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Мәлік Ғабдуллин ректорлықтан ауысып, Әдебиет және өнер институты-
на фольклор бөлімін басқаруға кеткенін, орнына Серғали Толыбековтің 
келгенін өткен нөмірде айтқам. Бұл 1963 жылдың аяғы еді. 
Білеміз: осы институтты бітірген, алғашқы түлегінің бірі. Бұрын да екі 
рет ректор (ол кезде директор деп атайтын) болып кеткен. Біріншісі 
30-жылдардың соңы, алдыңғы ректор «халық жауы» атанып ұсталып 
кеткен кез. Содан 3-4 жыл істеп, басқа жұмысқа ауысқан. Екінші рет 
1947 жылдың басында келген. Мен институтқа түсуге келгенімде, 
тамыздың аяқ кезі болатын, сол кісінің қабылдауына барып, ары-
зыма «емтихансыз қабылдансын» деп қол қойдырып шыққам. Оқу 
бітіргенімше институтты сол кісі басқарды. 1951 жылдың басында 
ауысып кетті. Бүкіл студенттік өмірім, оқуым, қоғам жұмысына қатысым 
– бәрі сол кісінің тұсында өтті. 
1946 жылдан партия мүшесі едім – партия жиналыстарына 
қатысам, жиі көрем, тыңдаймын. Факультеттің комсомол, кәсіподақ 
ұйымдарын басқардым. Кейде осы ұйымдардың институттық жина-
лыстарына қатысады, сөйлейді. Оның үстіне бізге «Саяси экономия» 
пәнінен сабақ берді. 

(Жалғасы 11-бетте)

Лидерлік теориясының эволюциясына зер салсақ, мұның өте күрделі түсінік екеніне 
көз жеткіземіз. Дегенмен, біздің қоғамда лидердің сипатына қатысты көзқарас 
көбінесе біржақты, әсіресе тұлғалық қасиеттер тұрғысынан ғана бағаланып жүргенін 
байқаймыз. Қазіргі ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа қатысты айтылып жатқан 
сыни пікірлер бұл сөзімізге негіз бола алады. Ал көшбасшылық тақырыбын терең 
зерттеген, зерттеп жүрген ға лым дар лидерлік Жаратушы тарту ет кен тұлғалық 
қасиеттерден ғана тұр май   тынын, ол кәдімгі жанды процесс әрі кәсіби-өмірлік 
қабілеттер мен тәжірибелердің, әртүрлі тәуелсіз фак торлардың біртұтас көрінісі 
екенін үнемі алға тартады. Осы тұжырымның негізінде біз қал-қадірімізше лидерлік 
феноменін, көшбасшылық туралы қоғам дық түсініктер мен харизманың сыр тындағы 
лидерге тән ең негізгі әрі шешуші қабілеттерді, Қасым-Жомарт Тоқаев тұлғасының 
осы «Қа білеттер» моделіне қаншалықты сай келетінін зерделеп көрмекпіз. 

Лидерлік – 
те күрделі феномен, 
академиялық ортаның талқылауына са-
лыстырмалы түрде кеш түскенімен, терең 
зерттелген және зерттеліп келе жатқан 
тақырып. Оған дәлел, к
шбасшылық 
теориясының тарихына үңілген ғалым 
Рост 1900-1990 жылдар аралығында 
тұжырымдалған лидерліктің 200-ден 
астам ғылыми анықтамасын тапқан. Бұл 
– әлем, саясат 
згерген сайын лидердің 
де, соған орай лидерліктің де сипаты 

згеріп отыратынының белгісі. 

Алғашқы жылдары (1900-1930 жж. 
іші) ғалымдар «Тұлғалық лидерлік» 
түсінігін ғылыми айналымға енгізген. 
Кейін лидерді тек үстемдігі ғана да-
раламайтынын, ел тізгінін ұстаған 
азамат халықтың к
зқарасына, іс-
әре кетіне ықпал ете отырып, 
зі де 

згелердің пікіріне құлақ асып әрекет 
ететінін дәлелдеген. Уақыттың 
туімен 
лидерлік түсініктері де толыға түсіп, 

оның контингентті, транзакциялық, 
мәдени және транс фор мациялық 
сияқты бірнеше теориясы қалыптасқан. 
XX ғасырдың 50-60-жылдары Френч 
және Равен атты ғалымдар к
шбасшы 

згелерге ықпал еткенде дара тұлғалық 
күшінен б
лек позициялық әлеуетін де 
пайдаланатынын алға тартқан. Мұның 
мәнісі лидер ресми лауазымды тұлға 
болса, 
зіне тиесілі легитимді, 
згелерді 
марапаттау, жазалау (қыз метінен алу), 
ақ паратқа иелік ету күш тері арқылы 

зге лерге елеулі әсерін тигізеді дегенге 
саяды. 

Дегенмен, біздің қоғамда әлі күнге 
дейін актуалды лидерлік түсінігін 
анықтау үшін ғылым алғаш тұжы рым-
даған «Тұлғалық лидерлік» теория-
сын айналып 
тіп кету орынсыз. Бұл 
теорияның негізгі тұжырымдарына зер 
салсақ, «мықты лидерлер бір-біріне 
ұқсайды, олардың ортақ қасиеттері бо-
лады, сонымен қатар адам к
шбасшы 
болып туылады, лидерді қолдан жа-
сау мүмкін емес» деген к
зқарасқа 
жолығамыз. Бірақ тынымсыз ғылыми 
зерттеулер бұл түсініктердің ескіргенін 
к
рсетіп отыр. Біріншіден, интуитив-
ті түрде атақты лидерлер қасиеттері 
жағынан бір-біріне 
те ұқсас болып 
к
рінгенімен, к
шбасшылық шын 
мәнісінде қайталанбайтын құбылыс 
екеніне ғылымның к
зі жеткен. 

(Жалғасы 3-бетте)

К�ШБАСШЫЛЫҚ – ПРОЦЕСС: 
ҚОҒАМДЫҚ ТҮСІНІК Ж�НЕ 
ТЕОРИЯЛАР ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Біздің қоғамда к
шбасшының тұлға-
сына деген дәстүрлі к
зқарас бар. К
ш-
басшылықты к
п жағдайда Тәңірден бері-
летін сый ретінде ғана қарас ты рып жа-
татынымыз сондықтан болса керек. Бірақ 
мұндай к
зқарас лидерлік тү сі нігінің 
аясын тым тарыл тып, адам ды белгілі бір 
мақсатқа тал пын  ды ратын талап, еңбек, 
ақыл, қайрат функцияларының маңызын 
к
 мескі ете түседі. Сол себепті ға лымдар 
к
ш бас шылықты санаулы топқа бұйыр-
ған несібе деп емес, нақты қабілет терді 
меңгерумен 
лше нетін үздіксіз қозға-
лыс тағы құбылыс деп қарастырады. 
Сон  дықтан лидерлікті үйренуге де, да-
мы  туға да, шыңдауға да болады деген ғы-
лыми тұжырым берік бекіген. Оған себеп 
қандай?

ЛИДЕРЛІК ТЕОРИЯСЫ 
ЖӘНЕ ТОҚАЕВ ТҰЛҒАСЫ

КӨШБАСШЫЛЫҚ ТЕК ХАРИЗМАМЕН ӨЛШЕНЕ МЕ?

ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ

ТУҒАН ЕЛ

ОЙТОЛҒАМ BASQOSÝ

ҚАСИЕТТІ ҚҰНДЫЛЫҚ
Кеше еліміз Мемлекеттік рәміздер 
күнін атап өтті. Рәміздер күні осы-
дан жиырма жеті жыл бұрын, яғни 
1992 жылы 4 маусымда бекітілді.
Мемлекеттік рәміздер – Көк байрақ, 
Елтаңба және Әнұран. Бұлар – 
еліміздің тәуелсіздігін, егемендігін 
айқындайтын нышандық белгілер.

ұмтылу. Тұлпар – ол асқақ арман, 
табанды талап, 
мірге құштарлық.

>нұранымыз да к
ңіл сүйсінер-
лік. Асқақтық, алдаспан-намыс  
ұшқыны менмұндалайды. Туған 
елге сүйіспеншілік, мақтаныш сезімі 
арғымақ аттай атойлап тұр. Бойға 
мұқалмас жігер мен қажымас қайрат 
дарытады.

Рәміздер – ұлтымыз үшін қастерлі 
құндылық. Оларға бейжай қарауға 

болмайды. Мәселен, Туымыз жел-
ден тозып, ескіріп тұрса немесе 
қисайып, құлауға шақ тұрса ол бізге 
сын. Мұндай жағдайда олқылық 
дереу түзетілуі тиіс. Елтаңбаны да  
ондай кейіптен сақтай білген ж
н. 
Қажетті жерінде әрі дұрыс орналасу-
ына баса к
ңіл б
лінуі керек.

К 
 б і м і з  > н ұ р а н н ы ң  с 
 з і н 
білмейміз.  Бұл 
кініш, әрине. 
 Айтулы жиналыс-жиындарда бар 

дауыспен  шырқаудың орнына, ләм 
деп ауыз ашпайтын жұртты к
ріп 
жүрміз. >сіресе бұл – ел намысын 
қорғап жүрген спортшыларымыз 
үшін кешірілмейтін жағдай. Қайта 
солар үлгі к
рсетсе, нұр үстіне нұр.

Кешегі  соғыста  неге  кеңес 
жауынгерлері фашизмнің ордасы 
– Рейхстагқа Ту тігуге ұмтылды. 
Себебі Ту – жеңістің, мықтылықтың, 
күштіліктің белгісі. 1945 жылы Жеңіс 

күніне арналған шеруде фашистердің 
туы Қызыл алаңда аяқтың астына та-
сталды. Ел үшін бұдан асқан масқара 
жоқ. Тудың қасиеті  осындай.

Мемлекеттігіміздің, елдігіміздің, 
халықтығымыздың жарқын белгісі, 
ар-намысымыздың к
рініс і  – 
Рәміздерімізді қастерлей білейік. 
К
к байрағымыз к
кте желбіреп, 
Елтаңбамыз ел еңсесін к
теріп, 
>нұранымыз әуелей берсін дейік.

Рәміздегі нақыштарда үлкен мән 
бар. Олар жайдан жай белгілене 
салынбаған. К
к байрағымызды 
алайық, түсі к
гілдір. Аспанның 
түсін аңғартады. Ашық аспан астын-
да бақытты 
мір сүрейік дегенді 
меңзегендей. К
ңіліміз әрдайым 
бұлтсыз аспандай жарқын, жайдары 
болса, кәнеки! Тудың нақ ортасында 
нұрын шашқан арайлы Күн, Күннің 
астында қалықтап бара жатқан 
қыран. Осының барлығы к
п мағына 
береді. Аспанның түсі, жарқыраған 
Күн халқымыздың арман-мақсаты 
тек тыныштық, бейбітшілік екенін 
паш еткендей.  Сол кезде ғана 
су, 

ркендеу  болады. Қыранның да 
айтар ойы бар. Ол бір жағынан 
айбындылықтың, 
рліктің белгісі 
болса, екіншіден, еркіндікті, кеңдікті 
білдіріп тұр. Eмірде тәуелділіктен, 
біреуге күнің қарағаннан, аяғың да, 
ойың да тұсауланғаннан сақтасын! 
Ал айбын мен 
рлікке келер болсақ, 
бұл қасиеттер 
те қажет. Жуастық, 
ынжықтық елдің қасіреті. Ондай-
ларды кім к
рінген басып, жан-
шып  тастайды.  Алған бетінен 
қайт пайтын, бүгіннің ғана емес, 
ертеңнің, одан арғының қамын 
ойлап жүрген қайсар азаматтар – 
елдің де, жердің де тірегі. Олар бар-
да мемлекеттің жұлдызы биікте 
жарқырайды.

Елтаңбадағы шаңырақ – отбасы-
ның,  мемлекеттің  түпқазығы. 
Шаңы рақ шаттыққа кенелсе, мем-
лекеттің де т
рт құбыласы түгел. 
Шаңырақтағы татулық, жарасым-
дылық елдің бірлігіне, тұтастығына 
негіз. «Бірлік барда тірлік бар» дейді 
қазақ атамыз. Тұлпар – зырлаған 
уақыт. Уақыттан қалмай тек алға 

ҚазПИ – 
ҚАРА ШАҢЫРАҚ

Бекжігіт СЕРДӘЛІ:
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Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада қазақтың ұлы 
ақыны, қазақ кеңес әдебиетінің негізін қалаушыларының бірі  Ілияс Жансүгіровтің туғанына 125 
жыл толуына орай «Жыр құлагері» атты жиын өтті.
Оны ұйымдастырудағы мақсат – ақынның өмірі мен шығармашылығына шолу жасай оты-
рып, әйгілі «Құлагер» поэмасына жан-жақты талдау жасау. Сонымен қатар ХІХ ғасырдың 
екінші жартысындағы қазақ қоғамы, Ақан Серінің өмір сүрген ортасы, ХХ ғасырдың оты-
зыншы жылдарындағы халқымыздың басына төнген ауыртпалық, аштық, репрессия, Ілияс 
Жансүгіровтің тағдыры – барлығы деңгелек үстелдің ортақ тақырыбына айналды.

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

ЖЫР ҚҰЛАГЕРІ

ОРАЗА АЙТ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

АҚЫН МҰРАСЫ 
ТОЛЫҒА ТҮСТІ  

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында көрнекті ақын, халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының иегері Нұрлан Мәукенұлының «Жас ғұмыр жалғыз терекпін» атты оқулары 
өтті. Соңғы жылдары дәстүрге айналған осынау рухани шара биыл ерекше деңгейде 
ұйымдастырылды. Қалалық Мәдениет үйінің залы көрерменге лық толды. Небары 43 
жасында қазақ әдебиетінің қайталанбас шоқ жұлдызына айналған, қысқа ғұмырында 
әдебиет әлемінде өзіндік орын алған Нұрлан Мәукенұлының рухына бас ие келген кеш 
қонақтары да аз болмады. Ақынның аяулы жары Гүлмира Амангелдіқызы, Қазақстан 
Республикасы Жазушылар одағы төрағасының орынбасары Бақыт Беделхан, Зайсан 
ауданының әкімі Серік Ақтанов, аудандық мәслихаттың хатшысы Дәулет Нұрханұлы, 
«Зайсан ауданының құрметті азаматы» Манарбек Бошақов, жазушы Қалибек Алтыбаев 
және т.б. қатысты.  

31 мамыр – Қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай Алматы 
облысының Жаңалық ауылында арнайы жиын өтті.  Шараға қатысушылар зұлмат жылдары 
қаза тапқан адамдардың рухына Құран бағыштап тағзым етті және ескерткіш-мемориалға 
гүл шоқтарын қойды. Сондай-ақ осында орналасқан Саяси қуғын-сүргін құрбандары 
музейінде «Ашаршылық пен үлкен террордың тарихи сабақтары» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияның екінші отырысы өтті. 

Алматыдағы Орталық ғылыми кітапханада ХІХ ғасыр әдебиетінің   
алыбы, жыршы, айтыскер Майлықожа Сұлтанқожаұлының 
толық шығармалар жинағының тұсаукесер рәсімі өтті. Іс-шараға 
 тарихшылар, әдебиетші ғалымдар, кітапхана қызметкерлері және 
оқырман қауым қатысты.  

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМІ

Д
ңгелек үстелді «Менің жолым» және 
«РБНСГ – Вести» газетінің редакторы 
Нұрлан >бдібек пен кітапхана ісін дамыту, 
 биб лиография және тифлология б
лімінің 
кітап ханашысы Марина Серікбайқызы 
жүргізді.

Іс-шараны 
ткізу барысында жүргізу-
шілер ең алдымен Ілияс Жансүгіровтің 
мірі 
мен қыз метіне тоқталды. Ақын 
мір сүрген 
кезеңдегі ел басына түскен ауыртпалық жан-
жақты с
з болды. Ілияс ақынның 
мірі осынау 
дүрбелең жылдарға тап келді. Оның Мәскеуде 
білім алуы ақынға әлемдік әде биеттің озық 
үлгілерін, сондай-ақ орыс әдебиетімен жан-
жақты танысуына мүмкіндік берді. Ол алған 
білімін қазақ әдебиетін 
ркендетуге пайдалан-
ды. Сонымен қатар Ілиястың науқаншылдық 
әдебиеттің майданында ақындық 
нердің 
к
ркемдік болмысын сақтауға қаншалықты 
күш салғандығы туралы да айтылды.

Д
ңгелек үстелдің басты тақырыбы – 
«Құлагер» поэмасы. Ақын бұл шығармасын 
1936 жылы 
мірге әкелді. Бұл – оның соңғы 
жазған іргелі шығармасы. Поэма кезінде 
 «Ең бекші қазақ» газетінің бірнеше  санында 
ж а р ы қ  к 
 р г е н  б о л а т ы н .  К е й і н  а қ ы н 
тұтқындалып,  саяси айып тағылған шақта 
 республика  бойынша газеттің поэма жарық 
к
рген  сандары түгел тәркіленіп, жойылды. 

Алдымен с
з алған ақын Олег  Рябуха 
І л и я с т ы ң  
 м і р б а я н ы  м е н  к е ң е с т і к 
кезеңнің ақтаңдақтары туралы кеңінен 
тоқталды. Қазақ халқының ақынжанды 
халық екендіг ін,  Ілиястың осындай 
елдің топырағынан жаралған парасатты 
поэзияның 
кілі екендігін тілге тиек етті. 

Бұдан кейін с
з алған композитор Мүбәрәк 
Шәкіров те жиынға ыждағаттылықпен дай-
ындалып келгендігін байқатты. Ол ақынның 
«Күй» поэмасы мен «Жетісу суреттеріне» 
де тоқталып, жалпы Ілиястың 
зіндік 
ерекшеліктеріне баса назар аударды. Бұл 
арада Ілиястардың, Сәкендердің 
леңдерін 
кезінде жаттап 
скен буынның 
кілдері де 
болды. Қазақтың танымал ақыны Зейнолла 
Тілеужанов туралы осыны айтар едік. Ақын 
Ілияс туралы толқып с
йледі. «Ілиястың 
ескерусіз қалуы мүмкін емес. Eлең мен 
музыка туыстас. Ілиястың поэзиясы –му-
зыка. Ілияс осы екі 
нерді 
з 
леңдерінде 
астастырып жібереді. Поэзияның тазалығын 
Ілияс шығармаларынан к
ремін. Ілиястың 
«Құлагері» – ағылып, т
гіліп тұрған күй, 
музыкалық шығарма секілді. «Құлагер» 
п о э м а с ы н ы ң  е к і н ш і  б і р  е р е к ш е л і г і 
құлашының кеңдігі. Кезінде Мұқағали, 
Т
легендердің жанында к
п жүрдім. 
Екеуінің де ақындық диапазоны кең еді. 
Олар осы ерекшелікті Ілиястан алған секілді. 
Ұрпақ жалғастығы деген осы» деді ол.

Бұдан әрі с
з алған Владимир Ивановский 
поэма мен оның авторы туралы т
мендегідей 
ой айтты:

– Мені толқытқан ең басты мәселе ақын-
ның дүниетанымының соншалықты кеңдігі 
болды. Поэмадағы табиғат к
ріністері, тау-
ларды суреттеуі сүйсіндіреді. Оқиғалар ішінде 
мен үшін аса бір қызықты к
рінгені – екі 
балуанның күресі. Таңғажайып  суреттеу, 
б а л у а н д а р д ы ң  м і н е з - қ ұ л қ ы  т а м а ш а 
 бейнеленген. Аударма сапасы 
те жоғары. 

Жоғарыда айтылған ойларды дамыта 

Қадірлі отандастар, құрметті бауырлар!
Баршаңызды күллі мұсылман үмбетінің ұлық мерекесі 

– ораза айтпен құттықтаймын. >р отбасына бақ пен бере-
ке, бірлік пен игілік тілеймін. Алла Тағала отыз күн тұтқан 
оразамызды, жасаған құлшылық-ғибадатымызды, берген 
садақамызды, барша игі амалымызды қабыл етіп, мол 
 сауаптан жазғай!

Жаратушы Жаббар Иеміз: «Пенделерiм Мен парыз еткен 
оразаны атқарып, ақысын алуға (айт намазын 
теуге) мешiтке 
бет алды. Олар Мен үшiн ораза ұстады, Менiң пәрменiммен 
ауыз ашты, ендi қуанышқа кенелсiн...» деп сүйінші хабар 
жеткізген.

«Айт» с
зі – «мерекелеу», «қал сұрасу», «бір-бірін 
қуанту», «қуанышқа топталу», «қарымта» деген мағыналарды 
білдіреді. Алла Тағала барша отбасына берекетін жаудырып, 
қасиетті рамазан айында ыждағаттылықпен ауыз бекіткен 
жамағаттың қуанышын арттырғай! 

Ораза айт – отбасылық мереке. Мейрам күні ата-
анамызға, кішкентай бүлдіршіндерге, ағайын-туыстарға 
сыйлық үлестіріп, оларды қуанышқа б
леу – мерекенің 
сәнін арттыра түсетін игі іс. Жабырқаған жанды демеп, 
қарияларды қуанышқа б
леп, к
мекке мұқтаж адамның 
алғысы мен батасын алу – ол да сауапты амалдың бірі.

Айт күнінде толық жуынып, жұпар иіс себініп, 
жамағатпен айт намазына қатысудың сауабы ерекше. 
Намазға барудан бұрын құрмадан дәм тату – пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) 
сүннет амалы.

Құрметті қауым!
Рамазан айында мешіттерімізде ауызашар беріліп, 

қайырымдылық іс-шаралар жүзеге асты. К
пбалалы отба-
сылар мен к
мекке мұқтаж жандарға қайырымдылық жа-
салды. Осынау игі іске үлес қосқан барша жомарт жандарға 
алғыс айтып, Алла разы болсын деймін. 

Ораза айт мерекесі құтты болсын! Алла Тағала дұға-
тілегімізді, қасиетті айда жасаған қайырлы амалымызды, 
берген зекет пен пітір садақамызды қабыл еткей!

>рбір отбасына амандық, жақсылық тілеймін. Раббы-
мыз рамазаннан рамазанға дейін айдан аман, жылдан есен 
жеткізе бергей! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай! 
>умин!

    
Серікбай қажы ОРАЗ, 

Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының т?рағасы, Бас мүфти

«Ғылым ордасы» мекемесіне қарасты 
Орталық ғылыми кітапхананың кітап 
қорында 6 миллионға жуық құжат бар, 
оның ішінде сирек басылымдар мен 
қолжазбалар ерекше орын алады. Рухани-
материалдық құндылығы жоғары бұл 
кітаби ескерткіштердің әдебиетіміз бен 
мәдениетіміз үшін маңызы зор. Кітапхана 
қызметкерлерінің айтуынша, қазіргі 
таңда сирек басылымдарды зерттеп, 
ғылыми айналымға түсіру жұмысы жан-
дана түскен. Соның бір айғағы – белгілі 
қолжазба жинаушы, шежіретанушы 
ғалым Сейітомар Саттаровпен бірлесіп 

құрастырылған Майлықожа Сұлтанқожаұлының шығармалар 
жинағы. Жиынды жүргізген М.>уезов атындағы >дебиет және 
нер 
институты «Қолжазба және текстология» б
лімінің меңгерушісі, 
филология ғылымының кандидаты Тоқтар >лібекұлы ақын тұлғасы 
мен шығармашылығына тоқталды. 

Белгілі жазушы Смағұл Елубай «Ақын шығармалары – орыс 
отаршылдығына қарсы жанайқай, халықтың зар-мұңы» дей келе, 
Майлықожа 
леңмен 
з заманының шежіресін жазып кеткенін тілге 
тиек етті. Ал бала кезінен Майлықожа бабасының 
лең-жырларын 
құлағына құйып, жаттап 
скен Аманхан >лімұлы Кеңес заманын-
да ақынның есімін ауызға алудың 
зі қиын болғанын еске алды. 
«Майлықожа шығармашылығын әдебиетшілер ғана емес, тарихшы 
да, дінтанушы да, географ та жан-жақты зерттеу керек. Оның мұрасы 
– тұнып тұрған қазына» деді ол.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында 
мір сүрген ақындардың к
пшілігі 
қайраткер, мемлекетшіл тұлға болғаны белгілі. Майлықожа 
Сұлтанқожаұлы да отаршылдық қамытын киген елінің тағдырын 
ойлап қамықты, одан шығудың жолын іздеді. Ол үшін ең алдымен 
адамның мінез-құлқын түзеу керек деп, 
з 
леңдерінде дәстүрлі 
дінімізді насихаттады. Майлы ақын 
леңдеріндегі ой тереңдігі, 

ткір тіркестер ақын тұлғасын айшықтай түседі. Осы орайда жиынға 
қатысушылар Майлықожа шығармашылығын зерттеуде Кеңес 
кезінің 
зінде-ақ ғылыми еңбек жазған >сілхан Оспанұлының орны 
ерекше екенін атап айтты. 

Дінтанушы ғалым Зікірия Жандарбек ақын шығармаларындағы 
қазақтың дәстүрлі діни танымы мәселесіне тоқталды. «Қазір біз 

зіміздің ұлттық құндылықтарымыздың қадір-қасиетін білмей 
отырмыз. Ислам діні Қ.Ясауи дәуірінен бастап Түркістан жерінде 
шарықтап дамыды. Маңғыстау жырауларының, Сыр сүлейлерінің, 
оңтүстік ақындарының бәрі дәстүрлі діни танымды жырлады. Бұл 
кейін Абай, Шәкәрім шығармаларында тереңдеп дами түсті. Біз осын-
дай жауһарларымызды 
зіміз танып-білуіміз керек» деді З.Жандарбек. 

Жиында кітапты құрастырушылардың бірі, >дебиет институ-
тының ғылыми қызметкері Н.Елесбай жаңа жинақтың ерекшелігіне 
тоқталып, ғылыми аппаратымен таныстырды: «Майлықожа 
Сұлтанқожаұлы. Толық шығармалар жинағы» Орталық ғы лыми 
кітапхананың, М.>уезов атындағы >дебиет және 
нер инс-
титутының, Түркістандағы Қ.А.Ясауи атындағы университеттің 
Түркология қорында сақталған мұрасы, Мырзаш
л, Сарыағаш, 
Отырар, Ордабасы аудандарынан табылған қолжазбаларын 
текстологиялық сараптаулардан 
ткізу және әр кезеңде жарық 
к
рген кітаптары негізінде ұсынылып отыр» деді ол.  Ал кітапхана 
меңгерушісі Қ.Қаймақбаева бұл кітаптың электронды нұсқасын сайт 
арқылы пайдалануға болатынын жеткізді. 

Тұсаукесер рәсімінде 
зге де ғалымдар с
з алып, Майлықожа 
ақынның мұрасын насихаттау ж
нінде с
з қозғады. 2020 жылы 
ақынның туғанына 185 жыл толады. Демек, үлкен зерттеулер әлі 
алда.      

Д.ХАЛЫҚ

ТҰСАУКЕСЕР

ЖИЫН

РУХАНИЯТ

Рухани кештің шымылдығы Нұрлан 
Мәукенұлының 
мірінен 
рнектелген 
Зайсан аудандық жастар театрының 
қойылымымен ашылды. Тағы бір ерек-
ше к
рініс кеш қонақтарына ой салған, 
қысқаметражды бейнефильм болды. 
Онда ақынның Жамбыл ауылындағы 
балалық 
ткелдері, жастық шақтағы 
жалынға толы 
леңдері, жан достарының 
сағыныш арқалаған лебіздері ұсынылып, 
к
рерменнің жүрегін тебірентті. Мазмұнды 
әрі әсерлі бейнефильмді әзірлеген режис-
сер Алма Сүлейменованың бұл еңбегін 
к
пшілік к
рермен жылы қабылдады. 

Шара барысында с
з алған аудан 

Айта кетерлігі, жуырда осы ауылдан 
табылған, репрессия жылдары атылған 
168 адамның сүйегі  тиісті  жұмыстар 
жүргізілгеннен кейін 29 мамыр күні 
қайтадан жер қойнауына тапсырылған 
болатын. Болашақта бұл қорым қуғын-
сүргін құрбандарына арналған пантеонға 
айналмақ.      

Музейдің экспозиция залындағы қара 
тастарда кеңестік саяси жүйенің  құрбаны 
болған 4125 адамның аты-ж
ні, 
мір сүрген 
жылдары жазылған. Залдың ортасында 

«Жас ғұмыр жалғыз терекпін»

Зұлмат жылдар – тарихшылар назарында      

келе ақын Индира Мезикова с
зін былайша 
жалғастырды:

– Біз, зағип жандар, қазақ шығармашылық 
иелерінің еңбектерімен жақсы таныспыз 
деп айта алмаймыз. Бұл кеңестер кезінде 
қалыптасқан құбылыс әлі жалғасып келеді. 
Тіпті қоғамда қазақ тілі т
рт аяғын тең басып 
тұр деп ешкім айта алмайды. Біздің жағдай 
да осының айналасында. Қазақ жазушылары 
мен ақындарының брайльға аударылғандары 
саусақпен санарлық. Зағип жандардың олар-
мен танысуға мүмкіндіктері бола бермейді. 
Осы д
ңгелек үстел болмаса біз Ілиястың шын 
мәнінде қандай ақын екендігінен хабарсыз 
қалар ма едік, кім білсін. Оны оқып берген 
оқу залының қыздарына рақмет. «Құлагер» 
мен үшін үлкен жаңалық болды. Мен жасым 
келгенде осы поэмамен танысуға мүмкіндік 
алдым. «Ештен кеш жақсы» деген осы. Қазақта 
осындай ақын бар екендігіне шын мәнінде 
таңғалып отырмын. Поэмада қазақ халқының 

ткен 
мірі, халықтың тарихы, тұрмыс-
дәстүрі к
з алдыңа келеді. Бұл шындық деп 
айту жеткіліксіз. Оған ешбір бояма қосылған 
емес. ХІХ ғасырдың қатал тұрмысы. Осы 
бір қаталдықтың ішінде «Құлагер» поэма-
сы 
з заманына нұрлы сәулесін түсіріп тұр. 
Автор туған жердің табиғатын жырлағанда 

зі де құлагерге айналып, бауырын жазып 

жүре береді. Ақынның табиғатты суреттеуі 
керемет. >н ырғағы ойыңа келеді. Бұл бір – 
сәбиді анасы бесікте тербетіп ұйықтатқандай 
құбылыс. Тіпті оянбай қалсаң да 
кінбес 
едің. Қазақтардың, к
шпенділердің тұрмысы 
мен табиғаттың үйлесімділігі астасып кеткені 
сонша, оқырманын ерекше бір әсермен 
тебірентіп аялағандай күй кешесің. Қоғамдағы 
болып жатқан ауыр қайшылықтарды табиғат 
суреттері жеңілдетіп, оқырмандарды 
зге бір 
әлемге жетелеп ала кетеді...

Eз кезегінде >бетхан Тоқтаған Ілиястың 
с
з қоры 
те бай екені туралы с
з қозғады. 
«Ақын шығармаларын бүгінгі жастарға оқыту 
керек. Ілиястың ой оралымдарымен қанат-
танған жастар қазақ тілінің жанашыры бола 
алады» деп аяқтады с
зін.

Жүргізуші Н. >бдібек к
ркем шығарманың 
тарихи кезеңдеріне шолу жасады. >нші-
композитор Ақан Сері Қорамсаұлының ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында 
мір сүрген 
тарихи тұлға екендігіне тоқталып, к
ркем 
поэмадағы 
зге де кейіпкерлер туралы баян-
дады. Сонымен қатар поэманың к
ркемдік 
деңгейі туралы әңгімеледі.

Кітапхана қызметкерлері Ж.Ажарбаева, 
Ж.Қосмырза, М.Шинжирхан, Ұ.Eтешова 
шығармадан үзінділер оқыды. >рбір үзінді 
оқылғаннан кейін поэма мәтіні бойынша 
оқырмандар пікір білдіріп отырды.

Сонымен бірге Талдықорған қаласындағы 
Ілияс Жансүгіров әдеби музейінің меңгерушісі 
Нұргүл Жауынбаева ақынның к
пке беймәлім 
т
лқұжаты мен жинақ кітапшасымен та-
ныстырып, к
пшіліктің қызығушылығын 
тудырды. «Құлагер» поэмасының неміс және 
ағылшын тілінде жарық к
рген басылымын 
оқырмандарға ұсынып, туындының алдағы 
жылда қытай және француз тіліне аударыла-
тынын мәлімдеді. 

Ілияс Жансүгіровтың немересі Ажар 
Жандосова ақынның отбасы туралы ай-
тып, халықтың қалаулы тұлғасының ұрпағы 
болғанын мақтан ететіндігі жайлы с
з қозғап, 
естеліктермен б
лісті.

Асхат БАЙҰЗАҚОВ, 
Зағип және нашар к?ретін 

азаматтарға арналған республикалық 
кітапхана директоры

әкімі Серік Қасымбекұлы ақынның 

міріне қысқаша тоқталып, жүйрік 
ойлы жырларының бірінен 
лең оқып, 
 аудан басшысы ретінде қазақ әдебиетіне 
ерекше құрмет к
рсетті. Құттықтау с
з 
алған Гүлмира Амангелдіқызы ақынын 
ұмытпаған халқына, аудан басшысына 
үлкен алғысын айтып, лебізін білдірді.

Қазақстан Жазушылар одағының аты-
нан с
з алған Бақыт Беделхан басқарма 
т
рағасы Ұлықбек Есдәулетовтің ыстық 
ықыласын жеткізді:

– Қазақ халқының әдебиет әлемінде 
шоқтығы биік Нұрлан Мәукенұлының 
оқулары туған  жерінде  осыншама 
 қо шеметпен ардақталуы – біз үшін 
те 
үлкен абырой. Келер жылы ақынның 
туғанына 60 жыл толғалы отыр. Сол 
шараға Қазақстан Жазушылар үйі ерек-
ше дайындықтамыз. Алла қаласа, оны да 

ткереміз деп ойлаймын. Бүгінгі Нұрлан 
оқуларынан орын алған оқушыларды 
сонда шақырамыз. Ақын ұлын ұлықтаған 
Зайсан халқына, жора-жолдастарына, 
аудан әкімі Серік Қасымбекұлына ерекше 
алғысымды жеткіземін. >кімнің ақынын 
іздеуі ауданның рухани қазынасына 
ерекше мән бергені деп білемін, – дей 
келе с
зін Нұрлан Мәукенұлына арнаған 

леңімен жалғастырды.

Ақынның досы  Манарбек Бошақов 
азаматтың балалық шағынан естеліктер 

айтты. Сонымен қатар осынау шараға Ала-
тау баурайынан ат арытып келген Бақыт 
Беделханға қазақы дәстүрмен ат мінгізіп, 
досының рухын асқақтата түсті. 

 «Жас ғұмыр жалғыз терекпін» оқула-
рына ауданның барлық мектептерінен 30-
ға тарта талапкер қатысты. Ереже бойын ша 
сайыстың бірінші кезеңінде оқушылар 
Нұрлан Мәукенұлының 
леңдерін жатқа 
оқуы тиіс. Мұнда оқу шылардың жас 
ерекшелігі, 
леңді мәнерлеп оқуы, сахна 
мәдениеті есепке алынды. Екінші кезеңде 
ақынның шығармашылығы мен 
мір 
кезеңдері бойынша сұрақтарға жауап берді.

Т
рт сағатқа созылған к
ркемс
з 
оқуларының нәтижесінде Бас жүлдені 
Гүлден Дулатқызы, бірінші орынды 
Сағыныш Қалиакпар, екінші орынды Алуа 
Дулатқызы  иеленсе, Сая Еркінқызы және 
Алмагүл Мұқаш 3-ші орынды еншіледі. 
«К
рермендер к
зайымы» жүлдесімен 
Жанар Минар, «Нұрлан Мәукенұлы» 
атындағы атаулы жүлдемен жерлесі Елия 

Жәнібек марапатталды. Жүлделі болған 
оқушылар қаржылай сыйлықтармен, алғыс 
хаттармен марапатталды. Шара соңында 
с
з алған аудан әкімі Серік Ақтанов барлық 
қатысушылар мен олардың ұстаздарына, 
ата-аналарына алғысын білдірді. Ақын 
рухын асқақтатқан іс-шараны аудан әкімі 
С.Ақтанов пен ақынның досы Манар-
бек Бошақовтың мұрындық болуымен 
ұйымдастырып аудан халқына руха-
ни кеш сыйлаған басшылыққа халық 
ризашылығын білдірді.

Құрметті қонақтар ақынның туған 
ж е р і  –  Ж а м б ы л  а у ы л ы н а  б а р ы п , 
ағаш к
шеттерін отырғызды. Білім 
алған мектебімен  танысты. Нұрлан 
Мәукенұлының рухына арналып Құран-
қатым бағышталды.  Рухани кеш к
пшілікті 
ерекше әсерге б
леді. 

Еркебұлан ЗАҒЫПАРОВ,
Қазақстан Журналистер

одағының мүшесі

орналасқан цифрлы тақталардан қуғын-
сүргін құрбандары туралы қосымша ақпарат 
алуға  болады. «Музейде 160-қа жуық экс-
понат бар. Кеңестік саясаттың салдарынан 
құрбан болған боздақтардың тұтынған 
бұйымдарын олардың ұрпақтарынан, 
мемлекеттік архивтерден алдырып жа-
тырмыз. Біздің музейдің ерекшелігі – 
барлық қорды цифрландыруға арналған 
жеке зал бар. Репрессия, аштық, депорта-
ция құрбандарының қорын электронды 
форматқа 
ткіземіз. Осы бағытта жоспарлы 

жұмыстар атқарылуда» деді музей директо-
ры Ғ.>нес.  

Халықаралық конференцияға Қыр-
ғызстан Республикасынан арнайы келген 
тарих ғылымының докторы Жұмағұл Бай-
дилдаев және тарих ғылымының кандидаты 
Жолдошбек Б
т
неев ХХ ғасыр басындағы 
қырғыз-қазақ қатынасы, ашаршылық 
кезінде босқын болып барған қазақтар ту-
ралы деректерді келтіріп, 
з елдерінде осы 
бағыттағы зерттеулер жүргізіліп жатқанын 
жеткізді. Х.Досмұхамедов атындағы Аты-
рау мемлекеттік университетінің про-
фессоры Аққали Ахмет репрессияға 
ұшыраған тұлғалардың қызметі мен 
мірі, 
ал шығыстанушы ғалым Ислам Жеменей 
ашаршылық кезінде шетелге жер ауып кет-
кен босқын қазақтардың тарихын зерттеу 
ж
нінде ұсыныс айтты. 

Жиын барысында тарихшы К
шім 
Есмағамбетовтың «Түркістандық әскери 
т ұ т қ ы н д а р » ,  Т а л а с  О м а р б е к о в т ы ң 
«Ашаршылық» және «1928-1930 жылдар дағы 
халық к
терілістері», Шәкәрімнің «Има-
ным», Бейбіт Қойшыбаевтың «Ұлттық апат-
ты тану» атты кітаптарының, «Сарыарқа. 
1917 жыл», «Қазақ газеті. 1913 жыл», «Қазақ 
газеті. 1914 жыл» жинақтарының  тұсаукесер 
рәсімі жасалды. Тарихшы, ағартушы, 
қазақтан шыққан тұңғыш теміржол 
инженері Мұхамеджан Тынышбаевтың ұлы 
Дәулет ақсақал әкесі  тұтынған заттарды 
музейге тапсырды. Сондай-ақ, Алматы 
облыстық Ішкі істер департаменті  «Зұлмат 
заман құжаттары» атты архив деректерінен 
тұратын к
рме ұйымдастырды.  

Дина ИМАМБАЕВА
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Тіл шеберлері анықталды Жастар: Бастама. Жетістік

Басы 1-бетте

Біздің күнделікті қоғамдық пікірдің 
к
шбасшыларды ортақ образға теліп 
қарастыратыны байқалады. Оған сәйкес 
лидер – харизмасы бар, шешен с
йлейтін, 

зіне сенімді, 
згелерден үстем тұлға. 
Бірақ харизмалық лидерлер тақырыбын 
терең зерттеген ғалым Уиллнердің әлемге 
әйгілі басшылардың тұлғалық қасиеттерін 
салыстыра отырып, оларға тән ортақ 
қасиеттерді екшеп шығармақшы болған 
талпынысы сәтсіз аяқталған. Оның зерт-
теу нысанына айналған Кастро, Ганди, 
Гитлер, Муссолини, Рузвельт, Сукарно 
және Хомейни секілді ұлт лидерлері бір-
біріне мүлде ұқсамайтын тұлғалар болып 
шыққан. Сол себепті ел билеушілерін 
ортақ тұлғалық образ тұрғысынан 
қарап, бағалау нәтижесіз тірлік болмақ. 
Екіншіден, к
шбас шылықты Тәңірден 
берілетін сый ретінде ғана қабылдау кең 
етек алған. >рине, әр адамның 
згеден 
ерек қасиеттері, мінез-құлқы болаты-
нын жоққа шығара алмаймыз, әйтсе 
де лидерлікті тек «сый, нығмет» деп 
қарастыратын болсақ, оның аясы тым 
тарылып, лидерге қажетті ең негізгі 
қабілеттер, 
зге де факторлар тасада 
қала береді. Нәтижесінде, бұл тәсіл шы-

деген ұмтылысынан, 
з ой-пікірінің 
дұрыстығына деген нық сенімінен, 

згелерге ықпал етуге деген ниетінен, 

зіне деген жоғары сенімділігінен к
рінеді 
дейді. Ал Нортхаус атты ғалым харизма 
бес негізгі тұлғалық қасиеттің жиынтығы 
екенін айта келіп, ол қасиеттерге интел-
лект, ?зіне деген сенімділік, тәуекелшілдік, 
әділдік (тазалық) және байланыс жасауға 
бейімділік ұғымдарын жатқызады. Осы 
аталған модельді негізге ала отырып, 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың тұлғасына 
жедел тоқталып 
тейікші. К
пшілік 
білетіндей, Қ.Тоқаев – интеллект деңгейі 

те жоғары саясаткер, ел үшін аса маңызды 
мәселелерді назарда ұстап, ашық пікір 
білдіріп, нақты тапсырма беріп жүрген 
оның қазіргі әрекетін сенімсіз к
рінеді 
деп айта алмас едік. Сонымен қатар, талай 
лауазымды қызметтер атқарып, әсіресе 
сыртқы саясаттың биік басында жүріп, бір 
елдің ғана емес, бірнеше елдің мүддесін 
тоғыстырған геосаяси шешімдер шығаруға 
тікелей жауапкершілік алған тұлғаның 
қандай тәуекелдерге барғанын елестетудің 

зі қиын. Одан қалды, біз Қ.Тоқаевты 
отандық саяси элитаның арасында есімі 
жемқорлық дауына ілінбеген, олигархтық 
топтарға жақындығы білінбеген таза, 
адал саясаткер ретінде танимыз. Ал 

моделін жасауға итермеледі. Осылай-
ша, лидерлік теориясында «Қабілеттер» 
моделі қалыптасты. Аталған модель 
лидердің тиімді, нәтижелі болу фак-
торларын маңызды деп есептейді және 
к
шбасшылық қабілеттер білім мен 
тәжірибенің негізінде толысып, да-
мып отырады деген  тұжырымды 
алға шығарады. Дәл осы модельдің 
критерийлерін 2000 жылы Мэмфорд 
бастаған ғалымдар жүйелеп, мынадай 
бес 
лшемді бекіткен: кәсіби қабілеттер, 
лидердің нәтижелілігі, тұлғалық атри-
буттар, кәсіби тәжірибелері, ортаның 
әсері. Біз осы критерийлерге сүйеніп, 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың лидерлік 
тұлғасын бағалауға талпынып к
реміз. 
>лбетте, кез келген саясаткерді осы 
модель тұрғысынан зерделеп к
руге 
болады. 

Кәсіби қабілеттер. Кәсіби қабілет тер 
үш компоненттен тұрады. Олар: лидердің 
әлеуметтік бағалау, сараптау қабілетінің, 
мәселені шешу қабілетінің және білімінің 
болуы. Ғалымдар бұл факторларды 
қабілеттер моделінің жүрегі деп есептейді. 
>леуметтік бағалау, сараптау қабілетіне 
келер болсақ, к
шбасшы әрдайым қоғам 
қандай маңызды мәселелермен бетпе-
бет келіп отырғанын түсініп, қоғам 
мүшелерінің мәселеге, 
згеріске қалай 
жауап қайтарғанынан хабардар болып, 
сол арқылы әрдайым халықтың пульсін 
сезініп отыруы керек. Мәселеге қатысты 
түрлі пікір-ұсыныстарды, болжамды 
шешімдерді зерделеудің мәселенің тиімді 
шешілуіне ықпалы зор. Ал мәселені 
шешу қабілетінің 
зіне тоқталсақ, жаңа, 

те күрделі мәселемен бетпе-бет келіп, 
оң шешім шығара білу – к
шбасшының 
күнделікті әрі ең маңызды міндет терінің 
бірі. Бұл қабілет лидердің 
зекті мәселені 
айқындай білуіне, туындаған мәселені 
жаңа заман тұрғысынан қарап, түсінуіне 
және оны шешуге бағытталған нақты 
жоспарының болуына тәуелді. Келесі, 
білім компоненті лидердің нақты әрі 
маңызды мәселені анықтап, оған қандай 
шешім ұсынғанынан к
рінсе керек. 
Білімді лидер – адамдарды, мәселені, 
құрылымдарды,  шешімдерді  және 
күрделі жүйені түсінетін, олардың бай-
ланысын жақсы сезіне білетін тұлға, 
сол күрделі жүйеде оң 
згерістерге ба-
стайтын лайықты стратегия құра ала-
тын қайраткер. Білім – лидердің 
ткен 
жағдайларды, тәжірибелерді есепке ала 
отырып, болашақтағы мәселелерге де 

т
теп бере алатын конструктивті шешім 
ұсынуының кепілі болмақ. 

Қ.Тоқаевтың Президент ретінде 
ңір-
лерге жасаған сапарларында, билік, биз-
нес 
кілдерімен 
ткізген кездесулерінде 
с
йлеген с
здерін зерделеп к
рсеңіз, 
тұлғаның ең негізгі  т
рт бағдарын 
айқындауға болады. Олар: экономикалық 

сім (мемлекеттің үлесін азайту арқылы 
б и з н е с т і  д а м ы т у ) ,  а з а м а т т а р д ы ң 
тұрмыс сапасын арттыру  (сапалы 
жұмыс орындарын ашу және лайықты 
жалақымен қамтамасыз ету), әділеттілік 
(жемқорлықпен күрес) және коммуни-
кация (қоғаммен тиімді қатынас орнату). 
Бұл басым бағыттар Қ.Тоқаевтың қоғамда 
туындап отырған 
зекті мәселелерді нақты 
білетінін және оларға қатысты оңтайлы 
шешімдер ұсынуға деген ұмтылысы бар 
екенін к
рсетеді. Қасым-Жомарт Тоқаев 
24 мамырда 
ткен Ұлттық инвесторлар 
кеңесінде мемлекеттің экономикадағы 
үлесін азайтып, шекарасын нақтылап, 
шағын және орта бизнесті 2025 жылға 
қарай 35-40% дейін ұлғайту керектігін 
айтты. Дамыған елдерде мемлекет эко-
номиканы заңнамалық тұрғыда ғана 
реттеуші р
лінде, мұндай саясат бизнестің 
қанат жайып, ел экономикасының 
әлеуетінің артуына әрі демократиялық 
құндылықтардың нығаюына тікелей 
ықпал етеді. Сонымен қатар Қ.Тоқаев 
к
терген ең маңызды мәселенің бірі 
– азаматтарды лайықты жалақымен 
қамтамасыз ете алатын жұмыс орындарын 
ашу. Бұған қатысты Қ.Тоқаев 17 мамыр-
да болған еңбек және жұмыспен қамту 
мәселелері туралы жиында «сапалы жұмыс 
орындарын құру» маңызды міндет екенін, 
14 мамырдағы Қызылорда облысының 
халқымен кездесуінде «лайықты жалақы 
т
лейтін жаңа жұмыс орындарын ашуға 
баса мән беру қажет» дегенді айтты. >лем 
елдерінің еңбек нарығындағы тәжірибесі 
к
рсетіп отырғандай, қазіргі таңда мемле-
кеттер үшін тек жұмыссыздықпен күресу 
аздық етуде, себебі нарықта «жұмысы бар 
кедейлер» (working poor)деген жаңа ка-
тегория қалыптасып, оның үлес салмағы 
артып келеді. Сол себепті, ендігі жерде тек 
жұмыс орындарын аша берумен мәселе 
шешілмейтіні айқын білінуде. Сондықтан 
Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек нарығын 
 уа қыт ша тұрақтандыратын қысқа мерзімді 
жұмыс орындарын ашу арқылы халықты 
тиімді жұмыспен қамтамасыз ету мүмкін 
емес екенін, осыған орай сапалы жұмыс 
орындарын құру қажеттігін бекер к
теріп 

жатқан жоқ. Қазақстан жағдайында мәселе 

те 
зекті, енді осы мәселеде оңтайлы 
шешімдер табу аса маңызды болмақ. 
Қ.Тоқаев к
терген кезекті мәселелер – 
әділдік және халықпен байланыс. >ділдік 
– жемқорлықпен батыл күрес, халық 
қаржысын тиімді жұмсау, мемлекеттік 
және ұлттық компаниялардың қызметі 
ашық әрі үнемі қоғамдық бақылауда 
болуы керек деген ұстанымдармен шеге-
ленген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мәселелері ж
ніндегі кеңесте 
(20 мамыр, 2019) Қ.Тоқаев «Егер біз 
жемқорлықты түбегейлі жоюды міндет 
етіп алсақ, меніңше, мемлекеттік орган 
басшылары мұндай жағдайда отставкаға 
кетуі керек» деген ұстанымын білдірді. 
Соңғысы – билік пен халық арасындағы 
коммуникацияны жақсарту мәселесі. 2011 
жылдан бері «Твиттер» әлеуметтік желісін 
тұрақты әрі тиімді пайдаланып келе 
жатқан Қ.Тоқаев халықпен байланысқа, 
диалогқа дайын интерактивті тұлға екенін 
дәлелдеп үлгерді. Сондықтан ол әкімдерге 
халықтың әлеуметт ік  к
ңіл  күйін 
түсініп, оған жедел үн қатуды, халықпен 
есептік кездесуде ғана емес, күнделікті 
жолығуды тапсырды (27 наурыз, 2019). 
>леуметтік желіге тіркелу керектігін 
де айтты, 
зі де «Виртуалды қабылдау» 
ашты. Бұл бастамалардың халықтың 
билікке деген сенімін жақсартуға бағыт-
талып отырғаны анық. Жалпы алғанда, 
Қ.Тоқаевты қоғамның 
зекті мәселелерін 
терең сезінетін және жақсы түсінетін, 
жинақтаған білімі арқылы мәселелерді 
нақты шешу жолын ұсына алатын тұлға 
деп қабылдауға болады. 

Лидердің нәтижелілігі. К
шбасшы 
қолға алған бастамалардың нәтижелі 
болуы алдыңғы факторға т ікелей 
байланысты. Бірақ тиімді нәтиже 
к
рсетпесе, тұлғаның лидерлік әлеуеті 
бірден сынға ұшырауы мүмкін. Шешім 
қаншалықты логикалы, уникалды, са-
палы болса, жоспарлаған істің нәтижелі 
болу мүмкіндігі артады. Осыған бай-
ланысты лидердің де беделі орныға 
түседі.  Осы орайда,  Қ.Тоқаевтың 
нәтижелілігіне қатысты екі байлам 
келтіруге болады. Біріншіден, Қ.Тоқаев 
ел дипломатиясының лидері ретінде 
Қазақстанның к
пвекторлы сыртқы 
 саяси ұстанымын белгілеген тұлғалардың 
бірегейі. Осы саясаттың арқасында 
қазақ дипломатиясы ел шекарасын 
бекемдеу, 
зге мемлекеттермен сенімді 
қарым-қатынас орнату, қарусыздану, 

Сирия конфликтісі секілді мәселелерде 
жетістіктерге жете білді. Тәуелсіздік 
жылдарында жас та болса, тәжірибелі 
қазақ дипломатиясы қалыптасты. 
Екіншіден, Қ.Тоқаев Премьер -Министр 
болған кезеңде (1999-2002 жж.) еліміз 
тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең 
жоғары эко номикалық 
сімге қол 
жеткізді. Дүние жүзілік банктің мәліметі 
бойынша 1999 жылы экономикалық 
дағдарыстан есін жиған Қазақстан алғаш 
рет 2,7% 
сімге қол жеткізсе, Қ.Тоқаев 
қызметке кіріскен бір жылдың ішінде 
бұл к
рсеткіш бірден 9,8%-ға (2000 
ж.), ал 2001 жылы 13,5 %-ға 
скен. Бұл 
к
рсеткіштер әзір қай талана қойған жоқ. 
Осы аталғандар – Қ.Тоқаевтың сыртқы 
және ішкі саясатта да нәтижелі басшы 
болғанының дәлелі. 

Тұлғалық атрибуттар. Лидер үшін 
кәсіби қабілеттер тұлғалық атрибут-
тармен астасып жатуы керек. Мэм-
форд лидердің екшелген танымдық 
қабілеттері мен тұлғалық қасиеттері 
– лидер болу потенциалын күшейтетін 
факторлар деп бағалайды. Ғалымдар 
тобы лидердің ашықтығы, сенімділігі, 
қарама қайшы жағдайларға т
зімді бо-
луы, мотивациясының болуы (күрделі 
мәселелерді шешуге; 
згелерге ықпал 
етуге; елдің әл-ауқатын к
теруге деген 
мотивация) маңызды екенін айтады. 
Біз тұлғалық қасиеттердің бірқатарына 
бірінші б
лімде тоқталғанбыз. Бұл жерде 
қоса кететін бір нәрсе, қазіргі жағдайда 
халық тарапынан айтылып жатқан 
кейбір сын-пікірлерге талдау жасалып, 
Президенттің имиджіне жауапты ма-
мандар талай сыннан 
тіп шыңдалған 
Қ.Тоқаевтың мықты тұлғалық атрибут-
тарын (мысалы, ашықтық,  интеллект, 
тәуекелшілдік, әділеттілік, жоғары 
мәдениеттілік) алға шығаруға күш 
жұмсауы керек деп есептейміз. 

Еңбек тәжірибесі .  Қабілеттерге 
н е г і з д е л г е н  л и д е р л і к  м о д е л і н д е 
к
шбасшының тәжірибелі болуы – үлкен 
мәнге ие, себебі лидер тәжірибе арқылы 
қалыптасып, шыңдалады дейді ғалымдар. 
Еңбек тәжірибесі лидердің қабілеттеріне 
және кәсібилігіне тікелей ықпал етеді. 
Маңыздысы, лидер жоғары позицияларға 
к
терілген сайын ол 
те күрделі және ұзақ 
мерзімді мәселелермен бетпе-бет келіп 
отырады. Осы мәселелерді шешу кезінде 
оның концептуалды потенциалы күшейе 
бермек. Бұл тұрғыдан алғанда, Қ.Тоқаев – 
еліміздегі ең тәжірибелі саясаткерлердің 
бірі. Екі мәрте, он жыл Сыртқы істер 
министрі, Мемлекеттік Хатшы, Пре-
мьер-Министр, екі мәрте Парламент 
Сенатының Т
рағасы болғаны, тіпті БҰҰ 
Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ-ның 
Женевадағы б
лімшесінің Бас директо-
ры қызметтерін атқарғаны Қ.Тоқаевтың 
саяси тұлғасын сенімді ете түсетіні с
зсіз. 

Сыртық әсерлер. Сыртқы әсерлер – са-
лыстырмалы түрде лидердің кәсібилігіне, 
мінез-құлқына, тәжіри бесіне тәуелсіз 
факторлар, олардың 
зі ішкі және сыртқы 
категориялардан тұрады. Ішкі факторлар 
лидерді қоршаған кадрларға байланы-
сты болады. Осы ретте Қ.Тоқаевтың 
елдегі ең жоғары қызметке кіріскен кез-
де жасаған Президент >кімшілігіндегі 
тағайындаулары жылы қабылданып, 
оның жанына топтасып жатқан кадр ларға 
деген сенім қалыптасқандай к
рінгенін 
айта кеткен ж
н. Ал сыртқы әсерлер 
дегеніміз экономикалық, саяси және 
әлеуметтік мәселелер себебі нен туын-
дайды. Бұл бір жағынан к
шбас шы ның 
аталған мәселелерді қалай шеш кеніне де 
тәуелді екенін ескеру керек. 

К
шбасшының сан қырлы болмысын 
біртұтас жүйеге тоғыстыруға күш салған 
осы «Қабілеттер» моделінің бес критерийі 
Қ.Тоқаев тұлғасының Лидер түсінігіне 
толық сай келетінін к
рсетеді. 

Мақаланың басында айтылғандай, 
лидерлік – 
те күрделі, сан қырлы фено-
мен. Біржақты бағалау тәсілімен лидердің 
тұлғасын шынайы танып, түсіну еш 
мүмкін емес. Сондықтан саясаткердің 
тұлғалық қасиеттерінен б
лек, оның 
білімін, кәсіби қабілет терін, қызметтік 
нәтижелерін және 
мірлік тәжірибелерін, 

зге де сыртқы факторларды есепке ала 
отырып, бір тоқтам жасау маңызды деп 
есептейміз. 

Жасұланбек МАЙЛЫБАЙ, 
Бристоль университетінің 

магистранты (Ұлыбритания), 
«Болашақ» бағдарламасының

стипендиаты 

к
ппен байланыс жасау критерийіне 
келер болсақ, Қасым-Жомарт Тоқаев 

зінің 
зге саясаткерлерге қарағанда 
әлеуметтік желіге біртабан жақын және 
оны тиімді пайдалана білетін, елдің 
зекті 
мәселелеріне тұрақты үн қосып отыратын 
интерактивті басшы екенін дәлелдей білді. 
Аталған тұлғалық модель тұрғысынан 
қарайтын болсақ, жоғарыдағы кейбір 
пікірлер болжам деңгейінде айтылса 
да, біз Қ.Тоқаевты харизмасы жоқ са-
ясаткер деп тұжырым жасауға асықпас 
едік. Бірақ мәселе мұнда емес. Мәселе 
тұлғаның сенімділік, тәуекелшілдік 
қасиеттері арқылы бекемделетін ха-
ризма ұғымының лидер үшін маңызын 
а й қ ы н д а у д а .  Т р а н с ф о р м а ц и я л ы қ 
(харизмалық лидерлік теориясының 
жаңарған нұсқасы) лидерлік түсінігін 
бір жүйеге келтірген атақты ғалым Басс 
харизма лидерлік үшін қажетті тұздық 
(ингредиент), бірақ ол негізгі мәнге 
ие к
рсеткіш емес деген тоқтамға кел-
ген. Себебі, к
шбасшы қаншалықты 
сенімді, үстем, тәуекелшіл болғанымен, 
бұл қасиеттер оның шешімдерінің 
дұрыс, бастамаларының нәтижелі, жал-
пы алғанда саясатының халыққа тиімді 
болуына мүлде әсер етпеуі мүмкін. 
Сол себепті, дәл осы жерде лидерлік 
ұғымын тұлғалық қасиеттердің ғана емес, 
нақты қабілеттер мен факторлардың 
ықпалымен айқындалатын феномен 
ретінде қарастырудың қажеттілігі туын-
дайды. 

ЛИДЕРЛІК:  «ҚАБІЛЕТТЕР» 
МОДЕЛІ Ж�НЕ ТОҚАЕВ ТҰЛҒАСЫ

Л и д е р л і к  т а қ ы р ы б ы  з е р т т е л е 
түскен сайын к
шбасшыны харизма, 
тұлғалық қасиеттер тұрғысынан ғана 
бағалау нағыз лидердің тұтас сипатын 
айқындауға жеткіліксіз екені белгілі 
бола бастады. Себебі ел тізгінін ұстаушы 
– тек қана әдемі с
йлей білетін, үлкен 
уәделер беретін, күрделі мәселелерге 
қатысты моментальды шешімдер 
шығаратын тұлға емес, ол – 
зінің 
білімі мен кәсіби тәжірибелері арқылы 
қоғамның мәселелерін терең түсінетін 
әрі проблеманы шешуге бағытталған 
тиімді стратегия құра алатын, 
згелерді 
тыңдай білетін, к
пшілікті  ортақ 
мақсатқа жұмылдыра отырып, халық 
үшін тиімді нәтижелерге қол жеткізе 
алатын қайраткер. Осы қабілеттер 
тізбегі ғалымдарды лидердің жаңа 

ЛИДЕРЛІК ТЕОРИЯСЫ 
ЖӘНЕ ТОҚАЕВ ТҰЛҒАСЫ

найы лидерді объективті түрде таңдап, 
анықтауға кедергісін келтіреді. Себебі 
сый біреуге беріледі, біреуге берілмейді. 
Тиісінше, бұйырмаған адам биікке 
ұмтыла алмайды деген с
з. Сонымен, 
лидерлік адам бойында қалыптастыруға, 
дамытып, шыңдауға болмайтын қаққан 
қазықтай қатқан ұғымға айналып шыға 
келеді. Оны зерттеудің де қажеттілігі 
жоғалады. Сондықтан XX ғасырдың 
екінші жартысынан бастап ғалымдар 
лидерлікке қатысты сан қырлы байлам-
дар айтқанына қарамастан, лидерлік 
үздіксіз процесс деген ортақ тоқтамға 
бекіген. Себебі лидерлік біржақты 
құбылыстан г
рі, халық пен лидердің 
арасындағы интерактивті, бір-біріне 

зара ықпал ете алатын жанды, сергек 
қатынасқа ұқсайды. Бұдан б
лек, кез кел-
ген адамның қызметтік жолында жинаған 
білімі мен кәсіби әрі 
мірлік тәжірибесі де 
оның лидер болып қалыптасуына елеулі 
ықпалын тигізеді, сол себепті лидерлікті 
үйрену жолымен дамып, шыңдалып 
отыратын қабілеттер жиынтығы деп 
қарастыру– 
те маңызды. 

ХАРИЗМА МЕН 
ЛИДЕРЛІКТІҢ БАЙЛАНЫСЫ

Тағы бір назар аудартатын нәрсе, 
қоғамда к
шбасшыны тек қана хариз-
мамен 
лшеу тенденциясы байқалады. 
Оның айқын к
рінісін Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың тұлғасына қатысты 
қарама-қайшы пікір ағынынан аңғаруға 
болады. Бірақ, к
п жағдайда, біз хариз-
ма деген не және оның лидер ұғымы 
үшін қандай маңызы бар деген сұрақтар 
т
ңірегінде ойлана бермейміз. 

Ғалымдар харизма түсінігінің ли-
дер үшін маңызды екенін назарда 
ұстағанымен, осы қасиеттің к
шбасшыға 
қажетті ең негізгі 
лшем дердің қатарына 
жатпайтынын үнемі алға тартады. Себебі 
ғылым тұлғаның нәтижелі әрі тиімді 
лидер болуына харизманың қандай 
ықпалы барын әлі күнге дейін дәлелдей 
алмай келеді. Лидерлік теориясында 
харизмалық к
шбасшылардың ортақ 
қасиеттерін сомдауға бағытталған талпы-
ныстар к
п болғанын және олардың сәтсіз 
аяқталғанын жоғарыда айттық. Бірақ 
харизма ұғымын түсіну үшін келесідей 
жүйеленген к
зқарастарға зер салып 
к
релік. Харизмалық лидерлік теориясын 
жасақтауға маңызды үлес қосқан ғалым 
Роберт Хаус харизма лидердің үстемдікке 

Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту 
басқармасының қолдауымен «Еуразия әлеуметтік-
гуманитарлық зерттеу орталығы» қоғамдық бірлестігі 
М.�темісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде «Тіл шебері – 2019» жас мемлекеттік 
қызметшілер арасындағы облыстық байқауын 
ұйымдастырды. Бұл шараға облыс аудандарынан 
және Орал қаласы бойынша 8 үміткер қатысты. 

«Тіл шебері – 2019» байқауы қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерін жетік меңгерген жас мемлекеттік 
қызметкерлерді  анықтай отырып қолдау,  т іл 
мәдениетін к
теріп, үштілділікті насихаттау бағытында 
ұйымдастырылды. Байқау үш аталым  бойынша 
ұйымдастырылды. Атап айтқанда, «Тұсаукесер» 
кезеңінде берілген тақырыптың мазмұнын қазақ тілінде 
толық ашу, қазақтың ұлттық киімінде 
нер к
рсету 

қажет болса, «Eнертаным» аталымында ағылшын 
тілінде 
нер к
рсету, ән айту, 
лең оқу немесе шағын 
қойылым қою керек. Ал «Ұлттанымда» сұрақ-жауап 
айдары қамтылды. Онда белгілі ғалымдар мен қоғам 
қайраткерлері тарапынан қойылған сұрақтарға жауап 
берілді. 

 «Тіл шебері – 2019» сайысының қорытындысы 
бойынша, 1-орынды Ақжайық ауданы Чапаев ауылдық 
округі әкімінің орынбасары Ерболат Мұхтарұлы 
иеленді. Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік сатып 
алу басқармасының бас маманы Ботаг
з Хайрбаева 
2-орынды олжаласа, 3-орынға Казталов ауданының 
әкімі аппаратының маманы Ерлан Нұрланұлы, Жым-
питы ауылдық округінің әкімі аппаратының маманы 
Ақмаржан Оразаева лайық деп танылды. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ

Қазақсан Республикасы Мемлекетік орталық 
музейі 2006 жылдан бастап Республика бойынша 
алғашқы болып «Халықаралық музейлер күні» кәсіби 
мерекесіне орай «Музей түні» акциясын ?ткізуді 
дәстүрге айналдырды. 

Би ы л ғ ы іс-шара Ж астар ж ы л ы на арна л ы п, 
«Жастар: бастама, жетістік» аясында 
тті. Соны-
мен қатар «Біз – Қазақстанның болашағы» атты 
к
рме ұйымдастырылды. «Музей түні» жастардың 
ш ы ғ а рм а ш ы л ы қ ,  и н т е л лек т у а л д ы қ д а м у ы н а 
ғана емес, сонымен қатар суретші-кескіндемеші, 
мүсінші, дизайнер-модельердің, сәулетшілер, сәндік-
қолданбалы 
нер шеберлерінің шығармашылықтың 
түрлі саласында 
з дарынын сынау-бағамдау үшін 
жаңа серпін беріп,  ынталандырады. Бұл мереке күні 
Қазақстан суретшілері – Фатима Тарази, Жанар 

Н
кетаева, сондай-ақ, О.Таңсықбаев атындағы 
нер 
колледжінің педагогтары 
нер к
рсетті. 

Осылайша, ҚР Орталық музейі 
з жұмысында келуші-
лермен тығыз қарым-қатынасты дамыту және 
з коллек-
цияларын интерпретациялаудың жаңа нысандары мен 
әдістерін қолданып, болашақ ұрпақ үшін маңызы зор жаңа 
дәстүрлерді жандандыруда. «Музейдегі түн» Мәдениеттер 
мен ұрпақтар, түрлі қауымдастықтар 
кілдерінің арасында 
диалог қалыптастыруға ғана емес, сонымен қатар тарихи-
мәдени мұраны жинақтау, зерттеу, сақтау және дәріптеу 
сынды 
зінің дәстүрлі қызметін атқара отырып, музей 
жұмысының табиғатын ашуға ықпал етеді. 

Анна КУЩЕНКО,
Назира ЖЕКСЕНБЕКОВА 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
 орталық музейінің қызметкерлері

КӨШБАСШЫЛЫҚ ТЕК ХАРИЗМАМЕН ӨЛШЕНЕ МЕ?
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ANA TILIА Т А М Е К Е Н

Бұзақылардың қорғандарды қазып 
мола тонауы Сібір мен Алтайда 
ХVІІ, ХVІІІ ғасырда да жалғасып 

жатты... Орыс отаршылары Сібірдің қай 
жеріне келсе де ең алдымен бұрынғы, ескі 
молаларды қазып, алтын іздегені белгілі. 
Сондықтан ХVІІІ ғасырда Сібірге түгелдей 
мола тонаушылар індеті тарады. Осынау 
індетті /проблеманы/ орысша «Эпидемия 
кладоискательства» деп атаса, әлгі тонау-
шыларды «кладоискатели», «курганщи-
ки», «бугровщики» әлде «гробокопатели», 
кейінірек «грубокопатели» деп әртүрлі 
атады. Олардың мақсаты белгілі, ертедегі 
түркілер молаларын қазып, тонап, оңай 
олжаға бату ғана болды. Олардың біраз 
б
лігін жергілікті басшылар, яғни губер-
наторлар қолдады, себебі түскен пайдаға 
ортақ болуға бастықтар 
те құштар бол-
ды...

Сол Сібір мен Алтайды тонаған 
мола қазушылардың зергерлік алтын 
бұйымдарының кішкентай бір б
лігі І 
Петрдің қолына түскен себепті 1714 ашыл-
ған кунсткамерада сақталды. Кейінірек 
Эрмитажға 
тті. Осынау ертедегі түркі 
халықтарының зергерлік бұйымдарынан 
құралған экспонаттар «І Петрдің Сібір кол-
лекциясы» деп аталады (Руденко).

Сол Сарайшық қаласы құлаған соң 
Батыс Қазақстан мен басқыншылар ара-
сында әскери қақтығыстар басталды... 
Осы қиян кескі соғыстар 300 жылға со-
зылды... >рқайсысы 150 жылдан тұратын 
екі кезеңге б
лінеді... Ең соңы 1874 жылы 
Адайлар к
терілісімен аяқталды...

Осынау 1580-1730 жылдардағы 150 
жылға созылған қырғын соғысты белгілі 
зерттеуші М.>бдіров: «...С конца XVI – 
начала XVIII в. начинается ожесточенная 
и кровополитная, длившаяся 150 лет, 
казахскоказачья война. С этого момента 
вся история взаимоотношений казахов 
с яицкими / Жайық 
зені/ казаками за-
полнена взаимными набегами, враждой, 
захватом пленных и угоном скота. Борьба 
шла не на жизнь, а на смерть, с перемен-
ным успехом, и в этой борьбе не было ни 
победителей, ни побежденных, никто не 
хотел уступать. [2, c. 44-45] деп жазған 
болса, қазақ елінің басына түскен соншама 
ауыртпалық туралы: «...Многострадальная 
казахская земля обильно полита кровью 
наших предков, отстаивших право на 
мирную жизнь на древней, исконно своей 
территории...» [2, c. 45] деп жан-жақты 
анықтамасын берген болатын. 

Ал, екінші 150 жылдық кезең тура-
лы (XVIII бен XIX ғасырлар) аса қиын 
кезең туралы Х.Досмұхамедов : «...Осы 
екі ғасырдағы патша 
кіметінің жұмысы 
қазақты әбден бағындырып алып, 
қазақты к
пір қылып Азияға аттау болды. 
Қазақтың амалы таптайын деп тұрған 
патша 
кіметінен құтылу болды. Дәуірлеп 
келе жатқан орыс байларының капиталы-
мен жауласам деп, Кіші жүздің жүз жарым 
жылдай тарихы қанмен жазылғандай бол-
ды»[3, c.53] деп толық бейнесін берген еді.

 Осылай Кіші жүз қазақтарының 
басқыншылармен соғысы – әрқайсысы 
150 жылдан тұратын екі кезең, демек 
барлығы 300 жыл соғыс. Осы Кіші жүз 
қазақтары мен орыс казактары арасындағы 
қырғын соғысты М.>бдіров: «...Они были 
хорошо вооружены и обучены, прекрас-
но организованы, дисциплинированы, 
обладали громадным опытом борьбы с 
покоренными народами. Вот с такими 

жылы Қаныш Имантайұлы 
з орнына 
қайтып келгенде Ш.Ш.Уәлиханов ғылыми 
мұрасын игеріп жарыққа шығару науқаны 
тоқтап қалғанын к
реді. Сол кезге дейін 
алты рет шоқантанушылар тобы құрылған 
екен, ешқандай нәтиже бермегенін к
ріп, 
оны басқаруды >лкей Марғұланға тап-
сырады. Соның арқасында 1958 жылы 
Шоқанның Таңдамалы шығармалары 
жарық к
рді. 1961 жылы І-томы, одан соң 
басқа томдары жарық к
рді...

Б і з  е н д і  С а р а й ш ы қ қ а  ж а с а ғ а н 
>.Х.Марғұланның археологиялық экспе-
дициясының ғылыми есебіне шолу 
жасайық.  Айтпақшы бұл материал 
қаншама құнды болса да осы уақытқа 
дейін еш жерде жарық к
рмепті... 1950 
жылы қыркүйектің 22 күні >.Х.Марғұлан 
Ғылым академиясының Тарих, архео-
логия және этнография институтының 
Ғылыми кеңесінде Сарайшық экспеди-
циясы туралы баяндама жасады. Соның 
хаттамасының к
шірмесі профессор 
Хисмет Табылдиевтің жеке архивінде 
сақталыпты. (Ол 2018 жылы қаңтарда 
қайтыс болды). Eлкетанушы ғалым ағамыз 
Атырау 
ңіріне қатысты құжаттар мен 
деректерді 
те ыждағаттылықпен жиысты-
рып, қызғыштай қорып, 
лке тарихының 
білгірі болғаны және Алматыдағы ғылыми 
орталықтар мен архивтерге етене жақын 
араласқаны белгілі. >рине академик 
>.Х.Марғұланның Сарайшық туралы 
жазған зерттеулері біздің қолымызға 
түскен жоқ. Егер сол бір зерттеулерді 
қазіргі тарих ғылымының игілігіне жаратса 
нұр үстіне нұр болар еді. Себебі >лекең 
Кеңес Одағы заманында бауырын жазып, 
к
сіліп шаба алмаған тұлпардың бірі, яғни 
халқымыздың мәдениеті мен тарихының 
үлкен жанашыры, ерекше патриот жан 
еді... Қысқаша болса да сол Ғылыми 
кеңесте >лекең жасаған баяндаманың 
Хисекең үйінде сақталған хаттамасын 
к
пшілікке ұсынғанды ж
н к
рдік:

 «Отчет о работе Сектора археологиче-
ской экспедиции за 1950 План работы на 
1951-1955 гг. Переписка по археологиче-
ским исследованиям за 1950 г. // Д. 11. Ф. 
557. О.36».

 >.Х.Марғұланның осы құжат ішіндегі 
Сарайшық экспедициясы бойынша 
жасаған есебін қазақ тіліне ықшамдап 
аударып беріп отырмыз.

22 қыркүйек 1950 ж. Қазақ КСР ҒА та-
рих, археология және этнография инсти-
туты ғылыми кеңесінің мәжілісінде Қазақ 
КСР ҒА корр.мүшесі Батыс Қазақстан 

шақырым, ал солтүстік батыстан шығысқа 
– 1 шақырым. Қала «земляной вал»-мен 
қоршалған, оның іздері қазіргі кезге дейін 
сақталған. (�рине «земляной вал»-дың 
сырты тастармен және тас кірпіштермен 
қапталған) 

>.Марғұлан есебіне  қарағанда, 
қалада екі қақпа болған, біреуі батыста, 
екіншісі оңтүстік-батыста, қақпаның 
бағыты керуен жолдарының бағытына 
сай келеді. Материалдық мәдениеттің де 
қираған қаланың топографиясы сияқты 
ортаазиялық қалалардан айырмашылығы 
бар. Қаланың үйінділерін алғаш рет 
кеңестік дәуірде Арзютов зерттеді, ол 
үйіндінің түрлі жерлерінде барлығы 13 
шурф жасаған, шурфтары аса терең емес, 
максимум – 1,5 м.

Одан әрі >.Марғұлан былай жаза-
ды:  «Осы жылы жүргіз ілген біздің 
экспедицияның жұмыстары к
рсеткендей, 
Сарайшық үш мәдени қабаттан тұрады: 
ежелгі моңғол дәуіріне дейін, одан кейін 
алтынордалық (Дешті Қыпшақтық), 
және жоғары қабаты – 15-16 ғғ., яғни 
Үлкен Ноғай ордасының билік құрған 
уақытына жататын қабат. Жоғары қабат 
ноғай хандарының молаларының қал-
дықтарымен белгілі.

Экспедиция барлығы 5 қазбаны 
қойды. №1 қазбада біз үлкен ғимараттың 
қалдықтарын к
рдік, бұл қандай да бір 
сарай қалдықтары болуы мүмкін. Біз 
ашқан қазба 4 б
лмеден тұрады, ғимарат 
Орта Азия мен Сырдария қалаларына 
тән кәдімгі к
лемдегі күйдірілген кірпіш-
тен салынған. Саз балшықтан жасал ған 
құбыр лардан тұратын ежелгі жылыту 
жүйесі назар аударарлық. Біз түтін шыға-
ратын мұржа таптық, оның тереңдігі 2,28 м 
[с.131].Үйдің оңтүстік шығыс б
лігі де на-
зар аудартады. Бұл жерден ротонда түрін-
дегі д
ңгелек үйдің қалдықтарын таптық.

№2 қазбадан ежелгі күйдіргіш пеш 
табылды, ол 3 б
лімнен тұрады: негізгі, 
жеке столбалардан (бағаналардан) тұрады, 
оны арка тіреп тұрады, ішінде отты ка-
мера бар, сонда керамика күйдірілді. 
Үшін ші қазбадан шеберхананың қал-
дық тары табылды. Ол квадрат аудан ды, 
ше  бер хана б
лмелері салынған. Үйдің 
сол түстік жағында екі пеш бар, бұл пеш-
тер су құбырымен, саз балшықты құбыр-
мен жалғасқан. Осында металл, темір 
қорытқан.

Т'ртінші қазбадан тұрғын үйлер та-
былды.Мұнда үш қабат бар. Жоғарысында 
қазақ ноғай д
ңгелек мавзолейінің қал-

Есепте Сарайшықтан Хорезмге дейінгі 
керуен жолы зерттелгенін сипаттаған. Осы 
жерде егін шаруашылығының мекендері 
ежелгі және орта ғасырда болғанын және 
осы үлкен керуен жолында бірқатар керуен 
сарайлары болғанын жазған. Маршрут Ка-
спий теңізінің солтүстік жағымен жүріп, 
әуелі Ембінің т
менгі жағына, одан кейін 
Қосшағыл мен Үргеніш арқылы жүрген. 
«Бұл жерде кейін біз орнына келтіретіндей 
тұтас керуен сарайлар бар екенін экспе-
диция зерттеушілері қалдықтар бойынша 
зерттеген. Біз Ембінің т
менгі жағындағы 
екі жерде Ұшқан және солтүстік шығы-
сын дағы Қызылқұм құмдарындағы 
ескерткіштерді зерттедік. Оның ішінде 
Ұшқан үйінділері ерекше назар ауда-
рады. Бұл да Сарайшық сияқты қала, 
жоғары жағында к
птеген тұрмыстық 
және к
ркемдік керамика бар. Шамасы, 
Сарайшықтан кейін Ұшқан к
пестер 
тоқтаған ежелгі  керуен жолындағы 
орталық болса керек.

Орта ғасырда Батыс Қазақстанда 
Сарайшық сияқты үлкен қалалар ғана 
емес, егін шаруашылығының орталықтары 
да, керуен сарайлардың басқа да тіректері 
болғаны, олардың бәрі күйдірілген кір-
піштен жасалғаны, ежелгі  қол
нер 

ндірісінің сақталғаны дәлелдейді. Оларды 
қол
нермен де, егін шаруашылығымен де 
бірдей айналысқан негізгі халық жасады, 
сонымен бірге қосымша к
шпелі 
мір сал-
тында жүрді. Мұны тұрмыстық заттардың 
формасы да дәлелдейді. Біз таза к
шпелі 
заттарды да, егін шаруашылығымен 
айналысқан тұрғындардың да заттарын 
таптық, демек, бұл ауданда к
шпелі және 
отырықшы мәдениеттің үйлесімдігін 
дәлелдейді».

Экспедиция негізгі жұмыстан басқа 
ғылыми дәрістер мен баяндамалар оқыды, 
мысалы, «Кеңестік ғылымның патриоттық 
маңызы», сонымен қатар И.В.Сталиннің 
«Тіл біліміне марксизмнің қатысы» деген 
әңгіме 
ткізді.

Осы есептен кейін >.Марғұланға 
сұрақтар қойылды. 

Шахматов: Каспий теңізі 12 ғасырдан 
15 ғасырға дейін қанша шегінді?

Жауап: Осы тақырыпқа ленинградтық 
жертанушы профессормен әңгімелестім, 
ол топырақтың құрылымын зерттеп, Ал-
тын Орда кезеңінде Каспий теңізі қазіргіге 
қарағанда солтүстікке таман орналасты 
деп бекітті.

Тұрсынбаев: Қала халқы жартылай 
к
шпелі 
мір сүрді ме? Демек, егінші лер 

мен қол
нершілер арасында жоғары пай-
ыз  болды деп айтқан дұрыс па? Меніңше, 
Сарайшық к
шпелі даламен қоршалып 
жатты, демек қол
нершілер де осы к
ш-
пелі далаға жұмыс істеді.

Марғұлан: Мен жергілікті халықтың 
ішінде қол
нершілер болды деп есеп-
теймін және оны нақты фактілер арқылы 
дәлелдеуге болады. Олар жер гілікті 
халықтан 12-13 ғғ. б
лініп шықты, тұр-
мыстық заттарды жасады және жоғарыдағы 
феодалдарға салтанатты бұйымдар жаса-
ды, бұлар қала халқы ның негізгі құрамы 
еді, сонымен қатар қаланың әкімшілік 
б
лігі, бұл жерде к
пестер де к
п болды.

Шахматов: >.Марғұлан баяндамасы-
нан экспедиция нәтижелері назар ауда-
рады және Батыс Қазақстан тарихы бой-
ынша бірқатар мәселелерді қайта қарауға 
к
мектеседі, әсіресе к
шпелілер мен 
отырықшылардың 
зара қарым-қатынасы 
туралы. Бұл маңызды мәселе. Екіншіден, 
А л т ы н  О р д а  д ә у і р і н д е г і  к 
 ш п е л і 
мемлекеттік бірлестіктің орталығы болған, 
шамасы ол, сауда орталығы ретінде пай-
да болуы мүмкін, ол шайбанидтердің 
Мәуераннахрға кеткеннен кейін саяси 
орталық ретінде к
рінді. Eзбек, Қасым 
тұсында маңызды р
л атқарды.

Мен барлық экспедицияға  тән 
кемшілік ретінде жұмыстар аяғына дейін 
жүргізілмейтінін айтқым келеді. Біздің 
археологтар шашылып жатады. Марғұлан 
да Сарайшықта тоқтай алмаған және 
экспедицияны Усть Уртаға бұрған, бұл 
Черниковтың экспедициясына да тән, 
осындай ауданы бар, қысқа мерзімде 
зерттеу керек, ал ол Жоңғар қақпалары-
на талпынады, екі күн ішінде түк істей 
алмайсың.

>лкей Хакановичтің еңбектері 
те 
қызықты. Іс жүзінде Якубовский еңбегінен 
кейін бізде Алтын Орда кезеңі бойын-
ша қызықты материалдар болған емес. 
Сарайшықтағы жұмыстарды жалғастыру 
керек.

Нүсіпбеков: Біздің мекеме ірі ГЭС-ті 
салу бойынша 
з жоспарын ұсыну керек. 
Бұл >лкей Хакановичтің жұмысы. Осы 
мәселені Сарайшық мәселесіне байланыс-
ты қою қажет.

Черников (қорытынды с
з):  Мен 
>лкей Хаканович экспедициясының 
нәтижелеріне ризамын. Сталинград ГЭС-і 
құрылысына байланысты Сарайшық 
қазақстандық археологтардың назарында 
болу керек. Менің соңғы ұсынысым  –
Сарайшықта стационар ұйымдастыруға қол 
жеткізу керек. 

Марғұлан (қорытынды с
з): Біз жалпы 
жинақталған жоспарды қайта қарауымыз 
керек және Батыс Қазақстандағы архео-
логиялық жұмыстарды қарастыру қажет. 
Сталинград ГЭС-і Батыс Қазақстан-
ның бүкіл территориясын алады. Менде 
бұрынғы міндеттер де бар, екі тақырып: 
«Орталық Қазақстанның монументальді 
ескерткіштері» және «Мериодиналды 
к
шпелі жолдардың мәселелері». Соңғы 
тақырып 
те маңызды және қызықты.

Біз жоғарыда Шахматовтың Марғұлан 
экспедициясын асығыс жасағаны ту-
ралы айыптаған с
йлемдердің астын 
сызып қойдық...Жалпы Арзютов экс-
педициясы да, Марғұлан экспедициясы 
да тұйыққа тірелгенін анық к
реміз. 
Біріншіден, Сарайшықтың тек жұрты жа-
тыр, ғимараттар мен дуалдардың тастарын 
алып кетіп топырағын ғана қалдырған. 
Пантеондағы қабірлер түгелдей тонал-
ған... Мұндай қалаға археологиялық 
қазба жұмысын жасау оңай емес... Де-
генмен сол кезден бері қарай 1996 жылы 
И.Тасмаған бетов қолға алып З.Самашевке 
қаздырғанға дейін қаланың к
п б
лігін 
асау Жайық 
зені шайып кетті. 

 Сондықтан Сарайшық қаласының 
орнын сақтап қалу үшін жалғыз дұрыс 
және шұғыл шешім – Жайықтың арнасын 
бұру керек деп талай зиялы ағаларымыз 
дабыл қағып еді. �кінішке орай ол ұсыныс 
жүзеге аспады ... Себебі қазір Жайықтың 
опырылып құлап жатқан тік жар жағасына 
мыңдаған куб бетон құйылып бекітіліп 
жатыр... Демек ?зен арнасын бұрып, қала 
орнын қалпына келтіру енді іске аспайтын 
болады...

Киелі Сарайшық қаласы Мәскеуден 
(1147 жыл) бұрын құрылған.  Жал-
пы Сарай шықтан басқа да Алтын Орда 
астаналарының ешқайсысы сақталған 
жоқ. Осы жерде Жәнібек хан салғызған 
Астархан неге сақталды деген сұрақ туады. 
Сонда Асан қайғы туралы аңызды еріксіз 
еске аламыз. Ел аузынан алынған бұл 
аңыздың қысқаша мазмұны мынындай: 
Жәнібек хан Астархан қаласын құрғызған 
соң қаланың құрметіне үлкен той жасай-
ды. Сол тойға Асан қайғы келмей қалады. 
Бұған қатты қайғырған Жәнібек хан Асан 
қайғыны алдырып себебін сұрайды. Сон-
да Асан ата: «Келмеген үш себебім бар. 
Біріншісі - Қаланың іргетасының астында 

лген орыстардың бастары қалып кетті. 
Бұл жаман ырым... Келешекте осы қала 
орыстардікі бола ма деп қорқамын» деген 
екен. >рине бұл аңыз әңгіме...

Қорыта айтсақ, Жайық ?зенінің 
жағасы бетон құйылып құламайтын 
етіп шеген деліп жатыр. Бұл жақсы 
әрекет, дегенмен су шайып кеткен қала 
орнын қалпына келтіру жүзеге асатын 
болса нұр үстіне нұр болар еді... Басқа 
тірліктер мен шаралар содан кейін 
жалғаса береді. Сонда баба ларымыздың 
аруағы ырза болар еді. Сондай ақ ака-
демик �лкей Марғұланның да арманы 
орындалар еді демекпіз.

Самат �ТЕНИЯЗОВ, 
тарих ғылымының кандидаты

отборными воинскими отрядами 300 лет 
воевали қазахи за свою свободу и незави-
симость, отстаивая родную землю...» деп 
мінездеме берген еді. Қазақ еліне толассыз 
шабуыл жасаған казактардың жауыздығы 
мен зұлымдығы туралы орыс тарихшыла-
ры да к
птеп жазды. 

 Мысалы тарихшы А. Рябинин: «...У 
яицких казаков был один смертельный 
враг – это киргизы (т.е. казахи). Они 
были «враги неутомимые, настойчи-
вые, не знавшие ни страха, ни устало-
сти. Яицкие казаки вели против них 
войну настоящую и ожесточенную» деп 
жазғаны «қазақтардан басқаның бәрін тізе 
бүктірдік енді тек қазақтарды бағындыру 
ғана қалып тұр» деп жазып, қаншама қазақ 
ауылдарын түгелдей аямай, жауыздық пен 
қатыгездіктің неше түрін к
рсетіп қырып 
жібергенін баяндайды. 

1692 жылы Ресей мемлекет басына І 
Петр келген соң орыс әскерлерінің Қазақ 
жеріне жаңа қарқынды шабуылдары 
басталды. Себебі І Петр қалмақтардың 
ұйымдасқан қарулы отрядтарын қазақ 
еліне айдап салып отырды және тісіне 
дейін қаруландырды. Аюкені қалмақтың 
ханы етіп тағайындап, барлық титулды, 
барлық сыйлықты соған берді. Оның 
негізгі міндеті қазақ елін шауып қирату 
ғана болды. Сорлы Аюке хан тегін 
сыйлықтар мен арзан титулдарға қызығып 

з қандастарын 
лімге айдап отырғанын 
түсінбеген болар. Тек 
лер алдында 
1724 жылы қалмақтардың >білхайыр 
ә с к е р л е р і н і ң  қ о л ы н а н  қ ы р ы л ы п 
жатқанында ғана түсінген болуы мүмкін... 
Не деген сұрқиялық 
мір. Күні кеше 
Шыңғысханның қандасымыз, ұрпағымыз 
деп жүрген халықтың біреудің сойылын 
соғып жүріп арам 
лгені әрине –же те-
сіздік, сұрқиялық, ұят, яғни даңқсыз 
мір. 

>рине І Петр келген соң тісіне дейін 
қаруланған казак отрядтары мен қалмақтар 
шабуылынан қазақ елінің есесі кете баста-
ды. Сол кезде қазақ елі үшін І Петрден кем 
емес тұлға жарқырап тарихи аренаға келді. 
Жас батыр қолбасшының аты �білхайыр 
(1685-1748) еді. Бұл 1700 жылдар болатын. 
Қазақ елі мен орыс қол астындағы туысқан 
башқұрт халқын қызғыштай қорғаған 
ерлігі ескеріліп 1709 жылдың күзінде 
>білхайырды Кіші жүзге Тәуке ханның 
зі 
бас болып билер кеңесінің шешімімен хан 
сайлады. >білхайырдың қазақ елін Ресей 
басқыншыларынан 48 жыл бойы қорғаған 
ерліктері – халқымыздың тарихындағы 

шпес батырлық пен ерліктер.

Орыс-қазақ қатынасы тарихы қазақ 
халқының-ұлт азаттық соғысынан тұрады. 
Орыс-казак отрядтарының жауыздығы 
мен зұлымдығынан және оған қазақ 
елінің жанкешті, ел қорғап жанталасқан 
шайқастарынан тұрады... Қазақ елінің 
о с ы  ж а у ы з д ы қ қ а  қ а р с ы  ж а н к е ш т і 
соғыстары патриотизм мен батырлықтың 
және ерліктің шыңы болғанын бұл күнде 
мақтанышпен айтудың орнына к
з-
к
рекі жасырып келе жатырмыз... Кіші 
жүз халқының ата мекенін қорғаудағы 
ерліктері мен батырлығы туралы орыс 
зерттеушілері де к
птеп жазды... Мысалы: 
«...Казахи Младшего жуза... отличались 
«диким, буйным, резко выраженным харак-
тером». В степи казах почти непобедим, го-
ворили о них, а в ручной схватке физическая 
сила, ловкость владеть холодным оружием 
и управлять конем дают ему величайший 
перевес над царскими войсками...» [6, с.300-

археологиялық экспедициясының жетек-
шісі >.Х. Марғұланның есебі тыңдалады.

Ол есепте былай жазылған: Экспедиция 
жұмысының негізгі объектісі Сарайшық 
қаласы болды. Орыс жылнамаларына 
қарағанда 1586 ж. дон казактары Орал 

зендері арқылы к
теріліп, Сарайшыққа 
жетеді, оны талқандайды, Левшин мен 
Рычков та осыны дәлелдейді. Сонымен 
16 ғ. аяғында Сарайшық орны (жұрты) 
үйінді болып жатты. Сарайшықтың үйінді-
лерінде Паллас, Рычков және басқа 18 ғ. 
зерттеушілері болған. Қирап жатқан терри-
торияда архитектуралық құрылыстардың, 
сарайлардың және күйдірілген кірпіштен 
жасалған басқа үйлердің де қалдықтары 
сақталған. Бұл құрылыстардың қалдығын 
жергілікті халық алғанынша алып кеткен, 

здерінше қазба ұйымдастырған.

Марғұланның есебіне қарағанда, 
экспедицияның мақсаты қираған қаланы 
зерттеу болды. Экспедиция солтүстік 
маршрутпен Жезқазған, Торғай далала-
ры, Шалқар стансасы арқылы шықты. 
Сарайшық қаласы Гурьев қаласынан 48 
шақырым Орал (Жайық) 
зенінен жоғары 
жақта орналасқан. Барлау кезінде Орал 

зенінің сол жағалауында ежелгі керуен 
сарайдың қалдықтары табылды, оның 
қарсысында Ибн Батута жазған к
пір 
болған болу керек. Қаланың оң жақ б
лігі 
жеке т
мпешіктерден (бугра) тұрады, 
олардың биіктігі – 2 м. 

Сарайшықтың үйінділерінде Орта 
Азия қалаларындағыдай нақты конфи-
гурация жоқ. Оның ауданы – оңтүстік-
шығыстан солтүстік-батысқа қарай 1,5 

дықтары, екіншісі алтынордалық және 
үшіншісі ежелгі моңғол дәуіріне дейінгісі. 
Бұл жерден біз архаикалық типтегі мате-
риалдар таптық, ол Алтын Орда уақытына 
тән емес. Бұл фактіге қарағанда Сарайшық 
моңғол дәуіріне дейін болған деп айтуға 
мүмкіндік береді және ол шамамен 12 
ғасырда пайда болды деген қорытындыға 
келдік, бұл кезде Орал мен Еділдің т
-
менгі жағында қыпшақтардың немесе 
половецтердің ірі тайпалық одағы 
мір 
сүрді, алайда бұл поселениенің ежелгі ата-
уы, Сарайшыққа дейін 
мір сүргені бізге 
әзірше белгісіз.

Бесінші қазбадан тұрмыстық заттардың 
қалдықтарымен, идеологиялық заттармен 
ежелгі тұрғын үйлер табылды». (Марғұлан 
мәжіліс залына қойылған коллекцияларды 
түсіндірді).

Қазба кезінде табылған заттарға қара-
ғанда ежелгі Сарайшық қаласы Дешті 
Қып шақтың ірі саяси, сауда және мәдени 
орталығы болды, ол 13, 14, 15, 16 ға-
сыр ларға жатады. Ол монғол дәуіріне 
қарағанда ежелгі заманда (одан бұрын) 
пайда болды. Сонымен оның тарихы ша-
мамен 500 жылды қамтиды.

Осы кезеңдер ішінде Сарайшық 
з да-
муында түрлі оқиғаларды бастан кешірді, 
маңызды 
згерістер болды және қала 
орта лығына айналды, 13-14 ғғ. Алтын 
Орда хандарының резиденциясы болды, 
одан кейін 15-16 ғасырларда к
шпелі 
қазақтардың резиденциясына айналды. 
Марғұлан қазақ хандары Қасым мен 
Жәнібектің молалары осы жерде екенін 
Есебінде айтқан.

ыпшақ мәдениетінің үлкен орталық тарының бірі Жайық бойындағы 
Сарайшық қаласы ХVІ ғасырдың ақырына дейін өмір сүрді. Еуропа мен 
Азияны жалғастырған Жібек жолының бір керуен сарайы, үлкен сауда 
орталығы әсем қаланы көрген саяхатшылар жазбалары Сарайшықтың аса 
көрікті мәдени орталық болғанын дәлелдейді. Атап айтсақ Ибн Баттута 
(1334 жыл), Австрияның Ресейдегі елшісі Сигизмунд Герберштейн (1549 
жыл), ағылшын саудагері Антоний Дженкинсон (1558 жыл) осы әсем қалада 
болып, естелік жазбалар қалдырды.
1581 жылы (кейбір деректерде1580 жылы), Ә.Марғұлан жазбалары-
на қарағанда 1586 жылы Дон казактары осынау гүлденген бай қала 
Сарайшыққа тұтқиылдан шабуыл жасап қиратады, халқын қырады... 
ең соңында қала маңындағы адамдар жерленген молаларды (пантеон-
ды) қазып тонайды. Көрші елдің баскесер бұзықтарының қай заманда 
да түркі халықтарының молаларын тонап, алтын күміс сияқты бағалы 
заттар іздеуі дәстүрлі тіршілік еді. Алтын Орда мен Ноғайлы, кейінірек 
Қазақ хандығының астанасы болған әсем қаладағы талай мемлекет 
қайраткерлері мен белгілі тарихи тұлғалар жерленген молалардан әрине 
бағалы заттар мен қару-жарақтар табылған. Алтын, күмістен жасалған 
зергерлік бұйымдар мен бағалы заттарды тонап, кейбір тот басып ескірген 
қару жарақтарды тастап кетіп отырған... «Ондай қару-жарақтар сол қала 
маңында алпысыншы жылдарға дейін табылатын еді» дейді кейбір жолда-
старымыз, сол елдің тұрғындары... Сондай-ақ әр заманның тиын ақшалары, 
т.б. бұйымдар сол мола тонаушылардың алтын болмаған соң алмай тастап 
кеткен заттары еді... Сол халқы қырылған өлі қала ХVІІІ ғасырға дейін 
тоналды. Қала сарайлары мен ғимараттардың және қаланы қоршаған 
дуалдардың тастары мен кірпіштерін тасып алып басқыншылар көптеген 
қамалдарын және Гурьев қаласын құруға пайдаланды... Сондықтан ірі 
мәдени орталық әсем қаланың жұрты ғана қалды... 

Қ
301; 2, с.72] деп жалпы анықтамасын 
берген еді.  

Сарайшық қаласының жұрты мен 
қасиетті топырағы жоғарыда айтылған 
қиян-кескі соғыстар мен шайқастардың 
үнсіз күәгері болып қалды....

С а р а й ш ы қ  т р а г е д и я с ы  т у р а л ы 
жазғандар: П.Рычков, Н.М.Карамзин, 
А . Б . К а р п о в ,  А . Р я б и н и н  т . б .  б о л -
са ХХ ғасырда жазғандарды ұзын саны 
к
п. Б.А.Кочекаев, Р.Г.Скрынников, 
М.Абдиров, т.б

Сарайшық жұрты қаншама жыл-
дар бойы тоналып жатты. Оған ресми 
ұйымдастырылған археологиялық экс-
педицияны 1937 жылы Н.К.Арзютов 
басқарды. Келесі жылы ол репрессияға 
ұшырап, 1942 жылы Красноярск 
лкесінде 
қайтыс болғандықтан ғылыми есебі 
жарық к
рмей жатты. >.Х.Марғұланның 
мұрындық болуымен 1949 жылы ҚазССР 
Ғылым академиясының Хабаршысы-
на (№67) Н.К.Арзютовтың Сарайшық 
қаласын қазған есебі жарық к
рді.

С а р а й ш ы қ қ а  ж а с а л ғ а н  к е л е с і 
 ресми археологиялық экспедицияны 
>.Х.Марғұлан басқарды. Осы екі экспеди-
ция екеуі де 
з жұмыстарын толық орындай 
алмады. Арзютов репрессияға ұшыраған 
болса, >лекең де сондай пәледен әрең 
аман қалған сияқты. Жалпы Марғұлан 
экспедициясы сол кездегі ҚазССР Ғылым 
академиясы президенті Қ.И.Сәтбаевтың 
ерекше қамқорлығы арқасында болған еді. 
Оның есесіне 1952 жылы Қ.И.Сәтбаевтың 

зі жауапқа тартылып, Ғылым академия 
президенті қызметінен босатылды... 1956 

Әлкей Марғұлан
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ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
ҚАЙЫРЛЫ ІС

Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастай-
мын!

Халқымыз: «Қайырымдылық жасасаң, қайырын 
зің 
к
ресің» дейді. Алла Тағала Қасиетті Құранның «Бақара» 
сүресінің 272-аятында: 

«(Ей, Мұхаммед!) Оларды тура жолға салуға сен жауап ты 
емессің. Алла қалаған пендесін ?зі тура жолға салады. Қайыр-
садақа ретінде не берсеңдер де ?здерің үшін (жақсы болады). 
Не берсеңдер де, тек Алланың разылығы үшін берулерің керек. 
Ізгілік жолында не жұмсасаңдар да, соның бәрі ?здеріңе толық 
қайтарылады және сендер әділетсіздікке ұшырамайсыңдар 
(яғни, сауаптарыңды толық аласыңдар)» дейді. 

С
з маржанын теріп, 
сиет қалдырған жырауларымыз:
«Dзін ғана ойлаған,
Жамандықтың белгісі.
Dзгені де ойлаған,
Адамдықтың белгісі» деп жырлайды.
«Eз пайдаңды ойлама, ел пайдасын ойла, 
з пайдаң 

соның ішінде» дейді халқымыз. 
Қайырымдылық – сауабы мол амалдың бірі. Алла Тағала 

«>ли-Ғимран» сүресінде: «Жақсы к?рген нәрселеріңді, (мы-
салы, дүние-мүлік, күш-қуат, ақыл, білім, т.б.) Алла жолын-
да жұмсамайынша, шынайы түрде жақсылыққа қол жеткізе 
алмайсыңдар» деп баяндаған.

Исламда «садақа жа рия» деген ұғым бар. Қоғамның, 
халықтың игілігі үшін жасалған сауапты істерді «са дақа 
жария» дейді. Мешіт, медресе, аурухана тұрғызу, к
ше, 
к
пір салу, ауызсуы жоқ ауыл дарға су тартып, құдық 
қаздыру – міне, бұлар халықтың игілігі үшін жасалған 
сауап ты істер. Тіпті, мұсылманның к
ңілін к
теріп, үміт 
сыйлау, түк бере алмасақ та, оған жымиып қараудың 
зі 
– сауап.  Са уап ты к
ктен іздеудің қажеті жоқ. Ол біздің 
айна ламызда. Қамк
ңіл жанға к
мек қолын созу – ол да 
қайырлы іс. 

Бірде пайғамбарымыз Мұхаммедтен (оған Алланың са-
лауаты мен сәлемі болсын) бір кісі: «Уа, Алланың Елшісі, 
ең жақсы адам кім?» деп сұрайды. Сонда ол: «Ең жақсы 
адам – қоғамға, елге пайдасы тиген пенде» деп жауап берген. 

Eз отбасымыздан бастап, к
рші-қолаң, ағайын-
туыстарға, жалпы жұртқа шарапатымызты шашып, 
қайырымдылығымызды к
рсету – мұсылмандық әрі 
азаматтық борышымыз. 

Алла Тағаланың бір адамның ризығы мен нығметін 
зге 
кісілерден артық не кем беріп қоюында үлкен хикмет бар. 
Демек, байдың малында мұқтаждың хақысы бар деген с
з. 
Дәулетті кісі Алланың берген нығметін Оның разылығы 
жолында садақа етсе – үлкен сауапқа кенеледі.  

Еліміздің кейбір жомарт жігіттері 
зінің туып-
скен 
 ауылына балабақша, мешіт, к
пір, жол, спорт кешенін, т.б. 
салып беріп, халықтың ықыласына б
ленуде. >рбір азамат 
елдің игілігі үшін осылайша қолдан келген к
мегін к
рсетсе 
біздің қоғам жан-жақты дамиды. 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
зінің 
сан-салалы қызметі аясында негізгі т
рт бағыт бойын-
ша жұмыстарға  басымдық береді .  Соның бірі  – 
қайырымдылық. Біз бар мүмкіндігімізді пайдаланып, жо-
март жандардың демеушілігімен Ақтау қаласында тұңғыш 
рет қайырымдылық мекемесін аштық. Мақсат – қазақ 
балаларын оқытып, оларды отаншылдық, патриоттық, 
имандылық бағытта тәрбиелеу, ғылымға, 
нерге, әдебиетке 
деген қызығушылығын арттырып, шығармашылық 
қабілетін дамыту, т.б.

Тұрмысы т
мен, к
пбалалы отбасыдан шыққан 
скелең 
ұрпақ осы Қайырымдылық мекемесінде білім алып, 
рухани дүниетанымын байытуда. Олар тамақпен тегін 
қамтамасыз етіледі. Барған бала әрі демалады, әрі рухани 
азық алады. Оның бойына имандылықпен қоса Отанға 
деген құрмет, сүйіспеншілік құндылықтары егіледі. Осын-
дай Қайырымдылық мекемесін 
зге де облыстарда ашуды 
к
здеп отырмыз. 

Бұл қайырлы істі қолға алудағы ниетіміз: біріншіден, 
жастарды жақсылыққа, ізгілікке, қайырымдылыққа 
тәрбиелеудің мол мүмкіндігі ашылады. Екіншіден, 
әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға материалдық қолдау 
к
рсетіледі. Үшіншіден, елімізде мемлекетшіл, иманды 
жастар тобы қалыптасады. Т
ртіншіден, Қайырымдылық 
мекемесінің түлектерін жұмыспен қамту, олардың 
таңдаған мамандықтары бойынша оқуға түсіру мәселелері 
қарастырылады. Бесіншіден, дені сау, к
кірек к
зі ашық 
ұрпақ сабақтастығы жалғасады. Ең бастысы халыққа пай-
дасын, шарапатын тигізетін жас буынның қатары артады.  

Eресі биік, пайымы кең, салмақты, байыпты, иманды 
ұрпақ ұлттың ұлы мақсаты мен мұратын орындауға үлкен 
үлес қоспақ. 

Ал ағымдағы жұмыстарға келсек, 
ткен жылы «Мектеп-
ке жол» акциясы аясында 20248 оқушыға сабаққа қажетті 
оқу құралдары, киім-кешектер үлестірілді. Ал құрбан 
айтта республика бойынша 61191 отбасына 439 тонна 943 
келі құрбандық еті таратылды. Қарттар, жетімдер үйлерін, 
әлеуметтік аз қамтылған және к
пбалалы отбасыларды 
моральдық һәм материалдық тұрғыдан қолдау жыл бойы 
жүзеге аса береді. 

ҚМДБ «Зекет» қорының ұйытқы болуымен, демеуші 
азаматтардың к
мегімен осыған дейін баспанаға аса мұқтаж 
61 отбасына пәтер кілті табысталды. 

Халқымыз:
«Ер қолында мал тұрмайды,
Елек ішінде су тұрмайды» деп, жомарт жігітті нағыз ер 

деп бағалаған. Осы ретте, Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының игі шараларына үлес қосып жүрген жо-
март жандарға айрықша алғысымды жеткіземін. Алла разы 
болсын!

Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын) 
зінің қасиетті хадис-
шарифінде мұсылман үмбетіне: «Жақсылық жасаңдар, 
қайырымды болыңдар» деген 
сиет қалдырған.

Алла Тағала баршамыздың жасаған қайырлы амалда-
рымызды қабыл етіп, Eзіне лайықты құл, пайғамбарына 
лайықты үмбет болуды нәсіп еткей! >умин!  

ИМАН АЙНАСЫ

Серікбай қажы ОРАЗ, 
Қазақстан 

мұсылмандары діни 
басқармасының 

төрағасы, Бас мүфти

– Сыртқы істер министрлігі біздің 
құрылтайшыларымыздың бірі екенін 
ескерсек, бұл бағыттағы жұмыстар кең 
ауқымды түрде жүргізіледі. Бірқатар елдерде 
шетелдегі диаспораларға қолдау к
рсететін 
әртүрлі институттар бар.  Осы ретте 

зара ынтымақтастық туралы шетелдік 
серіктестермен, атап айтқанда Россо-
трудничество (Ресей), ТИКА (Түркия), 
Гете институты (Германия), Достық қоры 
(Израиль), Түркі кеңесі, ТҮРКСОЙ, 
 ЮНЕСКО және тағы басқалармен мемо-
рандумдар жасау к
зделген. Бұдан б
лек, 
Сыртқы істер министрлігімен бірлескен 
іс-шаралар жобасы әзірленіп, еліміздің 
барлық елшіліктерінде диаспорамен жұмыс 
ж
ніндегі кеңесшілер белгіленген. 

– Шетелдерде этникалық қазақтардың 
ұйымдары, этно-мәдени орталықтары, одан 
қалса Дүниежүзі қазақтары қауым дас-

ШЕТЕЛДЕГІ 
ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫ 
ТУРАЛЫ ЗАҢ КЕРЕК

– Еркін �нуарұлы, Елбасының тапсырма-
сы негізінде құрылған «Отандастар қорының» 
басты ерекшелігі қандай?

– Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында: «ХХ ғасырдағы 
батыстық жаңғыру үлгісінің бүгінгі 
заманның болмысына сай келмеуінің 
сыры және басты кемшілігі – олардың 

здеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін 
басқа халықтар мен 
ркениеттердің 
ерекшеліктерін ескермей, бәріне жап-
пай еріксіз таңуында. Сондықтан, жаңа 
тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – 
сол ұлттық кодыңды сақтай білу» деп жазған 
болатын. Ұлт к
шбасшысының әлемде 
бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең 
басталған шақта, қазақ халқының бірлігін 
дамыту қажеттігі ж
ніндегі үндеулері қазіргі 
уақытта 
те 
міршең және 
зекті болып 
отыр. 

Eздеріңіз жақсы білетіндей,  Қазақ стан 
– 
з аумағынан тыс 
мір сүріп  жат қан 
қандастарын атажұртына жинап жатқан 
ә л е м д е г і  т 
 р т - б е с  е л д і ң  б і р і .  2 0 1 7 
жылы 
ткен 5-ші Дүниежүзі қазақтары 
құрылтайында Елбасы Қазақстанның 
қоғамдық жаңаруы аясында шетелдегі 
қазақтарды қолдауға бағытталған бірқатар 
тапсырмалар берген. Осы негізде Үкімет 
2018-2022 жылдарға арналған шетелдегі 
этникалық қазақтарды қолдау ж
нінде 
іс-шаралар жоспарын бекітті. Жоспарда 
шетелдегі этникалық қазақтардың білім 
алуы, ана тілін сақтауы және атамекенге 
оралған қандастарды қолдау, шетелде тұрып 
жатқан қазақ диаспорасымен байланысты 
ақпараттық-үйлестіруді қамтамасыз ету 
мәселелері қамтылды. Сонымен бірге 2018 
жылдың қазан айынан бастап Елбасының 
тікелей тапсырмасына сәйкес «Отандастар 
қоры» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы жұмысын бастады. «Отандастар 
қорының» басты міндеті – Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығымен бірлесіп, 
әлем қазақтарын бір шаңырақ астына 
топтастыру болса, мақсаты – ұлттық 
бірегейлікті сақтау, еліміз мықты, әрі 
жауапкершілігі жоғары біртұтас ұлт болу, 
қазақ  диаспорасы б ойынша мемлекеттік 
саясатты қалыптастыру.

– «Отандастар қоры» жұмысын қалай 
үйлестіреді? Осы жайында айтып берсеңіз? 

– Біздің жұмысымыз үш бағытта үй-
лестіріледі. Бірінішісі – шеттегі қандаста-
рымызға ана тілімізді, мәдениетімізді, 
салт-дәстүрімізді танып, сақтап қалуда 
жан-жақты қолдау к
рсету. Екінші бағы-
тымыз – тарихи отанына к
шіп кел-
ген ағайындардың бейімделуіне және 
к
шуге ниетті бауырларымызға к
мек 
беру. Үшіншісі – Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығымен тығыз байланыс жасай 
отырып, аталған жұмыстарды заң намалық 

Талдықорған қаласы «Авиценна» 
медициналық колледжінде «Дінаралық 
татулық – бейбітшілік тірегі!» тақырыбында 
студенттермен кездесу ?тті.

Кездесуге Дін саласындағы мәселелерді зерт-
теу орталығының директорының орынбасары 
А.>лі, Дін саласындағы мәселелерді зерттеу 
орта лығының және Діни экстремизм құрбандары 
мен деструктивті ағым ұстанушыларын оңалту 
орталығының қызметкерлері  А.Бабатай, 
Е.Матаев қатысты. Кездесу барысында «Экстре-
мизм мен терроризмге жол жоқ» тақырыбында 
сурет к
рмесі ұйымдастырылып, ақпараттық 
парақшалар таратылды. 

Сонымен қатар, колледж студенттерінің 
қатысуымен «Жастар және діни ағымдар» 

тақырыбында «фокус-топ» әлеуметтік зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, қатысушылардан сауална-
ма алды. >леуметтік зерттеу жұмысына аталған 
колледждің белсенді студенттері қатысып, 
тақы рыбын кеңінен талқылып, ой-пікір лерімен 
б
лісті. 

Зерттеудің қорытындысына сәйкес жас-
тардың ұшқыр ойлары мен жоспарлары қажетті 
деп танылып, алдағы жоспарлы жұмыстарда 
қолданылатын болады.

Ерлан МАТАЕВ, 
Діни экстремизм құрбандары мен деструктивті 

ағым ұстанушыларын оңалту орталығының 
қызметкері

Алматы облысы

тұрғыдан қамтамасыз ету. «Отандастар 
қоры» жұмысын жобалық кеңсе форматын-
да отандастарға қызмет к
рсетудің бірыңғай 

операторы ретінде ұйымдастырады. 
Қордың барлық жұмысы Елбасының 5-ші 

Дүниежүзі қазақтары құрылтайында 
берген тапсырмаларының аясын-
да бірнеше бағытқа үйлестірілген. 
Атап айтқанда, диаспоралық са-
ясат бағдарламаларын әзірлеу, 
Байланыс орталығы мен қоғамдық 
қабылдау жұмысын үйлестіру, 
 диаспора саясаты мәселелері бойын-

ша қоғамның түрлі к
зқарастағы 
ағымдарын ұштастыратын диалог 

алаңдарын құру, білім саласында шетел-
де қазақ тілін үйрету бойынша білім беру 

инфрақұрылымын құру, шетелдегі қазақ 
диаспораларының балаларына Қазақстанда 
оқуға жағдай жасау, қазақ диаспорасы мен 

– Шетелде білім алып жүрген жастармен 
қатар сол елдерде білім алуға ынта-ықылас 
танытатындар аз емес. «Отандастар қоры» 
олардың оқу-тоқуын қаржыландыра ма? 

– Білім беру саласына келетін болсақ, 
шетелде қазақ тілін үйрету бойынша білім 
беру инфрақұрылымын құру, шетелдегі 
қазақ диаспораларының балаларына 
отандық ЖОО-да оқуға арналған және 
шетелде білім алуы үшін стипендия-
лар тағайындау, Назарбаев зияткерлік 
мектептері негізінде қазақ халқының 
дәстүрлері мен тарихын қамтыған қазақ 
б і л і м  б е р у  т у р л а р ы н  ұ й ы м д а с т ы р у 
қарастырылған. Қазіргі таңда шетел 
қазақтары үшін жыл сайын еліміздің оқу 
орындарына б
лінетін квота 4 пайызға 
сті. 
Одан б
лек, жыл сайын ЖОО негізінде 

тетін дайындық курстарына 1000 орын 
б
лініп келді. Дәл қазір 18 жоғары оқу 

Еркін ОҢҒАРБАЕВ, 
«Отандастар қорының» басқарушы директоры: 

Дүниежүзі қазақтарының 
V Құрыл тайында Тұңғыш 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев 
шетелдердегі этникалық қазақтарды 

қолдау мақсатында «Отандастар қорын» 
құруды тапсырған болатын. Бұл игі бастама 

бүгінгі таңда жүзеге асырылып, «Отандастар 
қоры» құрылып, жұмысын бастап кетті. Болашақта 

қандастар мүддесі үшін келелі істер атқарылады 
деген үміт зор. Осы орайда, қордың мақсаты 
мен алдағы жоспары жайында «Отандастар 

қоры» КЕАҚ-ның басқарушы директоры, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

заң ғылымының докторы,  профессор 
Еркін ОҢҒАРБАЕВ мырзамен 

сұхбаттасудың сәті түсті.

қазақстандық бизнес 
кілдерінің іскерлік 
байланыстарын орнатуға және нығайтуға 
ықпал ету, бүкіл әлем қазақтарын бір 
ақпараттық ортаға тарту үшін бір интернет-
платформа негізінде қазақтардың бірыңғай 
экожүйесін құру, мемлекеттік және басқа да 
құрылымдармен 
зара ықпалдастық орнату, 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығымен 
ынтымақтастықты нығайту. 

Мысалы, түрлі ақпараттарға сүйенсек, 
шеттегі қазақтар саны 5 миллионнан 8 
миллионға дейін жуықтайды. Бұл  фактор 
диаспора саясатына ерекше назар ауда-
руды талап етеді. Бұған Елбасының 
зі де 
аса назар аударып отырғанын білесіздер. 
Сондықтан, біздің басты қызметіміздің бірі – 
қандастар  туралы жинақталған мәліметтерді 

зектендіріп және жүйелендіріп, елдер 
бойынша қазақ диаспорасының және елге 
оралған ағайындардың мәселелерін қосымша 
зерттеп, халықаралық тәжірибені зерделей 
келе, қорытындысында мемлекеттік диа-
спора саясаты бағдарламасына ұсыныстар 
әзірлеу. Бұл дегеніміз диаспора саяса-
тына мүдделі мемлекет тік органдардың 
қызметін тиімді үйлестіру, саясат саласының 
тұжырымдамасын әзірлеу, бизнес-модельдеу 
негізінде экономикалық тұрғыдан 
лшенген, 
әсіресе ауылшаруашылық, оның ішінде мал 
шаруашылығы мен егін шаруашылығына 
ұшталған, демографиялық, этнологиялық, 
миграциялық мүдделерімізді қамтыған және 
статистикалық мәліметтерге негізделген 
мемлекеттік бағдарлама әзірлеу сынды 
күрделі жұмыстарды меңзейді. Бұған қоса 
қолданыстағы ұлттық және халықаралық 
заңнаманы зерттеу негізінде диаспоралық 
мәселе лерді реттейтін құқықтық дербес сала 
қалыптастыру міндеті тұр. Яғни шетел дегі 
қазақ диаспорасын қолдау туралы заң жоба-
сын әзірлеу қажет. Қазіргі таңда мемлекеттік 
органдар тарапынан қолдау бар. Осы орайда 
сарапшылар, ғалымдар, ғылыми-зерттеу 
ұйымдарын тарту арқылы бұл бағыттағы 
жұмыстарды бастап кеттік. Жылдың аяғында 
нәтижесі к
рінеді деген сенімдеміз. 

Сонымен бірге, біз үшін бүкіл қыз-
меті міздің ашықтығын қамтамасыз ету 
те 
маңызды. Жоғарыда айтылғандай, диаспора 
саясаты мәселелері бойынша қоғамның 
түрлі к
зқарастарын ескеретін диалог 
алаңдары құрылуда. Кез келген күрделі 
мәселелер қоғамдық комиссия, ғылыми-
сарапшылық кеңес сияқты құрылымдарда 
қоғамдық талқыға салынып, сүзгіден 
тетін 
болады. Комиссияның негізгі міндеті 
– отандастарды қолдау мәселелері бой-
ынша республикалық деңгейде талқылау 
ұйымдастыру және шешім қабылдау кезінде 
жұртшылық мүддесін білдіру, пікірін ескеру, 
жалпы отандастарды қолдау мәселелеріне 
қатысты мемлекеттік органдар қабылдаған 
шешімдеріне мониторинг жүргізу.

орын дарында 992 бала дайындық курста-
рында оқып жатыр. Сондай-ақ алғаш рет 
қан дастарымыздың жоғары білім алуы үшін 
әлемдік тәжірибе негізінде стипендия лық 
бағдарлама әзірленуде. Келесі бір үлкен 
жоба – сырттағы қандастарымызға қазақ 
тілін оқытудың онлайн сыныптарын ұйым-
дастыру. Одан басқа диаспора арасын дағы 
қазақ тілі мұғалімдерін арнайы дайындық 
курстарынан 
ткізу жұмыстары жүргізілуде. 

– Бұл жерде айтпасқа болмайтын тағы бір 
дүние – оралмандардың құқықтық мәселесі. 
Құжат рәсімдеу барысында қандаста-
рымыз жемқорлық, түрлі бюрократиялық 
кедергілерге тап болып жататыны жасырын 
емес. Осындай келең сіздіктерді болдырмас 
үшін қор тарапынан қандай іс-шаралар 
атқарылады?

– Мұндай мәселелерді шешу үшін «Бай-
ланыс орталығы мен қоғамдық қабылдаулар» 
деп аталатын жоба іске қосылды. Мақсаты 
– «Бір терезе» қағидаты негізінде барлық 
қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз 
ету. Осы бағытта мүдделі мемлекеттік ме-
кемелермен басқосулар 
ткізіп, бірлесіп 
жұмыс атқарудамыз. Бірегей байланыс 
орталығы қызметі бар. Оған мына бай-
ланыс түрлерімен хабарласуға болады: 
1404 (барлық қазақстандық мобилді 
операторлар үшін тегін); 8 800 080 1404 
(барлық қазақстандық қалалық қоңырау-
лар үшін тегін); +7 (7172) 981404 (барлық 
қазақстандық қалалық қоңыраулар үшін 
тегін, халықаралық қоңыраулар үшін 
шетелдік операторлар белгілеген ставка-
мен); 8 701 000 1404 (WhatsApp, Telegram 
хабарламалар үшін).

Қытай, Моңғолия, Иран сияқты елдер-
ден келген қандастар негізінен орыс тілін 
білмейді. Сондықтан да «Отандастар қоры» 
әр 
ңірлердегі к
ші-қон б
лімдерімен тығыз 
байланыс орнатып, этникалық қазақтармен 
мүмкіндігінше қазақтілді мамандардың 
жұмыс жасауын қадағалап отыратын бола-
ды. Олардың тұрақты тіркелуі, «Оралман» 
мәртебесін ұзарту мерзімі, ықтиярхат не-
месе Қазақстан азаматтығын алу мәселелері 
біздің тікелей бақылауымызда болады 
және бұл мәселелер бойынша мемлекеттік 
құзырлы органдармен тығыз байланыс 
қалыптасуда. 

– «Халықтық к?ші-қон» туралы Заңда 
«шетелдегі қазақ диаспорасы мәселесімен 
елшіліктер айналысады» делінген. Қор 
елшіліктермен бірігіп жұмыс істей ме?

тығының б? лімшелері бар. «Отандастар 
қоры» осы ларға қаржылық-рухани қолдау 
к?рсете ме? 

– «Отандастар қоры» шетелдегі қазақ 
бірлестіктері, ұйымдары, этно-мәдени 
орталықтарымен тығыз байланыс құруды 
к
здейді. Олардың бірқатарымен қазір 
арнайы меморандумдарға қол қойылып, 
жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мақсат – 
шетелдік қазақтарға білім, спорт, мәдениет, 
ана тілін үйрету, бизнес-бастамалар және 
т.б. бағыттар бойынша қолдауды қамтамасыз 
ету. Жырақтағы қандастарымыз – қазақ 
мәдениетінің ажырамас б
лігі. Сондықтан, 
қор отандастарымыздың салт-дәстүрін, 
ж
н-жоралғысын сақтауға, шығармашылық 
потенциалын арттыруға бағытталған ша-
раларын, жобаларын әлбетте қолдайды. 
Шетелдегі қазақстандық ұйымдар негізінде 
Абай мәдениет үйі деп аталатын орталықтар 
құрсақ дейміз. Барлық мәдени шаралар 
сол орталықтар арқылы жүйеленетін бо-
лады. Сондай-ақ, отандастарымыздың 
к
бі Қазақстанмен шекаралас аумақтарда 
тұратынын ескере отырып, біз облыстық 
әкімдіктермен де ынтымақтастық орнатуға 
кірісіп жатырмыз. Бұл желі бойынша Ресей, 
Қытай, Eзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия 
және Түрікменстан елдеріндегі немесе осы 
елдерден тарихи Отанға оралған қандастарды 
қолдау тұрғысында жұмыс жүргіземіз. 

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың «Қоғамдық пікірге қозғау салған отан-
дастар мәселесін қолдан саясаттандыруға 
болмайды. Шетелдегі қандастарымызды 
(«оралман» деген с
зге мен қарсымын) 
атамекенге қайтару ісі ешқашан назардан 
тыс қалған емес, қалмайды да. >лемнің 
түкпір-түкпіріндегі қандастарымыздың 
басын туған жерде біріктіру – біздің пары-
зымыз» деген с
здері мемлекеттің ресми 
ұстанымын білдіреді. 

Қорыта айтқанда, шетте жүрген қа-
зақ   тардың тарихи Отаны, атамекені – 
 Қа зақ стан! Сондықтан елге келген әрбір 
қазақты бауырым деп біліп, мейірбандық 
танытуымыз керек. Олардың еліміздің 
экономикалық дамуына, демография-
лық серпілісіне, мәдениетіміздің жаңа 
белестерді бағындыруына қосар әлеуеті 
те 
зор.

– Сұхбатыңызға рақмет! 

Сұхбаттасқан 
Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ

КЕЗДЕСУ

Дінаралық татулық – бейбітшілік тірегі
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СҰЛУБАЙДЫҢ

...Кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт 
– бүкіл оқиғаның �лшемі, уақыт пен 
кеңістіктің  к�кжиегі тоғысқан кезде 
ұлт тарихы басталады. Бұл – жай 
ғана әдемі афоризм емес. 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

...Басында мәуесі жоқ қу қайыңның, 
Жігітке пайдасы жоқ уайымның. 
Сан жердің дәмін татып, 
Суын іштім –
Білмеймін қайда аларын Құдайымның.
Қайқая шапқан Қарагер,
Қайырылар ма екен қайран ел. 

Сұлубай САПЫҰЛЫ

...Ауылым к�шіп келсе де, 
Бауырым к�шіп келсе де,
Адал асын берсе де, 
Жайырым к�шіп келмейді-ау!

Жәркен Б�ДЕШ

І. КІЛТ

Ұлытауымның ұлары аман ба,
Eр Алтайымның қыраны аман ба.
Халдерің нешік,
мына заманда –
Ұлы даланың ұланы аман ба?

Ұшқанда жұрттың жан әлемі Айға, 
Іздемес болар саналы ер пайда. 
Сұңғыла шайыр Сұлубай айтқан
Қайқая шапқан Қарагер қайда?

Eткеннің к
рдік жаза,
   қыспағын,
Ұлы дала елі – ғажап ұстаным. 
Eзіңнен басқа түгім жоқ менің –
Сен аман болшы, ҚАЗАҚСТАНЫМ!

ІІ. ТЕМІРҚАЗЫҚ 

Ертістің арғы беті, бергі беті, 
Бұл да бір шежіремнің шерлі беті. 
Зар мұңға толған кезде тостағаның – 
Алдыңда ақ с
йлейтін келді реті. 

Зар мұңға толған шығар тостағаның, 
Иә, солай 
мір деген...
  қош, қарағым. 
Қас-қағым дүниенің дүрмегінде –
Қоштағын мейлі мені,
  қоштамағын

Ертістің бергі жағы,
  арғы жағы,
Ананың емес-еміс таңғы зары. 
Асыл кім ат жалында атойлаған –
Ғасырдың қойнауында қалды бәрі...

Ойласаң батады екен жанға, ағатай, 
Eр Алтай, 
Сұлу Іле,
Тарбағатай. 
...Бір тайлақ к
шкен сайын бос келетін –
Тағдырдың тапаншасы бар ма, ағатай?

Басынан Қаратаудың к
ш ағылды, 
Жанардан жақұтыңды таса қылды. 
Eттің бе 

р ағысты бір 
зеннен –
Кеттің бе 
қосқа тастап қосағыңды?

Басында 
р Алтайдың бұлты қалың, 
Ұша алмай қанатымнан қырқыламын. 
Қырқыспай дұшпаныммен қырын тартсам –
Жыртыстай 
ңіп кеткен жыртыламын. 

Тау асып тағдыр кешкен тылсым елі, 
Алынар күн туа ма бір шідері?
Іленің толқындары торыққанда 
Тарлан тау Тарбағатай күрсінеді.

Eр Алтай!
Таупық берсін қыраныңа, 
Жұртымның мұңы ілінсе мұнарыңа. 
К
з жасым Қанас к
лдей м
лдіреді –
Қазақтың зары жетіп құлағыма. 

Жүгі ауыр қасіреттің мәңгі батпан, 
Бұрқасын басылмаса – әр күн ақпан. 
Арысы азап кешіп арда жұрттың –
Дауысы талып жетті арғы жақтан. 

Алаштан заты да асқан, 
  аты да асқан,
Атадан арда туып ақылы асқан.
... Түсімде арыстандай айбат шегіп –
К
рінен ыршып тұрды батыр Оспан. 

Кім к
рген тап осындай марқасқаны, 
Ер Оспан – 
р Керейдің алдаспаны. 
Тағы да аруағын шақырып тұр –
Жалына ақбоз аттың жармасқалы.

Түйілген шүберекке жаның қалай, 
Қайтейін ағындамай, 
  арындамай.
Оспанды ақ киізбен хан к
терген –
Бұлғынның жағалауы,
Қалың қалай?

Соңында батқан күннің түн бар екен,
Қайғымды қай құдірет тыңдар екен?
...К
рінен түрегелген Оспанға еріп,
Ақырып теңдік сұрар кім бар екен?

...Қайдағы қайғы-шерді қозғағаның, 
Мен де бір боз жусаны Боздаланың. 
Сонау жыл, Қарак
пір,
саған жетіп –
Есімде боз інгендей боздағаным: 

«...Айт енді, 
Қыран 
зен,
қозға сырды, 
Білемін Рухым 
лмей тозбасымды. 
Батырдың басы ілінген – Қарак
пір,
Мен сенен іздеп келдім, 
з басымды». 

Рухпен сырласа кеп, 
мұңдаса кеп,
кеткенмін ұрпағына: – мың жаса! – деп.
Аллаға арзу айтқан жүрегімді –
Жаратқан жалғыз рет тыңдаса деп.

Иә, солай қоштасқанмын асылыммен,
Бошалап кеткен кезде ғасыр-інген.
Қыранның үстіндегі Қарак
пір –

Сол үкі қасіретіңді азайтады, 
Бағзыдан баяны бар с
з айтады. 
Жерімнің иесі кім, 
  киесі кім – 
Қастерлі қара 
леңнің 
зі айтады: 

«...Дүние аққан 'зен,
  соққан дауыл,
тыңдасып 'леңімді аға, бауыр. 
Сұрасаң, мен айтайын мекенімді – 
�лемге аты шыққан Алтай – Сауыр. 

К'рінген мұнан былай Арқанаты, 
Түнде ұшып, 
Күндіз жатар жарқанаты. 
Үлкен тау Тарбағатай жалғас біткен
Бауырында кішкене тау қолғанаты. 

Үліңгір – ең аяғы к'л болады, 
Жағалай мекендеген ел болады. 
Сауырдың бір қырқасы таяу тұрған,
Салбырты, Нарынқара бел болады. 

Ауылым М'ри 'зен қабағында-ай, 
Сіздей жан, қос әріптес, табамын ба-ай?
К'сілген к'мекейің ақын болса, 
Зырылда патифонның табағындай. 

Базарда базар қайда Құлжадайын, 
Барғанда бар керегің тұрар дайын.
Үлкендер т'рде отырып «айт» деген соң
Несіне біл жел с'зді бұлданайын».

... Артында алабаған есіл елім, 
Бір сәлем айта алмасам кешігемін. 

К
п жылқым к
калалы шапқан кері, 
Арқырап арысымның ақтаңгері. 
Қу қайың мәуесі жоқ...
сая деме –
Ескі күн естен кетпес шақтан бері. 

К
ңілімнің қалқатайда бір алаңы.
Мұнар тау мұнартады мұнаралы. 
...Байталы байғұс елдің суалады
Қу қайың қурап қалған қуарады. 

Бәрі де тағдырыңның талайынан,
Ақ таңның арман саудың арайынан.
Басында мәуесі жоқ қу қайыңның –
Сая іздеп әуре болма маңайынан. 

«...Қайқая шапқан Қарагер, 
Қайырылар ма екен қайран ел». 

Сайрамк
л, 
Сауыр, 
Сайқан сайраңдаған, 
Қолыңда қайқы қылыш, қайран бабам. 
Басында мәуесі жоқ қу қайыңды 
Құдайым, кезіктірдің қайдан маған?

Қазандай т
ңкеріліп т
ңірегім, 
Ақ, қара арасында – 
мір, 
лім...
...Басында мәуесі жоқ қу қайыңға 
Тап болды қалай ғана керуенім?

Күттірмей қайырылатын тамам елді, 
Қайқая шапқан және Қарагерді. 
...Мәуесіз сол қайыңды қопарам да 
Кептіріп қобыз жасап алам енді: 

Қазір қазақстандық еңбек на-
ры ғында әйелдердің жұмыспен 
қам тылуы жоғарылап,  б іл ікт і 
жұмысшы-әйелдер деңгейі артып, 
олардың арасында жұмыссыздар 
қатары азайғаны байқалып отыр. 
Бүгінде елімізде жұмыс істейтін 
жалпы тұрғындардың 48,2 пайы-
зын еңбеккер әйелдер құрайды.
Денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік 
қызмет салалары мен қаржы және 
мемлекеттік секторда әйелдердің 
үлесі айтарлықтай басым.

Қазіргі уақытта салалық, аймақ-
тық келісімдер мен ұжымдық еңбек 
шарттарында жұмыспен қамту, еңбек 
қауіпсіздігі және қорғау, денсаулық 
сақтау, әйелдерді кәсіби даярлау 
және отбасылық міндеттер туралы 
арнайы б
лімдер қарастырылған. 
Мәселен, машина жасаушылардың 
салалық кәсіподақ келісімінде 
«Гендерлік саясат. Жұмыс істейтін 
әйелдер үшін кепілдіктер мен 
жеңілдіктер» деген жеке б
лім бар. 
Сондай-ақ, бастауыш сыныптарда 
оқитын балалары бар әйелдерге 1 
қыркүйекте еңбекақысы сақталған 
бір күн демалыс беру тәжірибеге 
енді. Сонымен бірге 14 жасқа дейінгі 
балалары бар әйелдер екі күнге со-
зылатын еңбекақысы сақталған 
демалысқа шыға алады.

«Қаражанбасмұнай» акционерлік 
қоғамының ұжымдық шартында бала 
күтімімен отырған жұмысшыларға 
20 АЕК к
лемінде бүлдіршін бір 
жарым жасқа толғанға дейін ай 
сайын материалдық к
мек к
рсету 
қарастырылған. Сондай-ақ 12 жасқа 
дейінгі екі және одан да к
п ба-
лалары бар әйелдерге жыл сайын 
еңбек демалысына үш ақылы күн 
қосымша беріледі. Олардың екі апта 
еңбекақысы сақталмаған демалысқа 
шығуға мүмкіндігі бар.

Ал «Тыныс» акционерлік қоға-
мының ұжымдық шартында жұмыс 
істейтін, 14 жасқа дейінгі балалары 
бар әйелдердің екі күнге дейін ақылы 
демалысқа шығуға мүмкіндігі бар 
екені қарастырылған. Сондай-ақ 
жалғызбасты аналар мен сәбилері 
бар әйелдерге әлеуметтік к
мек к
р-
сетіліп, балаларына санаторий мен 
курорттарға жолдама беріледі. Ал 
«ЗИКСТО» акционерлік қоғамының 
ұжымдық шартында әйелдерге 
жасалған жеңілдіктерден б
лек 
оларға еңбек, тұрмыс және демалыс 
жағдайларын жақсарту шаралары 
айқын к
рініс тапқан. Мұндай мы-
салдар 
те к
п.

Кәсіпорындар мен мекемелерде 
жасалатын ұжымдық шарттарға к
п 
балалы, жалғыз басты және мүгедек 
балалары бар аналарды қорғауға 
байланысты қосымша нормалар 
енгізіле бастады. К
п балалы және 
жалғыз басты аналар үшін еңбек 
демалысына қосымша еңбекақысы 
т
ленетін үш күн қосу, жұмыс күнін 
бір сағатқа қысқарту, Балаларды 
қорғау күні кәмелетке толмаған ба-
лалары бар жұмысшыларға 3 сағат 
еңбекақысы т
ленетін демалыс беру, 
жалғыз басты және 6 мен 18 жас 
аралығында балалары бар к
п бала-
лы ата-аналар мен қамқоршыларға, 
мүгедек балалары бар отбасыларға 1 
тамыз күні баланы мектепке дайын-
дау үшін 25 АЕК к
лемінде (әр 
балаға) материалдық к
мек к
рсету, 
2 мен 6 жас аралығында балалары 
бар жұмысшыларға мектепке дейінгі 
мекемелерге т
лейтін қаржысының 
белгілі бір б
лігін 
теу ж
нінде де 
ұжымдық шартқа енгізілді.

Қ ы з ы л о р д а  о б л ы с ы н д а ғ ы 
«Жаңақорған» шипажайында еңбек 
ететін к
п балалы және жалғыз бас-
ты аналардың еңбекақысы к
бейіп, 
әлеуметтік жағдайлары жақсарды. 
Осы игілікті іс Түркістан облысының 

«Манкент» шипажайында жалғасын 
тапты. 

– Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
>бішұлы Назарбаев к
п балалы 
аналарға әлеуметтік к
мектің барлық 
түрін қарастыру ж
нінде тапсыр-
ма берген болатын. Мұны еңбек 
ұжымдары арқылы шешуге елімізде 
мүмкіндік бар. Мәселен, біз т
мен 
жалақы алатын жұмыскерлердің 
еңбекақыларын к
теру, к
пбалалы 
аналарға жәрдемақы т
леу, 
мірге 
келген әрбір сәбидің ата-анасы-
на материалдық к
мек к
рсету 
мәселелерін ұдайы к
теріп келеміз. 
Бұл 
зекті мәселе ұжымдық шарт-
та к
рініс табуы тиіс. «Манкент» 
шипажайының басшылығы да 
осындай қадамға барып, ұжымда 
еңбек ететін к
п балалы аналар-
ды бір қуантып тастады. Осы ша-
рапатты іс республиканың басқа 
да еңбек ұжымдарында жалғасады 
деген ойдамыз, – дейді Қазақстан 
 К ә с і п  о д а қ т а р ы  ф е д е р а ц и я -
с ы  Т 
 р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы 
С.Дәулеталин.

– Біздің шипажайда Қазақстан-
ның түкпір-түкпірінен келіп дема-
латын қарапайым еңбек адамдары 

те к
п. Маңғыстау, Атырау, Батыс 
Қазақстан, Ақт
бе облыстарынан 
келетін мұнайшылар да жетерлік. 
Қызметімізге барлығы да риза. 
Еңбегіңе алғыс алғаннан артық баға 
жоқ қой. Демалушылардың к
ңілінен 
шығып, мінсіз қызмет етіп жүрген 
ұжымның ішінде 11 к
п балалы ана 
бар. Шипажайда барлығы 230 адам 
еңбек етеді. Ең т
менгі еңбекақы – 
59 300 теңге. Енді оны 15 пайызға 
к
теруге шешім қабылдадық. Со-
нымен бірге к
пбалалы аналарға жы-
лына екі айлық есеп к
рсеткіші м
л-
шерінде жәрдемақы т
леу мен ұжым 
мүшелерінің отбасында дүниеге 
келген сәбиге бір айлық ең бекақы 
к
лемінде к
мек к
рсе туді ұжымдық 
шартқа енгіздік, – дейді «Манкент» 
шипажайының Бас ди ректоры 
Хамрақұл Құрбанов.

Сондай-ақ «Меркі» шипажайы 
қызметкерлерінің жалақысы 1 мау-
сымнан бастап 15 пайызға к
терілгені 
ж
нінде жағымды хабар жетіп отыр.

Рас, еңбек саласында гендерлік 
мәселелерге байланысты әлі де 
шешімін күткен мәселелер бар. 
Айталық, қазіргі уақытта жұмыс 
берушілердің еңбек заңдылықтарын 
жиі бұзуына қатысты алаңдаушылық 
к
п. Үш жасқа дейінгі балалары бар 
және аяғы ауыр әйелдерді жұмыстан 
шығару, балалы әйелдерді артық 
жұмысқа жегу, демалыс және мереке 
күндерінде, түнгі ауысымға олардың 
жазбаша келісімінсіз жұмысқа тарту, 
еңбек келісімшарттарын тоқтату мен 
жұмысқа қабылдау ережелерін бұзу, 
жүкті және отбасылық міндеті бар 
әйелдерді іссапарға жіберу бойыша 
заңсыздықтар орын алып отыр.

Бүгінгі күні әйелдердің 30 па-
йызға жуығы қауіпті және зиян ды 
жұмыс орындарында еңбек етеді. 
Сондықтан еңбекті қорғау – ең 
маңызды мәселелердің бірі. Eнді-
рістік жарақаттар деңгейі әлі де 
жоғары. 2018 жылы 296 жұмысшы 
әйел 
ндіріс орнында зардап шеккен 
болса, оның жетеуі қайтыс болған. 

С о н ы м е н  б і р г е  е р л е р  м е н 
әйелдерге еңбекақы т
леу ж
нінде 
де алшақтық 
те жоғары. Қазақ-
стан  Республикасы  Статистика 
агенттігінің мәліметі бойынша, 
ер адамдар 2018 жылы әйелдерге 
қарағанда еңбекақыны 32 пайызға 
к
п алған.

Ғалым ОРЫНБАСАРҰЛЫ

НҰР-СҰЛТАН

ЕҢБЕК 
ЕЛЕНУІ ТИІС

Әйелдердің мүмкіндіктері мен құқықтарын кеңейту, гендерлік тепе-
теңдікті сақтау – қазіргі таңдағы өзекті және маңызды мәселелердің бірі. 
Біздің елімізде тұрғындардың өнімді еңбекпен айналысу мүмкін діктерін 
кеңейту, ерлер мен әйелдерді еңбекпен қамтып, жұмыссыздар қатарын 
азайту, әлеуметтік-еңбек саласында гендерлік тепе-теңдікке қол жеткізу 
мақсатында ауқымды іс-шаралар жүзеге асты.

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ        

Ғалым ЖАЙЛЫБАЙ

Қылаң,
Б
ке,
Зуқаның басы ілінген. 

Қараорман қайран жұртым, 
  қайда қалың?
Қайырлар қайырмасыз қайран әнім. 
Ести сап сай-сүйегім сырқырады –
Денесіз сол бастардың сайрағанын. 

Бұл пенде бірде жаяу, 
  бірде аттылы,
К
з жасы к
п аққаннан құрғап тынды. 
...Қосылып Ақыт қажы 
сиетіне 
Денесіз әлгі бастар жырлап тұрды: 

Бірінші: уа, сүйікті, бауырмал қазақ 
халқым, алты бақан, ала ауыз болмай, 
ынтымақты, берекелі, бейбіт ел болыңдар. 
Руға, жүзге, жерге б?лінбеңдер! Ұру-қуудың 
түбі – құру, жершілдік түбі – жегі құрт, жүзге 
б?лінудің – жүзі қара, к?ңілі нала... Қазақтан 
басқа да жұртпен тату-тәтті ?тіңдер. Қазаққа 
жер де, мал да, дүние-мүлік те – бәрі жетеді. 
Бір жетпесе, береке-бірлік жетпей қала ма деп 
алаңдаймын. Бірлік жоқ жерде – тірлік жоқ. 
Берекесіздіктен сақ болыңдар! 

 Екінші: к?рші қақысы – тәңір ақысы. 
К?рші жұртпен тәңір ақысын ?теңдер. Олар-
ды ренжітпеңдер. К?рші ренжісе, тәңірі 
налиды. «Іргеңде жауын, к?рші елде дауың 
болмасын» деген нақыл с?зді дана к?кірекпен 
ұстаныңдар. Біреудің адал қақысын жемеңдер. 
Адал жұмысын қараламаңдар. Кім болса да 
қақылы істетуді, ақысын тері құрғап болғанша 
беріп болыңдар.

 Үшінші: түбін білмеген – түгін де білмейді. 
Тар дүниеге тап болғанда, аласұрған хабар-
ды естігенде, есіріп, желікпей, ой елегінен, 
ақыл к?зінен ?ткізіңдер. Дұрыс-бұрысына 
к?з жеткізіңдер. Сосын барып салмақты 
қорытынды, әділ кесім, адал шешім жасаңдар. 
�рқандай істің обал-сауабын айырыңдар. 
Қара дүрсін кесін-кемесін к?з жетпеген іске 
ұрынбаңдар. «Сабыр түбі – сары алтын» деген 
с?зді таразы етіңдер. Сол арқылы мұратқа 
жетіңдер. 

 Т?ртінші: жаны саудың – тәні сау. 
 Ден саулық – бірінші байлық. Ел-жұртым, 
үрім-бұтақтарым-ау, нәсіл тазалығына 
айырықша к?ңіл б?ліңдер! Жеті ата ара-
ламай некелі болмаңдар. Ол үшін жыныс 
құмарлықтан, зинақорлықтан таза, ада 
болыңдар. Біреудің ақ некесін бұзбаңдар. Ол 
– ауыр күнә. Қиямет күні тозақ отына күюден 
қорқыңдар. Иманды, ибалы, арлы болыңдар. 
Қамшы сабындай қысқа ғұмырды адамдық 
қасиеттен айрылмай ?ткізіңдер. 

Балаларды бақытты етудің жолы – 
адал дыққа, адамдыққа, мәдениетке, ?нер, 
ғылымға баулуда... Жеті аталарыңды жете 
біліңдер. «Жеті атасын білмеген, жетесіз» 
атанбаңдар. Жетесіздік – жетімдіктің белгісі. 
Жетесіз халықтан жетімек ұрпақ туады. Он-
дай ұрпақ мейір-шапағатты, аяушылықты, 
кешірімді, адамдықты білмейді. Туысын та-
нымайды... Мал емшегімен қоса, жер емшегін 
де емуді ұмытпаңдар. �зенді жерде ?зектерің 
талмайды. Ата салтын сақтаңдар. Босқа қарап 
жатпаңдар. Ана сүтін ақтаңдар!..

Артыма айтар ?сиетім осы...

Алтайдың тауы биік,
  орманы к
к,
Ойлама!
 Ұлы қытай қорғаны деп. 
Тіл бітіп үш батырдың қу басына, 
Ақыттың 
сиетін толғады кеп. 

Ағарып жерге түскен ұлпадайын, 
Eмірдің мен де кештім бірталайын. 
Сағынған бауырлардың құрметіне, 
Үкісін қара 
леңнің бір тағайын. 

Жүйелі ойларымды ортаға сап,
Киелі қара 
лең боп к
сілемін. 

Ақыттың жақұт ойы 
мірге азық, 
Қайтейін, жүрек жадау, 
  к
ңіл нәзік.
Бауырым, бауырың бүтін болсын Сенің –
Бабаның аманаты – Темірқазық!

ІІІ. СҰЛУБАЙДЫҢ �НІ 

...Жаным да қайта жаншылды, 
Үзіліп қалған ән сынды –
Тербеліп тұрған қайықта,
Алты да таспа, бұзау тіс – 
Тобылғы сапты қамшымды 
Топқа ұстап кірсем айып па?

Тағдырым менің талайлы, 
Қараған басы қарайды. 
Семсерін сертпен қайрады ер. 
Белдеуге бедеу байлады ел;
«...Қайқая шапқан Қарагер, 
Қайырылар ма екен қайран ел». 

Қияға қонар қыз қашан, 
Ұяға қонар ұл қашан?
Соны ойлап, жүрек, сыздасаң, 
Соны ойлап к
ңіл мұздасаң:
«... Саялы бұлақ, к
к жасаң
К
реміз елді, біз қашан?!»

Сұңғыла ердің сынындай,
Сырбаздың шерткен сырындай. 
Он екі 
рім бұрымдай, 
Тұлпарға лайық тұғырдай: 
«...Шіңгілдің м
лдір суындай, 
Деп салған әнім – Сұлубай»

***
Eзектен ақтарылса 
лең к
ші, 
Жердегі аққу-құстың к
леңкесі. 
Мұңымдай мұнар таудан мұнартады –
Сұлубай – жан 
лкесі, 
  ән еркесі. 

Бұл да бір тұма бұлақ,
  Жігітке арман.
Тарихтың қойнауында тұнып қалған. 
Сүйекті сырқыратып сұмдық әні –
Құлындай шыңғырады құрықталған. 

>уелеп әлсін-әлсін әлди үні, 
Қазақтың еске түсер сан күйігі. 
Туымдай жанымдағы желбіреген – 
Сұлубай – сұңқар қанат ән биігі. 
 
«...Қайқая шапқан Қарагер,
Қайырылар ма екен қайран ел». 

Қалдырмай қалтыраған қарашаға, 
Ақ таңда түссем деп ем арашаға. 
...Үрейде үркіп қалған үркердей ел – 
Тұл үйге ту байлаған жараса ма?

Шындықтың артып-ақ тұр шын қадірі, 
Тау-тасты жарып 
ткен жыр тамыры. 
Жарқ етті қара к
ңілім жарық іздеп –
Саңқ етті Сұлубайдың сұңқар үні: 

«...Басында мәуесі жоқ қу қайыңның, 
Жігітке пайдасы жоқ уайымның. 
Сан жердің дәмін татып, 
  Суын іштім, 
Білмейтін қайда аларын құдайымның. 

«...Қайқая шапқан Қарагер, 
Қайырылар ма екен қайран ел».

Алдыңды орап тағы құм борады, 
Уақыттың жегі желі жынданады. 
Шілдеде саясына сайғақ тұрмас – 
Қу қайың мәуесі жоқ тұл болады. 

«...Шіңгілдің м
лдір суындай, 
Деп салған әнім – Сұлубай». 

***
Қайтейін қарындастан мен айырылғам,
Үстінде к
к теңіздің сең айырылған.
Қобызым қу қайыңнан зарлатайын:
Күйі еді Асан қайғы «Ел айырылған»

>р ішегі шерде ме екен,
Зарда ма екен,
Сонау құс,
 қыран ба екен,
қарға ма екен. 

...Буыршын, 
Сарысүмбе, 
Бурылтоғай – 
Айналдым, Алтын Алтай – арда мекен.

...Түсімде Алтай таудан арша ап жүрмін, 
Аршамды к
тере алмай шаршап жүрмін.
Мынау күй «Ел айырылған, 
неге айырылған – 
Бірлігін байтағымның аңсап жүрмін. 

Басында 
р Алтайдың мұнары бар, 
Маңдайда мәңгі жанар шырағы бар. 
Қойнында ұлары бар,
Бұлағы бар –
Мойнында Қарагердің тұмары бар. 

Бұл дүние дауыл десін, 
  құйын десін,
Осы күй бір ойымды түйіндесін.
...Қайтейін, қу қойыңнан қобыз шаптым,
Алтайдың асқар басы иілмесін! 

«...Қасқая шапқан Қаракер,
Қайырылар ма екен қайран ел?».

ІV. ЕСКІРМЕГЕН ЕКІ АҢЫЗ
І

Алмағайып заманда, 
Арман қанат бола ала ма адамға?
...Қазыналы қария с
зден қопарған –
Бір-ер аңыз сарғаймай жүр санамда. 

Бақ пен соры – бес елі,
Бұлағай күн бұлтпен бірге к
шеді. 
Қайран да қайран, бабалар: 
Қайқая шапқан Қарагер,
Шалқая тартқан қара нар – 
>лі де тірі – деседі,
Қазақтың жұрты к
шелі. 

Қара орманның қазығы, 
Жалғызымның жанға дәру жалбызы. 
«...Буыршынның бұта шайнар азуы –
Бидайықтың к
л жайқаған жалғызы»
Алтай таудың жаңғыратын жар-құзы, 
К
нермеген к
не с
здің қалды ізі:

Алтын Орда бүлініп, 
Береке хан 
лгенде, 
Қазақ тағы шерменде: 
Майқы бидің ұрпағы
Асан қайғы абызым – 
Таңдай қаққан деседі Алтай тауын к
ргенде. 

Тауарихтан тапқан із, 
Солай дейді бізге жеткен текті аңыз. 
– Ұжмақ екен,
б
лек әуен, сазы бар. 
Жан жарасы жазылар. 
Алты ай қысы,
Сосын алты ай жазы бар; 
– Алтын мекен Алтай болсын! – депті абыз. 

К
рген адам балайтұғын ырымға, 
Сол Алтайдың арман жетпес шыңында. 
Алтын сирақ, 
Гауһар тұмсық, 
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Майлы Жайыр, сенде оның... 
Қызыл-жасыл дүние қызуымен арбайды, 
Қарт жыраудың бойында – 
Бар қасірет,
бар қайғы. 
Тоғыз тарам к
з жасы 

тоғыз сағат құрғамай – 
Сыбызғы боп сыңсиды, 
Қобыз болып зарлайды. 

... Жайыр деген қоңыр ғана тау еді,
тербеп тұрған ағын сулар әуені. 
Тарпаң мінез құландары бар еді, 
Жаны жайсаң ұландары бар еді.

Құм к
шетін жиегінен шағылдың, 
Мұң к
шетін әр жағынан сағымның. 
...Тау к
терген – тастарын да сағындым,
Жер к
терген аспанын да сағындым. 

Алақанда жақыны да, 
алысы, 
Жайыр деген – қоңыр салқын тау іші. 
Бұлағының жарқыраған жанары, 
Eзенінің сарқыраған дауысы. 

Сағыныштың қанша ашсам да сандығын, 
Жазиралы Жайырда екен жан-нұрым. 
Қара жолда қараяды күн сайын, 
Қара судай қақ айырылған тағдырым...

«...Сағынып жүріп бір барсам,
Бір барсам емес, 
Мың барсам – 
Басылар ма екен зарығым, 
Ашылар ма екен қарығым. 
Шекара б'ліп тұрса да – 
Жайырым к'рер жарығым». 

...Дариға-ай, 
Бұл бір 
ткен 
мір еді, 
Eмір 
лең болғанда к
ңіл емі,
Сағынышын сарнатып самал желге – 
С
гіледі, қарт жырау, т
гіледі. 

Қасиетті қазақтың қара 
леңі, 
Қияларға қанатын қағар еді. 
Жайырдың жалғызындай Жармұхамед – 
Қайқая шапқан жырдың Қарагері. 

«...Қайқая шапқан Қарагер,
Қайырылар ма екен, қайран ел?»

VІІІ. ҚАЙҚАЯ 
ШАПҚАН ҚАРАГЕР

...Қанша с
з айттым, 
қанша аңыз, 
Жанымыз – жалғыз қайықта. 
Сұлубай әнін баршамыз – 
Қосылып айтсақ айып па?

Есіңе сақта, 
Саналы ер, 
Eмірдің жырын жазамын. 
...Қасқая шапқан Қарагер – 
Қайран да менің, ҚАЗАҒЫМ!

Сан ойлар қалған ішімде, 
Тұмадай мәңгі тұнады. 
Ұлтыңның рухын түсірме – 
Ұлы даланың ұланы!

>н болып ұшса шер-құсым, 
сертіндей серпіл, 
серінің! 
...Қайран да менің Ертісім – 
Қайран да менің Еділім!

Жанымның бітпес жарасы, 
Б
лініп әттең,
 қалғаны-ай...
К
зімнің ақ пен қарасы – 
Қазақтың жұрты, қарғам-ай! 

М
лдіреп тұрған бір тұма – 
Қосылар осы кезеңде. 
...Үш қияндағы жұртыма
Жетісу – жеті 
зенге. 

Мойынға тағар әні – алқа, 
Қыранға мекен қиясы. 
...Сауыры тұтас Сарыарқа,
Алтайдың алтын ұясы. 

Қасірет к
рмей к
п сендер, 
Жиналып шығып жолға аман. 
... Ұлы сәскеде жетсеңдер – 
Ұлытау болып толғанам. 

Азабын жолдың к
рсеңдер, 
Менен де кетпес қайғы, алаң. 
...Ала-таңменен жетсеңдер – 
Алатау болып айналам. 

Арылар сонда бар мұңнан, 
Қазақтың жұрты, киелім! 
...Сәуле боп шықсаң алдымнан – 
Ақ Жайық болып сүйемін. 

Бұлбұл боп таңда сайраймын,
К
зімнің аққан жасымен. 
...Қайратыңды да қайраймын, 
Қаратау қара тасымен. 

Байтаққа байлар байрақ ер, 
Қанатын к
кке жайған ел. 
«...Қайқая шапқан Қарагер, 
Қайырылар ма екен, қайран ел». 

Сұлубай әні санамда, 
Қаңқу с
з айтпа
 қаңғырып...
Қазақтың жұрты аманда – 
ҚАЗАҚСТАНЫМ – М�ҢГІЛІК!

К
к қанат –
Алтай – деген бір қара құс, 
алып құс,
Оны к
рсең к
рдім дей бер, жарық түс...
Сондай аңыз естіп едім бұрында, 
Құдай сүйген құл к
реді ғұмырда...

>лгі алып құс елес берер кезеңде, 
толқын біткен тулап ағып 
зенде, 
Күн күркіреп, 
Нажағайы шатырлап – 
Бұл 
лкеге бақ пен бақыт жақындап – 
Бар осындай с
з елде...

Жаратқанның шебері, 
Жылқы біткен теріскейге 
реді. 
Қанатынан жақұт саулап сұңқардың. 
Тұяғынан алтын ыршып тұлпардың.
Бәрін к
зің к
реді, 
Киелі құс елес берді, себебі... 

Алтай құсы бір к
рініп қайтады, 
Солай дейді: 
тауы, 
тасы, 
байтағы, 
Соңынан ел ырыс-құтқа 
кенеліп
тыныштыққа б
леніп, 
Eрен біткен 
мір әнін айтады. 

Елтігенмін к
ңілімнің хошымен,
ести сала керуеннің к
шінен. 
Айналайын, 
 Сізге айтуға асықтым – 
Құс жайлы аңыз тамам болсын осымен. 

Хош, аман бол – 
К?нермеген к?не с?з есімді алды...

«...Былғары белбеу, бұраң бел, 
Бұрылар ма екен біздің ел». 

V. ХХ ҒАСЫР. ШЕРУШІ ҚЫЛАҢ 
БАТЫРДЫҢ АҚТЫҚ КҮЙІ

...Қылаң батырды ақтың әскері 
қолға түсіріп атуға бұйырғанда,

соңғы тілегім деп, күй тартыпты. 
Оны к�зі к�ргендер: «Шеруші Қылаң 

батырдың басын алардағы 
 күйі» деп ел арасына таратқан.

...Алтай жақта сол жолы 
қасқыр жидек қасарып, 

Таутобылғы к
зінен тарам-тарам жас ағып. 
Домбыра айтып таңға зар: 
тартылыпты арналар 
Ұлар шулап, 
Ит ұлып,
Қарқылдапты қарғалар. 

Ажал жетіп, алса 
лім, 
біреуге аңыз, ертегі. 
Қылаң батыр бар шерін 
Осы күймен шертеді. 
Жеткен жерің осы да 

дүние-жалған болғасын, 
Тағдырыңды шешеді жалғыз түйір қорғасын. 
Шеруші Қылаң батырдың жауға игізбей 
р 
басын, 
Он т
рт бунақ,
егіз ішек қу қарағай толғасын: 

Алат
бе маңында –
Сұлубайдың шоқысы бар, қарағым.

Тау түлеткен тау ұлы,
Ақын біткен адамзаттың бауыры.
тап осында оққа ұшыпты
жарықтық –
1944-тің сәуірі...

Ей, қара күн,
 құса күн,
тұлпарымды қанша мәрте тұсадың?
... Бұл шоқыда рухы бар Оспанның –
Ақтекенің,
Бүркітбай мен Мұсаның.

Батыр,
ақын к
рген емес ұсақтап,
қанат қағып к
ңілінің құсы аппақ.
... Ат жалында ажал құшқан арысым –
Отыз жеті – мүшел жасын құшақтап.

Маңайынан 
те алмайсың мұңданбай,
Eн бойыңды 
ктем бір жел ұрғандай.
Содан бері Сұлубайдың шоқысы –
Ен далада ескерткіш боп тұрғандай.

Шуылдайды құлағым,
Жалғыз оқтан қалай ғана құладың?
... Тұяқтарын тас мүжіген тұлпарым –
Қанатынан қан саулаған қыраным!

Бұл 
лкенің 
зінің бар 
леңі,
Eсиетін 
леңі айтар 
релі.

Ендеше мұндай балбал та-
старды Оғыздар мен Түркештер 
дәуіріне тәуелді ете отырып, осы 
пікірдің анықтамасы ретінде «Ор-
хон-Енесей» бойындағы Күлтегін 
ұстын мен ондағы жазылған жа-
зулар мен таңбаларды және Eлгей 

зенінің бойындағы Мантборыд 
тауының етегіне орналасқан Темір 
Кен Бата-тарқанға арнаған киелі 
орындағы табиғи тасқа «Ышбара 
тарқан» деп, жазып осы тастың бас 
жағына түріктің «сірге» таңбасы 
белгісі () қазақ ою-
рнегіндегі ( ) 
бейнесіндегі «жебе ұшы» 
р негімен 
ұқсас болса, мұндағы бал бал тастарға 
түсірілген (), ( ), ( ) белгілерінің 
барлығы қазақ ою- 
рнегіндегі «бота 
к
з», «бүркіт к
з», «тұмарша» 
рнек-
тер мен ұқсастығын байқаймыз. 
Осындағы балбал тастардың тарихы 
қанша ары десекте қазақ халқы 

Автор кітабының алғыс
зінде: 
«Шындық дегенің жіктеуге кел-
мейтін жалғыз дана. Бүкіл әдебиетте 
сол шындықтың қорғаушысы – са-
тира. Сатираның к
ркем әдебиетте 
болуы шындықтың жалауы заңғар 
биікте желбіреп тұрған сұлу екенін 
к
р сетеді. Сатира – сол сұлу мен 
біздің екі ортадағы байланысшы. 
Сатира барда шындық батыл түрде 
адым дайды. Жануарлар дүниесі мен 
бізді байланыстыратын да – осы 
шындық. Ендеше Мәжнүнтал мен 
Теректің әңгімесін ғана естіп емес, 
сіздің екі аяқты жерге тигізбей зулап 
бара жатқан машинаның Цилиндрі 
мен Поршені 
зара қалай үндесіп 
тұр ғанын да естіп біліңіз» деп жазған. 

Ғалым сатириктің заман шын-
ды ғын 
ткір де к
ркем тілмен 
бейнелеген сықақ әңгімелері, 
уытты қалжың, мағынасы терең 
мысалдары білім к
кжиегіңді 
кеңейте түседі. Кітап «Сайтанның 
сақалы», «Бәріңнің айтқаныңа 
қосыламын», «Шолақ мылтық» 
деген үш б
лімнен тұрады. «Бұл 
кітапқа енген сатира – жайбарақат 
үстел басында отырып жазылған 
емес, ұшақтың қанатында, к
ліктің 
қомында, пойыздың вагонында, 
күре жолдың бойында, жауын-
шашын астында дүниеге келген 
шығармалар. Сондықтан да уақыт 
кезеңіне қарай тақырыптар да алуан 
түрлі» деп ескерткен автор.

ОЮ-ӨРНЕКТІҢ 
балбалдармен «туыстығы»

«Жалғасы бар ұтыс»

Алматыдағы «Мерей» баспасынан физик 
ғалым Мағрипа Жылқыбаеваның «Жалғасы 
бар ұтыс» деп аталатын кітабы жарық көрді. 
Кітапқа бүкіл өмірін ғылым мен қаламгерлікке 
арнаған Мағрипа Шөжеғұлқызының соңғы елу 
жыл көлемінде жазған сатиралық туындылары 
топтастырылған. 

Тарихи деректе «өзінің жауын жою жолында құрбан болған батырдың 
туыстары немесе елі оның ерлігін дәлелдеу үшін басына сол жойған 
жауының санындай балбал тастар орнататындығын» немесе «батыр көзі 
тірісінде өмірдегі ерлігінен естелік қалдыру үшін қанша дұшпанын жойса, 
соншалықты балбал тас тігіп ескерткіш қалдырған» деген болжам бар.

АЛТЫН КӨМБЕ

ЖАҢА КІТАП

ІІ
Тірлікке тағдыр салса қара құлып, 
К
шке ермей к
ктей салып қалады жұрт. 
Алағай да бұлағай күн туғанда –
Алтайдың асқар басын шалады бұлт.

Қысылсаң дос дегенің сырт айналар, 
Ілеспей керуенге бір тай қалар. 
Түсі де заманыңның сұрқай болар – 
Алтайдың алтын басын бұлт айналар... 

Ел-жұрттың күйіс таппай күйі мүлдем, 
Қаларсың сен де адасып үйіріңнен. 
Жағаға шығып қалған қайыңдайсың – 
Замана қысқан кезде бүйіріңнен. 

К
к қанат,
Гауһар тұмсық құсыменен, 
Боп кірген бір аңыз бар түсіме 
лең. 
...Алтайда ақ бұлттарды жарып шығып – 
Ақбоз ат азынаған,
  Кісінеген.

Ұмытқан қуанышын, 
күлкісін де, 
Заманның алмағайып жұрты ішінде. 
...Маңдайы жарқырайды жарықтықтың –
Ақбоз ат арқырайды бұлт ішінде.

Талқысын тағдырының тосып алып, 
Аңызды ақиқатқа қосып алып: 
...Жұлдыздай ағып 
ткен ақбоз атты
– Екі рет к
рген-дейді,
 осы халық. 

Тірлігің тірелсе де қайқы асуға,
Аңызды: «жалған с
з» деп,
   айтасың ба?
...Біреуі – Ер Жәнібек заманында, 
екінші – Оспан батыр айқасында. 

Ақбоз ат кеткен екен елес беріп, 
Бел ме едік, 
Белең бе едік, 
Белес пе едік. 
...Аңызы аңыратар ала таңнан –
К
нермес к
не күннен к
п естелік.

***
Бағзы с?здер – Бағдаршам бағыма кіл, 
Не шара бар берген соң, 
   тәңір әмір. 
Алтын сирақ алып құс елес беріп – 
Арқырасын, Ақбоз ат, тағы да бір!

Ағам қалды, 
Қарындас, 
досым қалды
к?п іркіліп...
к?рінбей к?шім қалды. 
Алтай құсы, 
Ақбоз ат 

...Қалың дұшпан келгенде, 
К
к сүңгісін 
ңгерген,
Жалғызбын деп қарамай.
Мен де болдым шерменде, 
Қоштасайын сендермен 
Ай, заман-ай, заман-ай. 

Алты қанат ордаңыз, 
Мен 
лсем де тұл болмас. 
Беріп кеттім сендерге – 
Туған жерді қорғаңыз, 
Ұрпақтарың құл болмас, 
Сеніп кеттім ерлерге!

Сен де 
терсің бір күні, 
Қарындасты зарлатпай. 
>й, зар заман, 
Тар заман. 
Жаудың аян құлқыны, 
Желді күнгі қаңбақтай, 
Дүние кімнен қалмаған?!

Қайтем, енді қайғырып, 
Кеттім артқа қарамай,
Үнім жетер жаңғырып...
Тоғызымда тай мініп,
Топқа түскен кезімнен –
Домбырам басы – қарағай, 
Сен де есен бол, мәңгілік!

Қолға түсіп қалдым ба, 
Жауды к
рмей жолдағы.
Қанбай кетті-ау құмарым. 
Ақтық демі алдында, 
Осылай бір толғады – 
Қылаң батыр – қыраным! 

...Алтай жақта сол жолы 
қасқыржидек қасарып, 

Таутобылғы к
зінен тарам-тарам жас ағып. 
Домбыра айтып таңға зар; 
Тартылыпты арналар – 
Ұлар шулап,
ит ұлып,
қарқылдапты қарғалар. 

Күй біткенде...
>р жағы...
>й, обал-ақ, обал-ақ, 
Денесіз бас бір сайда бара жатты домалап. 

VІ. СҰЛУБАЙ ШОҚЫСЫ

... Қытайдың Шыңжаң ?лкесі,
Алтай ?ңіріндегі Сұлубай батыр 

оққа ұшқан т?бе күні бүгінге дейін 
«Сұлубай шоқысы» деп аталады .

... Қарғыс атқыр қаралы күн,
 қара күн,
әлі күнге аузын тырнар жараның.
Бұлғын 
зен,

Сұлубайдың шоқысынан қайтқанда
Соңымыздан қуып жеткен ән еді:

«... Атымды Сұлубай деп әкем қойған,
Руым Жәнтекейден ортаны ойған.
Шіңгілдің м'лдір суындай,
деп салған әнім – Сұлубай!

... Астымда Алқоңырым желмедің ғой,
Құдайым, сұрағанды бермедің ғой.
Талпынып қанша қанат қақсам-дағы
Қысқа жіп, күрмеуіме келмедің ғой.
Қайқая шапқан Қарагер,
Қайырылар ма екен қайран ел?!»

VІІ. ХХІ ҒАСЫР. 
УАҚ ЖАРМҰХАМЕД ЖЫРАУДЫҢ 

ЖАЙЫРДЫ ЖОҚТАУЫ

...Ана жақта – анасы, 
Мына жақта – баласы. 
Сауал толған санасы – 
Екі дүние арасы. 
...Алматының қаласы – 
Қазақтың соңғы жырауы 
Жармұхамед асылға, 
Жиырманың соңы,
жиырма бірінші ғасырда – 
Бауыр боп ерген кез еді, 
Оны 
зі де сезеді. 
Жүрегінде жан жыры – 
Шым-шытырық тағдыры. 
... К
птен кезіктірмеп ем
Тап осындай арлыны. 
Сағыныш па,
Сезім бе, 
К
зін ашып к
ргені. 
Жайырды айтқан кезімде –
Жайылып сала бергені: 

Мұңын айтып қайыңға, 
Айналғандай елеске: 
«...туған жерім – Жайырда, 
Жайыр алыс емес пе?
Алаң, алаң, алаңмын 
Алаңдасам налармын. 
Қиын екен жалғанда – 
Алаңдауы адамның. 
Қараша түспей қар ұрған, 
Заман мынау тарылған. 
Мендей мұңлық бар ма екен – 
Ғұмыры қақ жарылған...»

...Қу теректей қуарған, қос жанары суалған, 
Жайыр жайын естігем 
Жармұхамед жыраудан. 
К
ңіліне сай құсы...
Емес еді жай кісі – 
Жайырдан да ауырлау ішіндегі қайғысы. 
Сырқат тәні сықырлап 
жүре берер пенденің.
Жаны қалып кеткендей, 

Байахмет 
ЖҰМАБАЙҰЛЫ, 

этнограф

«Бестас» мұнда «итқұйрық», «үшқұлақ» немесе 
«пышақ ұшы» үлгілері құбылып түсірілгенін 

көреміз.

«Өсімдік» үлгілерін «тұмаршаға» алып өркениетті 
болған ұрпақтың аруаққа деген тілегін 

 бейнелеген

Ақбеген XVIII «торкөз», «таңдай», «ширатпа» 
үлгілерін түсіру арқылы жақсы тілектер білдірген.

Қабір 
сандықшалары 
мен сайғақ 
тастарға түсірілген 
«төрт төңірек», 
«үшкіл» өрнектері 
арқылы аруақтың 
артқы ұрпақтары 
опалығын 
аңғартады.

Қылыш ұлы 1900 
жылы қабірдің 
маңдайша, 
босағалықтарына 
«тұтылған күн», 
«тұлға», «ілмек» 
өрнектерін 
түсіріп, артқы 
ұрпақтарының 
қайғы-қасіретін 
аңғартқан

Сынтас - ( ) 
«қошқар мүйізінің» 
ежелгі бейнелері.

Маңғыстаудағы Құрманбек 
қабір өрнегі аруақтың 

артында қалған ұрпақтары 
ата- бабаларының ол 

дүниеге барғанда құдайдың 
күнәсін жеңілдетіп, 

жақсылығын асыруын тілеу

да күні бүгінге дейін «сайғақ» де-
ген атаумен бұл 
нерді (салтты) 
жалғастырып келе жатқанын, тіпті 
сол сайғақтарға дүниеден кеткен 
адамдардың аты-ж
нін, рулық 
таңбаларын түсіріп отырса, кейін 
бұл үрдіс дами келе қаза болған 
адамның еңбегін осы сайғақ тасқа 
жазу, болмағанда «дүниеде жаннат-
та болуына» тілек білдіретін ою-

рнек тілімен сызбалар қалдырып 
о т ы р д ы .  М ы с а л ы :  Қ а з а қ с т а н 
жерінде 1900 жылдары орнатылған 
Қ ұ л ы с ұ л ы н ы ң  к е ш е н і н і ң  е к і 

босағасына «шырмауық», «бұрама» 

рнектері түсіріліп, о дүниелік 
болған аруақтың артындағыларға 
«шапағат етуін» тілеген мағына 
қалдырыса, маңдайшасына «күн» 
бейнелі шеңбер 
рнектер сызып, 
шеңбер ішіне тұтылған күн бейнесін 
келтіріп, артындағы ұрпағының 
қайғы-қасіретін, мұң-зарын бейне-
леген. Ал кешенің аяғынан-басына 
дейін «үшкіл» 
рнегін түсіріп, «аспан 
тәңірінің аруақтың жанын жаннатта 
етуін» армандаған тілек аңғартқан.

Маңғыстаудағы Құрманбек 
күмбез іне  қарасаңыз  «тер іс 
мүйізді» күмбездің екі босағасына 
түсіріп, «аруақтың рухы аспан 
тәңірінің қолдауына ие болып, 
тірліктегі ізгі істері кейінгі елге 
үлгі болып, артындағы ұрпаққа 
бақыт, байлық дарып, аруақтың 
рухы қолдауын» дәріптегенін 
б а й қ а й м ы з .  ( 4 - ш і  с у р е т к е 

қараңыз) міне бұлар қабірлер 
басына ою-
рнектер арқылы 
адамдардың арман-тілек, к
ңіл 
күйлері мен аруақтың 
мірінен 
дерек беретін тамаша естелік 
қалдырып отырғанын байқаймыз.

Ал ертеде үлкен ордалардың 
ішкі, сыртқы екі босағасы мен 
есік  маңдайшасына түсіретін 
р-
нектер негізінен ашық аспанды, 
тыныштықты, бақ пен байлықты 
дәріптейтін 
рнектерді негіз етсе, 
орданың ішкі оюларын да ойсыз 
сала бермей, к
ңіл-күй, арман-тілек-
термен сәйкестіре білді. Eз арнасы-
мен келе жатқан ою-
рнектеріміздің 
уақыттың 
туі мен 
рнек мәдение-
тінің ырғағы мен тәртібі бұзылуы 
себебінен маңдайшалық және 
босаға 
рнектер арқылы білдіретін 
тілектерді халқымыз ауызекі тілімен 
«бата» мәдениетіне ауыстырып 
 кеткендей.
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ANA TILIЗ А М А Н Д А С

Адам баласы өмірге келген соң, мәнді де мазмұнды өмір сүру үшін бүкіл ғұмырын үйренуге, тәлім 
алып, тәжірибе жинақтауға арнайды. Өйткені, өзіңе дейінгілердің жиған-тергенінен тәлім алып, 
тәжірибесінен үйренсең жолың болғаны. Отбасындағы тәрбие, мектептегі тәлім мен білім сіңіру үлкен 
өмірге алғашқы қадамдар – дайындық кезеңдері болса, белгілі бір мамандық алып жұмысқа кірісу – 
үлкен өмірдің өзі. Осы үлкен өмірде алғашқы бағыт-бағдар беруші, мамандығыңның қыры мен сыры-
на қанықтырушы адам – өмірдегі ұстазың. Маман, азамат ретінде қалыптасуың да көбіне сол ұстазыңа 
байланысты. 

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

А

Азаматтың білімі мен біліктілігі, 
адалдығы мен іскерлігі  бір-бірімен 
қабысып жататын болса қызметтің 
зі 
іздеп келетіндей. Рысқали осы уақытқа 
дейін салмағы зілбатпан талай жауап-
ты қызметтерді атқарды. Қарағанды 
облысының анау-мынау емес, іргелі бес 
ауданына – Ақадыр, Ақтоғай, Ұлытау, 
Шет, Осакаров аудандарына басшы бол-
ды. Қарағанды облысы әкімінің орынба-
сары, Қарағанды облысы мәслихатының 
хатшысы қызметтерін де абыройлы атқара 
білді. Осының бәрі бір адам үшін жеңіл 
жүк деп айта алмаймыз. Бір жерден ба-
рып, екінші жерге бейімделу де жүйкеге 
әжептәуір салмақ түсіреді. Адамдардың 
бәрі бірдей емес. >рқай сысының 
зіне 
тән мінез-құлқы, қабілеттері бар. Соны 
танып, зерттеп, білуге де уақыт кетеді. Бес 
ауданның кем дегенде бес ерекшелігі бола-
тыны белгілі. Соларды ескеріп, әрекет ету 
де – басшыға сын. Рысқали болса мұндай 
«
ткелектерден» еш кедергісіз, іркіліссіз 

те білді. Оған тірек болғаны – іскерлігі, 
әр жылдарда жинақтаған тәжірибесі.

Қарағандыда қызмет істеп жүрге-
н і м і з д е :  « Р ы с қ а л и  Ж е з д і н і  ж 
 н г е 
келтіріпті», «Құмк
л», «Қазақмыс» сияқты 
алып компаниялармен тіл табысып, 
Ұлытауды біраз оңалтыпты» дегенді еміс-
еміс естіп жататынбыз.

Кезінде Жездінің 
зі жеке аудан бо-
лып тіршілік еткен. Аудандарды біріктіру 
кезінде ол мәртебеден айрылып, Ұлытау 
ауданының қарамағына енді. Осындай 
оңтайландыру салдарынан Жезді «жетім 
баланың» керін кешетіндей к
рінген. Оба-
лы нешік, Ұлытауға әкім болып келгендер 
бұл жақты назардан тыс қалдырмауға 
т ы р ы с т ы .  Р ы с қ а л и  д а  а л д ы н д а ғ ы 
әріптестерінің игі істерін жалғастырып, 
қолдан келген к
мегін аямады. Қанша де-
генмен жалынға толы жастық шағы 
ткен 
жер. Аудан жастарымен қоян-қолтық 
араласып, к
птеген келелі істердің басын 
қайырды. Енді міне, аудан әкімі. Жездідегі 
баса к
ңіл б
лінген мәселелердің бірі – 
жастарға қамқорлық жайы. Eйткені елді 

Менің кәсіби журналист болып қалыптасуыма 
ғана емес, мына ой-шұңқыры мен бұралаңы 
к
п тіршілікте адам ретінде қалыптасуыма да 
к
п ықпал еткен, бас әріптермен нағыз адам деп 
айтарлық тау тұлға - Мақұлбек ағамен Арқада, 
дәлірек айтсам Жезқазған жерінде жолымыз 
түйісіп, таныстық. Мен университет жолдама-
сымен келіп жұмысқа орналасқан облыстық 
«Жезқазған туы» газетінде партия б
лімінің 
меңгерушісі ұзын бойлы, апайт
с, кең иықты, 
толқынды шашты, қара мұртты отызды орта-
лай бастаған Мақұлбек Рысдәулеттің д
ңгелек 
қараторы жүзі бір қарағанда сұстылау к
рінді. 
Мені сол кісінің б
ліміне жіберді. Б
лімнің жұмыс 
бағытымен таныстырып, маған кәсіподаққа 
қатысты мәселелермен айналысатынымды айтқан 
б
лім меңгерушісі 
з шаруасымен болып кетті. 

Газет редакторы Ұзақбай Т
леуов осы 
б
лімге тілші етіп бекітіп, бір кәсіпорынның 
жатақханасынан жеке б
лме б
лдірген. Жұмыс 
аяғына қарай сол жатақханама кетуге жина-
лып жатқанымда б
лім басшысы «>й, бала, 
менімен жүр» деп сыртқа беттеді. Газеттің үгіт-
насихат б
лімінде істейтін Дәметкен Ахметова, 
тағы бірнеше адам редакциядан бірге шықтық. 
Біртіндеп басқалар жан-жаққа бұрылып, үшеуміз 
ғана қалып, к
п ұзамай ол кісілер тұратын бес 
қабатты үйдің алдына келдік. 

Мақұлбек аға мені үйіне осылай ертіп 
апарды. Дастарқан жайып дәмін ұсынып, 
қал-жағдайымды білді. Дәм үстінде ашы-
лып әңгімелескенде ол кісінің кескіні сұсты 
к
рінгенімен жүрегі жұмсақ, мейірімді де мол 
адамгершілік қасиеттері бар азамат екенін 
біртіндеп байқай бастадым. Мінезі тіктеу, бірақ 
әділдіктен аспайтын Дәметкен жеңгей де құрақ 
ұшып барын ұсынып, бәйек болып жүр. Eмірімде 
бірінші мәрте к
рген мына жандардың маған 
осынша қамқорлығы мені таңдандырды да там-
сандырды. Оның үстіне бұрын аяғым баспаған, 
ешкімді танып-білмейтін Жезқазған жеріне «ел 
к
рейін, жер к
рейін» деп романтикалық қиял 
жетегімен келген маған бұл кісілердің мынадай 
қамқорлығы мен қолдап-жебеуі к
п күш беріп, 
тез үйренісіп, жұмысыма да еркін бейімделуіме 
мүмкіндік берді. Осылайша мен Мақұлбек 
ағаның отбасының бір мүшесіндей болып, ол 
кісілердің шаңғырағы 
з үйімдей болып, 
здері 
аға-жеңгемдей болып кетті.

Мақұлбек аға мен Дәметкен жеңгеміз 1973 
жылы Жезқазған облысы құрылып, облыстық 
«Жезқазған туы» газеті ашылғанда Қазақ 
мемлекеттік университетінің журналистика 
факультетін сол жылы бітірген бір топ жас 

жатқан шараларға қарамастан, ауылдық 
аймақтарда әлеуметтік сала мен аг-
ро
неркәсіптік кешендер мамандарына 
тапшылық бары байқалады. Осыны зерт-
теп, қорытынды шығарған депутат тиісті 
сарапшылардың қатысуымен мониторинг 
жүргізіп, ауыл мұқтаж болып отырған 
мамандықтар тізімін жасау, оның ішінде 
экономист-бухгалтер, агроном, технолог 
мамандықтарын қарастыру, ауылдық жер-
лерге білікті кадрларды тарту мақсатында 
к
терме т
лемақының 70 айлық есептік 
к
рсеткішін 150 есептік к
рсеткішке дейін 
к
теру қажеттігін депутаттық сауалына 
арқау етті.

Парламент депутатына 
зі туып-
скен, 
қызмет атқарған Қарағанды облысындағы 

зекті мәселелер жақсы таныс. Се-
нат отырысында Қаражал қаласы мен 

Жәйрем кентіндегі кәріз желілерінің 
тозып, істен шыққанын ашына баян-

дады. Оларды жаңартпаса апат-
ты жағдайға ұшырауы мүм кін. 
Шахтинск қалалық әкім дігіне 
қарасты Шахан кентінде орта-
лықтандырылған қазандық салу 
тез арада шешілуге тиіс. Алдыңғы 

жылы аталған кенттегі к
пқабатты 
үйлердің біріндегі жерт
леде орналасқан 
автономды жылу қазандығы жарылып, 
адамдардың қазасына алып келген. 
Депутат кентте салынуға тиіс орталық 
қазандық құрылысына қажетті қаржы 
б
лу мәселесін күн тәртібіне қойды.

Қолына қызметтің тізгіні тисе бұрынғы 
таныстарын менсінбей, асқақтап кететін 
жігіттерді білеміз. «Шіркіннің, жаратылы-
сы осылай болды ғой» дейсің ондайларды 
к
ріп. Басқа не дерсің. 

Осындай пенделерге керісінше, 
Рысқалидың қарапайымдылығы мен 
кішілігі ж
ніндегі ақжарма с
здерді к
п 
естідім. Жезқазғанда тұратын ақын дос 
Ғазиз бұл туралы сүйсіне әңгімелегені бар. 
Ұлытаудағы журналист ағамыз  Елтынды 
Дүйсенбаев та бір жүздескенімізде: 
«Рысқалидың облыстық мәслихаттың 
хатшысы қызметінде жүрген кезі. Бір 
күні Ұлытауға келді. Үйге телефон шалып 
тұр: «Түсте үйде боламын. Кездеспегелі 
к
п болды ғой» дейді. Риза болдым. 
Құдайға шүкір, оны күтетін үй табыла-
ды. Алайда кезінде партия мектебінде 
қатар оқығанымызды ұмытпай, достыққа, 
жолдастыққа адалдығын байқатып 
тұрғаны ғой» деп азаматтың бұл пейіліне 
ризалық танытқан.

Ақылды, арлы азаматтар 
мірдің мәні 
елге, халыққа қызмет ету деп біледі. Біздің 
Рысқали да осындай тұғырлы тұлғалар 
қатарында. Жұртқа қызметі елеусіз қалып 
жатқан жоқ. Қайтарымы бар. Ол – ел-
жұрттың 
зіне деген алғысы мен селкеусіз 
сый-құрметі. Азамат үшін бұдан артық 
атақ-дәреже болар ма?!

мекен дердің келешегі – жауқазындай 

сіп келе жатқан жас ұрпақтың қолында. 
Тұрғындардың әлеуметтік жайғдайы да 
күнделікті бақылауға алынды. Жолдар-
ды ж
ндеу, к
шелерді жарықтандыру... 
секілді маңызды істер қатаң қадағаланды.

Ол қай қызметте жүрсе де қажырлы 
еңбегі арқылы адамдардың алғысы мен 
ризашылығына б
ленді. Басшы ретінде 
атап 
тер ерекшелігі қарамағындағыларға 
талап та қоя біліп, керек жерінде қолдай 
да білетіндігі.

Жақында Рысқалидың 
ткен 
мірінен 
сыр шертетін «Арқа азаматы» деген кітап 
қолыма тиді. Авторы белгілі қаламгер 
Батырбек Мырзабеков. Осы кітапты 
оқыған кім-кім де азаматтың адамдық 
та, басшылық та қасиеттеріне к
з жеткізе 
алады. Кітап парақтарын ақтарғанда 

зіме жақсы таныс әрі ел-жұртқа сыйлы 
азаматтардың кітап кейіпкері ж
ніндегі 
жылы лебіздері жанарға ілікті. Солардың 
бірі  – парасаттылығымен, ақыл-ой 
тереңдігімен к
пке танымал ағамыз 
Қайырбек Сәдуақасов. Бұл кісі адам тани 
біледі. Оның үстіне жүрекжарды с
зін 
кім болса соған арнай бермейтіндігі де 
бар. Арнау с
зінің тақырыбын: «Үзеңгі 
бауырым» деп қойыпты. Бұл екі с
з де 

– «үзеңгілес», «бауыр» дегендер жайдан-
жай ауыздан шыға қоймайды. Ең жақын 
деген, үкілі үмітті ақтап жүрген жандарға 
арналып айтылатын шынайы лебіз. 
Енді Қайрекеңнің с
зіне құлақ түрелік: 
«Менің үлкен әкем Сәдуақас «Жарқырап 
жүрген жігіттің ғана жолы болады» деп 
айтады екен. Айрықша мағыналы с
з 
деп білем. Шындығында еңсесі т
мен, 
ұнжырғасы түскен азаматтың ісі 
рге баса 
ма? Рысқалиды қашан к
рсең жайнап, 
жарқырап жүреді. Бұл – жүрегі адал, пейілі 
таза, 
з ісіне мығым, жасандылықтан 
ада жігіттің ғана несібесіне тиесілі 
қасиет. К
рсең к
ркіне к
зің тоятын, 
с
йлессең с
зіне, байыптасаң ісіне риза 
болатын осы бір азамат қашанда жаныма 
жақын, бір менің ғана емес, табан тіреген 
жерлерінің барлығында алғысқа б
леніп 
жүрген, сүйсініп-сүйсінерлік жан». 
Қайраткер, ұлтжанды азаматтардың бірі 
Жұмағали Наурызбай да алғыр, елгезек, 
тындырымдылығымен к
зге түскен сый-
лас інісі жайлы ағынан жарылады: «Шеге 
тағаны ұстайды, таға тұяқты ұстайды, тұяқ 
атты ұстайды, ат ерді, ер елді ұстайды» де-
ген халық даналығы бар ғой. Біреу менен 
Рысқали >бдікеров жайлы пікір білгісі 
келсе, менің ойма осы қанатты с
з түседі. 

Шындығым сол. Сыншыл к
з халық қой. 
Жезді, Ұлытау, Шет, Ақтоғай халқының 
атынан айтылғандай болған алғыс пен 
ризашылық ниеттерді талай естідім. 
>сіресе адалдығы мен еңбекқорлығын 
дәріптейді олар. Азаматқа керегі, азаматқа 
лайығы осы ғой. Мен танитын Рысқали 
осындай жігіт, осындай басшы».

Осылардың бәрі жүректі жарып шық-
қан ақ, адал с
з. Азаматқа деген риза-
шылық сезім. Ал ол болса ағалар сеніміне 
қылаудай да нұқсан келтірген емес. 

Қашанда сергек, қашанда батыл азамат 
белсенділік қасиетін бұл күндері еліміздің 
жоғары заң шығарушы органы – Пар-
ламент Сенатында да к
рсетіп келеді. 
Оның елдік маңызы зор депутаттық са-
уалдарына да 
зіміз куә болып келеміз. 
Солардың бірқатарына тоқталып 
тейік. 
Қазіргі таңда заңмен бекітілген ереже-
ге қарамастан жұмысшы мен жұмыс 
беруші арасындағы еңбек даулары жиі 
кездесуде. Статистикалық мәліметтер 
к
рсеткендей, еңбек дауларына қатысты 
сот істері к
беюде. Мәселен, 2017 жылы 
соттарда еңбекке ақы т
леу талаптарының 
бұзылуына қатысты 1783 әкімшілік іс, 
ал 2018 жылы 1939 іс қаралған, яғни 
мұндай істер бір жылдың ішінде 8,7 

пайызға артқан. 2019 жылы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша 139 кәсіпорынның 6 
мың 200 жұмыскердің алдындағы жалақы 
берешегі 1 млрд 9420 млн теңгені құраған. 
Оның 77 пайызы, яғни 105-і – банкротқа 
ұшыраған кәсіпорындар. Сенатор осы-
ларды тілге тиек ете келе Үкіметке бірінші 
кезекте жұмысшылардың жалақысын 
уақытылы беру мақсатында, содан соң 
басқа да міндетті т
лемдердің 
телуін 
қамтамасыз ету бойынша «Банкроттық 
және оңалту туралы» Заңға 
згеріс енгізуді, 
«Міндетті әлеуметтік сақтандыру ту-
р а л ы »  З а ң д ы  « Ж ұ м ы с  б е р у ш і н і ң 
дәрменсіздігі (банкроттығы) салдары-
нан табысын жоғалтқан жағдай» деген 
мазмұнмен толықтыруды, бейресми еңбек 
қатынастарына жол бермеу және оларды 
анықтау, азаматтардың еңбек саласындағы 

з құқықтары ж
нінде хабардар болу 
деңгейін арттыру мәселелерін қарастыруды 
ұсынды. Депутаттың тағы бір к
терген 
мәселесі – ауылға жас мамандарды тар-
ту. К
пшілік жақсы біледі, Елбасының 
бастамасымен «Дипломмен – ауылға» 
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 
Бұл жобаның іске асырылуы мамандардың 
ауылдық елді мекендерге к
птеп баруына 
мүмкіндік береді. Алайда қабылданып 
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Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі» 

журналистердің сапында осы газетке жас ма-
ман болып жолдамамен келген екен. Кейін 
ұжымдағылардан Мақұлбек аға содан бергі жыл-
дары облыстық газетке жолдамамен жұмысқа 
келген, тіпті 
ндірістік тәжірибеден 
туге кел-
ген жастарды үйіне тұрғызып, ас-суын беріп, 
жұмысқа бейімделуіне жәрдемдесіп, ағалық 
ақыл-кеңесін айтып, қамқорлық жасайтындығын 
білдім. Шаңырағынан дәм татып, сонда біраз 
уақыт тұрып, қамқорлығын к
рген Eмірхан 
>бдіманұлы, Сапарғали >лібаев, Оразалы 
Жақсанов, Жағыпар Қарабалаев, тағы басқалары 
Мақұлбек ағаны құрмет тұтып, ұстаз санап 
келеді.  Олардың бірі профессор, факультет дека-
ны, облыстық газеттің, телерадио компанияның 
редакторы, директоры  қызметтерін атқаруда. 
Олардың бірсыпырасымен кейін кездесудің, 
Мақаңды қалай құрметтейтінін к
рудің де сәті 
түсті. Ал Жамбыл жерінде оны ұстаз санайтын 
қаламгерлер 
те к
п.

Мақұлбек аға мамандығының қыры мен 
сырына қанықтырып, тәжірибесімен б
ліскен 
талай жас журналист бүгінде республикалық, 
облыстық деңгейдегі майталман маманға айна-
лып, журналистика саласында еңбек етіп жүр. 
Eзі де қаламы ұшқыр журналист ретінде Ұлытау 
– Жезқазған 
ңірі жайлы, оның белгілі тұлғалары 
жайлы ондаған очерктер жазып, кейін соларды 
індете зерттеу арқылы деректі кітаптар да жаз-
ды. Қазақтың біртуар азаматы, к
рнекті ғалым, 
қайраткер Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туралы  

деректі «Мыс дария» повесі Қазақстан Жазушы-
лар одағы  мен «Қазақмыс»  корпорациясының 
Қарсақбай мыс қорыту зауытының 80 жылдығына 
орай жариялаған конкурсының проза жанры 
бойынша бас бәйгесіне ие болды.  Сонымен 
бірге оннан астам ұжымдық кітаптарға очерктері 
мен әңгімелері, повестері мен хикаяттары, 
эсселері мен публицистикалық мақалалары енді. 
«Жұлдыздардың жарығы», «Күміс белдік», 
«Желсаз», «Жұлдызды 
мір», «Ту ұстаушы»,  
«>бдір Сағынтаев», «Тарих тамырлары», «К
ңіл 
құсы», «Бақатерек», «>н ғұмыр»  к
ркем әдеби  
кітаптары оқырмандарына  жасаған тартуы. 

Ерекше айта кететін мәселе – Мақұлбек 

отырушы едім. Отбасымдағы қиыншылыққа 
қайыспай, басқа түскенге мойымай тағдырдың 
тәлкегін жеңіп, болашағыма сеніммен қарап, 
еңсемді тік ұстап 
мір сүруімде де Мақұлбек 
ағадай 
мірлік ұстазымның үлесі мол болды. 

Туған жері Жамбыл 
ңіріне оралып, ор-
ныққан соң да Мақұлбек аға маған қамқор-
лығын жалғастырды. Жиі-жиі хабарласып, 
жағдайымды біліп, шығармашылығымды 
бақылап дегендей қанаттандырып отырды. 2006 
жылы бір хабарласқанда «>й, бала, елуге келіп 
қалдың, жалғыз ұлың бар, келін аурушаң, туған 
жеріңе қайтпайсың ба, болмаса Жамбылға кел, 
облыстық газетте бірге жұмыс істейміз» деп 
менің қамымды ойлап жүргенін тағы байқатты. 
Ол кісі үшінші мәрте осы жағдайға қатысты 
хабарласқанда ойланып-толғанып жүрген мен 
ағаның ақылын тыңдап Таразға к
штім.

Жамбыл облыстық «Ақ жол» газетінде жұмыс 

қосты. Оған Талас ауданыдағы Амангелді газ 
кені орнының ашылуы жолындағы жазғандарын 
мысал етіп айтсақ та болар. Амангелді газы 
бүгінде халық игілігіне пайдаланылып келеді. 
Журналист ретінде Мақұлбек ағаның мәселе 
етіп к
терген, әрі одан нәтиже шығарып халық 
игілігіне жаратқан ірілі-ұсақты осындай ондаған 
мысалдарын келтіруге болады.

Мақұлбек ағаның журналистік жазбаларының 
негізінде к
лемді материалдарға айналған талай 
тақырыптары, 
зінің жазушы ретіндегі к
ркем 
дүниелері бүгінде он бестен астам кітап бо-
лып жарыққа шықты. Олар оқырмандарынан 
лайықты бағасын да алуда. >сіресе, халқымыздың 

ткен тарихындағы ақтаңдақтардың орнын тол-
тыруда, архив материалдарын с
йлету арқылы 
тарихи кезеңдерді жаңғыртуда жасап келе жатқан 
еңбегі зор. Сол сияқты халқымыздың тарихын 
түгендеуге қатысты Ұлттық тарихымыздың ба-
стауында болған, аты әлемге мәшһүр, тарихшы 
Жамал Қаршы жайында ізденіп, тіртінектеп 
деректер жинап жариялаған кітабы тарих 
ғылымына қосылған үлкен үлес екені анық. Ал 
 «Конфискация» деп аталатын архив құжаттары 
негізінде жазылған тарихи еңбегінің орны 
ерекше. Ол бұл еңбегінде 1928 жылы болған 
тәркілеудің Сырдария округінде ( округке қазіргі 
Қызылорда  мен  Жамбыл облыстарының жарты-
сы, Түркістан облысы түгелімен қарайтын)  қалай 
жүргізілгені ж
нінде жан-жақты нақты деректер 
негізінде баяндайды, сараптайды. Аса құнды 
деректер мен дәйектер бар. Ол қазір Жамбыл 
облысының жылнама-шежірешісіне айналды. 
Облыс тарихын одан артық ешкім жазған жоқ. 
Облыстық ономастика комиссиясының ұзақ 
жылдардан бері мүшесі ретінде жер-су аттарының 
тарихи атауларына қайта ие болуына зор үлес 
қосып келе жатқандығы тағы бар. Тіл жанашыры 
ретінде оның дауысы биік мінбелерден естілуде.

Сонау 1983 жылдан бергі аралас-құралас 

мірімізде Мақұлбек ағаның мен сияқты та-
лай жастарға, демеп жіберуге мұқтаж болған 
жандарға жасап келе жатқан қамқорлықтарына, 
жақсылықтарына талай куә болдым. Талайлардың 
Мақаңды «Менің журналистикадағы ғана 
емес, 
мірдегі де ұстазым» деп ризашылықпен 
қадір тұтып, алғысын жаудырғанын да естіп 
келемін. Қазақ журналистикасына сіңірген ерен 
еңбегінің арқасында алғашқылардың бірі болып 
«Қазақстанның Құрметті журналисі» атанған, 
Қазақ елінің дамуына қосқан қомақты үлесі үшін 
мемлекеттік «Құрмет» орденімен марапатталған 
менің ардақты ұстазым, арқа сүйер ағатайым 
70 жасқа толды. Жаны жайсаң, ұлағаты мол 
ұстазыма деніңізге дерт жоламасын, жағыңыз 
түспей жамандық к
рмеңіз, ұрпағыңыздың 
қызығына тоймаңыз, Жаратқанның жебеуімен 
жүз жасаңыз деп тілеймін.

Аманғали �БУОВ,
журналист

ШЫМКЕНТ 

лғаш кездескеннен көңілге жылы шуақ ұялатып, жақсы әсер қалдыратын жандар болады. Кейін олармен ұшырасудың сәті түспесе де, елден 
сұрастырып, жеткен жетістіктеріне қуанып, алдағы шығар биіктеріне тілеуқор болып жүресің.
Сондай жүздесудің реті келмесе де көңілдің түкпірінде ұмытылмастай сақталып жүрген жігіттердің бірі Рысқали еді. Кәдімгі елге танымал 
ардақты азамат – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Рысқали Әбдікеров.
Рысқалидың есімімен ол Жезқазған облыстық Саяси ағарту үйінде, содан соң Жезді ауданында істеген жылдары құлағдар едім. Жездіде ау-
дан жастарына жетекшілік етті. Жүзбе-жүз жүздескеніміз – Ақадыр ауданы әкімінің орынбасары қызметінде жүрген кезі. 
Ол уақыттағы біздің қызметіміз – республикалық «Егемен Қазақстан» газетінің Жезқазған облысы бойынша меншікті тілшілігі. Жай жүрмейміз. 
Газет жұмысымен жолға шығамыз. Әсіресе газетке жазылу ісі – қызу науқан. Сонда ең алдымен маңдай тірейтініміз аудан басшылары. Олардың 
қолдау-көмегінсіз шаруаның іске асуы қиын. Ақадырға келгендегі мақсат та – баспасөзге жазылу жайы еді. Жұмысымыздың мән-жайын 
түсініп, жергілікті тұрғындармен кездесуге жағдай жасаған, өзі бастап жанашырлық танытқан осы Рысқали болатын. Науқан соңында бұл 
ауданнан күткендегідей таралым жиналды. Орда бұзар отыздан жаңа ғана асқан азаматтың сөзден гөрі іске бейімділігіне, ұйымдастырушылық 
қабілетіне, ұстамды мінезі мен адамгершілігіне сол кезде қанық қанбыз. Газет шаруасымен кейін де телефон арқылы хабарласып тұрдық.

Рысдәулеттің бүкіл шығармасы нақты деректер 
мен дәйектерге құрылуымен құнды.

Газет жұмысының ең қайнаған ортасы – 
секретариаттың жұмысы. Мақұлбек аға жауап-
ты хатшы болған жылдары да секретариат 
жұмысына талай шәкірт тәрбиеледі. Менен 
басқа Бибаят Үсенова, Мәулетхан Ақсанов, 
Т
леш Асанов, тағы басқалары секретариатта 
Мақұлбектің мектебінен 
ткендер.  Олардың бірі 
Қарағандыда, екіншісі Талдықорғанда, үшіншісі 
Жезқазғанда ұжым басшысы.«Жезқазған туы» 
газеті сол жылдары облыстық газеттер арасын-
да газет беттерін безендіруден бірнеше мәрте 
республикалық жарыстарда жеңімпаз, жүлдегер 
болды. Eйткені, Мақұлбек аға газет безендіруде 
тек сәнділікті, әдемілікті емес, газетті қолына 
алған оқырманға оның беттеріндегі мақалаларды 
оқу жеңіл де ыңғайлы болуын, суреттердің 
«с
йлеп» тұруын, яғни сурет арқылы ақпарат 
берілуін талап ететін, бет жасаушыны соған 
тәрбиелейтін.

1990 жылы елде саяси жылымық болып, 
халықтың еркіндікке ұмтылысы басталғанда 
Жезқазған 
ңірінде Қазақстанның «Азат» 
азаматтық қозғалысын ұйымдастыруға белсе-
не қатыстым. Отыздан жаңадан асқан маған 
Мақұлбек аға ақыл-кеңесімен, қолдап-демеуімен 
дем беріп, қоғамдық-саяси жұмысымда да 
ұстаздық жасады. К
п мәселелердің орайын 
келтіріп, ұлт белсенділерін ұйымдастыра, ұйыта 
білуде де Мақаңмен жиі кеңесіп, ақыл сұрап 

істеген бірнеше жылда Мақұлбек Рысдәулеттің 
майталман журналист, қаламы қарымды жазба-
гер ғана емес басшылық, ұйымдастырушылық 
жұмысындағы ерен қабілетін к
ріп, газет жұмысын 
жандандырудағы талай жаңашылдықтарына 
тәнті болдық. Ол кісі қожырап кеткен газетті 
қайта к
теру үшін редакцияға жастарды жина-
ды, соларға сенім арту арқылы қанаттандырып, 
жалындатып жұмыс жасауына жол ашты. Жұмыс 
барысындағы қателіктерге, кемшіліктерге 
қаталдық танытып, бірден жазалай ж
нелуден 
г
рі алдына шақырып алдымен ақылын айтып, 
кемшілігіңді жоюға кеңесін беріп, кеңшілік та-
нытатын. >р қызметкердің 
зінің міндетіне деген 
жауапкершілігін сезінуіне, тапсырылған іске 
тиянақтылығын қалыптастыруға тырысатын. 
Күні бүгінге дейін Мақұлбек аға бас редактор 
болған жылдары еңбек еткен журналистер сол 
кезеңді «Ақжол» газетінің «алтын ғасырына» 
балап жүргенін талайынан естідім.

Журналистиканы жанымен жақсы к
ріп 
бар саналы ғұмырын осы салаға арнап келе 
жатқан Мақұлбек Қайыпбекұлы қырық жыл-
дан астам еңбек жолында жүздеген жас жур-
налиске жол сілтеп, мамандығының қыры 
мен сырына қанықтырып, қаламдарын ұштап, 
қанаттарын қатайтты. Сонымен бірге, 
зі де 
осы жылдарда жүздеген очерктер жазып, 
зекті 
тақырыптарға материалдарын жариялап Қазақ 
елінің қуатының артып, дамуына, әлеуметтік-
экономикалық жағдайының жақсаруына үлесін 
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басы лымдардың еңбек ұжымдары экономика ғылымының 
докторы, профессор Ерлан Арынға аяулы анасы

Райхан БЕРДІҚОЖАҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к
ңіл 
айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басы лымдардың еңбек ұжымдары к
рнекті ақын Ғалым 
Жайлыбайға аяулы анасы

АҚТОРСЫҚТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к
ңіл 
айтады.

АТА-АНАНЫҢ 
ҚАДІРІ

Жуырда Алматы облысындағы І.Жансүгіров атындағы 
Мәдениет сарайында «Жаңғыру мен дамудың негізі – 
әлеуметтік бірлік» тақырыбында облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ХХV сессиясы өтті. Жиынға 
Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынба-
сары, хатшылық меңгерушісі Жансейіт Түймебаев, об-
лыс әкімі Амандық Баталов және Татарстаннан келген 
делегация арнайы қатысты.

БІРЛІК ТҮБІ - 
БЕРЕКЕ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

үзім нан» деген 
лең жазыппын. Соның бір 
шумағын еске түсіре кетейін:

Жылдар 'тті, жылжып талай арада,
Қырыққа кеп калыпты-ау сол бала да.
Қайсарлықпен қарсы тұрған тағдырға,
Мың-мың тағзым етем ұлы анама! – деппін. 

Бұл Анама деген сол кездегі ризашылықтың бір 
ғана белгісі болса керек.

>рине, ақын да, әкім де, батыр да, дана да 
ата-анадан жаратылған. Бірақ сол жаратылысты 
сезіну, Анаға деген перзенттік махаббатың мен 
адамгершілік қасиетіңнің, қайталанбас асыл 
бейнеге шынайы сезіммен жеткізілуі әркімде 
әрқалай. Білмеймін, Құдайдың берген б
лекше 
мейірімі шығар, мен Анамды 
зге балаларынан 
г
рі ерекше жақсы к
рдім, ақ сүтімен бойыма 
тараған мейірім-махаббатымды аямадым.

Анамыз біз үшін не к
рмеді, не істемеді? 
Бәлкім, ол Аналық міндеті болса да жүрегінің 
түкпіріндегі сәуле болып жанып тұрған бір ғана 
жарық үміт – ол біздің аш-жалаңаш болмауы-
мыз еді ғой. Одан кейін түн ұйқысын т
рт б
ліп, 
емізгені мен жұбатып тербеткенінің 
теуін 
қайтару үшін Меккеге арқалап апарсаң да ақтай 
алар ма екенсің? Мекке демекші, 2005 жылғы 
қыркүйек айында тұңғыш Президентіміздің 
сайлауалды зекеті ретінде Күләш екеуміз 
нер 
адамдарымен бірге арнайы ұшақпен Мекке, 
Мединаға кіші қажылыққа барып қайтқанбыз. 
Сонда мен 
зімнің қарыз-парыздарыммен 
қатар алыс жолға жарамайтын Анам үшін де 
Алладан кешірім сұрап, барлық міндеттерін 
орындағанмын. Алла қабыл етсін! Мұны жасамас 
бұрын имамдардан сұрап, білгенмін. 

Тіршілік болған соң адам 
мірінде күтпеген 
оқиғалар болады. Мен дүниеге келерден 4-5 
ай бұрын марқұм әкемді әзәзілдік билеп, 
зге 
бір әйелмен серілік құрып, Анамды ішіндегі 
болашақ Қайырбегімен басқа үйге апарып 
тастайды ғой. Амал жоқ, Анам не істейді, 
к
неді. Менен бұрын үш перзенті бар Анам 
(екеуін қазақы дәстүрмен енесі бауырына 
басқан) жылап-сықтап, тағдырдың салғанына 
к
неді... Ел ішінде, ағайындардың арасында 
осы бір келеңсіз жағдайды естіп, обал-сауаптың 
салмағын сараптап сезінген ақсақалдардың басы 
қосылып, бұл маңызды мәселені май шамның 
түбінде отырып, талқылайды ғой. Бірауыздан 
Анамның 
з шаңырағына қайта оралуына 
шешім шығады. С
йтіп, Анам мені босанардан 
екі аптадай бұрын алғашқы түскен үйіне келіп, 
мені дүниеге алып келеді. Сонда шілдеханаға 
жиналған к
пшілік қауым: «Қайта келген 
келіннің кадамы қайырлы әрі бек болсын» деп 
менің атымды Қайырбек қойған екен.

«Жаман сырын айтам деп, шынын айтады» 
дегендей мен мұны, яғни бұдан жетпіс бес жыл-
дан астам уақыт бұрынғы жағдаятты не үшін 
жария етіп отырмын. Біріншіден, шынын айту 
керек, 
зі келін болып түскен қара шаңырағынан 
уакытша болса да алыстаған Анамның тағдырын, 
күндіз-түні ұйқы к
рмей, қиналған 
мірін 
есіме алам. Және менің аман-сау болуым-
ды тілеп, «жарық дүниеге дені сау бала алып 
келсем» деп армандаған асқан іңкәрлығына 
тәнтімін. Бұл барлық Ананың ақ тілеуі болса 
да, менің Анамнын жолы да, ж
ні де б
лек 
болғанын түсіндім. Екіншіден, тоғыз ай бойы 
толғатып, салмағына салмақ қосып, небір 
қиын 
ткелектерден сүрініп-қабынбай, 
мір-
бойы алғашқы аттаған босағасына адалдығын 
дәлелдеген және сүйген жарына деген асыл 
қасиетінен айнымаған Анамның ең негізгі тілегі 
– мынау жарық дүниеге пәк к
ңілді, періште 

пейілді балаларды к
бірек алып келіп, солардың 
қызығын к
рсем деген ниетінің тазалығы еді. 
>йтпесе, ол тұстарда бала емес, бас қайғы бо-
лып жүрген заман еді ғой. Үшіншіден, мен ақ 
боранды ақпан айында дүниеге келіппін. «Сен 
туған жылы қыс қатты болды» деп отырушы еді, 
марқұм Хадиша әжем. Анамның менен бұрынғы 
екі баласын бауырына басқан әжем менің де сүп-
сүйкімді болып туылғанымды к
ріп Анама «сүті 
сенікі, тәрбиесі менікі» депті. Ол кез келіннің 
к
нбейтін заманы ма, ләм-мим демепті. Содан 
мектепке дейін әжемнің етегіне жармасып 
стім. 
«Ай-хай-хай әжемнің аяғы-ай!» деп жатқанымда 
бұл с
з Анамның құлағына түрпідей тиген болуы 
керек, шыдамай жайлап келіп, т
сегімнен суы-
рып алатын к
рінеді. Шамасы енесіне берген екі 
баласы жетер деген болуы керек. Кейін Аналық 
махаббаттың соншалықты нәзік, соншалықты 
кәусар, онымен дүниеде жан адам да б
лісе 
алмайтын тұңғиық та терең құбылыс екенін 
сезіндім.

Бұл мақаламды Анама арнап отырсам да, 
әкем туралы бір ауыз с
з айтпасам, әке рухы мені 
биіктерге жетелемес деп қорқам. Алла кешірсін, 
марқұм болған әкемнің бұл шешімін анама бай-
ланысты болған соң к
пшілікке жария еттім. 
Жатқан жерің жаннатта болсын, жан-әке!

>кем келбетті де келісті кісі болған. Оның 
үстіне соғысқа дейін аудандық милиция б
лімі-
нің бастығы болып қызмет атқарған. Ол кезде 
бұл кісілерді партия хатшыларының 
зі алыстан 
күтіп алып, атының шылбырын ұстап, түсіріп 
алады екен. «Сенің әкең осындай адам болған» 
дейді к
зк
ргендер. Ешкімге қиянат жасамаған, 
ешкімнің де ала жібін аттамаған. Кімсің, Зәйтен 
Асанов болып 
тті 
мірден. Біздің мінезіміз 
де, түр-тұлғамыз да әкемізге тартты. Ұрпағына 
деген бір ғана жақсылығын айтпасам, 
мірден 
күнә арқалап кететін сияқтымын. Күләш екеуміз 
үйленген жылдан бастап, әкем ай сайын алатын 
әскери зейнетақысын бес жыл бойы бізге жіберіп 
тұрды. Сонда 
здерінің тұрмыстарынан г
рі бізді 
к
бірек ойлағаны ғой, жарықтықтың!

Мен Анамның елу жасында Алматыға кеттім. 
Содан бері дүрмегі мен күрмеуі к
п қалада 
45 жылдай 
мір сүріппін.  Анамды «үлде мен 
бүлдеге орадым, ұшпаққа шығардым» деп айта 
алмаймын. Eйткені, қаламгер қауымының жолы 
ұзын болғанмен қолы қысқа, артық қаражаты 
жоқ. Оның үстіне 
з кітабыңды 
зің қаражат 
тауып шығаратын заман туды. Бірақ Анаға 
деген ықылас б
лек, қандай жағдайда болсаң 
да парызыңды 
теуге міндеттісің. Кенже қызы 
Күлтай бағып-қақты. Оған Алланың нұры жау-
сын! Қарт адамға ас-су мен күтімнен басқа не 
керек? Кұдайға шүкір, бәрі де жеткілікті еді.

Жоғарыда айтқанымдай мен Анамнан алыста 
тұрамын. Ол кісіні жиі-жиі к
руге тағдыр да, 
жұмыс бабы да жар бермейді. Сәті түссе жылына 
бір-екі рет барып, еш нәрсе де алмастыра алмай-
тын ақ дидарын к
ріп, дауысын есітіп, батасын 
алып, аса к
п сездіре қоймайтын мейіріміне 
б
леніп, рақаттанып қайтатын кездерім бар. 
Мен үшін осы кездесуім, одан алатын әсерім 
мен бойға алар күш-қуатым, келесі кездескеніме 
дейін жетіп жатыр. Аптасына екі-үш мәрте теле-
фон арқылы с
йлесетінім және бар.

К
ңіл-күйінің жақсы екенін біліп, жайла-
насың. Бағып-қағып жатқан жандарға риза 
боласың! Балаларының жақсы 
мір сүріп, 
қоғамның белсенді мүшесі болуы үшін барлық 
жағдайды жасап, аспаз да, еден жуушы да, жай 
қара жұмыс та атқарып, к
рмегенін к
ріп, 
сезбегенін сезіп, «сенің табаныңа кірген тікен 

менің маңдайма қадалсын» деп жалғыз жүрегін 
қос қолына ұстап, тілеуіңді тілейтін Ананың ұлы 
махаббатының алдында перзенті бола тұрып, сен 
қалайша асқақтарсың? Алладан кейінгі сен үшін 
қымбат адамды қалайша бағаламайсың! 

Ғабит Мүсірепов: «Ана жүрегі нәзік те сыр-
шыл, ана жүрегі тез жараланып, тез жазылады» 
дегендей қандай сәтте болса да Ана к
ңілін 
қалдырмау – перзент үшін ұлы ұстаным болуы 
тиіс.

Ана есімі – қашанда ардақты. Ол мейлі, 
қандай ұлт болсын, қандай ортадан үлгі-
неге 
алсын, ол бәрібір сенің Анаң, ол сені тоғыз ай 
толғатып, жарық дүниенің сынағына бұрын-
соңды басынан кешпеген қиындықты к
ріп, 

мірге алып келді. Ол 
мір мен 
лім арасында 
бетпе-бет шайқасып, қайсар да қайратты мінез 
танытқан, жаратылысында дүниеде ештеңе 

мол махаббат сезіліп тұрса, онда екі жақтың да 

мірі еш 
кінішсіз 
тер еді.

Ал, керісінше, 
зінің ұл-қыздарынан қорлық 
к
ріп, шыбын жаны шырқырап, айықпас дерт-
ке шалдығып жүргендері қаншама? Ондайлар 
Ананың ғана емес, қоғамның да күйдіргісі.

Мен осыдан 10 жыл бұрын Анам тоқсанға 
толғанда оның бүкіл 
мірбаяны мен сегіз ба-
ланы 
сіріп, тәрбиелеудегі 
лшеусіз еңбегі 
туралы толғанып, газетке мақала жазып едім. 
Сол мақаланы т
сек тартып жатқан анама оқып 
берген кенже қызы Күлтайға: «Балам, дұрыс 
жазыпты ғой» деген екен. Анамның сол с
зін 
естігенде қуанғаным әлі есімде. Eйткені, ананың 
ризашылығы – сенің 
міріңнің бағдарламасы, 
болашақтағы жеңістеріңнің бастамасы. Анам 
маған әрқашан күш-қуат, намыс пен табыстың 
қайнар к
зін сыйлайтын еді.

Жер бетінде мәңгілік ештеңе жоқ. Кезі кел-
генде тау-тас та жүндей түтіледі. Оның жанында 
адамзат баласы тірі организм ғой. Менің анам 
к
п те емес, аз да емес жер бетінде 92 жыл 
мір 
сүрді. Алланың бұйыртқан ғұмыры. >кеміз 
қайтқаннан кейін 32 жылдай 
мір сүру оңай 
болмаса керек. Қиындықты к
п к
рсе де, бізге 
тіс жарып ештеңе айтқан емес. Барға қанағат 
етіп жүре беретін асыл да ардақты жан еді. 
Біз де қолымыздан келген жақсылықты аяған 
жоқпыз.

Енді міне, сол сегіз баланың (екеуі бақилық 
болған) алтауы балалы-шағалы болып, немере 
к
ріп, кенже қызынан басқамыз алпыстан асқан 
шағымызда шын мәніндегі жетім атандық. Eмір 
заңы ғой... Анам қайтқан ауыр күндері к
ңіл 
айтып келген бір досым әзіл-шыны аралас: 
«Жаны жанатта болсын, анамыз «сендерді түгел 
зейнеткерлікке шығарып кетті ғой» деп еді. 
Шынында да осы с
зден кейін ойланып қалдым. 
Аллаға тәубе дедім. Ал, анасынан жастай айыры-
лып, оның ыстық мейірім-шапағатын к
рмей 
жетілген жандар қаншама?!. 

«Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды» 
деп ақын Қайрат Жұмағалиев қалай д
п басып 
жырлаған! >біш Кекілбаев, Асқар Сүлейменов, 
Қайрат Жұмағалиев, суретші Ерболат Т
лепбай 
да аналарын ардақ тұтып, ұзақ жылдар шуақты 
мейіріміне б
ленген азаматтар екенін бүкіл 
қазақ біледі.

Барды кезінде бағалай білмейтін ежелгі 
әдетіміз емес пе? Күнделікті тіршіліктің 
күйбеңімен араласып анамызды жанымызда 
мәңгі жүретіндей к
ріппіз. Енді ойлап қарасам 
елге барған сайын ешқайда шықпай, анамның 
хал-жағдайын сұрап қасында неге к
бірек 
болмадым екен деп ойланамын. Қазір мен 
үшін орны ойсырап тұрған 
кініш осы. Маған 
ол кісінің отырған жері, ұл-қыздарымен, 
немерелерімен әңгімесі ерекше қызық. Ол кісі 
тұтынған заттар да к
зіме ыстық к
рінеді. Орны 
толмас 
кініш жақын адамың 
мірден 
ткеннен 
кейін болады екен ғой. Мен де сол күйді кешіп 
жүрмін. Амал жоқ. Тағдырдың дегеніне к
несің.

Ауыл-аймақ, к
рші-қолаң анамыздың 
еңбекқорлығына таңданып, үнемі ауыздарынан 
тастамай айтып жүреді. >сіресе, к
ршіміз Рәш 
апай үйге жиі келіп, анаммен әңгімелескенді 
ұнататын. Анам 
зін әрқашан сабырлы ұстайтын. 
Ашуы тым сирек келетін. Балаларына анда-
санда ұрысқаны болмаса, ағайын-туыспен, 
к
рші-қолаңмен жүз шайысып к
рген емес. 
Балалардың бәрі момын, қой аузынан ш
п 
алмайтын жандар болып 
стік. >сіресе әкеміз 
«біреудің ала жібін аттаушы болмаңдар!» 
дегенді үнемі айтатын. Ал анамыз әкеміздің 
айтқанын қай кезде болмасын қостап отыратын. 
Содан болар, әкем мен анамның арасындағы 
ауызбіршілік, татулық 
згелерге үлгі болғандай 
еді. Құдайға шүкір, сол әке-шешемізден қалған 
жақсы қасиеттер балаларына да дарыды.

Қайда жүрсең де к
ңілге медеу, ойыңа 
тұрақ, бүкіл арман-мақсаттарыңа тіреу болатын 
анаңның енді сенің ойыңда ғана болатынын 
сезінгенде жаның жабырқап, жүрегің жүдеу 
тартатынын қайтерсің. Ол кісі жоқта ауылға 
екі-үш рет бардым. >сер шамалы... Тек ағайын-
туысты, бауырларды к
ргеніме ризамын. Eткен 
жылы ағайын-туыстың басын қосып, Құран 
оқыттық. 

Шынымды айтсам, соңғы кездері анамды 
сағынып жүрмін. Түсіме де жиі кіреді...Баяғы 
сол қамқорлығы. Дереу үйдегі немересіне Құран 
бағыштатам. >йтеуір о дүниеде де тыныш, 
алаңдамай жатқанын қалаймын. Жер бетіндегі 
жалғыздықтан құтылып, к
птен бері күткен 
шалының жанына жайғасқанына да біраз 
жылдың жүзі болды. Жандарың жанната болсын 
дегім келеді.

Иә, перзент үшін Ананың ж
ні де, құрметі 
де б
лек. Қанша іздесең де орны толмас 
сағынышқа айналған Анаңның 
міріңнің негізгі 
темірқазығы бола беретіні с
зсіз. «Сен кеткелі» 
атты жыр-жолдарымен ата-ананың қадірін 
мезінуге үндейтін мақаламды аяқтаймын.

Жаным мұңлы сен кеткелі келмеске,
Жиі-жиі алам, ана, сені еске.
Бір Алладан күндіз-түні сұраушы ең
Ұрпағыңның шамшырағы с'нбеске!

Сен кеткелі тынысым да тарылып,
Жиі-жиі жүрем сені сағынып.
Dсіп жатыр немерең мен ш'берең
Болашақта соларда енді бар үміт!

Сен кеткелі баспай алға қадамым,
Ақ қағазға ой түсірмей қаламым,
Dзің жоқта к'ктем келді қаншама
Ажарына ажар қосып даланың!

Жадымдасың, жаным ана, жарығым,
Ой-санамды тербетеді сан ұғым,
Ұлы бейнең ұмытылмас ешқашан
Есімдесің, тау тұлғалы алыбым!

Ардақтысың,  асылымсың, анашым,
Мен үшін сен әлемдегі данасың
Ана арқылы біледі екен адамзат,
Бұл 'мірдің қадірі мен бағасын.

Қайырбек АСАНОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері
ТАРАЗ

Шараны ашқан облыс 
әкімі Амандық Баталов 
этномәдени орталықтар 
қоғамдық тұрақтылық 
пен ұлта ралық қатынас-
тарды сақтауға 
лшеусіз 
үлес қосып келе жат-
қ а н ы н  а т а п  а й т т ы . 
«Бұл орайда облыстық 
 Ас самблея аясындағы қо-
ғамдық кеңес, аналар кеңесі, 
ғылыми-сараптау тобы, медиация орталығы және 
жетекші журналистер клубының жұмысын атап 

туге болады. Достық үйінің салынғанына да биыл 
10 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде аталмыш 
шаңырақ мәдени және ұлтаралық қатынастардың 
мекеніне айналды» деді ол.

Негізгі баяндаманы жасаған облыстық Қазақстан 
халқы Асссамблеясы т
рағасының орынбасары, 
хатшылық меңгерушісі Ғабит Тұрсынбай ұлттар 
тұтастығы мен бірлігі аясында атқарылып жатқан 
шараларға тоқталып 
тті. Бүгінгі таңда облыстық 
Қазақстан халқы Асссамблеясы 60 мыңнан аса 
адамды қамтып, 71 этномәдени орталықтың басын 
біріктіріп отырғанын тілге тиек етті.

Келесі кезекте с
з алған облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы т
рағасының орынбасары 
Атсалим Идигов қазақ жерінде туып-
скен 
әрбір ұлт 
кілінің тұрғылықты халықтың салт-
дәстүрін, мәдениетін, тілін біліп, құрметпен қарауы 
қажеттігін еске салды. Осы орайда «Мемлекеттік 
тілді ұлықтайық» атты акция 
ткізу туралы бастама 
к
терді.

Жарысс
зге шыққан Іле ауданы №18 орта 
мектептің педагог-психологі Валентина Талюс 
елімізде 
зге ұлт 
кілдері үшін мейлінше жағдай 
жасалып жатқанын, олардың діні мен ділін, салт-
дәстүрін насихаттауына барынша мүмкіндік ашылып 
отырғанын алға тартты. Бұл орайда Ассамблеяның 
атқарып жатқан жұмысының маңызы зор екенін 
айта кетті.

>р ұлт 
кілі балаларының басын қосып, бір 
шаңырақта аналық қамқорлығын танытып отырған 
Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылының тұрғыны, 
Республикалық «Мерейлі отбасы» байқауының 
финалисі >лия >бсеметова да тоғыз жеткіншекті 
бір үйде тоғыстырған күш бірлік пен достық 
екендігін баса айтты. «Қазақстан» телеарнасының 
Алматы облысы бойынша меншікті тілшісі Қуаныш 
Серікханов этномәдени орталықтардың жұмысын 
насихаттаудағы журналистік ой-толғамын ортаға 
салды.

Сессия барысында Қазақстан халқы Ассамблея-
сының мүшесі Дамир Дигай, Үшарал шекара отря-
дының кавалерия б
лімінің командирі Исмагиль 
Атчабаров, облыстық орыс мәдени орталығы 
т
рағасының орынбасары Лариса Котельникова 
ұлттар тұтастығы мен достығын арттырудағы 
ойларымен б
лісті.

Алқалы басқосуда с
з алған Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Т
рағасының орынбасары, хатшы-
лық меңгерушісі Жансейіт Түймебаев Алматы 
облысының елімізде бейбітшілік пен бақуат-
тылықты қалыптастырған Елбасының туған жері 
екенін алға тартты. Осыған орай Ассамблеяның 
«Бірінші Президент жолы» атты бастама к
теріп 
жатқанын, ол бойынша Елбасының жүріп 
ткен 
жолы паш етілетінін және оның Жетісу жерінен 
бастау алатынын жеткізді. Облыстағы саяси ахуалды 
тұрақты ұстап, елдің бірлігі мен берекесін арттыруда 

ңір басшысы Амандық Баталовтың да еңбегі зор 
екенін атап 
тіп, «Мейірім» медалімен марапаттады. 
Сондай-ақ, ұлттар достығы жолында елеулі еңбек 
етіп жүрген жандарға Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Т
рағасының Алғыс хатын тапсырды. Бірқатар 
азамат облыс әкімінің Құрмет грамотасы және 
Алғыс хатына ие болды.

Жиын соңында облыс әкімі алда атқарылар 
міндеттерді пысықтап, басқарма басшыларына 
бірқатар тапсырма берді, сессия қарары қабылданды.

М. ҚАЙРАТҚЫЗЫ
Алматы облысы

Кейде өзіммен-өзім оңаша отырып, өткен өмірімді еске алсам, 
ең алдымен есіме Анам түседі. Қара шалынан тараған сегіз баланы (екеуі 

беріде бақилық болған) өсіріп, тәрбиелеп, қатарынан кем қылмай, қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай жетілдіру – соғыстан кейінгі елді қалпына 

келтіріп жатқан заманда оңай болды дейсің бе? Ертеден қара кешке дейін ауыр жұмыс 
істеп, белі қайысып, таңдайы кеберсіп, бір жағы ененің де қас-қабағына қарап, одан 

қалса күйеуіне жалтақтап күн кешкен уақыттары – бүгінгі тоқсанды еңсерген Анамның көз 
алдында ертегідей елестейтін шығар-ау.

Әсіресе, соғыстың зардабынан тұралап қалған КСРО деген алып елдің хал-жағдайы 
мүшкіл еді. Жоқшылық пен жетіспеушілік жайлаған заман кім-кімнің де болса көңілін пәс 
қылып, адымын аштырмады. Соның әсерінен біздің шағын ғана Тереңөзек қыстағын бұл 

қиындық айналып өтпеді. Есімде қалғаны – «күн көсем» Сталин өмірден озып, Хрущев таққа 
отырғаннан кейінгі жылдардың соншалықты ауыр тұрмысы. Сол шақты бастан кешкен біздің 
ауылдың тұрғындары қиындыққа белшесінен батса да, мойымады. Ел тұрмысы төмен, азық-
түлік жетіспейді. Оның үстіне табиғаттың ауа-райы да қыста қаталдық көрсетіп, жазда аптап 

ыстығымен абыржытқаны талайдың есінде болар. Сондай қиын тұрмыс илеуіндегі біздің 
отбасындағы бүкіл ауыртпалықты әкеммен бірге Анам да көтерді. Қазақ халқы қайсар ғой!

де тең келмейтін ғажайып құбылыс екенін 
дәлелдеген Адам! Жер бетіндегі перзенттердің 
барлығы осыны сәулелі санасымен сезінсе ана-
ларымыз анағұрлым бақытты болар еді.

Менің Анам ішкі сезімін сыртқа к
п шығара 
бермейтін, к
п те с
йлемейтін, тұйықтау кісі. 
Кейде ол кісінің жақсы к
ргенін де, жек к
р-
ге нінде түсінбей дал боламын. Анда-санда жүз-
дескен кезімізде: «Аман-есен келдің бе, айналай-
ын» дейді. Бірақ бәрі ішінде. Оны 
зім сеземін. 
Қай Ана перзентін жек к
рсін. Жаратылысы 
солай. Оған біз үйренгенбіз. Бәлкім, сыртқы 
жылудан г
рі, ішкі жылу қуаттырақ шығар.

Менің алпыс жылдық мерейтойымды елеп-
ескерген Сырдария ауданының сол кездегі әкімі 
Ибрагим >бибуллаев жақсы бір кеш 
ткізді. 
Анам қатысқан сол мерейтойда: «Осындай 
ақын ұлды дүниеге әкелген Анамызға рақмет!» 
деп иығына қамзол жауып еді. >кім баласының 
сол құрметіне риза болып 
тті. Құдайға шүкір, 
Анам бала-шағасының, немере-ш
берелерінің 
ортасында айтулы жасқа келіп, жақсы 
мір сүрді. 

Анаң әрқашан аялағанды, жылы с
з айтып, 
к
ңілін марқайтқаныңды, жақсы істеріңмен 
абыройлы болып жүргеніңді,  ұрпағыңды 

сіріп, Құдай қосқан қосағыңмен тату-тәтті 
ғұмыр кешкеніңді және отбасында бақ-береке, 
тыныштық, жылылық болғанын қалайды. Бір 
с
збен айтқанда ұрпағының ұлы қамқоршысы! 
Сондықтан баршаңызға Ананы аялайық, 
сыйлайық, құрметтейік, қолдан келсе жақсылық 
жасауға тырысайық дегім келеді. 

Мен үшін Күннің нұры да, Айдың сәулесі де, 
Жұлдыздың жарығы да әрқайсының 
з қа сиет-
тері болғанымен Ананың бір ғана: «Айналайын» 
деген мейірімді бір ауыз с
зіне жетпейтін сияқты. 
Басқаны қайдам, 
зім осылай ойлаймын.

Анам тоқсан жасқа толғанда ұрпақтары ау-
дан орталығындағы «Ақ жол» мейрамханасында 
әулеттің басын қосып, тамаша той 
ткіздік.  
Мына 
лең жолдары сол тұста жазылған еді:

Тоқсанға келдің тобықтай ғана қалпыңмен,
Тілеуі таза, ұрпағыңменен, халқыңмен.
Мен үшін биік, мейірімі б'лек жансың сен,
Салыстырмайтын ешқандай жақұт, алтынмен.
Тәуелсіз елдің таңдарын ұзақ к'ре бер,
Дауысыңды есітіп, жүрейін, Ана, әр күн мен!
Егер осынау жұмыр жерге сонау миллион-

даған шақырым қашықтықтан Күннің шуағы 
түспесе, онда жер бетіндегі тау-тас, 
зен-к
л, 
тал-терек, сан бояулы 
сімдік атаулы, жан-
жануарлар, әсіресе адамзат баласының хал-
жағдайы қалай болар еді? Біз Күннің құдіретін 
күнде к
ріп, сезініп жүргеннен кейін оның 
қадір-қасиетін аса бағалай бермейміз. Шын 
мәнінде Күнсіз тіршілік жоқ екені белгілі.

Ал, адамзат баласы үшін де Ананың қадір-
қасиеті әлгі айтқан Күн сияқты. Тоғыз ай 
құрсақта болғаныңды есептемегеннің 
зінде 
шыр етіп жарық дүние есігін ашқан алғашқы 
сәттен бастап сен ең бірінші Ананың ақ сүтінің 
иісін сезінесің. Сезінесің де, мейірлене емесің. 
Одан басқа сәулелі, одан басқа мейірімді, одан 
басқа қамқор адамды 
мір бойы сезінбейтініңе 
к
зің жетеді.

«Анаңды Меккеге үш рет арқалап апарсаң 
да перзенттік парызыңды 
тей алмайсың» деген 
екен данышпан халқымыз. Бұған күмән жоқ. 
Бәлкім, анасын үлде мен бүлдеге орап, Меккеге 
бірнеше рет апарып, перзенттік парызын 
теп 
жүрген ұл-қыздар да бар ғой, сондай жандар к
п 
болса екен деп тілеймін. Eйткені жер бетіндегі 
Адамзат баласының арасында әдемі үйлесім бол-
са, әсіресе, ана мен баланың арасында мейірімі 

Анам 
зінің күнделікті жұмысынан б
лек – 
жетіп-артылып жататын үйдің тірлігін атқарумен 
қатар, түннің бір уағынан таңға дейін дүкенде 
нанның кезегінде тұрып уақытын 
ткізсе, 
сонда қай кезде дем алатынын 
зіңіз бағамдай 
беріңіз. Онда да кезегі келіп, нан алса, ал кезегі 
жетпей нан ала алмаса ше? Ол күні одан 
ткен 
бақытсыздық жоқ. Мұндай жағдай сан рет 
қайталанды да.

Біз, 
ңкей мектеп жасындағы балалар, 
Анамызды таңертеңгі сабаққа кеткенше асыға 
күтуші едік. С
мкесінен нан к
рсек қуанып, бос 
келсе, біздің де к
ңіл-күйіміз түсіп, қантсыз қара 
шаймен мектепке қарай зорға басып кететінбіз. 
Ол кезде тәртіп қатал. Анам наубайханада 
жұмыс істесе де бір б
лке нан алуға құқы жоқ. 
Нан пісіретін қалыптан асып-т
гілген кейбір 
қиқым-сиқымдарды алып келгенінің 
зіне мәз 
болатынбыз. Оны да бізге қылдай етіп, б
ліп 
беретін. Ал кейбір ата-аналар «балам таңертең 
нан жемей кетіп еді» деп үзіліске карамай сабақ 
үстінде бір үзім нанын баласына әкеліп беретін. 
Осы сәттердің әсерінен қырық жыл бұрын «Бір 

лыс 
в

есі
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ANA TILIТ О Л Ғ А У Ы  Т О Қ С А Н  Т У Ғ А Н  Т І Л
Ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынов бастаған әдебиет, тіл саласын ұлттық таным 
 талаптары бойынша зерттеу ісі кешегі кеңестік заманда тоқтап қалған болатын. 
Тәуелсіздік жылдарында Ахаңның өмірі де шығармашылығы да қайта қолға алына 
бастады. Дегенмен әлі де аршылмай жатқан қазыналары баршылық. Солардың 
бірі - қоғамдық санаға қозғау сала отырып «әлеуметке дегенін істету» (Ахаңның 
өз сөзі.) өнерін зерттеу болатын. Осы тақырыпты үзіксіз қозғап келе жатқан ғалым 
Сағатбек Медеубекұлының тың пікірлерге құрылған мақаласын оқырман назарына 
да, терминкомқұзырына да ұсынып отырмыз 
С.И.Ожегов өзінің «Түсіндірме сөздігінде»: «Публицистика – бүгінгі күннің және 
халықтың күнделікті өміріндегі өзекті деген қоғамдық -саяси мәселелерді 
қарастыратын әдебиет» депті. Ал Т.Ф.Ефремова «Орыс тілінің түсіндірме сөздігінде» 
Ожеговтың бұл анықтамасына «осы тектес шы ғар малардың жиынтығы» деген 
ойды қосады да одан әрі «белгілі бір адамның белгілі бір шығармасындағы қазіргі 
заманның өзекті мәселерінің көрінісі» деген пікірмен толық тырады. «Публици-
стика ( латын сөзі . publicus — қоғамдық) — қоғамның күнделікті тіршілігіндегі 
құбылыстарға және өзекті мәселелерге арналған шығарма түрі; өмірдің өткір 
мәселерінің айналасында туындаған қоғамдық пікір жариялылығын таныту құралы 
ретінде саяси және идеологиялық маңызды роль атқарады» делінген Уикипедияда.

күннің 
зекті мәселелерін қозғаған шы-
ғармалардың жиынтығы да екен. Біз, әрине, 
бұл айтылғандармен шектеліп қалмай, 
басқа да пікірлерді қарастырып к
реміз. 

Мысалы, В. Даль: «Публицист – к
-
бінесе халық құқығы туралы, қазіргі 
уақыттың жалпыға ортақ мәселелері 
ж
нінде жазатын газет, журнал жазушы-
сы» дейді. Бұл тұжырымнан публицистика 
а) халық құқы туралы; ә) қазіргі уақыттың 
жалпыға ортақ мәселелері ж?нінде б)
баспас?здежарияланған шығарма екендігін 
білеміз. Мұнда «құқы» деген с
зді тек 
заңнама аясында ғана түсінуге болмай-
ды. Бұқараның мақсат- мұраты, мүддесі, 
қажеті, еркі деген мәндерде қабылдаған 
абзал. Егер біз Дальдің «халық» деген с
зін 
«қоғам» деп қабылдасақ, онда публици-
стика туралы Дальдың ойы жоғарыдағы 
айтушылардың пікірімен мазмұндас бо-
лып шығады. Ал бұл мәселені арнайы зерт-
теген В.Ученова: «публицистика... жалпақ 
жұртқа тікелей жарияланып, сол сәтте 
қабылданарлық бүгінгі күнге аса қажетті 
к
кейтесті ой-пікір» деген анықтамасын 
алға тартады.

Ғалымның бұл айтқанынан бұрын 
ауызға алынбаған тың пікір к
реміз. 
Оның ойынша біріншіден, айтылған ой 
бірден халықтың назарына ұсынылуы 
керек. Екіншіден, халықтың назарына 
ұсынылған ой кеше айтылған немесе ертең 
айтылар емес, дәл бүгін жариалануы қажет. 
Сонда ғана ол публицистиканың талабына 
жауап бере алады. Аталмыш ғалым тағы 
бірде: «... публицистика баспас
з, радио, 
телевидения арқылы халықтың пікірі 
мен ойын және оның күнделікті еркін 
білдіреді» дейді. Егер ғалымның бұл ойын 
таратып к
рсек, публицистика 
здігінен 
халыққа жетпейді, оған белгілі бір арнаулы 
құралдар керек. Солардың к
мегі арқылы 
ғана жария болады екен. Осында - публи-
цистика жеке тұлғаның, яғни жазушының, 
журналистің, публицистің ғана емес, ол 
«халықтың да ойын, пікірін білдіреді» деген 
де түйін бар. Бұл түйін бұған дейінгі біз 
тілге тиек еткен ғылыми тұжырымдарда 
кездеспеген болатын.

Публицистика туралы айтылған мына 
пікір де назар аударуға тұрарлық: «К
сем 
с
з (публицистика, лат. Publicus – қоғам-
дық) – әдебиет пен журналистиканың 
қоғамдағы к
кейкесті, 
ткір мәселелерді 
қозғайтын саласы . . .» .  Айта кететін 
нәрсе – Ахмет Байтұрсынов екі түбірді 
«к
сем»+«с
з» қосып, «к
семс
з» деп бір 
мағынада ұсынған болатын.

Дәл осы айқындамадан бастап біз 
сараптамамызды талқыға салар негізгі 
мәселемізге қарай бағыттаймыз.

>уелі «к
сем с
з» деген атауға қатысты 
сәл шегініс жаcалық. Жоғарыда берілген 
айқындамадан байқайтынымыз – мұнда 
«публицистика» деген с
здің 
зін сол 
күйінше бермей, қазақша атауға деген 
талпыныс, яғни «қазақ руханиятында да 
публицистика болған, қазір де бар» деген 
емеурін таныту бар. «К
семс
з» деген 
атауды алғаш ғылыми айналымға қосқан 
Ахмет Байтұрсынов болатын. Бірақ ол 
бұл терминді «публицистиканың» жеке 
дара баламасы ретінде алған жоқ еді. 
Ол кісі «әлеуметке дегенін істету үшін 
айтылған с
здің» жазбаша түрін осы-
лай атады. «Публицистика» деген с
зді 
аузына да алмағанына қарағанда, оның 
заманында, яғни ХХ ғасырдың басын-
да мұндай термин қазақ қоғамында 
з 
мәнінде әлі қолданысқа ене қоймаған. 
Қалай дегенде де жоғарыда біз мысалға 

жоғарыда мысалға алған ғалымдардың 
пікірлерімен сабақтастыра тұжырымдасақ 
«к
семс
з» дегеніміз «писменная публи-
цистика», ал «шешенс
з» дегеніміз «устная 
публицистика» деп аударылады. Бірақ 
біз публицистиканың болмысын осы екі 
категориямен ғана шектеп қала алмай-
мыз. Eйткені, ақпаратты тек жазу және 
айту арқылы ғана қоғамдық санаға ықпал 
етеміз деген ой – бір жақты ғана түсініктің 
жемісі. Шынтуайтында, ақпаратты айтып 
немесе жазып қана қоймай, дыбыспен де, 
қимылмен де, бейнелермен де жеткізуге 
және сол арқылы қоғамдық санаға қозғау 
салуға болады. Біздің осы мәселелерге на-
зар аударғымыз келеді.

Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н н а н  к е й і н 
жоғалтқанымызды іздеу қолға алынды. 
Қолға алынған мұраның бірі – ақпарат 
беру және қоғамға қажетті ой айту арқылы 
әлеуметке бағыт-бағдар беру, ұлттық 
мұрат, мемлекеттік мүдде, халықтық 
мақсатқа жұмылдыру 
нері еді. Осы 

нердің қызметін әу баста не атқарды, тіл 
мен жазу пайда болмай тұрғанда ақпарат 
беру мен жұртты жұмылдыру атқарымын 
(функциясын) не жүзеге асырды деген 
сұрақтың әлі күнге басы ашық.

Қоғамдық санаға қозғау салу 
нерінің 
бастау-бұлағын кешегі газет-журнал 
шыққаннан, одан асса, жазу мен сызу 

нері тарихы нан бастау арқылы да та-
лай-талай шындықтың ауылына ат басын 
тіредік. Жалпы, зерттеуші ғалымдар «пу-
блицистика» дегеннің не екендігіне, оның 

отырып та, бүгінгінің қамын қозғап та, 
ертеңнің жайын с'з қыла отырып та ды-
быс, қимыл арқылы жеткізілген, бейнелер 
арқылы к�рсетілген, ауызша айтылған, 
жазбаша жарияланған деректі де дәйекті 
с�зді айтамыз.

Осы «заманс
з» деген аталымды тілдік 
айналымға енгізсек,сол арқылы да ұлттық 
ұғымымыз бен пайымымыз батыстық 
санатаным құрсауынан арыла түсер еді. 
Осы Заманс
здің к
не саласының бірі  – 
ақпаратты қимыл-қозғалыс арқылы беру, 
тарату, жеткізу машығы. Бұл әрекеттің 
адамзатпен бірге жасасып келе жатқынына 
ешкім шүбә келтірмес. Eйткені, тіл, яғни 
с
йлеу әрекеті пайда болмай тұрғанда 
адамдар бір-бірімен ым, ишара арқылы 
«с
йлесті», «тілдесті». Алғашқы тайпалық 
одақ кезінде адамдар аң аулауға шығарда 
баратын жері, басатын тауы, алысатын 
жауы (азығы) туралы ақпаратты қимыл-
қозғалыс, ым-ишара арқылы жеткізді, 
қарсыластарымен күрес тәсілдерін әртүрлі 
қимыл қозғалыстар арқылы к
рсетіп, 
жеңуге үндеді;  Қ.Жұбанов ақпарат 
алмасудың, тілдесудің ең алғашқы құралы 
– тіл емес, қол дегенді айтады. Ол былай 

ысқыру арқылы с
йлесу машығы қалып-
тасқан тайпалар да бар. Америкалық тіл 
маманы Дж.Коуэн мазатекалық үндіс 
Эсебиомен жолыққанда Эсебио базарға 
кетіп бара жатқан адаммен ысқырып 
с
йлеседі. Дж.Коуэн болған жайды сұрап, 
таңғаларлық ысқыру дилогын жазып 
қояды. Егер бұл оқиғаны с
з түрінде 
түсіндіретін болса, Эйсебио алдымен ол 
адамға қарап:«Не алып бара жатырсың?» 
деп ысқырған. Ол: «Бір қап жем» деп 
ысқырып жауап берген. Эйсебио: «Қайда 
барасың?» деп тағы ысқырған. Ол: «Мен 
Тенангоға барамын» деген. 

– Жемді сатасың ба?
– Иә, сатамын. 
– Қанша ақша алғың келеді? Маған 

сатып, осында қалдыр. 
– Мен 2 доллар 50 цент алғым келеді...
– 2 доллар 25 цент алғың келмей ме? 

Мен қазір беремін. 
– Мен алып бара жатқан жерде одан 

к
п беретін... 
– Бірақ оған ұзақ жол жүресің ғой.
– Жақсы, мен тауарымды саған 

берейін...
– Келістік.Сен 
з ақыңды аласың!

ЗАМАНСӨЗДІ 
ЗАҢДАСТЫРСАҚ...

Заманс
здің ендігі жетілген тағы 
бір саласы – ақпаратты айту арқылы 
қоғамдық санаға қозғау салу, «әлеуметке 
дегенін істету» 
нері. Ұлтымызды 

 з г е л е р г е  ұ қ с а т а т ы н ,  о л а р д а н 

згешелейтін әрі 
зіне ғана тән тұрпатын 
айқындайтын рухани қазынасының бірі 
– с
з 
нері. Оның с
з 
нері сан мәрте 
зерттелген, зерделенген. Соның 
зінде 
ашылмаған қырлары әлі де баршылық. 
Олардың дені бұрынғы патшалық және 
кеңестік ұлтсыздандыру саяса тының 
басты бағыты бойынша әдейі еленбеген, 
еленсе де бұрмаланған. Солардың бірі – 
Ахаң анықтаған шешенс
з.

Шешенс
зді зерттеу арқылы біз 
оның табиғатын анықтаймыз. Ауызша 
ой айту түрлерін, әдіс терін, әдеттері 
мен әдептерін білеміз. Оның айшықты 
айтында рын қайта тірілтеміз. Сол арқылы 

шіп бара жатқан ауызша айту 
нерімізді 
(шешендік, айтыскерлік, жыршылық, 
термешілік, ертегішілік, әңгімешілдік), 
айтуға қатысты қалыптасқан салтымыз-
ды (беташар, жар-жар, бата беру, алғыс 
айту,) қайта жандандырмыз. Сол мақсат 
орындалса, онда ұлтымыздың ұрпағы 
кешегі бабалары секілді ойын анық та 
айшықты етіп айтуға к
шеді. Ойыңды 
алдыңдағы адамға бетпе-бет келіп, ашық 
айту – шындыққа жол ашады. Ауызша 
айту 
нері дамыған кезде демо кратиялық 
үрдістер қайта жанданады. Шешенс
здің 
құдіреті  де осында.  Сондықтан да 
шешенс
здің бар болмысын анықтап 
алу, оны пән ретінде оқыту, үйрету ұлт 
ұрпағының болашағы үшін қажет. Eмірде 
болып жатқан оқиғалар туралы шын 
ақпараттар, нақты мағлұматтарды ау-
ызша тарату арқылы қоғамдық санаға 
ықпал ету 
нерінің бірі – шешенс
з бол-
мысын зерттеу ісі тың жатқан саланың 
ашылмаған қырларын ашады, бұрынғы 
таптаурын қағидалар мен түсініктерге 
бүгінгі ұлттық рух талабы мен ұрпақ 
талғамы деңгейінен қайта қарауға 
мұрындық болады. Тақырыптың 
зі жаңа 
болғандықтан, тың ойлар, тосын пікірлер, 
бұрын айтылмаған атаулар мен аталым-
дар және солардың астарындағы ұғымдар 
мен түсініктер ортаға салынады. Сол тың 
таным ғылыми ой-сананың бір мысқал 
болса да алға жылжуына түрткі болады. 
Кезінде қазақ фольклорының ел ішінде 
тарыдай шашылып жатқан нұсқаларын 
жазып алып, ғылыми айналымға қосу 
арқылы ұлтымыздың ұшан-теңіз рухани 
мұрасын сақтап қалу ісін қалай жолға 
қойсақ, шешенс
здің де небір үлгілерін 
мыс.:«қосажар», «оқиғат», «аңғарат», 
«әңгіме», «естегі», «ғұмырат», «
сиет», 
«сырашар», «дат», «ант», «ұран», «аттан», 
«серт», «уәде», «уәж», «наз», «айтыс», 
«терме», «ән», «
лең», «дәріс», «ақыл», 
«кеңес», «тілек», «сын», «мін», «алғыс», 
«лепес», «лебіз», т.б жазып алып, саралап, 
қажетті ойды айту 
негесінің үлгісі ретінде 
ғылыми айналымға қосуды да жолға қояр 
едік. Ұлтымыздың 
зіне ғана тән қоғамдық 
сананы ояту 
нерінің болмысын анықтап, 
кейінгіге үлгі-нұсқа ретінде ұсынар едік. 
С
йтіп, халқымыздың жиналмай жатқан 
т
л 
нерінің тың нұсқалары дер кезінде 
хатқа түсіп,тасқа басылып, сақталып қалар 
еді. 

Ақпаратты жазып тарату арқылы 
бұқараға ой тастау, санаға қозғау салу 
амалдарының жетілген түрі  – к?семс?з.

Газет, журнал, кітап нұсқаларының 
алғашқы түрлері шығарыла бастағаннан 
бері үнемі жетілу үстінде келе жатқан 
к
семс
здің пайда болуы, қалыптасуы, 
жүйеленуі, жанрларға б
лінуі, олардың 
түрленуі, мазмұндық, (яғни идеялық-
тақырыптық,) және пішіндік, (яғни 
құрылымдық, сюжеттік, тілдік, безендік) 
ерекшеліктері, авторлық айқындық 
мәселелері біршама зерттелді. Біз оған 
тоқталып жатпаймыз. 

 Жоғарыда айтылғандарды жинақтай 
келіп, біз мынадай қорытындыларды тер-
минком назарына ұсынамыз:

–«Публицистика» деген терминнің 
м а з м ұ н ы н  т а р и х и  һ ә м  қ о ғ а м д ы қ -
әлеуметтік таным тұрғысынан тереңдете 
әрі кеңейте түсетін қазақша баламасын 
«Заманс?з» деп атау; 

– дыбыспен ақпарат тарату арқылы 
қоғамдық санаға қозғау салуға бағытталған 

нерді «дыбысс?з» деп атау;

– қимылмен ақпарат тарату арқылы 
қоғамдық санаға қозғау салуға бағытталған 

нерді «қимылс?з» деп атау; 

– бейнемен ақпарат тарату арқылы 
қоғамдық санаға қозғау салуға бағытталған 

нерді «бейнес?з» деп атау; 

– айтумен ақпарат тарату арқылы 
қоғамдық санаға қозғау салуға бағыт талған 

нерді «шешенс?з» деп атау; 

– жазумен ақпарат тарату арқылы 
қоғамдық санаға қозғау салуға бағытталған 

нерді «к?семс?з»  деп атау  ғылыми 
айналымға ұсынылғалы жиырма жылға 
жуықтап қалды.

Бұл уақыт аралығында аталмыш 
тақырып бұқаралық ақпарат құралда-
рында, ғылыми семинарлар мен кеңес-
терде бірнеше мәрте талқылаудан 
тті.
Оқу құралдары мен монография жарық 
к
рді. ЖОО-ларында «журналистика» 
мамандығы бойынша маманданатын сту-
денттерге пән ретінде оқыла бастады. Енді 
терминологиялық комиссияға осы зерт-
теу барысында анықталған терминдерді 
заңдастыру күн тәртібінде тұр.

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті 
Журналистика факультетінің 

деканы, филология ғылымының 
кандидаты, доцент

Мазатекалық үндістерде осылай 
ысқыру арқылы пікір алмасудың 4 түрі 
қалыптасқан екен. Дж.Коуэн бұл тілді 
басқа тілдерге қарағанда әлдеқайда ерек-
ше әрі халық мәдениеті мен дәстүрін 
сақтай білген айырықша құбылыс, қажет 
жағдайда ысқыру тәсілін игере алған 
бірден-бір ұлт деп түсіндіреді. (Е.Н.Панов. 
«Знаки символы языки». 120-121-бет). 
Дыбыс арқылы санаға қозғау салудың 
к
ркем тәсілдері де жетілді. Ол – музыка. 
Музыкалық дыбыстың ақпараттық сипа-
тын анықтау да арнайы зерттеуді қажет 
етеді.

Ойымызды осы жерден  қысқаша 
тұжырсақ, дабылдау, дыбыстау, дауыс-
тау арқылы қоғамдық санаға қозғау 
салу, жұртты жұмылдыру, халықты 
жігерлендіру, әлеуметке дегенін істету 
үшін берілген ақпараттар жиынтығын 
дыбысс�з дейміз.

 Заманс
здің ежелден келе жатқан 
тағы бір түрі – оқиғаны, болмысты бей-
нелеу арқылы таратып, қоғамдық санаға 
қозғау салу 
нері. Бұл машық адамзат 
дамуының тас дәуірлерінен басталады. 
Тасқа қашап белгі, таңба, 
рнек, сурет 
салу арқылы ақпарат беру, жеткізу, соның 
нәтижесінде қоғамдық санаға қозғау салу 
– шын мәнінде мәдениеттің 
скендігінің 
бір к
рінісі еді. Тасқа салынған бейнелер, 
сұлбалар, сызықтар, таңбалар, айшықтар, 
бедерлер, бәдіздер, қырнаулар, ойықтар 

з заманында белгілі бір мазмұн мен 
мағынадағы ақпарат бергендігі с
зсіз. 
Сол кездегі таным мен түйсікке түсінікті 
әрі белгілі бір деңгейде санаға қозғау са-
латын, к
рген адамды әрекетке бастауға 
ықпал ететін ақпараттық бейнелерді, яғни 
бүгінгі ұғымға тек топшылау мен дол-
барлау арқылы ақпараттық елес беретін 
бейнелерді бейнес
здің алғашқы амалда-
ры, жалпыға түсінікті тәсілдері деп білеміз.

Адамзат ақыл ойы мен шығарма шылық 
әлеуеті жетілген сайын бейне арқылы 
ақпарат берумен бірден санаға әсер ету-
ден г
рі сезімге, адамның жан дүниесіне, 
к
ңіл-күйіне ықпал ету басымдыққа ие 
бола бастады. Нақтылықтан шарттылыққа 
ауысты. Нақты ойлаудан к
ркем ойлау 
машығы жетілген кезде сызу, сурет салу 
барысында шығармашылық шеберлік 
те биіктеді. Солай бола тұра қоғамдық-
әлеуметтік болмысты бейнелей оты-
рып к
рген адамның сезіміне ғана емес 
санасына да қозғау салу мақсатында 
салынған шығармалар түрі де к
бейді. 
Мыс.:Тұлғаттар (портреттер), пейзаж-
дар, каррикатуралар, коллаждар, пла-
каттар, инфографикалар, фотоэтюдтер, 
фотоақпараттар, монументтер, мүсіндер, 
т.с.с. тек к
ркем туынды ғана емес, со-
нымен қатар белгілі бір деңгейде ақпарат 
беретін, сол ақпарат арқылы санаға қозғау 
салу міндетін де атқаратын жаратындылар 
екендігі де арнайы с
з етуді қажет етеді. 
Яғни, ақпарат тарату, сол ақпаратпен 
белгілі бір ойды жеткізу, сол оймен 
қоғамдық санаға қозғау салу бейнелеу 
амалдары арқылы да жүзеге асады. Демек, 
заманс
здің бастау к
зінде тұрған және 
бүгінгі 
ркениеттің таным мен талғам 
биігіне к
терілген бейне арқылы ақпарат 
тарату және әрекетке бастау 
нері де тұр. 
Оны біз бейнес?з деп алдық. 

С
йлеу, айту машығы жетіле бастаған 
замандарда бейнелермен ақпарат берудің 
орнын 
зге амалдар алмастырды. Басқаша 
айтсақ, ақпаратты тіл жоқ кезде бейне-
мен жеткізген адам тілі шыққан соң айту 
арқылы ақпарат алмасуға к
шті. 

басқа да жазу мәдениеті мен оның тех-
нологиясы ертерек 
ркениетке бет алған 
елдердің ғалымдарының публицистиканы 
тек жазба мәдениетінің туындысы ретінде 
ғана тануы да заңдылық еді. Eйткені, олар 

мір сүрген ортада – арысы 911 жылдан 
«Цзинь бао» («Астана хабаршысы») деген 
басылым шығаруды қолға алған Қытайда; 
орта ғасырларда «Безендірілген журнали-
стика» деп аталатын ғашжазындар (ағаш 
бетіне жазу) мен «каварабан» деп аталған 
қышжазын (қыш бетіне жазу) таратудан 
бастаған Жапонияда; 1588 жылдан «Ин-
глиш меркьюри» («Ағылшын хабаршы-
сы») деп аталатын мерзімді басылым 
шығара бастаған Ұлыбританияда; 1690 
жылдан «Public Occurences» («Қоғамдық 
оқиғалар») деген газет шығарудан бастаған 
Америкада; Гутенбергтің к
бейтебасу 
мәшинесін іске қосқан Германияда; берісі 
ХVII ғасырларда Борис пен Глебтің, Алек-
сандр Невскийдің, Дмитрий Донскойдың, 
Довмонт Псковскийдің житиелері («жи-
тие» – қасиеттілер 'мірі мен тірлігі баян-
далатын шіркеулік әдебиет жанры. авт.)   
жазылған, 1600 жылдары «Куранты» деген 
басылымы жарық к
рген Ресейде бұқараға 
ортақ ойды жеткізудің, қоғамның алдын-
да тұрған ең соқталы мәселелерді қозғау 
мен таратудың бірден бір тиімді құралы 
– баспас
з болды. Оның үстіне жазу 

нерін оқыту мен үйрету және зерттеу де 
ол елдерде ертерек қолға алынды. Ауызекі 

атқаратын қызметіне, тарихи тамырла-
рына, жанрлық ерекшеліктеріне, тілдік-
стильдік сипаттарына, қалып тасу, даму 
жолдарына уақыт талабы, заман сұранысы, 
қоғам қажеттілігіне орай 
з тұжырымдарын 
ұсынды, айналымға түсірді, кәдеге асырды. 
С
йтіп, публицистиканың жазбаша түрін, 
яғни к
семс
зді зерттеу ісінің ұлттық 
мектебін қалыптастырды. К
семс
зтану 
ғылымының ұлттық мектебі дегенде біз 
Ахмет Байтұрсыновтан бастап бүгінгі 
к
семс
з зерттеуші жас ғалым дарға 
дейінгі аралықта әр жылдары әр кезеңде 
жарық к
рген еңбектерді ауызға алар едік. 
Соларда айтылған ғылыми ойлар осы 
саланың жаңа қырларына жол ашты. Ол 
еңбектердің 
міршеңдігі де, құндылығы да 
осында. Дей тұрған мен, заманс
здің бұған 
дейін ашылмай келген қыры дегенде біз 
мынаған баса назар аударамыз:

Адамзат сызу мен жазу және тасқа басу 

нерін тапқанға дейін де ақпарат алмасты. 
Қауымдасты, қоғамдасты, тіршілік үшін 
күресті. >уелі қара басының амандығы 
үшін қарекет етсе, кейін отбасының, одан 
кейін тайпасының, сонан соң одағының, 
елі-жұртының қамы үшін күресті. Осының 
бәрінде бір-бірімен ақпарат алыспай 
ойын жүзеге асыра алмас еді. Демек, 
қоғамдық санаға қозғау салу машығының 
тарихын әріден бастағанымыз абзал 
бізге. Сол арқылы ұлтымыздың да рухани 
мұраларының тарихын арғы кезеңдерден 

дейді: «Академик Н.Я.Марр бұрынғы кезде 
дыбыс тілінің алдында ым тілі (қол тілі) 
болғандығын айтады. Дене мүшелеріміздің 
ішіндегі ең алдымен біздің дегенімізге 
к
нген мүше – қол. Қол бәрін істейді, бұл 
мүше бәрінен бұрын жетіледі. Сондықтан 
қол с
йлеу құралы да болды. С
йлеу 
тілінің кеш шыққандығы соншалық, адам 
баласы қару істеп үйренгеннің 
зінде 
де жақсы с
йлесе алмаған. Ол кезеңде 
с
йлеудің пайдасынан қолдың пайда-
сы к
п болған.» (Қ.Жұбанов; «Қазақ 
тілі ж
ніндегі зерттеулер»; 110-бет.) 
Ғалым айтқандай,«қол с
йлеу құралы 
да болғандығын» адамдардың бүгінгі 
әлеуметтік топтарындағы қатысым 
түрлері де дәлелдейді. Сол замандар-
дан бері  адамдар арасында ымдап, 
ишаралап ақпарат алмасу әрекеттері 
еш тоқтамастан бүгінгі жетілген түріне 
ұласты. Оның қазіргі замандағы ең озық 
үлгісі – ым тілі, қолқимыл тілі. (сурдо-
перевод) Тілі шықпаған немесе с
йлеу 
машығы, есту қабілеті жетілмеген адам-
дар осы қолқимыл тілі арқылы ақпарат 
алмасады. Тілі шыққандардың айтқан 
ақпаратын осы қолқимыл-ым тілі арқылы 
тәржімәлау машығы да 
мірге енген. Біз 
қимыл-қозғалыс арқылы ақпарат беру, 
тарату нәтижесінде қоғамдық санаға 
қозғау салу 
нерін қимылс�з деп атай-
мыз. Қимылс?з деп, сондай-ақ, қоғамда 
кездескен мәселелерді жеке адамдық және 
бұқаралық мүдде тұрғысынан қозғау әрі 
оларды шешу жолдарын түсіндіру және 
сол іске жұмылдыру үшін тұлға немесе 
әлеумет алдында қимыл-қозғалыс арқылы 
жеткізілген пәрменді с�зді айтамыз. 

Заманс
здің келесі бір байырғы түрі 
– дыбысс?з. Яғни, ақпаратты дыбыспен 
жеткізу, тарату арқылы қоғамдық санаға 
қозғау салу амалдарының жиынтығы. 
Қарапайым пайым: Бала дүниеге 
з да-
уысымен келеді, ана оған емірене үн 
қатады. Екеуінің арасында дыбыс арқылы 
«тілдесу» акциясы жүреді. Адамзаттың 
даму эволюциясының алғашқы сатысын-
да, яғни с
йлеу машығы әлі дүниеге келмей 
тұрғанда олардың арасында дыбыс арқылы 
белгі беру, ақпарат алмасу болғандығы 
с
зсіз. Жан-жануарларды, аңдарды аулау 
кезінде, үрей, қорқыныш туған сәтте олар 
алыстағы немесе к
з к
рмейтін жердегі 
әріптестеріне ақпаратты дауыс, дыбыс, 
үн арқылы жеткізген. «...Н.Я.Марр дыбыс 
болмады дегенді қай тілдің басымырақ 
қолданылуы, қолданылмауы ретінде ай-
тады. >йтпесе, ол заманда да дыбыс тілі 
болған...Дыбыстарды қатынас құралы 
еткенде де алғашында дефузды түрде 
пайдаланғанбыз» дейді Қ.Жұбанов. (Қ. 
Жұбанов; «Қазақ тілі ж
ніндегі зерттеу-
лер»; 110-бет.) Демек, дыбыс тілі болған. 
Дыбыс тілі болса, ол тіл қоғамдық санаға 
ықпал ету, белгілі бір ақпарат тарату, сол 
арқылы адамдарды іске шақыру қызметін 
атқарғаны да ақиқат.

Дыбыспен ақпарат беру арқылы санаға 
қозғау салу, с
йтіп әлеуметке дегенін 
істету амалдары жетіле келе ақпараттық 
деңгейден к
ркемдік  сапаға  дейін 
к
терілді. Мысалы, арнайы жалпыға 
түсінікті ырғаққа құрылған дабыл қағу 
арқылы белгілі бір оқиғаны хабарлау, то-
сын апат-кесапаттан сақтандыру, жұртты 
бір әрекетке жұмылдыру, қауымды бір 
жерге жинау, іске бастау қарапайым 
амалдардан бастап 
ркениеттің затындық-
техникалық дамуына қарай жетіле келе 
электрондық дыбыстауларға дейін жетті. 
С
збен де емес, қимылмен де емес, тек 

Ойыңды алдыңдағы адамға бетпе-бет келіп, ашық айту – 
шындыққа жол ашады. Ауызша айту өнері дамыған кезде 
демократиялық үрдістер қайта жанданады. Шешенсөздің құдіреті 
де осында. Сондықтан да шешенсөздің бар болмысын анықтап 
алу, оны пән ретінде оқыту, үйрету ұлт ұрпағының болашағы үшін 
қажет. Өмірде болып жатқан оқиғалар туралы шын ақпараттар, 
нақты мағлұматтарды ауызша тарату арқылы қоғамдық санаға 
ықпал ету өнерінің бірі – шешенсөз болмысын зерттеу ісі тың 
жатқан саланың ашылмаған қырларын ашады, бұрынғы таптаурын 
қағидалар мен түсініктерге бүгінгі ұлттық рух талабы мен ұрпақ 
талғамы деңгейінен қайта қарауға мұрындық болады.

Біз бұл айқындамалардан нені аңға-
рамыз? Біріншіден, айтушылардың ойын-
ша, публицистика – ең алдымен с?з ?нері 
екен; Бірақ, біз бұл жерде С.Ожеговтың 
«публцистика – әдебиет» дегенімен келісе 
алмаймыз. Бәлки ол «әдебиет» дегенді 
тасқа басылған жазындылар жиынтығы 
деген райда түсіндірмек болған шығар. 
Қалай десек те публицистика мен әдебиет 
бірдей емес. Тамыры бір болғанымен 
тарамы және қызмет етуі б
лек салалар. 
Екіншіден, ол с
з 
нері қоғамның ең ?зекті 
мәселелеріне арналады екен; Үшіншіден, 
ол 
зекті мәселелер кешегі емес я ертеңгі 
емес, дәл бүгінгі күнге қатысты екен; 
Т
ртіншіден, публицистика бүгінгі 

алған шет ел ғалымдарының (С.И.Ожегов, 
Т.Ф.Ефремова, В. Даль, В. Ученова...) 
айқындамаларында к
рсетілгендей, 
 публицистика жазбаша (!) шығарылады 
да, жазбаша (!) жарияланады. Демек, 
Ахмет Байтұрсынов ұсынған термин 
осы «публицистика» деген латынтекті – 
орысмәнді терминнің қазақ тіліндегі бала-
масы болып шығады. Ахмет Байтұрсынов 
«дәл бүгінгі күнге қатысты» «қоғамның ең 

зекті мәселелеріне» арналған, «әлеуметке 
дегенін істету үшін айтылған» с
з 
нерінің 
жазбаша түрін «к
семс
з» деп атап қана 
қоймай, ондай с
з 
нері тек жазбаша 
түрде ғана болмайтынын да к
рсетті. 
С.И.Ожегов, Т.Ф.Ефремова, В.Даль және 

с?йлеу мен ауызша айту шеберліктері 
жиынтығын «шешендік 
нер» (оратор-
ское искусство) деп қарастырғанымен, 
қоғамдық санаға қозғау салудың, әлеуметтік 
мәселе к?теріп, оларды шешудің жолына 
қатысты ойды бұқара назарына ұсынудың 
құралы ретінде арнайы ғылыми-зерттеу 
нысаны, тіпті пәні ретінде де жан-жақты 
зерттеуге мән беріле қойған жоқ. Рас, 
к
не грек шешендері Демосфен, Платон, 
т.б.-лардың агорада (қалалық алаңда) 
мәжіліс ашып, саяси және діни 
мірді 
талқыға салуы, ежелгі Римде Цицерон 
сияқты с
згерлердің сотта, сенатта, халық 
жиналыстарында саясат, заң, дін, тарих 
туралы пікірталастары кезінде к
пшілік 
алдында ауызша айту шеберлігі шешендік 

нер (ораторское искусство) ретінде әлі 
күнге зерттелу үстінде. Қоғамға қатысты 
ойды жұртқа ауызша жеткізу мәнерін «вы-
сказывание», «говорение» деп атап, оларға 
талдау жасаған ғалымдар болды. Бірақ 
олар дәл Ахмет Байтұрсыновтай қоғамдық 
санаға қозғау сала отырып «әлеуметке 
дегенін істету» құралы ретінде жеке-дара 
атау беріп, б
лек қараған жоқ.

Ахмет Байтұрсынов ақпаратты жазба-
ша жеткізу арқылы қоғамдық санаға қозғау 
сала отырып іске бастаушы с
з 
нерін 
«к
семс
з» деп, ал ақпаратты ауызша айту 
арқылы қоғамдық санаға қозғау сала оты-
рып әрекет етуге ықпал ететін с
з 
нерін 
«шешенс
з» деп атады. Егер осы екеуін 

іздейтін боламыз. Бұл қазақ деген ұлттың 
тарихын адамзат тарихымен біртұтастықта 
қарастыруға жетелейді. Ендеше ондай 
ғылыми таным к
кжиегін кеңейтер арна-
лар қайсы дегенге жауап іздеп к
релік. 

Соңғы кезде ел назарына ұсынылып 
жүрген жаңа терминнің бірі – «заманс?з». 
Тегінде «публицистика» деген кірме с
здің 
ұлттық ұғымға ең жақын әрі мағыналық 
аясы кең баламасы осы болмақ. Мұңдағы 
«заман» с
зінің аясына адам тіршілік ет-
кен қоғам, қоғам 
мір сүрген уақыт пен 
кеңістік тұтас сыйып кетеді. Ол бүгін-
гіні де, кешегіні де, ертеңгіні де қам-
тиды, басқаша айтсақ, «заман» ұғымы 
адамзат жаратылғаннан бергі тарих-
ты, бүгінгі сан-салалы қоғамдық қаты-
настар қазанында қайнап жатқан бол-
мысты және сол болмыстың ертеңге 
жалғасымын тұтастандырып тұрады. Ал 
сол заман туралы айтылған ой-пікірлердің 
дыбыстық-таңбалық жиынтығын «с
з» 
деп атасақ, «публицистика» дегеннің 
мағы на лық ауқымынан әлдеқайда кең, 
салмақты әрі жан-жақты «заман с
з» 
деген атау келіп шығады. Заманс?з деп 
– заңда тыйым салынбаған кез келген 
жолмен қажетті ақпарат алып тиімді тара-
ту арқылы қоғамдағы күрделі мәселелерді 
мемлекеттік, ұлттық, бұқаралық мүдде 
тұрғысынан қозғау әрі оларды шешу жол-
дарын түсіндіру және сол іске жұмылдыру 
үшін әлеумет алдында 'ткенді еске ала 
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Дәрісті орысша оқитын. Емтиханды да 

зі  қабылдаған. 40-жылдардың соңы, 
50-жыл дардың басынан бастап Қазақстанда 
жүргізілген «Ұлтшылдарды әшкерелеу» 
науқаны республикадағы ең бір үлкен оқу 
орны – ҚазПИ-ді де айналып 
тпеді. Партия 
жиналыстарында талай тартыстарға куә 
болдық. Біреудің еңбектерінен біреу қате 
іздеп жатқан заман. Бәрі келіп партия жина-
лысында с
йлейді. Коммунистік заманның 
тәрбиесін алған, тап тартысы күресінің рухын 
бойына сіңірген белсенділердің де талайын 
к
рдік. С.Толыбеков те сол заманның рухын 
бойына сіңірген күрделі адам еді. Ол Бекма-
ханов еңбектері ж
нінде белсенді с
йлеп 
жүрді. Eзі ж
нінде айтылған сындарға жауап 
береді. Ол кезде «сын және 
зара сынды да-
мыту» деген ұран болатын. Жұрттың бәрі 
сынампаз. Сын десе Толыбеков жанып 
кетеді, 
ткір, тапқыр с
йлейді. Басқа жақта 
оның атын атап біреу с
йлесе, оған біздің 
партия жиналысында жауап береді. Оның 
с
зінің шарпуы кезінде Орталық партия 
комитетінің І хатшысы Жұмабай Шаяхметов-
ке де тиген деседі. ҚазПИ-ге бірінші-екінші 
келуінің арасында Қазақ КСР  Министрлер 
Кеңесі жанындағы 
нер істері ж
ніндегі 
басқарманың бастығы болған екен, содан сол 
мінезінен ұзақ отырмапты. 1951 жылдың 
 басында ол ҚазПИ-ден ауысып, Ғылым 
академиясының Экономика институтына 
д и р е к т о р  б о п  б а р д ы .  О н д а  б а р ы п , 
 ұлтшыл дық қа қарсы с
здерін жалғастырып, 
Қ.Сәтбаевқа ұрынған. 1952 жылғы күзде 
 о п е р а  т е а т р ы н д а  
 т к е н  қ а з а қ 
 интеллигенция сының жи налысында        Ж.Ша-
яхметов пен  Қ.Сәтбаевқа тиісіп с
йлегенін 
естігенбіз. Қ.Сәтбаев ол кезде оған жауап 
беруге дәр менсіз еді. Кейін заман түзеліп, 
орнына қайтып келгеннен кейін «Экономика 
институты жабылады» деген сылтаумен боса-
тып жіберді. Сол кездегі Орталық комитеттің 
идеология ж
ніндегі хатшысы Нұрымбек 
Жанділдин – Серғалидың шәкірті, оған 
 құр метпен қарайтын азамат болатын. Сол 
тып-тыныш қызмет істеп жатқан Мәлік 
Ғ а б д у л  л и н д і  Ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы н а 
 а у ы с т ы р ы п ,  Қ а з П И - г е  р е к т о р  е т і п 
Толыбековті келтіруге себепкер болды. Бұл 
кезде оның арыны біраз басылған, елдің 
науқаншыл дықтан босап, жұмысқа бет бұрған 
кезі. ҚазПИ-дің ескі кадрлары түгел. К
бі 
Серғалидың 
зімен бірге оқыған, к
п жыл 
қызметтес болған, қатар ластары – Қажым 
Жұмалиев,  Орынбек Жәутіков,  Халел 
>ділгереев, Садуақас Бакшилов, Базарбай 
Оразбаев, М.Сильченко, Н.Смирнова, М.
Маркович, т.б. Eзара сынға үйренген адамдар 
кейде бірін-бірі сынап та қояды, екіншісі жа-
уап береді. Бірақ кек тұту, дұшпан болу деген 
жоқ, бәрі жұмысты ж
ндеу мақсатында 
айтылған ғой деп, шыққан соң күліп-ойнап 
к е т е  б а р а д ы .  Н е г і з і  т а з а ,  а д а л д ы қ қ а 
тәрбиеленген Серғали бұл жылдары елмен 
сыйласып, жақсы қызмет істеді. Eктемдігі 
бар, тілі 
ткір, ойына алғанын, айтайын 
дегенін қысылмай, іркілмей айтатын мінезі 
бар-ды. Кейде сонымен дұшпан да к
бейтіп 
алып жүрді. Сынағанды кім жақсы к
реді 
дейсің. Бірақ оның сынының артында зіл 
болмайтын. Біреудің арамдығын, ұсақтығын 
к
рсе, т
збей кететін. Алайда үлкен ұжымның 
негізгі тобы оны сыйлады. Ректор есебінде де, 
адам есебінде де. Оның тұсында ешқайсымыз 
одан жаманшылық к
ргеміз жоқ. Қайта оның 
қамқорлығын сезіндік. Ұзақ жыл ел басқарған 
адам қол ұшын бермей тұра ма – маған да та-
лай қолғабыс тигізді. Ол ректор болып қайта 
келген кезде мен докторлық диссертация 
қорғауға дайындалып жүргем. Тілектестік 
болды. Филология факультетіне декан, қазақ 
әдебиеті кафедрасына меңгеруші болдым. 
Бірнеше рет институттың партия бюросына 
мүше боп сайландым. Eзінің замандастары-
мен, лауазымы жоғары адамдармен қарым-
қатынасы күрделі болғанмен, жастарға ақыл-
кеңесін аямайтын. Eтінішіңді аяқсыз 
қалдырмауға тырысатын. Сол бір жылдары 
тарих-филология факультеттері қосылып, бір 
оқу жоспарымен тарихшы, тіл және әдебиет 
мамандарын дайындаған. 60-жылдардың 
екінші жартысына қарай ұлттық тіл, ұлттық 
мектеп мәселелері қайта қозғалып, соған 
орай факультетті бұрынғыша екіге б
лу күн 
тәртібіне қойылды. Оның үстіне тарихшылар-
дың мазасыз, айтыс-тартысы біздің тыныш 
филологтарды шаршатып жіберген. Осы 
жағдайды бірде министр Қ.Білаловқа 
айтқанымда, «Ректорыңа қол қойғызып, 
ұсыныс әкел. Факультетті б
ліп берем» деген. 
Серғалиға Қажымды алға ұстап бардым. 
Қажекеңді сыйлайтын. Ұсынысты дайындап 
әкелуді 
зіме тапсырды. Мен тез дайындап 
апарған хатты қол қойып, министрлікке 
ж і б е р д і .  С о д а н  б і р а з  к ү н  
 т к е н  с о ң 
шақыртыпты, бардым. – Ұсынысымызды 
министрлік қабылдапты. Факультетті екіге 
б
лу туралы бұйрық келді. Тарих факультетіне 
Н.Киікбаевтың 
зін қалдырайық деп отыр-
мыз. Филология факультетіне сен декан бол, 
– деді.  Мен ат-тонымды ала қаштым. 
Докторлық атағым бекіген соң кафедрада 
профессор боп істейтінмін. Меңгерушісі – 
Қажекең. Бірақ бар шаруасын мен атқарам. 
Қажекең қағаздарға қол қойғаны болмаса, 
бәрін маған тапсырып қойған. Сенетін. 
Кафедраның шаруасы ж
нінде с
з болса, 
«Серікке барыңдар» дейтін. Тіпті оқу 
жұмысын ұйымдастыру ғана емес, аспирант-
тар мен ізденушілерді қабылдау жұмысын да 
мен шешетінмін. Осы жұмысымды 
зіме 
қанағат тұтып, оның үстіне лауазым қууға 
ықыласым жоқ адам – декандықтан бас тарт-
тым. – Онда факультетті неге б
лдірдің, мен 
сен к
неді деп қалып едім, – деп ренжіді 
Серғали. Осылай тарастық. Ертеңіне мені 
қайта шақырды. – Басқа ешкімнің реті 
келетін емес. Сен факультетті қолыңа алып, 
бірер жыл істеп бастықтырып бер. Сол 
уақыттың ішінде орныңа кісі дайында, – деді 
Секең әңгімені қайта қозғап. Қайтатын түрі 
жоқ. Қажекең де осы с
зді қолдады. Амал 
жоқ, к
ндім. Бірақ бір жылдан артық 
ұстамауға уәдесін алдым. Факультетті 1967 
жылдың наурызында алып, 1968 жылдың 
 наурызында 
ткіздім. Серғали уәдесінде 
тұрды. Оның үстіне сол тұста Қажекең қайтыс 
болып, кафедра босап қалды. – Ал, мен 
уәдемде тұрайын. Мына кафедра заңды сенікі 
ғой, енді соны қолыңа ал, – деді Секең. 
С
йтіп, 1968 жылдан 1988 жылға дейін жиыр-
ма жыл кафедра басқардым. Декан кезімде 
екі орынбасарым болып еді: бірі – оқу ісін 
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гогика кафедрасына меңгеруші боп кетті. 
Осы оқиғадан бірер жеті кейін бір күні 
жұмыстан соң үйге келсем, үйдегілер мені 
Асанбай Асқаровтың (обкомның І хатшысы) 
іздеп жатқанын айтты. Телефон соққан 
обкомның ғылым және оқу орындары б
лімі 
меңгерушісінің орынбасары Ольга Ободин-
ская екен, телефонын қалдырыпты. Телефон 
соғып едім: – Тезірек келіңіз, сізді Асанбай 
Асқаров күтіп отыр, – деді. Мен Ободинс-
каяның б
лмесіне келдім. Ол Асқаровтың 
қабылдауына алып кірді. Жаңа ғана біткен 
жиналысқа қатысушылар тарап жатыр екен. 
Ол кездегі обкомның идеология ж
ніндегі 
хатшысы Байдабек Т
лепбаев (кейін акаде-
мик сайланып, академияға вице-президент 
болған) еді. Сол екеуі ғана іште қалыпты. 
Ольга Трофимовна мені солардың үстіне 
алып кірді. Амандық сұрасқаннан кейін 
Асқаров бірден әңгімеге кірісті: – Сіз енді сол 
институтта к
птен істейді екенсіз. Жағдайды 
біліп отырсыз. Екі бастығың бірден кетіп, 
институт иесіз тұр. Соған ректор іздеп отыр-
мыз. Біраз адамдармен ақылдасып к
рдік. 
Орталық комитетпен де с
йлестік. Бәріміз 
сіздің кандидатураңызға тоқтап отырмыз. 
Институтты, адамдарын, оқу ісін жақсы біледі 
дейді. Педагогика ғылымдары Академия-
сының мүшесі екенсіз. Мәскеу алдында да 
беделіңіз бар. Қалай қарайсыз? – Мен мұндай 
әңгімеге дайын емес едім. Күткен де жоқ едім. 
Қабырғаммен ақылдасып к
рейін. Ертең 
Мәскеуге ұшпақ едім. Жоғарғы Аттестациялық 
комиссияның сараптамалық комиссиясының 
отырысына жүрмекпін. Барып келейін. 
Шешімімді содан соң айтайын, – дедім. 
Асекең оған к
нбеді. – Біз бұл мәселені тез 
шешуіміз керек. Келіссеңіз, Мәскеуге бар-
майсыз, – деді. Мен келісім бердім. – Егер 
сенім к
рсетіп жатсаңыздар, істеп к
рейін. 
Институттың адамдарын да, жұмысын да 
бірсыдырғы білетінім рас. Сенімдеріңізге 
рахмет! Асекең Ободинскаяға қарап, мәселені 
тездетуді, обкомның бюро мүшелерін жағалап 
қол қойғызуды тапсырды. Б.Т
лепбаев с
з 
қосқан жоқ. >ңгімеге куә болды да отырды. 
Ольга Трофимовна: «Таңертең хабарласа-
мыз» деді де қалды. Үйге келсем, мені оқу 
министрі Балжан Б
лтірікова іздепті. Соның 
алдында ғана педагогикалық жоғары оқу 
орындары Жоғары және арнайы білім 
министрлігінен б
лініп, Оқу министрлігінің 
қарамағына берілген. Министрдің жоғарғы 
педагогикалық оқу орындарын қарайтын 
орынбасарлығына В.Сидоров келген. 
 Телефон соққан адам: «Таңертең сағат 9-да 
Б
лтіріковада болсын» депті. Тоғызда Б.
Б
лтіріковада болдым. В.Сидоров екеуі 
қабылдады. Виктор Кузьмичті бұрыннан 
білем. Таяуда ғана Орал пединститутынан 
(ректор болған) ауысып келген. Тарихшы 
Сүният Нұрмұхамедовтің (тарих  ғылым ының 
докторы, Мәлік  Ғабдул линнің бажасы) үйінде 
кездесіп жүретінбіз. Ол күліп, үнсіз, менің 
қолымды қысып қойды. Балжан жақсы 
қабылдап, тілектестігін білдіріп, институтты 
к
терудің жолдары жайлы ақыл дарын айтқан 
болды. Балжаннан шықсам, қабылдау 
б
лмесіндегі қыз обкомнан Ободинская теле-
фон соққанын, іздеп жатқанын айтты. 
Хабарласқан маған ол: «Сізді қалалық партия 
комитеті күтіп отыр. Олар ұсыныс дайындауы 
керек. Ізбасар Балтағұловқа барыңыз. 
Шыққан соң маған телефон соғарсыз» деді. 
І.Балтағұлов қалалық комитеттің ІІ хатшысы 
болатын. Облыстық комитетте б
лім бастығы 
еді, содан ауысып келген. Таныстығым бар. 
Қырымда, Фороста бірге демалғанмын. Ол да 
жылы қарсы алып, қалалық комитеттің 
І-хатшысы П.Ерпиловке ертіп барды. Ол рес-
ми ғана әңгімелесіп, Балтағұлов дайындап 
апарған ұсыныс қағазға қол қойды. Олардан 
шыққан соң Обо динскаяға телефон соғып 
едім, ол: «Обкомға келіңіз. Осындағы бюро 
мүше леріне кіреміз» деді. Бізді алдымен 
облыстық атқару комитетінің т
рағасы С.
Елагин қабылдады. Ол институт, оның 

тыңда ғанымен, Имашевқа телефон соқты. – 
Саттар, мына Жұмабеков, ҚазПИ-дің жаңа 
барған ректоры, ит екен ғой. Мына Қирабаев-
тарды қудалап, әйелін сайлауда құлатып 
жіберіпті. Оны ж
ндеудің жолы қандай? 
 Кооптация деген болушы еді ғой, ол ВУЗ-ға 
жарай ма? – деген сияқты әңгімелер айтып 
жатты. – Басқа не айтасыз? – деді содан кейін 
маған қарап. – Не айтайын, Димеке! Мораль-
дық жағынан жүдеумін. Осы әңгіме лерден 
кейін қалада «Қонаев Қирабаевты жек к
реді 
екен» деген әңгіме тарап кетті. Оған себеп те 
жоқ шығар. Сіз кім? Мен кім? Бірақ 
сектің 
аты – 
сек. Осы әңгімелер маған жайсыз 
тиеді. Ел күдіктене қарайды. Осы моральдық 
жүдеуліктен құтқарыңыз, – дедім. Димекең 
мені жұбатуға шықты. – Eтер іс 
тіп кетті. 
Қате кетсе, ж
ндерміз. Басыңыз жас қой. 
Сізге менің қояр ешқандай кінәм жоқ. Ел 

сектей береді. Басылып, жұмыстарыңызды 
жасай беріңіз. Басқа 
тініштеріңіз болса 
а й т ы ң ы з .  Ү й - ж а й ы ң ы з  қ а л а й ?  М е н 
жасығымды жұбатпайын деп,  ештеңе 
сұрамадым. – Димеке, басқа 
тінішім жоқ. 
Үйім де, күйім де,саяжайым да, машинам да 
бар. Еңбегіммен күн к
ріп жүрген адаммын. 
Тағдырыма 
кпем жоқ. Тек мені қызметке 
қоям деп, ойыншық қылғандары, мына 
ректордың келіп алып, бізді қудалауы батады. 
Егер маған жасалатын жақсылық болса, 
ұсыныс 
зіңізден шықпаса, т
мендегілердің 
ешқайсысы сізге менің атымды атап келмейді. 
Қазір осылай пікір қалыптасқан. Осы 
оқшаулаудан құтқарсаңыз болғаны, – дедім 
с
зімді жинақтап. – Жақсы, жақсы, – деді ол 
да әңгімені қысқартуға бет түзеп. Обалы 
нешік, Димекеңнен шыққан дүмпу тез арада 
>лияның жағдайын ж
ндеді. Оны 
з орнына 
қалдырып, артынша 
з 
тініші бойынша екі 
жылға аға ғылыми қызметкердің жалақы-
сымен докторлық диссертация жазуға жіберді. 
Ол кезде докторантура деген болмайтын. 
Жоғары мектеп оқытушылары сабақ беруден 
босатылып, аға ғылыми қызметкер болып 
шығатын. Жұмабеков кішіпейілділігі жоқ, 

зінше паңдау болуға тырысатын – институт 
ұжымына сіңіп кете алмады. Ол 
зінше 
(н
кер лерімен) бір б
лек, ұжым бір б
лек 

мір сүрді. Тіршілігінің бәрі ұжымнан 
тысқары, жасырын 
тті. Ауру жігіт екен, 
ұзамай қайтыс болды.  Оның орнына 
Құлжабай Қасымов келді. Қазақ универси-
тетінде істепті, математик. Кішіпейіл, елге-
зек, қарапайым жігіт екен. Жұмысына 
кіріскен нен кейін бірер жетіден кейін мені 
шақыртыпты. Бардым. – Секе, – деді ол, – 
маған сіздің фамилияңыз таныс. Мен мектеп-
те сіздің оқулығыңызбен оқыған баламын. 
Бірақ 
зіңізді к
рген жоқ едім. Шал ғой деп 
ойлаушы ем. Енді танысып, бірге қызмет 
істейтініме қуаныштымын. Бұрынғы рек-
тордың кезінде сіздің басыңыздан 
ткен 
оқиғалардың бәрін естідім. Енді ондай 
ешнәрсе болмайды. Алаңдамай, жұмы-
сыңызды істей беріңіз. Мен рақмет айттым. 
Ол: – Сіз тәжірибеңіз бар адамсыз.  Институт 
пен адамдарын жақсы білесіз, маған ақыл-
кеңес беріп тұрыңыз, – деді. – Менен 
сұрайтын ақыл-кеңесің болса, мен дайын-
мын. Пікірімді, ойымды адал айтам. Ал, 
мәселені 
зің шешесің. Осылай жүріп жаттық. 
Бірер айдан кейін бір күні Орталық комитеттің 
Ғылым және оқу орындары б
лімінің 
меңгерушісі Садуақас Темірбеков телефон 
соғып, менің келіп кетуімді сұрады. Бардым. 
Аман-саулықтан соң жұмыс жағдайын, 
институттағы атмосфераны, жаңа келген 
ректордың жұмысты қалай бастап жатқаны 
жайында, >лияның жағдайын, не істеп 
жүргенін сұрады. Мен барлық сұрақтарға жа-
уап беруге тырыстым. – Шынын айтайын, – 
деді Темірбеков артынан, – мен сізді Димаш 
Ахметовичтің айтуы бойынша шақырып 
отырмын. Ол кісі: «Солардың жағдайын 
білші. Менде болып еді. Бұрынғы ректормен 
тіл табыса алмай жүр еді. Қазір қалай екен?» 
деп сұрады. – Ойбой, рақмет сізге де, 
Димекеңе де! Сәлем айтыңыз. Қысылып 
жүргенде барғаным рас. Соны ұмытпай 
сұрастырып жатқанына. Қазір халім жаман 
емес. Жаңа ректор шақырып: «Сіз ж
ніндегі 
әңгімелерді естідім. Енді ондай болмайды, 
алаңдамай жұмысыңызды істеңіз» деп жатыр. 
Маған басқа не керек? Онша мазасыз, 
сұраншақ адам емеспін. Тыныш жұмыс 
істеуге мүмкіндік болса, болғаны. Тағы да 
рақмет айтып, қоштасып шығып кеттім. Бір 
жетіден кейін Темірбеков қайта шақырды. 
>ңгіме тағы да институт, ондағы атмосфера, 
жаңа ректордың жұмысты қалай игеріп 
жатқаны жайында болды. Мен бәріне риза 
к
ңілден жауап бердім. Сонан соң отырды 
да: – Сізбен ақылдасатын бір шаруа болып 
тұр. Құлжабайды мақтап отырсыз. Соған 
орынбасар боп барып к
мектессеңіз қайтеді? 
Қанша дегенмен, ол сырттан келген адам 
ғой, институттың ішкі жағдайын, адамдарын 
білмейді. Сіз бәрін білесіз, беделіңіз де бар. 
Бұрынғы ректордың қатесі де осында болды 
ғой, 
зі де, орынбасары да сырттан келіп, 
ұжыммен тіл табыса алмады, – деді. – Ой, 
Сәке, рақмет ұсынысыңызға. Мен оған 
қызықпаймын. Тіпті қазір одан да үлкен 
қызмет ұсынсаңыздар да бармас едім. Жа-
сым елуге келді. Абыройым, қызметім жа-
ман емес. Еңбекақым жеткілікті. Адам үлкен 
қызметке барғанда, дәрежесін к
теруді, ел-
мен, бас қа лармен танысуды, ақшасын 
к
бейтуді к
здейді. Менде осының бәрі бар. 
Атақ-дәрежем жеткілікті. Қысылып келіп, 
Диме кеңе сұранып едім. Ол кісі жылы 
қабылдады. Машинам тозып жүр деп, 
Бәйкен >шімовичке барып едім, ол кісі 
жаңа машина берді. Осы екі аға құрмет 
тұтып жатса, мені жұрттың танығаны емес 
п е ?  А л ,  п р о р е к т о р д ы ң  к а ф е д р а 
меңгерушісінен елу сомы ғана артық. Мен 
қолым бос болса, жазып, одан к
п гонарар 
табатын адаммын. Осыларды ойлап, мен 
проректор болудың қисынын таппай отыр-
мын. – Оныңыздың бәрі рас, – деді 
Садуақас, – бірақ, шынымды айтайын, осы 
ұсыныс Димаш Ахметовичтен шығып еді. 
Ол кісіге сәлеміңізді айттым. Жағдайы 
жақсы екен дегенге қуанып қалды. «Eздері 
түсінісіп жатса, сол ректорына к
мектессін. 
Ректор қоймады деп 
кпелемесін» деп еді. 
Мен мүдіріп қалдым. Димекеңнің 
зінен 
шыққан ұсы нысты қабылдамау – ол кісіні 
сыйламау сияқты к
рінді. – Жарайды, онда 
бірер жыл істеп к
рейін, к
мектесейін. Ар 
жағын к
ре жатармыз. Осымен әңгіме бітті. 
Артынша оқу министрі Қ.Балахметов мені 
шақырып, оқу ісін басқаратын проректор 
қызметіне бұйрыққа қол қойды.

жағдайы ж
нінде ештеңе сұрамады. Бірден 
б
тен әңгімелер айтып кетті. Л.Брежневпен 
таныстығы, Молдавияда бірге қызмет 
істегені, сонда Брежневтің инфаркт алғаны 
жайында әңгімеледі. Сол әңгімеден қайта 
оралды да, менің денсаулығымды сұраған 
болды. С
йтіп, бюро ұсынысына қол қойып 
берді. Одан кейін обкомның ІІ хатшысы 
А.Клинковқа кірдік. Оны танимын, мен аз 
у а қ ы т  О р т а л ы қ  к о м и т е т т е  і с т е г е н д е 
танысқанбыз. Құрылыс б
лімінде істеді. 
Кабинетіміз қатар болатын. Ол бірден жылы 
қарсы алып: – Қуаныштымын к
ргеніме, 
жаңа жұмысыңызға тілектеспін. Баяғыда 
Орталық комитеттен кеткеніңізде 
кініп 
қалып едім. Қалай кеткеніңізді артынан 
естідім. Сұрақ болса, маған хабарласыңыз. 
Тікелей келіңіз, – деп жалпылдап қалды. 
Институттың материалдық базасы ж
нінде 
сұрастырды. А.Клинковты кейін де к
ріп 
жүрдім. «Алматы» санаторийінде бірге 
демалғанбыз. Сыпайы жігіт. Құрылыс 
жұмыстарын басқарды. Обкомда жүргенде 
құрылыс объектілерінде керек адамдарды 
сағат 8-де жинап, мәселелерін шешіп кетеді 
деп айтып жүретін. Осы жолмен обкомның 
бюро мүшелерін түгел жағалап шықтық. 
Қалалық кеңестің т
рағасы Есен Дүйсенов 
атқару комитетінің мәжілісін 
ткізіп жатыр 
екен, қабылдауға уақыты болмады. Ша-
руаның асығыстығын айтып, Ободинская 
кіріп, қол қойғызып шықты. Содан кейін 
«Енді бәрі бітті. Қаулы дайындап, Асанбай 

Димекеңе жамандайды. Соның жолдасын 
қалай ұсындыңыздар?» деп тоқтатуды 
сұрапты. Асанбай Димекеңе барыпты. 
С
йтіп, бәрі тоқтатыпты. Енді олар 
з адам-
дарын іздеп жатқан сияқты. Басында қызу 
басталған әңгіменің тоқтап қалғанынан 
зім 
де сезіктеніп жүргем деді. Естігенін жасыр-
май айтқаны үшін Секеңе «рақмет» айттым. 
Секең кейін бұл әңгімені Шахбаз Омашевке 
де айтыпты. Шахбаз институтта Секеңе 
жақын жүретін, маған да к
ңілі дұрыс жігіт 
еді. Осыдан кейін институтқа ректор болып 
Жұмабеков Жүнісбек деген жігіт келді. Пар-
тия тарихының маманы екен, физкультура 
институтында істепті. Алып-қашты әңгіме 
жата ма – менің 
тпей қалғанымды, Жұма-
бековтің тағайындалуы жайлы түрлі әңгі-
мелер тарады...

«Серікті Димаш тоқтатқан екен. Оның 
әйелі Сәкеннің жауының қызы екен (Сәкен 
Сейфуллин шығармашылығын зерттеп, мен 
кітап жазғам, диссертация қорғағам). Димаш 
білмей қалыпты, Асқаров Имашевтің айтуы-
мен ұсынған екен» деген бір жүйе әңгіме 
шықты. Екінші бір 
сек – «
зіміздің де 
жігіттер жетіп қалды. Басқа жақтан іздеп 
нелерің бар, – деп Дәулет >лімжанов 
(ҚазПИ-де осындай доцент істейтін) 
Димаштың әкесі Милиахмет ақсақалға ба-
рыпты (Дәулет – Қонаевтың күйеу баласы 
Д.Серікбаевтың жақын ағасы, Серікбаев 
үйленгенде құда болып барып, шалдың 
қасында отырыпты-мыс). Ақсақал баласына 

бековтің ұйымдас тырған нәрсесі екені бірден 
белгілі болды. Менің қолымнан келгені – 
кеңестің соңында Жұмабековке қарап: – Мені 
қуу қолыңнан келмеген соң сенің істеп 
отырған шаруаң ғой. Жігіт-ақ екенсің – 
әйелмен алысып жеңген, – деу ғана болды. 
Мұның барлығын аяқсыз қалдыру мүмкін 
болмады. Жұмабековке батып айта алатын 
адам шықпады. Бәрі де оны Қонаевтың 
зі 
қойған деп жасқанады. Сондықтан Қонаевтың 

зіне барып, осы әңгімелердің бәрін айтуға 
бел будым. Бекежанов (к
мекшісі) арқылы 
бір сұранып едім, болмады (Сірә, Бекежанов-
тың 
зі жуытпаған болу керек). С
йтіп 
жүргенде құдай қолыма Владислав Влади-
мировті (ол да к
мекшісі) түсірді. Ол М.
>уезов атындағы институттың ғылыми 
кеңесінде Е.Лизунованың жетекшілігімен 
кандидаттық диссертация қорғады. Мен сол 
кеңестің мүшесі едім – оның қорғауына 
қолғабысым тиді. Оның үстіне Мәскеуде 
Жоғары Аттестациялық комиссияның мүшесі 
едім, сол жақтан тезірек 
ткізуге к
мектестім. 
Ең соңында дипломы қолына тиіп, маған 
р а қ м е т  а й т у ғ а  к е л г е н  В л а д и м и р о в к е 
«Қонаевқа кіргіз» деп 
тініш жасадым. Ол 
мәселені бір-екі күнде ғана шешті. «Ертең, 
сағат 10.00-де келіңіз» деп телефон соқты. 
С
йтіп, Қонаевқа қолым жетті. Баруға алдын 
ала дайындалдым. Ойымда ғының бәрін батыл 
айтуға бекіндім. Бәрібір мені ешқайда ұсынып 
жатқан жоқ, несіне жалтақтаймын. Ойым 
шашырамас үшін және бірнәрсені ұмытып 

ҚазПИ – 
ҚАРА ШАҢЫРАҚ

жүргізетін, орыс тілі кафедрасының доценті 
Л.Шеляховская, екіншісі – сырттан оқу 
б
лімін басқаратын, қазақ тілі кафедрасының 
доценті Асхат >білқаев. Асхат 
зіммен қатар, 
бір-екі жыл бұрын оқыған, білімді, мінезді, 
жақсы жігіт болатын. Соны декандыққа дай-
ындап, декан атқаратын шаруаларға жұмсап, 
біраз ысылдырып алдым. Факультетті соған 
қалдырдым. Бірақ институт к
леміндегі 
қоғамдық істерге (партком мүшесі ретінде) 
қатысып, ректормен сыйластық қарым-
қатынасымыз үзілген жоқ. Осылай абыройлы 
жұмыс істеп жүрген С.Толыбеков қызметінің 
соңғы жылдары біраз қиындады. Ректордың 
оқу ісін басқаратын орынбасары болып 
Имаш Мадин деген педагог істеді. Eз ісін 
білетін азамат еді. Бірақ ұсақ мінезді болатын. 
Біреуге бірдеңеге к
мектессе, соны ұмытпай, 
ылғи бетіне басып, тізіп отыратын. Біреудің 
арамдығын к
рсе шыдамай, ұсақтық к
рсе 
т
збей кететін Серғали соны бір жиналыста 
бетке айтып, қатты сынады. Мұны кек тұтқан 
Имаш ректордың үстінен материал жинап, 
қарсы тұрды. Орынбасарын босату ол кезде 
ректордың қолынан келмейтін. Оның үстіне, 
Толыбеков пен министр Біләловтің арасы 
нашар болды. Біләлов Мадинді қорғады. 
 Институт екіге жарылды. Институттағы 
 айтыс жоғары басшылыққа жетіп жатты. 
Мұның аяғы облыстық партия комитетінің 
бюросында талқыланып, ақыры екеуі де 
қызметтерінен босады. Толыбеков зейнетке 
шықты да, Мадин қыздар институтына педа-

Асқарұлына қол қойғызып жібереміз. Сізді 
Орталық комитетте күтіп отыр. Қ.Балахметов 
(ол кезде Ғылым және оқу орындары б
лімі 
меңгерушісінің орынбасары боп істейтін) 
қарсы алады, бара беріңіз» деп шығарып сал-
ды. Орталық комитет обкомның қарсы 
бетінде, жақын. Келсем, есіктің аузында, 
шынында да, Қ.Балахметов тосып тұр. Ол 
бірден Тұрғанбек Катаевқа (б
лім мең-
герушісі) ертіп барды. Катаев біраз с
йлесіп, 
институттың жайын, кадрлары жайында 
сұрастырды, бұрынғы басшылы ғының 
қателіктерін еске салып, соны қайталамай, 
жұмысты таза істеу, кішіпейіл болу қажеттігі 
жайында айтты. Соңында, «енді бара беріңіз. 
Хатшылар қашан қабылдайды, бюроны тоса-
мыз ба, әлде қабылдауларына барып, тездетіп 
қол қойғызамыз ба, оны хабарлаймыз» деді. 
Мен үйге қайттым. Ол күні, ертеңіне де, оның 
ертесіне де хабар болмады. Осындай хабар 
тосып жүрген күндердің бірінде Серғали 
Толыбековті шығарып салу жиыны болды. 
Ол институттың акт залында емес, филология 
факультетінің оқу залында жүрді. Ұзақ жыл 
институт басқарған, Ғылым академиясының 
к о р р е с п о н д е н т - м ү ш е с і ,  э к о н о м и к а 
ғылымының докторы, профессорды зейнетке 
шығарып салу жиыны жетім қыздың тойын-
дай болып 
тті. Не партия ұйымда рынан, не 
министрліктен ешкім келмеді. Оны тек 
и н с т и т у т т ы ң  ғ ы л ы м и  ж ұ м ы с т а р д ы 
басқаратын проректоры Ц.Фридман бас-
қарып, институт ұжымы ғана шығарып сал-
ды. Ресми басшылық енжарлық таныт қа-
нымен, қызметтес жолдастары С.Толыбековті 
ықыласты қабылдап, жылы с
здер айтты. 
С
йлеушілер к
п болды. Солардың бірі бо-
лып, мен де с
йледім. Секеңнің шапағатымен 
институтқа түске нім нен бастап, ұстаз 
болғанын, алдынан сабақ алғанымды, емти-
хан тапсырғанымды айтып, 
зімде сақталған 
сынақ кітапшамның 
зі «отлично» деп қол 
қойып берген бетін ашып алдына тастадым. 
Ризалықпен алып, кітапшаның беттерін 
қарап отырғанын байқадым. «Ғылымда, ин-
с т и т у т т а  ж е т к е н  т а б ы с т а р ы м  б о л с а , 
ұстазымды соған ортақ санаймын. Осы 
кісінің к
з алдында доктор, профессор, де-
кан, кафедра меңгерушісі болдым, бірнеше 
рет партком мүшесі болып сайландым» деп, 
рақметімді айттым. «Ғылым адамы зейнетке 
кетпейді, демалады, жұмыс істейді, Ғылым 
академиясының мүшесі ретінде еңбек ете 
беретініңізге сенемін. Еңбегіңіз табысты, 
деніңіз сау болсын»  деген тілекпен бітірдім. 
Секең орнынан тұрып, құшақтап бетімнен 
сүйді. Соның ертеңіне Серғалиды Д.Қонаев 
қабылдады. Димекең қызметінен босаған 
адамды қабылдап, риза ғып шығарып сала-
тын әдеті еді. Димашқа барып келген күннің 
ертеңіне Секең маған телефон соғып, келіп 
кетуімді сұрады. Секең Абай к
шесінің 
бойын да Бейбітшілік пен Чайковский 
к
шелерінің арасындағы үкімет үйінде 
тұратын. Бұрын болғам. Шақырған соң бар-
дым. Секең жылы қарсы алып, бірден ас 
б
лмеге кіргізді, Ажар жеңгей шай дайындап 
қойған екен, шай ішіп отырып әңгімелестік. 
Сонда айтқаны мынау: – Серік, қарағым, мен 
сені жақсы к
рем, сыйлаймын. Келешегің 
бар жігітсің. Саған бір жайсыз хабар айтайын 
деп отырмын. Естіген соң жасырмай 
зім 
айтқанды ж
н к
рдім. Ренжіме.  Сені 
ректорлыққа ұсынған кезде «мыналар тауып 
қойды-ау» деп қуанып едім. Кеше сол 
әңгіменің басылып қалғанын естіп, ренжідім. 
Оны бүлдірген – менің мына Балжан келінім. 
Eзің білесің, оның жолдасы Ескендір – менің 
жақын інім. Олар мен қызметтен босағаннан 
бері хабарласқан жоқ еді. Кеше келіп кетті. 
Димашқа кіргенімді де естіген болуы керек. 
С
йтіп  отырып Балжан маған  сенің 
кандидатураңды тоқтатуға араласқанын айт-
ты. Ол сені Саттар Имашевтің жолдасы деп 
санайды екен. Сол Саттарды мұқатпақ бо-
лып, Асанбайға барып: «Саттардың маған 
істемегені жоқ. Ылғи жолыма тұрады. Мені 

айтып, Серіктің кандидатурасын тоқтатып, 
Жұмабековті қойғызыпты» деп шығарды. 
Қайсысының болса да қисыны бар нәрселер 
сияқты. Бір қисынға келмейтіні – «Имашев 
Асқаровқа айтыпты» деген с
з. Имашевті мен 
жақсы білем. Жолдас болғаны рас. Ол – 
қорқақ. Қонаевқа айтып қояды деп Асқаровқа 
ештеңе айта алмайды. Eзінің қызметінен айы-
рылып қалмау принципін қатты ұстанған ол 
бір жолдасына жақсылық жасаған емес... 
Жолдасы деп айтады деп, ешкімді еш жаққа 
ұсынған да емес. Жұма бековті институтқа 
таныстыруға Б.Б
лті рікова алып келді. 
Бәріміз қатыстық. Ел үнсіз қарсы алды. Бірақ 
Жұмабековпен қабағымыз жараспады. Ол 
институтқа менімен алыса келді. Eмірі 
к
рмеген, білмейтін адамым. Ол да мені 
білмеуге тиіс. Сірә, біреулердің айтуымен 
болар. Маған «басқа жаққа қызметін ауысты-
рып кетсін» деп кісі салыпты. Мен таң 
қалдым. Сосын 
зіне бардым. – Жүнісбек, 
қатар құрбы, тіпті құрдас екенбіз. Eзім келіп, 
ашық с
й лескеніме ғафу ет. Маған сәлем 
айтып сың. Мен қайда барам? Бұл институт – 
оқыған, 
мір бойы қызмет істеген жерім. 
Ешқайда да бармаймын. Сенің ректорлығыңда 
да жұмысым жоқ. Істей бер, біреуге кедергі, 
қастандық жасау, пәле теру менің әдетімде 
жоқ. Eз жұмысымды ғана білемін. Ал, ж
нге 
келсек, сенің маған қандай 
кпең болуы 
мүмкін? Eкпелесем, «орнымды тартып алды» 
деп мен 
кпелеуім керек. Сен неге менен 
құтылғың келіп отыр, – дедім оған. Бастыр-
малата с
йлегеннен бе әлде тегі жуас па, 
үндемей қалды. Біраздан кейін ойланып оты-
рып: – Жоқ, ондай сәлем айтқам жоқ, жұмы-
сыңызды істей беріңіз, – деп айтқанынан та-
нып шықты. Мен бұрынғыша жұмысымды 
істей бердім. Бірақ ректордың к
зқарасы 
онша емес екені күн сайын сезіліп, естіліп 
жатты. Еш жерде менің атым аталмайтын 
болды. Ол кезде >лия физикалық география 
кафедрасында доцент болатын. Ол да осы 
институтта оқыған, аспирантурасын 
ткен, 
кандидаттық диссертациясын Мәскеуде 
қорғаған тұрақты кадр. 70-жылдары геогра-
фия мамандығындағы аға ұрпақ түгелдей тау-
сылып, қалған бірен-саран әйелдер (Н.Щуки-
на, А.Пузырева) зейнетке шығып, кафедра 
басқаратын адам табылмай қалды. Осы 
жағдайды кафедраның жас жігіттері мен 
қыздары 
зара талқылап, >лияға кафедра 
меңгерушісі болуды ұсынады, кафедра ның 
шешімін шығарады. Оны зейнетке шықса да, 
әлі аздап сабақ беріп жүрген жоғарғы екі 
ұстазы да қолдайды. Сонымен кафедра 
меңгерушісінің бос орнына жария ланған 
байқауға құжаттарын тапсырады. Байқауға 
одан басқа ешкім қатыспайды. Соған 
қарамай, Ғылыми кеңесте 
ткен сайлауда 
>лияны 
ткізбеді. Мұның ректор Жұма-

кетпес үшін тезис күйінде айтатындарымның 
бәрін қағазға түсіріп алдым. Димекең сырт 
к
зге кішіпейіл адам болатын. Ішкі ойларын 
сыртқа шығара бер мейтін. Мені орнынан 
тұрып, «Серекелеп» қарсы алды. Жалпы 
жағдайды, денсаулық, жұмыс жағдайларын 
сұраған болды. – Сізді сыртыңыздан білем. 
Сайфуллин (Димекең Сәкенді осылай атай-
тын) туралы кітабыңызды оқығам. КСРО 
Педагогикалық Ғылымдар академиясына 

ткеніңізден де хабарым бар, – деді с
з ара-
сында. Мен оған рақмет айттым. Сосын: – Ал, 
енді қандай шаруаңыз бар? – деп сұрады. – 
Димеке, – дедім мен, – ешқандай 
тініш 
айтпаймын. Тыңдасаңыз, к
рген зәбірімді, 
қиянатымды айтып, сізге шағынайын деп 
келдім. Сіз – бір елдің к
семісіз, басқалар 
сізсіз аяқ баспайды, басқа кімге барып 
мұңымды айтам? – Айт, айт, жасқанба, – деді 
ол кісі де. Мен обкомның, Орталық комитет 
б
лімінің мені ректор қоямын деп әурелеп, 
аяғында далаға тастап кеткенін тәптіштеп 
айтып шықтым. Содан кейін:  – Кадр 
партияның үлесіндегі нәрсе ғой. Кімді 
қоятынын 
здеріңіз шешесіздер, оған 
кпе 
ж о қ .  Б і р а қ  б і з  д е  а д а м  б а л а с ы м ы з , 
коммуниспіз, жасымыз да елуге таяп қалды, 
далада жатқан жоқпыз. Академия мүшесі, 
доктормын, профессормын. Не Орталық 
комитеттің б
лімінен, не обкомнан бір адам 
шақырып алып, «мәселе былай болды, 
кешіріңіз» деуге болатын еді. Адам тағдыры-
мен осылай ойнауға бола ма? – деп бетіне 
қарадым. – Иә, иә, солай етуге болатын еді. 
Сол кезде неге келмедіңіз? – деді ол. – Ойбай-
ау, сізге қолым жете ме? Осының 
зінде екі-
үш рет сұранып, зорға кірдім. Ол үндемей 
қалды. – Ал, енді, – дедім әрі қарай с
зімді 
жалғап, – Ғабит Мүсіреповтің бір пьесасында 
«Қыран екеу, тұғыр біреу» деуші еді Ақтоқты. 
Екі қыранның керектісін алып, тұғырға 
қондырдыңыздар – оның келіп алып мені, 
менің әйелімді қудалауына жол болсын! Осы 
ж е р д е  Ж ұ м а б е к о в т і ң  м е н і  м е н  > л и я 
жайындағы істерін түгел айттым. >лияны 
сайлаудан құлатып жібергенін естігенде, шы-
дай алмай: – Не дейді, ит екен ғой мынау, мен 
қазір Имашевқа айтайын, дереу ж
ндесін 
оны, – деп телефонға ұмтылды. – Димеке, 
Имашевқа айтпай-ақ қойыңыз. Оның 
қолынан ештеңе келмейді. Ол – менің білетін 
адамым. Қара к
жені б
лісіп ішкен доспыз. 
Егер ол адам болса, сіз «тоқтатыңдар» деген 
күннің 
зінде, «Димеке, ол обкомнан 
тіп 
қойды, Орталық комитеттің б
лімінде әңгі-
меден 
тті. Енді ұят болар. Eзімізге абырой 
емес, Жұмабековке басқа бір қызмет табар-
мыз» десе, сіз де адамсыз, тыңдар едіңіз ғой. 
Соны айтуға жарамады. Мен сол оқиғадан 
кейін онымен с
йлеспеймін, адам деп есепте-
меймін, – дедім. Менің с
зімді тыңдауын 
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Бір нәрсе к
лемі үлкен едәуір зор, 
Айтқаны – әп-әдемі 
лең мен хор. 
>рпі бар доп-домалақ доп сияқты, 
Оқыса үйренеді оқыған қол.

(Нота)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Торғайдан келген бала
Қордайдан келген балаға
«Жол қайда?»  деді.
Қордайдан келген бала
Жол білмей «Ойбай» деді. 

Құмырсқаның емдік қасиеті де бар. Оның 
уы адамға қауіпті аурулардың к?пшілігін жаза 
алады. Осы мақсатта Марио Паван деген 
Ита лия ның бір профессоры к?п еңбек еткен. 

Ол құмырсқа уын таза күйінде алып, 
адамның кейбір ауруына қарсы пайдала-
нып к
рген. Сонда құмырсқа уы сүзектің, 
обаның, туберкулездің бациллаларын оп-
оңай құртатындығын байқаған. Құмырсқа 
уын ғылымда иридомирмецин деп атайды. 
Ғалымдар оны қолдан жасаудың жолын 
іздестірді және оны Бонн университетінің профессоры Фрэнк 
Норт алғаш болып тапты. Енді құмырсқа уын қолдан жасауға бо-
лады. Зоология үйірмесіне қатысушылар үшін жануарлар қаңқасын 
дайындау қажет. Алайда ұсақ жануарлар: жылан, кесіртке, тасбақа, 
торғай қаңқасын бүлдірмей тазалау әркімнің қолынан келе 
бермейді. Eйткені олардың етін сылып алу 
те қиын. Міне, осы 
жерде құмырсқаларды к
мекке шақыруға болады. Ол үшін біраз 
еті сыланған қаңқаны құмырсқа илеуіне тастайды. Құжынаған 
құмырсқалар «оңай олжаға» тап береді. Енді аз уақыттың 
ішінде қаңқа тап-таза болып шығады. С
йтіп, біздің кішкентай 
к
мекшілеріміз қаңқаны мүжіп тазартады. 

Н?сердің хабаршысы болатындай айрық-
ша бұлттар аспанда алдын ала к?рініп айқын 
бедерлене бермейтінін ескеру қажет. Мә-
селен, селдете келетін қалың жаңбыр ж?нін де 
күндіз н?сер бұлтының ?зі-ақ хабар береді: 
алыстан к?зге түсетін ұшар басы ұстаның 
т?сінде ұқсап, керегедей боп тұтасып, 
сақардай қайнап келеді. 

Тіпті аспанда 
зге бұлттар болмағанның 

зінде Жердегі бақылаушы мұндай жағдайда 
н
сер болатынын жарты сағат – бір сағат 

алдын ала біледі. Eзге жағдайда, жаңбырлы сеңсең бұлттардың 
т
бесі к
рінбей, бұлттың тек етегін немесе «мамматус» аталатын 
мама бұлттарды ғана к
руі мүмкін болмағанда н
серді алдын ала 
болжау уақыты тіпті кеміп, 20-30 минутпен ғана шектелуі мүмкін. 
Жедел қаптап келетін суық жаңбырлы қалың н
серді соның ал-
дында 
тетін линза тектес немесе чечевица тектес жаңбырлы ұшпа 
бұлттарға (Altocumulus lenticularis) қарап бір сағат-бір жарым сағат 
бұрын біледі.  

Атмосфералық шеппен қатысы жоқ, күндізгі ішкі массалық 
н
серді болжау едәуір жеңіл әрі оңай. Түс ауа н
сер болатынының 
жалпы белгісі мынадай: таңертең сеңсең бұлттар тез жиналып, 
сағат 10-11-лерде аспанда неше қабат мұнара бастанып, үйме-
жүйме болып тұрады да түске қарай олардың т
бесі «ериді», 
содан соң ыдырағандай боп қанатын жая түседі, «балақтанып» 
ұстаның т
сіне ұқсай береді, яғни түстен кейін немесе кешке қарай 
нажағайлатып, н
серлетіп жаңбырлы сеңсең бұлттар пайда болады. 

Таңертеңгілік аспанда түтелеген ұшпа бұлттардың немесе 
мұнара тектес бұлттардың (Altocumulus flossus u Altocumulus cas 
– tellanus) пайда болуы – ішкі массалық жылы н
сердің сенімді 
жергілікті хабаршысы. Мұндай бұлттар пайда болғаннан соң 4-6 
сағаттан кейін н
сер басталады.

Есінеу, әсіресе оның к?бірек қайталануы 
рухтың не болмаса перінің «ресми сапармен» 
жақындап келе жатқан сәтін білдіреді-міс. 
Үндістер мұндай жағдайда Рама құдайының 
атын бірнеше рет қайталап, саусақтарын 
сытырлатады.

Мұсылман дүниесінде есінеген адам 
сол алақанының сыртымен аузын жауып: 
«Қарғыс атқыр сайтаннан Алла сақтасын» 
деп айтады. Еврейлік ана есінеген сәбидің 
ернін ақырын ғана ұрып қояды. (Еврей-

лерде: «Шайтанға аузыңды ашпа» деген мәтел де бар). Италияда 
секіріп жүрген шайтандар мен перілер ішке кіріп кетпес үшін 
дауыл ды күндері есінеуден сақтанады екен. Ал әлдеқалай біреу-
міреу есіней қалса, онда ол алақанымен аузын жауып қош айты-
сатын к
рінеді. 

Польшада түшкірушілерге: «Аман бол!», «Сау 
мір сүр» және тағы 
да басқа жағымды с
здерді айтады. Бұл с
здердің шығу тегін құдайға 
құлшылық етушілерге арнап 1800 жылы шіркеу діншілі М.Краевский 
құрастырған кітаптан білуге болады. Онда 590 жылы Польша жерін 
«желді індет» – оба жайлағаны айтылады, сонда кім түшкірсе, сол 

лген. Міне, нақ сол кезден бастап түшкірушіге «сау бол» деп айта-
тын дәстүр шыққан к
рінеді. Түшкіру мен есінеу – барлық жерлерде 
дерлік алаңдаушылық пен тіксіну туғызатын түсініксіз құбылыс. Ол 
барлық жерде де жағымсыз, жайсыз жайдың нышаны деп саналған. 
Сол себепті одан қорғанудың тәсілі де бір болған.

Осылайша арада үш жыл 
тті. Тәуекелге 
бел байлап, Алматыға КазГУ-ге тарттым. 
Сол жылдары біз сияқты жұмысшы стажы 
бар еңбек адамдарын бір жыл оқуға дайын-
дайтын дайындық б
лімдері ашылып жатқан 
екен. Сонда құжат тапсырдым. Менімен 
қабат еліміздің түкпір-түкпірінен келіп, 
зім 
қатарлы тебін мұрт талапкерлер де құжат 
тапсырып жатты. Алғаш танысқан адамым, 
әрі кейін екеуміз бір б
лмеде жаттық та, 
Дәукең – Дәулет Телібаев болды. Бәріміз 
оны осылайша Дәуке деп ныспылауға 
үйреніп қалғанбыз. Курстағы үлкеніміз де 
сол. Біртүрлі пана тұтатын сияқтымыз ба, 
білмеймін, әйтеуір, еркелегіміз, ебі кел-
се сипай қалжыңдағымыз келіп тұратын. 
Мұндайға Дәукең үйреніп кеткен, тісі 
ақсия күліп алатын да, әзіл-қалжыңымызға 
оншалықты мән бермеген сыңай танытатын.

Шешіле с
йлесе шешен, ақыл айтса 
к
сем Дәукеңді әсіресе курстағы кішкентай 
қарындастары тым жақсы к
ретін. Дүрия, 
Ләйлә, Ләззаттар аға тұтып, «Дәукелеп», 
қасынан бір елі шықпайтын. Ондайда 
Дәукеңнің де қолы ашық. Қалтасындағы ба-
рын қағып, «т
ге салатын». Содан қыздардың 
б
лмесінде ду-думан, «бешір» басталатын да 
кететін... 

Қарнымыз аша бастаса, курсымыздағы 
ең кенжеміз Дүрияға «ағаңнан хабар ал-
сай» дегендей ыммен иек қағатынбыз. 
Ол да мұндайға епті, әлемдегі бар жылы 
с
здерін арнап, Дәукеңді тағы бір әдемі 
бешірге «к
ндіріп» қайтатын. Міне, сол 
жылдар Дәукеңнің шын азаматтығын, ініге 
ізетшіл, ағаға қамқор ақыл-парасаттылығын 
танытқан кезең болды...

Біз сияқты ауылдан үлкен қалаға үркектей 
барған інілеріне «қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқыттырмай» қамқор, пана бо-
лып жүретін тағы бір курстасымыз Ақпанбет 
>ліш еді. Мұнысы кейін жалпы курстың 
ұйымшылдығына, бірлігіне, ынтымағына 
үлкен әсер етті. 

Алғаш КазГУ-ге  түскен жылдары 
жатақханада үлкен курстың кіші курсқа ба-
зыналап, «әлімжеттік» жасайтын «дәстүріне» 
тап болғанымыз бар. Сондайда курс тың 
Құлт
леу Мұқаш, Бердібай Кемал, Сейтхан 
Зеберхан, Дәурен Қайып сияқты әскердің 
«тәтпіш-түтпішін» ертерек к
ріп келген 
намысшыл жігіттері қамал боп қарсы 
тұратын. Кейін дайындықты тәмәмдап, 

Құмырсқаның емдік қасиеті
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ANA TILI

із оқуға тапсырған жылдары журфакқа түсу қиын еді. Конкурс өте 
жоғары болатын. Мектеп бітірген соң, Алматыға қарай асықпай, 
әкеме қолғабыс етейін деп шештім. Жүгері орағына терімші болып 
жұмысқа кірдім. Аздап домбыра шертетінім бар еді, қырманда түскі 
үзіліс кезінде көлеңкеде отырып жұмысшы келіншектерге «концерт 
қойып жатқанымды» байқап қалған совхоз директоры: «Әй, сенің 
мынадай да өнерің бар ма еді? Ауыл клубына маман таппай отырмыз 
ғой, жүр, сонда жұмыс істейсің» деді де, «Үлгілідегі» клубқа меңгеруші 
қызметіне ауыстырып жіберді. 
Бұл нағыз шығармашылықпен айналысатын, шалқаңнан жатып 
кітап оқитын жер екен. Іргесіндегі кітапхананың барлық кітабын 
оқып тауыстым десе де болар. Шекспир, Мопассан, Эмиль Золя, Джек 
Лондон, Чехов, Абай, Мұхтар, Соқпақбаев сияқты ұлы жазушылармен 
осында таныстым.
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«ЖАС ЖҰБАЙЛАР»  

бірінші курсқа қабылданған соң, Табылды 
Досым, Серік Жанболат, Серік Аббас-
шах, >міржан Қосан, Мырзантай Жақып, 
>убәкір Смайылов, Махат Садық, Қуаныш 
Иемберді, Арман Сқабылұлы, Болатбек 
Қожан, Роза Мұқанова, Нұрым Ерғали, 
>білғазы К
пбаев, Ерсайын Жапақ бастаған 
қимас достарымызбен курстас болдық. 
Қатарымызға «жұдырықтан қорықпайтын» 
курстағы інілер қосылған соң, біз «түн 
жортуылшыларының» қайсыбір «шабуы-
лына» да т
теп бере алатындай алынбас 
қамалға айналдық. Екі-үш айға ұласқан 
текетірес біздің жігіттердің оңайлықпен 
«шағылмайтын жаңғақ» екенін дәлелдеп, 
содан бері 5-жатақханада «әлімжеттік» 
дейтін әпербақанның мүлдем жойылып 
кетуіне алып келгеніне тарих та, кейін бізбен 
айырыл мастай достасып, бауырласып кеткен 
жоғары курстағылар да куә.

Дәріс берген ұстаздарымыз – Фай-
зулла  Оразаев,  Темірбек Қожакеев, 
Тауман  Амандосов, Дандай Ысқақов, 
>білфайыз Ыдырысов, Намазалы Ома-
шев, Қабижан Құсайынов, Рахым Сатаев, 
Eмірхан >бдіманов, Мамытбек Қалдыбаев, 
Қоянбек Ахметов, Мүбарак Үмбетаевтың 
берген тәлім-тәрбиесі болу керек, бүгінде 
жігіттеріміз де, қыздарымыз да бұқаралық 
ақпарат құралдарының түрлі салаларында 
абыроймен қызмет етіп жүр. Біздің курстан, 
мамандығымыз журналист болса да, әндері 
елге белгілі т
рт сазгер, т
рт ғылым канди-
даты, т
рт жазушы, т
рт ақын, бір суретші 
шығыпты. Қазір бұлардың барлығымен де 
етене араласып тұрамыз. 

Ұстаз демекші, біз де дәрісханада артқы 
партада отырып, Темірбек аға Қожакеевтен 
дәріс тыңдаған к
п қазақтың біріміз. Лек-
циясы қызық еді. Eте қызық десем де болар! 
Бір 
зі – бір театр! Лектор мінберінің ар 
жағында тұрып, әсіресе сықақ 
леңдерді 
шағын қойылымға айналдырып, бет ми-
микасымен мысал еткенде, күлкіге қарық 
болатынбыз. Екі пардың қалай зу етіп 
те 
шыққанын байқамайтын едік. Осындай 
қызықтан құр қалғым келмей, алдыңғы 
партада отырғым-ақ келетін, бірақ... Шалт 
қимыл к
рсетсең, тілімен түйреп түсетіні 
«ұнамайтын». Сондықтан ұстазыма объект 
болғым келмейтін. Ал біздің курста объект 
болғандар к
п...

Бірде курстасымыз Ерсайын Жапақ 

Қожакеевтің сабағына дайындалмай 
келді.  Дайындалмай келген адамның 
фамилиясының елден бұрын аталатын әдеті. 
Қожакеев журналды саусағымен жүгірте 
тұрып:

– Жапақов! – деп қалғаны.
Ерекең мұны күтпеген, абдырап, дайын 

еместігін ұқтырды.
– Неге?
– Кітабым болмады.
– Кітабың болмаса айтпадың ба, үйіңе-

ақ апарып берер ем ғой, – деді Қожакеев 
қуақылана. – Қайда тұрасың 
зі?

– Мына жақын жерде, Весновкада 
тұрамын ғой, ағай, – деді Жапақов жарқын 
үнмен.

– >й, қу Жапақ-ай, менің қандай 
мағынамен айтып тұрғанымды сезсе ғой, – 
деп күлгені бар-тын ұлы ұстаздың.

Міне, содан біз біраз уақыт бойы Ерекеңді 
«қу Жапақ» деп жүрдік...

Ерсайынды зиялы жұрт суретші ретінде 
жақсы таниды. Біз, курстастары, Алексей 
дейміз. Алғашқы шимайларын Эстонияда 
Нарвада әскери борышын 
теп жүргенде-ақ 
сала бастаған. Алты жасынан 
лең, жиырма 
жасынан ән жазып жүрді. Нота дәптерінде 
100-ден астам музыкалық композициясы 
бар. Бірақ ол сазгерлікті ұңғыта кәсіп етпеді. 
Музыканы жай ғана жалғыз қалғанда к
ңіл 

шаштарыңды алдырып келіңдерші» деп 
қолқа салды. Дос к
ңілін жығамыз ба, 
алдырдық...

Менің де алғашқы әнiм студенттік 
кезеңде туды. Бiр күнi табан астынан курстас  
дос Құлт
леу Мұқаш үйленетін болды. 
Бүкiл курстастарға бұл үлкен уайымға ай-
налды. Шәкіртақы таусылып, қалтаның 
түбi қағылған кез, к
к тиын да қалмаған. 
«Не болса да, к
рейiк!» деген тәуекелшiл 
к
ңiлмен бүкiл топ Темкеңнiң (деканымыз 
Темірбек Қожакеевтің) к
зiне түспей, ауди-
ториядан абайлап қана шығып, «Қарағанды, 
қайдасың?» деп тартып кеттiк.

Содан қызы бар, ұлы бар, бас-аяғы 
12 адам алты билетпен жолға шықтық 
(ақшаның жеткені осылай болды). Билеті 
жоқ алтауымыз «қоянбыз». К
зге түспей, әр 
вагонда қашып-пысып, уақыт 
ткізіп жүрміз. 
>р билетке екі адамнан жармасып жүрген 
қулығымызды жолсерігі құрғырдың жүрегі 
сезетін сияқты, бірақ жол бойы қанша санаса 
да, билетсіз адамдардың санына жете алмай-
ақ қойды...

Содан не керек, пойыз жүйткіп келеді. 
Сту денттер к
ңілді. Той 
тетін мекен – 
Ақадырға жақындаған сайын той сценарийі 
мазалап, ал қыздарды жас жұбайларға қандай 
сый тартпағы ойлантып, ұнжырғамыз түсе 
бастады. Бәрімізді «Құлт
леудiң тойына 

қошын к
теру үшін жазды. «Мынау менің 
әнім еді» деп онысын ешкімге к
рсетпеді де. 
Сондықтан әндері сурет галереясындағы ескі 
тартпасында шаң басқан күйі қалып қойды. 
Сосын сурет 
неріне біржола берілді.

Осы ортаны сағынамын кейде... Бауыр-
жан Үсенов, Бауыржан Жақыпов, Светқали 
Нұржанов, Гүлнар Салықбаева, Мұратбек 
Дүйсенбеков, >убәкір Смайылов, Амантай 
Шәріптің жатақхана дәлізінің бүйіріндегі 
қуықтай б
лмедегі әдеби ортада оқыған жыр-
лары әлі есте. Біздің жігіттердің тырнақалды 
жырларын басқа оқу орындарындағы 

леңқұмар жастар да келіп тыңдайтын. 

Менің де, Табылдың да (Досымов), 
Нұ рымның да (Ерғалиев), Бауыржанның 
да (Үсенов), >міржанның да (Қосанов), 
Бейбіттің де (Құсанбек), Серіктің де (Жанбо-
лат), Жарылқасынның да (Дәулетов) ертелі-
кеш ермегіміз – домбыра мен гитара-тын. 
Қос домбыраны әнге қосып, (кейде үшінші 
дауысқа гитараны да қосақтайтынбыз), тер-
циямен бірнеше дауыста сүйемел жасауды  
алғаш енгізгенімізді ол кезде 
зіміз де 
байқамаған екенбіз. Балконда, не болмаса 
тамақ иісі мұрын жарған ас б
лмесінде жаңа 
туған әндерімізді шырқайтынбыз. >сіресе, 
ортадағы холлдың акустикасы жақсы бола-
тын, ән әдемі естілетін. «К
теріп ап кетіп 
ем, бұлқынбадың...» деп Табылдың, «Даусың 
қандай, дариға-ай, даусың қандай» деп 
Бейбіттің, «Сені алғаш к
ргенімде, мен 
зіңе 
ғашық болдым» деп Уәлибектің, «Кеудемде 
самғайды арман, сен маған 
кпелеме» деп 
Бауыржанның, «Жапырағыңмен бетімді 
бүрке, қайың» деп менің әндерімізді 
шырқағанда, ертеңгі коллоквиумды ұмытқан 
сауыққой студенттер әжептеуір жиналып-ақ 
қалатын. 

Бірде Табыл досымыз әскерге бара-
тын болып, шашын тақырлап алдырып 
келіпті. Сабаққа қалай барам деп уайымдап 
жүр. «Жігіттер, барлығымыз бірдей болсақ, 
алаб
тен к
зге түсе қоймаспын, сендер де 

қандай сыйлық апарамыз?» деген сұрақ 
мазалаған. Қалтада тиын жоқ. Үйленген 
Құлт
леу де, оған тұрмысқа шыққан Райхан 
да 
зiміздiң курстасымыз болса, қиналмай 
к
р!

Түн. Жүрдек пойыз жүйткіп келеді. 
Студенттер ұйқыда. Стол үстiнде жол бойы 
дастарханға айналған «Лениншiл жастың» 
(қазiргi «Жас Алаш») қиындысы жатыр. 
Қиындыда – фотоэтюд.  Оған жазылған екi 
шумақ 
лең.

Ақ қайыңның т
гiлiп нұр шашағы,
Алаңқайды ақ қанат гүл басады.
Алақанға қондырып ақ сезiмiн,
Жас жұбайлар жарасып сырласады.
Бiрiн-бiрi к
ргендей бiрiншi рет,
К
п қарайды жанымды ұғыншы деп,
Қалқатайын аймалап күйеу жiгiт,
Қалындық тұр күнәсiз күлiмсiреп.
Ал пойыз тербетiле зымырап  келедi. 

Доңғалақ ырғағымен ыңылдап едiм, жара-
сымды бiр  әуен пайда  болды. Келе-келе  
әнге  айналды. Вальске ұқсайды.  «Лениншiл 
жастың» бетіндегі әлгi екi  шумақты салып,  
айтып к
рiп  едiм, әп-әдемi ән туып шыға 
келдi. «Жас  жұбайлар» деп ат таңдым. 
Таңертең тойға   асығып,  к
ңiлдерi алабұртып 
келе жатқан  курстастарыма «мынау бір жер-
ден есіткен әнім еді» деп тыңдатып к
рiп 
едiм, бәрiне ұнады. 

Осылайша, дүниеге «Жас жұбайлар» атты 
жаңа ән келдi. Оны сәлден кейiн бүкiл вагон, 
ал Ақадырдағы Құлт
леудiң үйлену тойында 
бүкiл ауыл айтып кеттi. Кейiн ол жастардың 
аузынан тастамайтын сүйiктi әнiне айналды.

Альбомымды ақтарсам, әр беті – бір 
тарих. Гитарасын қағып Табыл отыр, күй 
қызығына берілген Серік, фотоаппаратын 
жарқылдатқан >білғазы, ойлы кейіпте 
Құлт
леу... Бұлар менің курстастарым – 
менің достарым!

Дайындаған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Курстастар: бард-композитор Табыл Досымов, жазушы Роза Мұқанова, 
профессор Айгүл Рамазанова және Бекжігіт Сердәлі


