014 жылы 7-сынып 
оқып жүргенде келдім. /кем «күреске 
қатысасың» деп спорт мектебіне әкелді. 
Бірақ бапкерлер: «Мұнда орын жоқ. Екі 
жетідей ауыр атлетикада жүре тұр. Со-
дан кейін күреске ауыстырамыз» деді. 
С�йтіп жаттығуды зілтемір к�теруден 
бастап кеттім. Оның әліппесін Юрий 
Петровичтен үйрендім. Ол маған үнемі 
жаттығуды қалай жасау керектігін үйретіп, 
жігер берді. Ауыр атлетикаға қызыққаным 
соншалық, жаттығудан қалмай, барым-
ды салып дайындалдым. Уақыт �ткен 
сайын  бұл спорт мені баурап алды. Екі-
үш апта �ткеннен кейін бапкерім күреске 
емес, зілтемір к�теруге икемі бар деп 
жібермеді, мен де қуана-қуана қалдым. 
Қазіргі бапкерім – Михаил Игоревич. Та-
рыдай болып кірген ауылдың қара баласы-
на ауыр атлетиканың қыр-сырын үйретіп, 
таудай қылып шығарған бапкерлерімнің 
арқасында биік белестерді бағындырып 
келемін. Алға қойған мақсатымыз айқын. 

– Қандай нәтижелерге қол жеткіздің?

Rңірде «Бизнестің жол кар-
тасы – 2020» бағдарламасын 
ұтымды пайдаланып, ша-
руасын д5ңгелетіп отырған 
кәсіпкерлер аз емес. Солардың 
бірі – «Qamqor» жауап кершілігі 
шектеулі серіктестігі. 

Қазіргі кезде 14 адамды жұ мыс-
пен қамтып отырған мекеме ал-
ғашында тігін шеберханасы ретінде 
ашылған. Людмила Цой басшылық 
жасайтын цех 1964 жылдан бері 
жұмыс істейді. Бүгінде ол кәсібін 
балаларына тапсырған. 

Отбасылық бизнесті қолдарына 
алған Наталья мен Николай Ким 
ескі ғима ратты қайта ж�ндеуден 
�ткізу қажет болғандықтан «Биз-
нес тің жол картасы – 2020» бағдар-
ламасы арқылы 7 млн. 100 мың 
теңге несие рәсімдеген. Қаржыға 
нысанды жаңартып, тігін маши-
наларын алды. «Бастау» жобасы 
шеңберінде берілген 3 млн. 300 мың 
теңгеге оқу формасын тігуге қа жетті 
мата, ине-жіп секілді құрал-жаб-
дықтарға қол жеткізген. 

Тігін шеберханасындағы 6 ісмер 
киім-кешек, жастық, жастық қап, 
к�рпе, к�рпе қап сияқты заттарға 
тапсырыс қабылдайды.

– Семейде модельер-құрас-

тырушы мамандығы бойынша 
білім алдым. Жолдамамен осы тігін 
шеберханасына жұмысқа орнала-
стым. Тапсырыс беруші жұмысыма 
оң бағасын бергенде күш алғандай 
боламын. (з ісінің шеберлерінен 
үйренерім әлі к�п, – дейді жас ма-
ман /лия Құмарбекова. Тәжірибелі 
ісмер Лариса Цой болса 17 жасы-
нан бастап тігіншілікті меңгеріпті. 
Мекемеде қызмет атқарғанына 38 
жылдан асты. Айтуынша, ісмерлік 
қанында бар. (йткені, нағашысы 
жағынан барлығы – шебер. Ол: 
«Барлығының бойында ісмерлікке 
деген талпыныс пен талант бола 
бермейді. Мыңның ішінде біреуі 
ғана �з ісінің шебері болып шығуы 
мүмкін. Жастар жаңаны үйренуден 
қашпауы қажет. Мамандықты да, 
�зіңді де құрметтесең ұтасың» деп 
жастарға ақыл-кеңесін жеткізді. 

Ағалы-қарындас кәсіптерін 
кеңейту үшін �з қаражаттарына 
«Qamqor food» фаст фуд �німдерін 
даярлайтын дәмхана ашқан. 

– К�біне дәмханаға оқушылар 
келеді. Пицца, донер, наггетс, 
клаб сендвич сынды тез даярлана-
тын тағамдарға тапсырыс береді. 
Күніне 100-ге жуық тапсырыс 
қабылдаймыз. Қарамағымдағы 5 
аспаз барлығына үлгеруде. Теле-

фон арқылы түскен тапсырысты 
да уақытылы жеткізіп отырамыз, – 
дейді бас аспаз Александра Цихола. 

Кәсіпкерлер 2017 жылы мейрам-
хана ашуға 21 млн теңге несие алған. 
Бұл ж�нінде Наталья Витальевна: 

– «Бизнестің жол картасы – 
2020» бағдарламасы аясында мей-
рамхана ашуға мүмкіндік туды. 
2018 жылы құрылысы аяқталды. 
Тұр ғындар шағын мерекелерін бізде 
атап �туде. Одан б�лек, «Qamqor 
voice» караоке-кафе қызмет жасай-
ды деді. 

С � з  с о ң ы н д а :  « Б а с т а ғ а л ы 
отырған кәсібің сүйікті ісің бо-
луы қажет. Сүйген істің сүйініші 
к�п болады. Пәленше мейрамха-
на ашты екен деп қаржыны �зің 
тетігін білмейтін іске салуға бол-
майды. Қазіргі таңда жастар сан 
түрлі салада қызмет атқарып, ел 
дамуына атсалысып жүр. Оларға 
мемлекет тарапынан да қолдау к�п. 
Сондықтан, бәрін зерттеп, анықтап 
барып іске кіріскен ж�н» деп кәсіп 
ашып, нәпақасын табамын де-
ген жастарға кеңес беріп, ойымен 
б�лісті. 

Е. АРМАНҚЫЗЫ

Алматы облысында 56 отбасы 
к5птен күткен баспаналарына 
ие болды. Қоныс иелерін об-
лыс әкімі Амандық Баталов 
құттықтап, жаңа пәтер кілттерін 
табыстады. 

К�пқабатты үй қаланың жаңа 
8-ші шағын ауданында ор наласқан. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Алматы 
облысы бойынша Департаментінің 
49 қызметкері жаңа пәтер кілтінің 
иесі атанды. Ал қалғаны «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» арқылы 
баспаналы болды. 

Пәтер иелерінің қуанышымен 
б�ліскен Амандық Баталов: 

– Облыс орталығы жыл сайын 
�сіп, к�ркеюде. 56 отбасы Наурыз 

мерекесін жаңа баспанада қарсы 
алады. Жақын арада саябақ және 
сквер салуды жоспарлаудамыз. Ал, 
сәуір айында футбол алаңының 
құрылысы аяқталады, – деді.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Алматы облысы бойынша Депар-

таментінің қызметкері Гүлнұр Ора-
зымбетова к�пбалалы ана ретінде 
баспаналы болғандар қатарында. 
Оның айтуынша, бұл күнді ол т�рт 
жылдан аса уақыт күткен.

– Бүгін менің ең үлкен арманым 
орындалды. Облыс басшылығына 
және бізді  қолдап келгендер-
ге рақмет. Балалар да риза. Үш 
б�лмелі кең үйде Ұлыстың Ұлы 
күнін қарсы алудамыз. Біз үшін бұл 
– қос қуаныш, – дейді ол. Тұрғын 
үйдегі бір б�лмелі пәтердің аумағы 
49 шаршы метрді құраса, т�рт 
б�лмелілері 100 шаршы метрден 
асады. Құрылыстың бас мердігері – 
«СурМАК» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі.

Еңлік САҒЫНДЫҚ

– Жас�спірімдер арасында ҚР-ның бес 
дүркін чемпионы атандым. Атап айтсақ, 
2015 жылы Қостанай қаласында �ткен ҚР 
чемпионатында 35 келі салмақ дәрежесінде 
қоссайыс қорытындысы бойынша 113 келі 
жинап, алтыннан алқа тақтым. Бұл менің 
ел біріншілігіндегі алғашқы жеңісім еді. 
Араға жыл салып тағы да Қостанайда �ткен 
ҚР-ның чемпионатында 50 келі салмақ 
дәрежесінде қоссайыс қорытындысы 
бойынша 164 келі жинап, топ жардым. 
Сол жылы Шымкентте ҚР-ның жеке 
командалық чемпионатында 50 келі 
салмақта 177 келі зілтемірді бағындырып, 
жеңімпаз атандым. Келесі жылы Атырауда 
�ткен еліміздің жеке командалық чем-
пионатында 56 келі салмақ дәрежесінде 
210 келі зілтемірді к�терсем, былтыр 
Қызылордадағы ел біріншілігінде дәл осы 
салмақта 225 келі зілтемірді еңсеріп, чем-
пион болдым.

–  @ л е м  б і р і н ш і л і г і н е  т о қ т а л с а қ . 
Жарыстан  алған әсерің қандай?

 – Алдымен бізге қолдау к�рсеткен 
жанкүйерлерге алғыс айтқым келеді. Жа-
рыс жоғары деңгейде �тті. Ауыр атлет-
тер тыңғылықты дайындалып келген, 
бәрінің мақсаты – чемпион атану. /лем 
біріншілігіне бізді  ауыр атлетикадан 
жас�спірімдер құрамасының бапкері Бақыт 
Ахметов бастап барды. Шыны керек, мен 
бұл жарыста жеңімпаз болам деп ойлама-
дым. Осының алдында Таиландта �ткен 
дүбірлі додада медальсіз қайтқан едім. 
Сондықтан байрақты бәсекеде жеңістің 

желкенін к�теру үшін барымды салдым. 
Басты қарсыласым Түркия мен Вьетнам 
спортшысы болды. Зілтемір к�теруге шығар 
алдында бапкерім рухтандырып, маған 
сенетінін айтты. Осы қолдаудың арқасында 
жеңіске жеттім. Жұлқа к�теруде – 145, 
серпе к�теруде 112 келі зілтемірді еңсеріп, 
қоссайыс қорытындысы бойынша тұғырдың 
бірінші сатысынан к�ріндім. Ал жеке 
бағдарлама бойынша екі күміс медаль олжа-
ладым. Бақ пен баптың сыналған шағында 
намысты қолдан бермей, әлемнің небір 
айтулы таланттарымен тартысқа түсіп, топ 
жару – мен үшін үлкен қуаныш. 

– Жалпы жас5спірімдер арасында ауыр 
атлетика қай мемлекеттерде қатты дамыған? 
Бұл спортта біздің деңгейіміз қандай? 

– Ауыр атлетика Қытай мен Ресей 
елінде қатты дамыған. Біздің басты қар-
сыластарымыз десек болады. Аталмыш 
спорт түрінен еліміздің толағайлары да 
алдына жан салмайды. Мәселен, жас�с-
пірімдер арасындағы ел біріншілігінде 
бес спортшымыз да алтыннан алқа тақты. 
Сондықтан ауыр атлетикадан әлі талай 
чемпиондар шығарына сенімім мол. 

– Алдағы мақсатың қандай? 
– Бұйырса, қазан айында Азия чемпион-

аты �теді. Соған дайындық үстіндемін. 
Алдағы мақсатым – ересектер құрамасына 
�тіп, Байрақты бәсекеде ел абыройын 
асқақтатып, олимпиада шыңын бағындыру.

Сұхбаттасқан 
Айдар ҚАЛИЕВ
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Бір ағашта қырық бұтақ, 
Қырық бұтақта қырық ұя, 
Қырық ұяда қырық жұмыртқа, 
Қырық жұмыртқада қырық балапан.

 (Бидайдың масағы)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

@зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Қырға қызғалдақ қаптады,
Қырға қызғалдақ қаптады! – 
деп Қырмызы қызғалдақты мақтады.

Қазіргі  медицина алкоголизмді 
психикалық ауруға жатқызып, оны 
емдеуге тырысады. Бірақ бұл ауруға 
кейбіреулер неліктен к5бірек, енді 
біреулер азырақ бейім келеді, ал тағы 
біреулері ішімдікті оншалық жек к5рмесе 
де 5мір бойы алкоголизмге салынбайды, 
басқалар болса бұл науқасқа оп-оңай 
беріліп кетеді? 

Міне, мұның сыры неде? Бұл әлі 
күнге дейін мәлім емес. Сол себепті 

де Техас университетіндегі медицина факультетінің 
фармокологі Кеннета Блумның зерттеулері ерекше на-
зар аударады. Алкоголь ауруы мида орналасқан домалақ 
бездің жұмыс ырғағының бұзылуына тікелей байланысты 
болса керек. Ол бездің салмағы небәрі 0,15 грамм ғана, 
әлі жете зерттеліп, мән-жайы толық белгілі болмаған без. 
Бұдан бұрын бұл без �зінің кішкенелігіне қарамастан, 
ағзаның жетілу кезеңінде маңызды роль атқарады деп 
жорамалданып келген еді. Алайда оның бұл сырқатпен 
байланысы бар екені ешкімнің ойына кіріп-шықпаған. 
Ал Блумның ол ж�нінде мұндай ойға қалай келгені де 
белгісіз. Тек бұл бездің к�зден кейін сырттағы жарық сәуле 
ж�нінде ағзаға хабар беретін бірден-бір мүше екені ғана 
мәлім болатын. Тегінде зерттеушінің жануарларға, кейде 
егеуқұйрықтарға жасаған тәжірибелері, бәлкім, осыған 
негізделген болса керек.

Бал арасы ең алдымен бал береді. 
Қағаз, тоқыма 5неркәсібіне қажетті 
балауыз да – осы бал арасы еңбегінің 
нәтижесі. Бал – к5п ауруға шипа. Сол 
сияқты араның шаққаны – ревматизм 
сияқты ауруларға таптырмайтын ем. 

Ол гүлдерді  тозаңдандырады, 
ондағы шаң-тозаңды тазалап кетеді, 
сондықтан да араны «қанатты агротех-
ник» дейді мамандар. 

Бал арасы – гүлге қонуға жаны 
құмар жәндік. 1 келі бал жинау үшін 19 миллион гүлдерге 
қон у ы керек. Гүл дердің нектарын ж инау үшін ара 
сағатына 6,5 шақырым жылдамдықпен ұшады. Осын-
дай жылдамдықпен ұшқан бал арасы күніне 7 мың гүлді 
тозаңдандырады. Омарта таяу орналасқан жеміс бағы 
мен мәдени �сімдіктердің жоғары �нім беретін себебі де 
осыған байланысты. Мәселен, омартаның қасынан 600 
метр арақашықтықта отырғызылған алма ағашынан 252 
келі �нім жиналған. Араның балында ағзаға пайдалы 60-
қа жуық зат болады. Олар: глюкоза, минералды тұздар, 
ферменттер, витаминдер, радиоактивті заттар, антибио-
тиктер және тағы да басқалар. Бал адамның ас қорытатын 
органдарының жұмысын қалыптастырады. Таңертең бір 
стақан суға бір ас қасық бал езіп ішкен жақсы. Балды сүт, 
жеміс тағамдарына қосып жеген �те пайдалы. Халық ме-
дицинасында балды сүтке, не майға қосып, �кпе ауруына 
ішкізеді. 

Алматыдағы Баум тоғайында дәстүрлі К5ктемгі 
халықаралық жүгіру жарысы 5тті. К5ктемгі жүгіру 
жарысына Қазақстанның к5птеген 5ңірлерімен қоса, 
Ресей, Қырғызстан, Rзбекстан, Түркия, Ұлыбритания 
мемлекеттерінен барлығы 1 200-ден астам кәсіпқой 
және әуесқой спортшылар қатысқан доданы «Бірінші 
болу – батылдық» корпоративтік қоры, «World Class 
Almaty» фитнес-клубы мен Академик Шахмардан 
Есенов  атындағы ғылыми-білім беру қоры, Алматы 
әкімдігі, Kaspi.kz ұйымдастырды. 

С�реге  бірінші  болып 3  шақырым балалар 
қашықтығына (10-14 жас) қатысушылар шықты. Ұлдар 
арасында – Доминик Боловинцев, ал қыздар арасында 
– Рима Гранкина мәреге бірінші болып жетті. 

– К�ктемгі жүгіру жарысы спортпен барлық жастағы 
адамдар айналыса алатынын дәлелді. К�пшілік үшін 
жүгіру – жай ғана спорт емес, �мір философиясы. 
Қаланың Баум тоғайы, Тұңғыш Президент Саябағы 
тәрізді орындары – жүгіру және үлкен с�релерге дайын-

далу үшін жағымды алаңдар, – дейді «Бірінші болу- 
батылдық» корпоративтік қорының атқарушы директо-
ры Салтанат Қазыбаева. 

К�ктемгі жүгіру жарысының ең жүйрік қатысу-
шылары, яғни ерлер мен әйелдер арасындағы жеңімпаз 
үштік 1-ші орын үшін – 50 000 теңге, екінші орын 
үшін – 30 000 теңге, үшінші орын үшін 20 000 теңге 
ақшалай сыйлықтар алды. 13 шақырым қашықтыққа 
қатысушылар арасында ерлер арасынан Михаил Кра-
силов 41 минут 6 секундта, ал әйелдер арасынан Бішкек 
қаласынан келген Юлия Фернас 52 минут 1 секундта ең 
үздік нәтиже к�рсетті. 

– Маусымдық жарыстар – үлкен с�реге дайындалуға 
тамаша мүмкіндік. Биыл мен 21 шақырым қашықтықтағы 
жартылай марафонға үшінші мәрте қатысамын. Менен 
спортсыз да табысқа жетуге бола ма деп сұрайтындарға 
мен қарсы сұрақ қоямын. Сізге арақашықтығы 1000 
шақырым болатын А нүктесінен Б нүктесіне қауіпсіз 
әрі тез жету қажет делік. Сіз қандай к�лік таңдайсыз? 
Шағын литражды қалалық автобусты ма немесе қуатты 

жол талғамайтын к�лікті ме? Ең жиі айтылатын жауап: 
жол талғамайтын к�лік. (мірде де солай: �з ағзаңның 
ерекшеліктерін білмесең, оған қандай «отын» қажет 
екенін білмесең, �з «моторыңның» сипаттамаларын 
сыннан �ткізбесең, сен қандай жылдамдықпен және 
қаншалықты ұзақ жол жүре алатыныңды білмейсің. 
Спорт қуат береді, мақсат қойып, оған жетуге үйретеді. 
Бұл бізді шынықтырып, күшті ете түседі, – дейді «Алма-
ты марафонының» бренд-амбассадоры, атлет, табысқа 
жету коучы және жаттықтырушысы Асқар Аманбаев. 

К�ктемгі жүгіру жарысы – алдағы уақытта �тетін 
ең ірі спорттық шара «Алматы марафоны – 2019» 
жарысына  қатысуға арналған соңғы дайындалу сатысы 
болып табылады. 

«Алматы марафонына» дайындалуға қатысқысы 
келетіндер апта сайын әр сенбіде сағат 10:00-де 
Тұңғыш Президент Саябағында (Алматы) �тетін ашық 
жаттығуларға қатыса алады. 

Нұрлан ҚҰМАР

Мен туған ауылға жер шары жаралғалы 
бері автобус қатынамайды. Автобус 
бармайтын мекенде, әрине, тек 
қана қазақтар тұрады. /, айтпақшы, 
Иван деген бір орыс болған 
екен, �лерінің алдын-
да «Мені кәпірлердің 
арасына к�мбеңдер, 
қазақтардың қасына 
қойыңдар» депті  �кініші 
мен �тінішін жасыра алмай. Ауыл адамдары 
не істерін білмей дағдарып, «Қой, Иван да 
�зіміздің ауылдікі, ол да адамның баласы ғой. 
Аманатқа қиянат жүрмейді» деп, айтқанын екі 
етпей жерлепті.

Бала кезімізде – елуінші жылдардың 
алғашқы жылдары ғой, ауылда электр, 
радио жоқ. Қант, кәмпитті к�рмек түгіл 
атын естімеген кезім. Бір күні «Чапаевтан» 
нағашым Бақыт келе қалды апасымен. Маған 
бармақтай қоңыр бірдеңені берді. Арнайы кел-
ген соң, әкелген сыйлығы болуы керек. Маған 
қарағанда, к�ргені к�п. Мен – бес жаста-
мын, ол – анау деген алты жаста. Сондықтан 
�зімнен г�рі оған к�бірек сенемін.

– Бұл не? – дедім қолымдағы қоп-қоңырды 
ары-бері айналдырып, аударып-т�ңкеріп.

– Шійкәләт! – деді Бақыт.
Ондай с�зді �мірі естімеген мен түсінің-

кіремедім:
– Ол не?
– Кәдімгі кәмпит қой. Жеп к�р...
«Кәдімгісін» түсінсем де, кәмпитін ұға 

алмай, барлау жасаңқырап тілімді абайлап, 
ақырын тигіздім. Сүт пен тарыдан басқа 
тәт тіні татып к�рмеген ғазиз басым оның 
не екенін қайдан білсін. Барлаушы тілім де 
еш теңе «айта» алмай, амалсыздан басымды 
шайқадым:

– Мынау дәрі. Жемеймін.
Бақыт күліп, алдымен �зі шайнап-шайнап, 

аузын ашып к�рсетті:
– Міне, сенбесең қара, осылай жейді.
«Шійкәләт» деген «дәрімен» алғаш осылай 

танысып едім.

Келер жылы колхоз орталығындағы жалғыз 
мектепке баруға алыс деп әкем «Елтайға» 
к�шуді ұйғарды. (йткені біз тұратын «Ленин» 
бір кезде жеке колхоз болғанымен, кейін «Ок-
тябрь» колхозының бір б�лімшесіне айналған. 
Орталықтан жеті-сегіз шақырымда.

«Октябрьдің» құрамына кірген «Елтай» мен 
«Молотов» колхоздары – Ақсай �зенінің бірі 
– күншығыс, екіншісі – күнбатыс жағында. 
/кем «Елтайда» саман кірпіштен үш б�лмелі 
қоржын там салдырып, соған к�шіп келдік. 
1919 жылы ашылған Ленин атындағы орта 
мектеп осы ауылда. Интернаты да бар. 

Бірақ мұнда да к�пке дейін электр болмады. 
/йтсе де мен сияқты алты жастағы кішкентай 
адам таң қалатын жаңалықтар бар екен. Ең 
біріншісі – тұңғыш рет орысты к�ргенім. 1916 
жылғы Қарқара қырғынынан әупіріммен әзер 
аман қалған әжем қыңқылдасам, «орыс келе 
жатыр» деп қорқытатын. «Елтайға» келгенде, 
менен бір жас үлкен ш�бере әпкем Зақан – 
Зағира к�шенің арғы бетінде тұратын бір-екі 
баланы к�рсетті: 

– Аналар – орыстардың балалары. Сен 
орысша білесің бе? – деді.

«К�рмеген», «қорқатын» нәрсемді мен 
қайдан білейін, басымды шайқадым. Зақан 
қолымнан ұстап алды да, «бері кел, оларды 
мазақтаймыз» деп, оларға тілін шығарып, 
сайқымазақтана бастады. Ешкімді мазақтап 
к�рмеген, �зімен �зі, тып-тыныш жүрген, 
тәртіпті «Лениннің» баласымын ғой, әпкемнің 

Бүкіл дүниежүзілік ауа райының 
жоба сын бірталай елдердің сарапшы-
ғалым дары жасады. Оларды бұл үшін 
Бүкіл дүние жүзілік метеорологиялық 
ұйымның Хатшылығы арнайы шақырған 
болатын. 

Жақсы ұйымдастырылған және 
тех никалық жағынан жеткілікті жарақ тандырылған 
ұлттық метеорологиялық қызметтері бар елдердің – 
КСРО-ның, АҚШ-тың, Ұлыбританияның, Францияның 
және басқа да мемлекеттердің ғалымдары программа-
ны жасауға белсене атсалысты. Бұл жобаны жасауға 
мұрындық болған совет ғалымы академик В.А.Бугаев 
пен америка ғалымы доктор Г.Векслер еді, олар бұл 
ұсынысты 1963 жылы ВМО-ның IV Конгресінде айтты. 
Конгресс ұсынысты қабылдады, одан соң Ұйымның Се-
кретариатында жобаны әзірлеу ж�нінде күллі жұмысты 
үйлестіріп отыратын арнаулы б�лім құрылды. Жобаның 
негізгі қағидалары 1967 жылы Женевада �ткен V Бүкіл 
дүниежүзілік конгресте қаралып, мақұлданды. 
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ойынан шыға қоймасам керек, арқамнан 
шапалақпен салып қалды:

–Немене түк білмейсің. Біздің ауылға 
неменеге келдіңдер �здерің? Тіліңді олай 
емес, былай шығар. Ой, олай емес. Немене, 
бұзаусың ба, салақтатпа. Олай бір, бұлай бір. 
«Нә-нә-нә» де.

– «Нә-нә-нә» деген не? – дедім мен 
таңданып.

– (й, кеңкелес, «Нә-нә-нә» деген – нә-
нә-нә! Кетші ары, сенімен ойнамаймын. (зің 
ойна! – /пкем бұлқан-талқан болып кетіп 
қалды.

Қасымда ешкім қалмаған соң, қарағаштар-
дың арасынан жасырынып, «орыс» деген шы-
нымен орыс па, әлде адам ба деп қарай баста-
дым сығалап. (зім сияқты екі бала ойнап жүр. 
Бірақ с�здерін адам түсінбейді. Үйден шыққан 
шешемнен сұрадым:

– Зақан айтады «ана балаларды орыс» деп. 
Орысқа ұқсамайды ғой.

Шешем мән берген жоқ:
– Орыс емегенде кім? Бар, солармен ойна, 

– деді де, үйге кіріп кетті.
/лі сығалап тұрмын. Олар мені елейтін түрі 

жоқ, �здерімен �здері ойнап жүр. Жүгіреді-
секіреді, күледі, ұлпа топырақты жалаңаяқ 
шаңдатып кешеді. Кәдімгі адамның әп-әйбат 
баласы сияқты. Бірақ с�здері баланыкі сияқты 
емес, басқаша. Шаштары қорқынышты – сап-
сары. (здері әппақ. Бала сияқты с�йлесе, мен 
түсінер едім. Ол кезде қазақ тілінен басқа да тіл 
болатынын қайдан білейін...

/лгі екі бала – мен қатарлысы Витька, 
үлкендеуі Сашка екенін кейін білдім. Асық, 
ләңгі ойнап, күресетін, жарысатын дос болдық.

К�шіп келген күннің ертеңіне шешем 
екеуміз к�шенің арғы бетінде тұратын Бошбол 
апаның (шын аты /семжан екенін арада алпыс 
жылдан аса уақыт �ткен соң, немересі Асқардан 
білдім) үйіне бардық. Күн ашық, сағат т�рт-
бестің шамасы болуы керек. Анық есімде 
жоқ. Екеуі әңгімелескенде, қасында қалқиып 
тұрудан жалығып кеттім. Бір уақытта әлдекім 
с�йлеп қоя берді. Жан-жағыма қараймын, 
ешкім к�рінбейді. Тоқал тамның т�бесіне 
қарадым – ешкім жоқ. Оның үстіне дауыс 
үй жақтан шығады. Ол кім, неге тығылады? 
Білмеймін. К�ргім келді. К�рінбейтін кісіні 

іздеп, үйді айнала зыр жүгірдім. Ұстатпайды. 
Ұстатпайтыны – к�рінбейді.

– Үйді айналып жүгірме, – деді шешем.
– Біреу с�йлеп тұр. Соны таба алмай 

жүрмін, – дедім.
– Е-е, рәдій� ғой, – деді Бошбол апа жы-

миып.
Түсіне алмадым: «Рәдій�» деген не: кісі ме, 

мал ма, зат па?
Сол екі арада дауыс тоқтап қалды, тым-

тырыс. Кенет қайта с�йлеп қоя берді. Үйдің 
ішінде екені анық. Адамның дауысы екені де 
с�зсіз.

Үйге жүрексіне кірдім. Үш б�лмелі қоржын 
тамның ортаңғы б�лмесі. Мен кіре бергенде-
ақ дауыс сап тиылған. Құлаққа ұрған танадай 
тыныштық. Жаңа ғана сол жақтағы б�лмеден 
естіліп еді. Қайда кетті?

 Жалаң қабат терезе жабық. Есіктен мен 
кірдім. Біреудің шыққанын к�ргем жоқ. 
Еңкейіп қарадым – т�сектің астында ешкім 
жоқ. Бұрыштағы сандықтың үстінде де, жан-
жағында да... Т�рге жайылған үлкен текеметтің 
астына құмырсқадан басқа ешкім де, ештеңе де 
сыймаса керек.

Бір уақытта әлдекім самбырлап қоя берген-
де, дір ете қалдым. Жаңа ғана сыртта жүргенде, 
«үйде біреу бар шығар, ол кісінің аты «Рәдій�» 
ғой деп емексіген едім. Ол аға жоқ. Сонда кім 
с�йлеуі мүмкін.

/рине, Сол!
Содан басқа ешкім емес.
Сол, сол! Шайтанның нағыз �зі!
Қазақша үйреніп алған Шайтан. /не, ер-

кек шайтан б�геліп еді, әйел шайтан қазақша 
сыпылдатып, с�йлеп кетті. Қашып шығуға 
дәтім бармай, арбалып тұрып қалдым. Шай-
тандар мені баласынып тұрса керек, с�зді 
қойып, ән салуға кірісті. Қазақша шырқайды-
ақ. У-шу. Менен жасқану былай тұрсын, 
қымсынуды да білмейді. Керісінше, олардан 
мен қаймығамын.

 Жан-жағыма қарауға жүрексініп, бусанып 
тұрмын. «Апа-а!» деп айқғайлайын десем, дау-
сым шықпайды. Шайтандар енді тіпті құтырып 
кетті. Бар даусымен айғайлап, әндетіп жатыр, 
сырттағылар неге білмейді? Неге жүгіріп келіп, 
мені дереу құтқарып алмайды? Солардан 
үміттеніп, тырп ете алмай қалшиған мүшкіл 
халімді к�рген шайтандар, әрине, масайрап 
ән сала береді. Домбыраны қандай керемет 
тартады! Апам айтушы еді, шайтандар адамды 
алдымен қызықтырады деп. Мыналардың бәрі 
терезенің алдына үймелеп алып, мені алдап-

арбауға кіріскен. Ең сұмдығы – �здерін адам 
таба алмайтындай жасырынған..

Бір уақытта тегештер ме, леген-шы-
лапшындар ма, қасықтар ма, бірдеңелер 
саңғырлап-даңғырлап кетті. Бір қызығы бұл 

шайтандар, апам айтқандай, ешкі сияқты 
маңырамайды, құйрықтары шолтаңдап, 

а р ы - б е р і  ж ү р м е й д і ,  қ а н ш а 
қарасаң да, к�зге к�рінбейді. 

Ауа сияқты. Ауызы жоқ 
болса да, біздің ауылдағы 
а т а - а ғ а л а р ы м ы з д а н , 

әпке-шешелерімізден әнді 
әлдеқайда әдемі айтады. 

/нге қанша қызықсам да, 
буын-буынымды аралап кеткен қорқыныштан 
тараған діріл басылмай қойды. Осылай 
қалқиып тұра берсем, к�рінбейтін шайтандар 
мені ешкімге білдірмей, �здерімен бірге алып 
кететіні санама жеткен сәтте жандәрмен үйден 
атып шықтым.

– Апа, сіздің үйге шайтандар кіріп алып, 
�лең айтып жатыр, – дедім Бошбол апаға.

– Тек, қайдағы шайтан! Рәдій� дедім 
ғой, – Бошбол апа елең қылмай, әңгімесін 
жалғастыра берді.

«Е-е, Рәдій� деген кісі екен ғой. Оң жақтағы 
б�лмеде отырған шығар. Амандаспай кеттім» 
деп ұялып, қайта келдім. Ойыма орныға кеткен 
оң жақтағы б�лмеге кірдім. Ешкім жоқ.

– Ассалаумалійкүм, Рәдій� аға! – дедім 
айғайлап.

Кәрі кісілердің құлағы нашар естиді, 
қаттырақ с�йле деп, апам үйретіп қойған. Осы-
лай амандасқанымда, аталар мен әжелердің 
барлығы да еститін, маңдайымнан иіскейтін, 
қолымнан сүйетін. Ал мына Рәдій� ағай 
қолымнан сүймек түгіл, сәлемімді алмады. 
/лде әзілдеп, тығылып тұр ма? Рәдій� аға бол-
маса, дауыс �зінен �зі шыға бере ме, с�з �зінен 
�зі естіле бере ме? /рине, мүмкін емес. Аға 
қазір бір тасадан шыға келеді де: «Ү-үй, мынау 
кімнің баласы-ей!» деп келіп құшақтайды. Мен 
үндемей, қос қолымды бірдей ұсынамын.

(кінішке қарай, Рәдій� ағайым елең 
етпеді. Тығылған жерінен шықпай, с�йлей 
берді. Менімен жасырынбақ ойнағысы келе 
ме, к�рінбейді. Ары-бері іздеп шаршадым. 
Үш б�лмені түгел адақтап біткенімде, анық 
байқағаным – дауыс сол жақтағы б�лмеден, 
терезенің алдынан шығады.

Сыртқа шықтым.
– Кімге айғайлап жүрсің? – Бошбол апа 

таңдана жымиды.
–Рәдій� ағайға «ассалаумалійкүм» десем, 

амандаспайды, – дедім бұртиып. Олар күліп 
кеп жіберді.

– Рәдій� деген адам емес, терезенің алдын-
дағы кішкене жәшік, – деп түсіндірді Бошбол 
апа мейірлене күліп.

– Басқа жәшіктер неге солай с�йлемейді?!
– Е, бәрі рәдій� емес қой, – деп, Бошбол 

апа тағы күлді. Шешем екеуі с�йтіп мәз болып 
тұрғанда, мен үйге қайта бет алдым.

Алдымен шайтан болуға шақ қалған, содан 
кейін адам бола жаздаған, аға бола жаздаған, 
тымақтай ғана кішкене жәшікке таңдана ұза-
ақ қарадым. Саңқылдаған дауыстың кідіретін 
де, мүдіретін де түрі жоқ. Не ж�телмейді, не су 
ішпейді, не тамақ сұрамайды. Ешкім к�рмейді, 
не к�рінбейді. Бірақ �зімен �зі с�йлей береді. 
Кімге айтып жатқаны да белгісіз. Бұл не деген 
ғажап! Не деген сиқыр!

Бошбол апаның үйіне қайта-қайта жүгіріп 
келіп, «Рәдій�» ағайдың кәдімгі радио екенін 
алты жастағы «дардай» кезімде қалай ұққа ным-
ды, қаншалық масаттанғанымды ешкімге ай-
тып жеткізе алмай, әлі күнге шыдап келемін...

Бекен ЫБЫРАЙЫМ, 
сыншы
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