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(Жазушы, тіл жанашыры, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Бексұлтан НҰРЖЕКЕЕВКЕ жауап)

-
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DANALYQ MÁIEGIЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

«Республикалық «Ана тілі» 
газетінің �ткен н�мірінде «Қазақы 
тазы – қазынамыз» атты тазы иттер 

туралы қызықты мақаланы оқып шықтым. 
Расымен де, тазы – халқымыздың жеті 
қазынасының бірі, сондықтан бұл асыл 
тұқымды итті жоғалтып алмауымыз керек. 
Үкімет пен қоғамдық ұйымдар бірлесіп, 
тиісті іс-шараларды қолдануы қажет». 

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
ҚР Парламенті Сенатының т�рағасы 

Twitter-дегі парақшасынан

Естеріңізге салсақ, Елбасы �ткен 
жылғы Жолдауында  2019   жылды 
 «Жастар жылы» деп  жариялауды ұсынған 
болатын. Осыдан кейін биыл жастарға 
жағдай жасалады, түрлі мәселелер 
толығымен шешіледі деп үміттенгендер 
қатары к�бейді.  Дегенмен, бұл жыл  
да  бос  даңғарамен,  түрлі  фести-
валь-форумдар, д�ңгелек үстелдер, 
мағынасыз флешмобтармен �те ме 
дейтін алаңдаушылар да табылды. Осы 

орайда Президент Н.Назарбаев жастар 
мен отбасы институтын қолдау шарала-
ры мемлекеттік саясаттың басымдығына 
айналу қажеттігін, жас тардың барлық 
санатын қолдауға ар налған шараларды 
толық қамтитын әлеуметтік сатының 
ауқымды платфор масын қалыптастыру 
керегін айтты.

«Жастарға не керек, бірінші – 
білім, екіншіден, үйленетін болса үй-
жай қажет. Жағдай жасалып, жұмыс 

берілуі тиіс. Т�рт нәрсе.  Содан кейін 
бізде «Ауыл – ел бесігі»,  «Жасыл ел», 
«Патриоттық сарбаз» деген бағдарлама 
бар. Оларға арнайы жағдай жасап, 
жастардың қабілетін к�теруіміз  керек. 
7сіресе жасалып жатқан  шаруаны, 
Қазақстанның Тәуелсіздігін қадірлейтін 
болар деп ойлаймын. Соған сенемін» 
деді Елбасы.  

Президенттің айтуынша, ендігі 
жастар Қазақстанның Тәуелсіздігін 

сақтап қалуға ұмтылмаса, еліміздің 
болашағы бұлыңғыр болады. Ал сол 
үшін балабақша, мектептен бастап 
патриоттық тәрбие керек. Осыған бай-
ланысты Мемлекет басшысы отандық 
БАҚ �кілдерімен кездесуі барысын-
да Тәуелсіздік алған жылдан бері 
1500 мектеп салынғанын атап �тті. 
Балабақшамен қамту  36-дан 95 пайызға 
жеткен. Бұл – �те үлкен жетістік. Дәл 
сол жерден бастап баланың білім жолы 

басталатынын айтқан Елбасы «Жастар 
жылы» бірігіп жұмыс істеуге шақырды.  
«Жастармен ақылдасамыз. 7р �ңірде 
мемлекет тарапынан жасалып жатқан 
шаруа к�п. Жатақхана, грант деген 
жастардікі» деді Н.Назарбаев. Осы ретте 
біз  «Жастар жылы» қалай �туі тиіс?» де-
ген сауалға жауап іздеп к�рдік.  Жастар 
мәселесінің басы-қасында жүрген 
азаматтардың пікірлерін газетіміздің 
12-бетінде жария лап отырмыз.

ТИІСТІ ШАРАЛАР 
ҚОЛДАНУ КЕРЕК

БЕЛГІСІ
«SOS»

СІСІ
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ҰЛЫ МҰРАЛАРЫ

Қазақ халқы VIІ  ғасырда �з 
же рінде �з атауымен қалып-
тасқаны туралы  мәлі мет тер 

қытай деректерінде де кездеседі. Онда 
VIІ ғасырда «хаса» деп аталатын халық 
болғаны к�рсетілген, ал қытайлар қазақ-
тарды бертінге дейін «хаса» деп атады; 
Үндістанға дейінгі территорияны жаулаған 
Түркі қағанаты әскерінің жеке адамда-
ры  араб жазбаларында «халаж» деп те 
аталғаны кездеседі. Ол атаумен «қазақ» 
с�зінің арабша жазылуы �те ұқсас келеді. 
VII ғасырда қазіргі Қазақстан жерінен 
барып Кавказ �ңірін жаулап алған жалпақ 
бет, қысық к�з азиаттар қазақ деп аталған, 
олардың ұрпағы – киімдері кавказдық, 
түрлері қара, ескі тілдері киргиз-кайсакша 
болған қазақтар. Сол VII ғасырда Қырымға 
жақын батыс далаға орныққан қазақтарды 
Х ғасырда әл-Масуди «ғазақ к�шпен ділері» 
деп жазды. Оны Ресей ау дар машысы «ко-
чевники гузи» деп бұр ма лаған. Ал ХІ ғасыр 
оқиғаларын баян дайтын «Древнерусские 
летописи» деректерінде ол қазақтар «ка-
сог» деп к�рсетіледі.

«Қазақ халқының ежелден Еуразияны, 
яғни Ұлы Даланы билеп-т�стеген к�не 
халық екенін Ресей империясы барынша 
жасырып бақты. Олар ежелгі даңқты та-
рихы барын білетін елді бағындыру қиын 
боларын жақсы түсінді, сол себептен 
қазақтың тарихын барынша бұрмалауға 
тырысты. Ал қырғыздарды олар Орта 
Азияда ертеден бар к�не халық қылып 
к�рсетумен болды. Eйткені таудағы 
шағын аймақта отырған аз ғана қырғыздан 
Ресей империясының болашағына еш 
қауіп т�нбесі анық еді. Ал орасан үлкен 
аймақты мекендеген қазақ халқының 
аман сақталуы және к�беюі   Ресей 
империясының болашағына қауіпті бола-
тын. Олар Шыңғысханның қазақ екенін 
және ол орнатқан империя Алаш орда 
екенін де жасырды. Алаш орданы тарихқа 
«Алтын Орда» қылып енгізді. Eйткені 
алтын – халха-моңғол мен қазақ тілінде 
бір мағынада, ал алаш – қазақтың екінші 
балама атауы («алаш» атауы мемлекеттің 
қазаққа тиесілі екенін айғақтайтынын 
жақсы түсінді, сондықтан оны «алтын» 
атауымен алмастырды). Ресей империясы 
ХІХ ғасырда Қытай империясынан қазіргі 
Моңғолия аумағын тартып алғаны, сол 
аумақтағы халха еліне Моңғолия атауымен 
автономиялық жеке мемлекет орнатып 
бергені мәлім. Мемлекеттері Моңғолия 
деп аталғандықтан оның халқы халхаларды 
«моңғол» деп атап кетті. Осылайша орыс 
ғалымдары: «Шыңғысхан заманындағы 
маңғыл елі мен қазіргі халха-моңғол – бір 
халық» деуге мүмкіндік алды.

Мысырды билеген Бейбарыс сұлтан 
Қырымнан шыққаны, оның руы араб 
деректерінде «Бурши» деп к�рсетілгені 
белгілі. Қырымдық урус-сакалбан елі 
кемелермен теңіз саудасын жасаған, 
 Бейбарыс сұлтан бала кезінде құлдыққа 
түсіп, кемеде ескек есуші болғаны да 
мәлім. Оны Ашина деген Б�рші династия-
сына жау Сұрб�рас тобының адамдары 
құлдыққа салып, кейін Египетте сатып 
жіберген. Бейбарыс сұлтан билікке келген 
соң Қырымда Ислам дінін орнатуға қатты 
күш салды, онда Бейбарыс салдырған 
мешіттің орны сақталған. Кейін Бейбарыс 
сұлтан шыққан Б�ріші руы Беріш болып 
орнықты. Олардың біразы билеуші тап 
болғандықтан украин, казак, албан және 
басқа да еуропалық ұлттар құрамына сіңді. 
Олардан аман қалып сақталғаны қазақтың 
қазіргі Беріш тайпасы екені түсінікті» деген 
сияқты кейбір деректер зиялы қауым мен 
ғалымдардың назарына ұсынылуда және 
түрлі дәрежеде талқылануда. Сондай-
ақ қазақ болмысының келесі бір басты 
ерекшелігі – оның жаппай тарихшылдығы. 
«Қара халықтың тарихтан хабардарлығы 
мейлінше жоғары болған. Керек десеңіз, 
білім институттарының дамыған жүйесі бар 
бүгінгі күннің �зін бұрынғы қазақтардың 
санасындағы жаппай тарихшылдықпен 
салыстыруға болмайды» деп жазды Елбасы 
1999 жылы.

Президентіміздің 2004 жылы 13 
қаңтардағы Жарлығымен қабылданған 
«2004-2006 жылдарға арналған «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасы белгілі 
дәрежеде �з жемісін берді. Ол бойынша 
35 тарихи-мәдени маңызы бар сәулет 
ескерт кіштері қалпына келтіріліп, 30 
археологиялық және 17 қолданбалы 
ғылыми-зерттеу жобалары іске асты. Батыс 
Еуропа, АҚШ, Жапония, Түркия, Египет, 
Қытай, Ресей және Армения елдерінен 
Қазақстанға қатысты 5000-ға жуық құнды 
мәліметтер әкелінді. Археологтар 32 ескі 
қалалар мен елді мекендердің орнын 
зерттеді. Елде маңызы бар тарихи және 
мәдени ескерткіштердің тізімі жасалып, 
оған 218 нысан енгізілді.

Ұлы далада к�птеген жүзжылдықтар 
ағымында мемлекеттік құрылымдар 
үлгілері дәйекті түрде ауысып, қуатты 
хан дықтар қалыптасып,  шекарала-
ры нығая түсті. Елбасы Ұлы даланың 
негізгі ерекшеліктері туралы �зінің ой-

ларын ортаға салып және осы �ркениет 
 Батыс пен Шығысқа, оңтүстіктен солтүс-
тікке таралғанын, бабаларымыздың 
�мір сүру стилі мен қыметтері заманауи 
тех нологиялық жаңалықтармен са бақ-
тасып жатқандығын нақты да бұл тарт пас 
деректер арқылы жеткізді. Ұлы дала-
ны ежелгі �ркениет �рісінің тал бесігі 
ретінде қарастырды. Ал бірақ, біз соны 
мынау жаһандану жағдайында болаша-
ғымызға қызмет к�рсете алатындай 
дәрежеде бағалай және дәлелдей алдық 
па? Мақала, міне, осындай сұрақ пен проб-
леманы шешудің алгоритімін ұсынады. 
Оны Елбасымыз мысалға немістер дің, 
ита лиялықтардың немесе үнді халық-

Жер бетінде к�неден келе жатқан әрбір 
�ркениеттің �зіндік ерекшелігі бар. Ал Ұлы 
дала �ркениетке қандай жаңалықтар әкелді, 
оның адамзат тарихындағы орны қандай? 
Бұл – тарихқа деген жаңа тұжырымдамалық 
к�зқарас. Елбасы жалпы адамзаттың тари-
хын негізге ала отырып, �з тарихымызға 
тәуелсіз к�зқараспен қарауды ұсынады. 
Ұлы дала �ркениеті к�шпенділердің мем-
ле кеттік дәстүрінен тікелей бастау алады. 
Мәселен, әлемдік тарихты түбегейлі �зге-
ріске ұшыратқан к�шпелі ұлыстар мен 
елдер орнатқан алып империялар соңына 
орасан зор мұра қалдырғаны белгілі. Осы-
нау дала мемлекеттері құрамында этни-
ка лық тұрғыдан түріктер, моңғолдар, 
тұңғыс, манжұр текті ру-тайпалар одағы 
болғанын және олар Еуразия кеңістігінде 
ұзақ уақыт бойы алма-кезек билік жүргізіп 
келгенін естен шығармауымыз керек. 
Қыс қаша айтқанда, Ұлы далада ғасырлар 
бедеріндегі дәстүр сабақтастығын негіз ет-
кен �релі �ркениет, баянды �мір-тіршілік 
қайнап жатты. Қазіргі археологиялық-
этнологиялық зерттеулер соның заттай 
және рухани айғағын жариялап келеді. 
Алайда осынау Ұлы дала мәдениетін б�ліп-
жарып, тек аймақтық ерекшеліктерін бас-
ты белгі етіп зерттейтін болсақ, онда зерт-
теудің мәні шашыраңқы сипат алып, кілті 
оңай лықпен табылмайтынын ескеруіміз 
керек. 

Қазақ даласынан жер бетіндегі ең 
ұлы инновациялар бастау алды, олар 
�ркениетті басқа сатыға ауыстырып берді. 
Жылқының қолға үйретілуінің �зі әлемдік 
дамуға орасан зор әсер етті және дамудың 
шешуші қозғаушы күшінің біріне айнал-

ізді к�рсетеді. Ауыздық – жылқыны қолға 
үйретудің ең бірінші белгісі. Ауыздықсыз 
атты басқару мүмкін емес. Себебі ол – ірі 
және күшті жануар. 

Ал Ботай – �з заманында би болған, 
қажы лық парызын атқарған, сол �ңірдің 
зиялы азаматы. Оның әкесі Досан батыр - 
Абылай ханның замандасы, сенімді серігі 
болған. Ботайдың ұлы Кенжебек  Кенесары 
к�терілісінде ерлік к�рсеткен батыр. 
7лемге танылған Ботай – шындығында 
да, құрметке лайықты адам. Белгілі 
 археолог В.Ф.Зайберт 1980 жылы Ботай 
қо нысын ашып, алғашқы жеті күндегі 
аршу жұмыстары кезінде 40 мыңнан ас там 
заттай деректер тапқанын, оның нағыз 
сенсациялық археологиялық нысан екен-
дігін 2009 жылы шыққан «Ботайская куль-
тура» атты зерттеуінде және 2011 жылы жа-
рық к�рген «Ботай. Дала �ркение ті нің бас-
тауында» атты кітабында нақты суреттейді.

Сонымен қатар д�ңгелектің пай-
да болуы осы уақытқа сәйкес 
келіп отыр. Соның нәтижесінде 

біздің бабаларымыз �з дәуірінде ауыз 
толтырып айтарлықтай үстемдікке ие 
болып, �ркениет тұрғысынан алғанда 
жаһандық ауқымда шаруашылық пен 
әскери саладағы теңдессіз револю ция-
ға жол ашты. Жылқыны қолға үйрету 
арқылы атқа міну мәдениетінің негізі 
қаланды. Шығыс Қазақстандағы  Берел 
тарихи орнынан табылған аттардың 
ДНК-сы тексерілді. Ол бүгінгі таңдағы 
7 генетикалық топты құрайды. Олар тегі 
жағынан қазіргі еуропалық, тувалық, 
кореялық, ал шешесі жағынан қытайлық, 
тувалық, анатолийлық жылқыларға 

сауытты да алғаш рет біздің бабалары-
мыз жасаған. Еуразия к�шпенділерінің 
айрықша маңызды әскери жаңалығына 
баланған мұздай темір құрсанған атты 
әскер осылайша пайда болды. Отты қару 
пайда болып, жаппай қолданысқа ен-
генге дейін атты әскердің дамуы біздің 
дәуірімізге дейінгі І мыңжылдық пен 
біздің дәуіріміздің І ғасыры арасында 
к�шпенділердің ұзақ уақыт бойы бұрын-
соңды болмаған жауынгерлік үстемдік 
орнатуын қамтамасыз еткен жасақтың 
ерекше түрі – айбарлы атты әскердің 
қалыптасуына ықпал етті. 

ұлтының арғы сақ, үйсін мәдениеттерінің 
шынайы мұрагері әрі олардың этникалық 
жалғасы екендігін растай түседі. Ал Алтай 
мен Атыраудың арасын жалғайтын кең 
жазира даламызда мұндай жәдігерлердің 
бірнешеуі табылғаны – хатқа түсіп, тасқа 
басылған тарихи шындық. Орталық, 
Шығыс Қазақстан, скиф, сақ тайпалары 
жүрген жерлердің барлығынан Алтын 
адам табылуы мүмкін. Орал облысында 
он сегіз үлкен т�бе қазіргі таңда қорық 
ретінде қорғалуда. Үлкен т�беге к�мілген 
патшалар зираттарының бәрінде де 
 Алтын адам болуы әбден мүмкін. Терістік 
Қазақстан, Орал тауына келгенде ұшатын 
адамдардың символын жасаған бейне-
лер бар. Қазақстандықтардың к�пшілігі 
соңғы үш жылда Шығыс Қазақстан об-
лысында жасалған бірегей ашылуларды 
біледі. Олар Зайсан ауданындағы Шілікті 
жазығынан археолог 7.Т�леубаев тапқан 
«Алтын адам», археолог З.Самашев 
тапқан Қатонқарағай ауданының Берел 
қорғандарынан к�пшілік «Дала амазон-
касы» деп атап кеткен жәдігерлік. Ол 
– б.э.д. III ғасырда жерленген ақсүйек 
ұрпағы жауынгер жас қыздың алтын-
мен апталған мәйіті. Мұның бәрі Ел-
басы �з мақаласында айтқандай, дала 
�ркениетінің жоғары деңгейде дамығаны 
туралы қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді. Тарбағатай ауданының Елеке 
сазы ескі қорымында киімі алтынмен 
қапталған олжа, 17-18 жас аралығындағы 
ақсүйек жас жігіттің жақсы сақталған 
сүйектері шамамен б.э.д. VIII-VII ғ. ғ. жер-
ленген деген болжам бар. Ол бұқаралық 
ақпарат құралдарында жаңа «Алтын 
адам» деп те аталып жүр. «Алтай – түркі 
әлемінің алтын бесігі» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция-
да олар к�пшілікке к�рсетіле бастады. 
Яғни тарихи-архелогиялық ашылулар �з 
дәрежесінде насихатталуға тиіс. 

Ал енді, Президент Н.7.Назарбаев 
Алматы апортының арғы атасы –  Сиверс 
алмасының отаны Алатау баурайы екенін 
ерекше атап �теді. Осы бір танымал жемістің 
терең тарихына үңіліп зерттеу – біз үшін 
тың міндеттердің бірі. Алманың Қазақстан 
аумағындағы Іле Алатауы баурайынан 
Ұлы Жібек жолының к�не бағыты арқылы 
алғашқыда  Жерорта теңізіне, кейіннен 
бүкіл әлемге таралғанын жан-жақты зерт-
теп, нақты дәлелдермен к�пшілік сана-
сына сіңіруге атсалысуымыз керек. Айта 
кетер жайт, ХХ ғасырдың басында, 1913 
жылы Париж қаласында �ткен  Романов-
тар әулетінің Ресей тағына отыруының 
300  жылдығына арналған Дүниежүзілік 
к�рмеге Алматы апорты қойылып, әлем 
жұртшылығын таңғалдырған бола-
тын.  Ресейлік ботаник, селекция ма-
маны, генетик ғалым, КСРО  Ғылым 
академияның академигі, мемлекет және 
қоғам қайраткері Николай Вавилов 
1929 жылы Malus sieversii-дің қазіргі 
алма – Malus domestica-ның арғы ата-
сы екенін алғаш рет анықтады. «Жа-
байы алма жоталардың бәріне созыла 
тарағаны қаланың айналасынан анық 
байқалады. Осы бір к�ркем мекеннің ауыл 
шаруашылығына бейімделген алманың 
отаны екенін �з к�зіңізбен к�ре аласыз» 
деп жазды И.И.Вавилов Қазақстанның 
сол кездегі астанасы Алматыға келген са-
парында. И.И.Вавилов бұл с�зін түрлердің 
шығу тегі генетикалық әр алуан түрлер 
кездесетін мекенге тиесілі болатынын 
негізге алып айтқан еді. «Күндердің 
күнінде адамдар Malus sieversii орманда-
рынан алманың дәнін, ағашын не бұтағын 
алып, басқа жерде �сіре бастады. Кей 
жағдайда алма ағаштары басқа �ңірдегі 
ағаштармен будандасуы мүмкін. Eзгеру 
процесі жалғаса береді» дейді АҚШ ауыл 
шаруашылығы департаментінде �сімдіктер 
физиологиясын зерттеуші Гэйл Волк. 

Алманың шығу тегі Алматыдан  бастау 
алады деген пайымды генетиктер әлдеқашан 
дәлелдеді. Жібек жолындағы сауда-саттық 
алманың алысқа тарауына әсер еткені ай-
тылады. Кейінірек жеміс еуропалықтармен 
бірге Солтүстік Америкаға жетті. 

Қазақ халқы, Алматы тұрғындары 
алманы мақтан тұтады. Мұндай 
мақтанышты қаланың кез кел-

ген жерінен кездестіруге болады. Алма 
суреті мен Алматының «мың бояулы қала» 
деген сипаттамасы жазылған билбордтар 
жол бойында жиі кездеседі. Қазақстанның 
7білхан Қастеев атындағы мемлекеттік 
�нер музейінде бояулы суреттер мен 
металл ескерткіштерде алма бейнелен-
ген. Қаладағы туристік мекеннің бірі –
К�кт�беде алманың граниттен жасалған 
субұрқағы орналасқан. Қала к�шелерінде 
алманың суреті мен «I love Almaty» де-
ген жазулар жиі кедеседі. Бұл да – біздің 
ұлттық брендімізге лайық дүние.

Сонымен қатар Елбасы қызғалдақ 
гүлінің отаны – Қазақ елі екенін, осы 
әдемі �сімдіктің Шу, Іле тауларының 
етегінен әлі күнге дейін бастапқы күйінде 
сақталғандығын және бүкіл әлемге 
таралғанын нақты атап �теді.  Бірақ 
қызғалдақ гүлінің тарихына үңілсек, ол 10 
миллионнан астам жыл  бұрын Тянь-Шань 
тауларының етегі мен ш�лейт даланың 
түйісер тұсында пайда болып, �зінің 
әдемілігімен к�птеген халықтың жүрегін 
жаулап алып, біртіндеп  дүниежүзіне  
тараған. Халықтың басым к�пшілігі 
қызғалдақ гүлінің шығу тегін Голландия 
елімен байланыстырады. Алайда, «жабайы» 
қызғалдақтар отаны – Қазақстанның 
оңтүстік аймағы. Онда әлі  күнге дейін осы 
керемет гүлдің әдемі түстерінің аз таралған 
сорттары �седі.

Біз осындай сенсациялық жаңалық-
тар ды кеңінен насихаттау арқылы әлемдік 
тарих сахнасындағы �зімізге тиесілі 
орынға ие боламыз. Оны мына ғалам-
дану жағдайындағы Уақыт пен Кеңістік 
жүйесіндегі Ұлы даланың  Атқа міну 
мәдениеті мен Алтын адамы, апорт алма-
сы мен қызғалдағы ғана дәлелдеп отыр. Ал 
қозғалмаған тарих қаншама?!

Такир БАЛЫҚБАЕВ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің 
ректоры, профессор

тарының жылнамаларындағы баяндалған 
же тістіктерін келтіре отырып, олардан 
асып түспесе, бір де бір кем түспейтін 
бі регей тарихи деректерді күн тәртібіне 
қояды. 

Сонымен қатар жағдайдың бұлай 
болуының себептеріне де к�ңіл б�ліп, 
оның сан алуан екенін айтады. Кеңестік 
дәуірдегі идеологияға негізделген мем-
лекет оны тас-түйін тұжырым ретінде 
санаға енгізгені белгілі. Осы ретте Елбасы 
�зінің мақаласында: «Еуроцентристік 
к�зқарас сақтар мен ғұндар және басқа 
да бүгінгі түркі халықтарының арғы баба-
лары саналатын этностық топтар біздің 
ұлтымыздың тарихи этногенезінің ажы-
рамас б�лшегі болғаны туралы бұлтартпас 
фактілерді к�руге мүмкіндік берген жоқ» 
дейді. Иә, бұл шындығында да, ғылымда 
үстемдігін жүргізіп, �ткеннің тарихына 
қалауларына қарай т�бебилік жасауға 
әбден машықтанып алған еуроцентристік 
бағыттағы ғалымдар соңғы ғасырларда 
�згелермен санасуды бір жола қойып, 
әр халықтың т�л тарихын тек бірыңғай 
еуропалық таным-түсінікте ғана жазуға 
және де жаздыруға біржола қол жеткізген 
еді. Осыған сәйкес олар �здерінің жеке 
тұжырымдарын «талдап, талқылауға жат-
пайтын ғылымның жетістігі» ретінде 
ғылыми айналымға енгізді. Осы арқылы 
�з танымдарын �згеге теліп, адамзат бала-
сының кейінгі ұрпақтарының �мір сүру 
салтының еуропалық таным-түсінікке 
үйлесіп, сай келетіндерін – «�ркениет-
тілер», «мәдениеттілер»; ал оған сай келмей-
тіндерін – «жабайылар», «тағылар» деп 
тануды заңдылыққа айналдырғаны ақиқат. 
Соның нәтижесінде еуропалық емес 
халықтардың дүниені еуропалықтардың 
таным-түсінігімен зерделеп, болмысқа 
солардың к�зімен қарауы біліктілік пен 
білімділіктің, даналықтың белгісі болып 
саналды. К�шпелі мемлекет тердің тарихын 
зерттеушілеріміз шетелдік жиһанкездердің 
қалдырған деректеріне сүйеніп, сол арқылы 
тарихымызды дәйектеп келді. Eкінішке 
қарай бұл үрдіс қазақ зиялыларының ба-
сым к�пшілігіне тән. Осының салдарынан 
к�птеген халықтар, оның ішінде қазақтар 
да бар, уақыт �те келе ғылыми танымды 
былай қойып, тіпті, �здерінің қалыптасқан 
қа рапайым �мірлік т�л танымын да еуро-
па лық таныммен алмастыруға мәжбүр 
болды. 

«Біз басқа халықтардың р�лін т�мен-
детіп, �зіміздің ұлылығымызды к�рсетейін 
деп отырғанымыз жоқ. Ең бастысы, біз 
нақты ғылыми деректерге сүйене оты-
рып, жаһандық тарихтағы �з р�лімізді 
байыппен әрі дұрыс пайымдауға тиіспіз» 
дей келе,  Елбасы негізінен, біздің әлемдік 
�ркениетке қосқан үлесімізді, жаһандық 
даму үрдісіне тигізген айтарлықтай 
септігімізді қайтадан зерделеп, әлемге 
жаңаша, заманауи түрде дәріптеуге үндейді.

Қазақ ұлтының тарихи тамыры терең, 
мәдениеті бай екенін ежелгі дерекк�здер 
мен бүгінгі археологиялық зерттеулер жан-
жақты дәлелдеуде. Қазақтардың қоғамдық 
құрылысы мен �мір-салты да дербес 
болған. К�шпелі дала мәдениетінің басты 
ерекшелігі – оның табиғатпен үйлесімде 
�мір сүруі. Ата-бабаларымыз географиялық 
және климаттық ерекшеліктерге бейімделе 
отырып,  тұрмыс-тіршіліг ін  жасап, 
шаруашылығын жүргізген. Осылайша 
әлемдік тарих пен адамзат �ркениетінде 
�шпес із қалдырған.

ды. Ат үстіндегі адам – табаны жерден 
к�терілген адам, жан-жағына жоғарыдан 
қарай алатын адам. Ат үстіндегі адам –  
уақытты жылдамдатып, �з ықпалын жасай 
алатын адам. Адамның атқа қонуымен 
қағидатты түрде жаңа дәуір – аттылы 
к�лік коммуникациясының дәуірі басталды. 
Жаһандық �ркениеттің атымен тарихтың 
жаңа беті ашылды. Бұл – адамзат тарихы-
на біздің бабаларымыз қосқан ең басты 
үлестің бірегейі. 

«Тарихтың барлық белесінде жылқы 
адамға к�мектесумен келеді. Онымен жер 
де жыртылады, аң да ауланады, жүк те 
тасымалданады, адам соны мініп жүріп 
соғысады, адамға қорек болатын да – сол, 
адамды құтқарып қалатын да – сол. Оның 
үстіне жылқы кеңістікті тұтастырып тұрады 
– жылқы болмаса ежелгі империялардың 
құрылуы мүмкін емес еді» деп жазды бел-
гілі ғалым В. Курская «История лошади в 
истории человечества» атты зерттеуінде. 
Ол «бие» (iumenta) с�зі латынның «iuvat», 
яғни «к�мектесу» с�зінен шыққанын ай-
тады.

Президенттің мақаласында Алтай 
�ркениетіне к�ңіл б�ліп, ол ту-
ралы ой толғауы жай нәрсе емес. 

Бүгіндері Қазақ стан, Моңғолия, Ресей 
сияқты үш мемлекеттің шекарасы түйіскен 
алып Алтай – адамзат �ркениетінің жауһар 
ошақта рының бірегейі, геосаяси маңызды 
алаң. «Үзеңгі мен ертұрман, шалбар мен 
сауыт-сайман, қылыш пен саржа үлгілері 
расымен к�шпенділер мекені болып келген 
Ұлы дала адамзатқа сыйлаған �ркениеттің 
баға жетпес байлығы. Осы орайда жалпы 
түркі жұрты, моңғол елінің музейлеріндегі 
үзеңгілердің коллекциясынан тақырыптық 
арнайы к�рме �ткізіп, ғылыми каталог 
шығарсақ, мәдениетіміздің бірегейлігі 
мен сан алуан қыры �зінен �зі жарқырап 
к�рінер еді деген де ой келеді. Жартастарда 
сызылған үзеңгі түрлері де қызық. Жіптен, 
қайыстан, ағаштан, темірден жасалған 
үзеңгі үлгілері де керемет емес пе?! Мақалада 
материал дық мәдениетке ден қойылып, 
әсіресе архео логиялық мұраларға терең 
мән берілуі маңызды мәнге ие. Бұл орайда, 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.7.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» деген мақаласы ғылыми қауымға, 
әсіресе тарихшыларға терең ой салады» 
дейді Моңғолия ұлттық музейінің дирек-
торы Дагваадоржийн Сүхбаатар. 

Шындығында т�рт түліктің т�ресі са-
налатын жылқының ғана емес, оны қолға 
үйретудің отаны – Ұлы Дала елі. Ұлы Дала 
– бұл үлкен аймақ, Еуразияның орталық 
б�лігі, бүгінгі таңдағы  Румыния, Венгрия 
және Украина, Ресейдің оңтүстігі арқылы, 
Қазақстанның солтүстіг і ,  Оңтүстік 
Сібір, Алтай, Тува, Моңғолия және За-
байкалье аймағы. Бұл ұшы-қиыры жоқ 
кең дала – шалғынға бай, жылқы �сіру 
үшін ең қолайлы аймақ. Осы аймақта 
мыңжылдықтар бойы жүздеген тайпалар 
мен ұлыстар �здерінің малдарымен к�шіп-
қонып �мір кешті. 

Солтүстік Қазақстандағы б.э.д. 3500 
жылғы энеолит дәуіріне тиесілі «Ботай» 
мен «Қожай» қонысында жүргізілген 
археологиялық қазба жұмыстары жылқы-
ның тұңғыш рет қазіргі біздің жерімізде 
қолға үйретілгенін остеологиялық (анато-
мияның сүйек құрылысын зерттейтін са-
ласы) зерттеулер арқылы нақты дәлелдеп 
берді. Онда табылған т�рт жылқының азу 
тістеріндегі белгілер ауыздықтан қалған 

жақын екенін дәлелдейді. Қазақ және 
қырғыз жылқылары тегі жағынан алғанда 
моңғол жылқыларымен тектес келеді. Бұл 
жылқылар –дала к�шпенділердің ыстық 
пен суыққа үйренген к�нбіс, тым қатал 
ауа райы жағдайларына қарай икемделген, 
тебіндеп қоректенуге үйренген аса бапшыл 
емес жануарлар.

Бес қаруын асынған салт атты сарбаз ай-
барлы к�шпенділер империяларының та-
рих сахнасына шыққан дәуірдің символына 
айналды. Ту ұстаған салт атты жауынгердің 
бейнесі – батырлар заманының ең та-
нымал эмблемасы, сонымен қатар атты 
әскердің пайда болуына байланысты 
қалыптасқан к�шпенділер әлемі «мәдени 
кодының» айрықша элементі. Сол арқылы 
Ұлы дала үстемдігі орнады, �з мәдениеті 
арқылы ұлан-ғайыр территорияға иелік 
етті. «Авток�лік қозғалтқыштарының 
қуаты әлі күнге дейін аттың күшімен 
�лшенеді. Бұл дәстүр – жер жүзінде салт 
аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге де-
ген құрметтің белгісі. Біз әлемнің барлық 
түкпіріне ежелгі қазақ жерінен тараған 
осынау ұлы технологиялық революцияның 
жемісін адамзат баласы ХІХ ғасырға дейін 
пайдаланып келгенін ұмытпауға тиіспіз» 
деп қадап айтты Елбасы �з мақаласында. 

Ұлы дала ұрпақтары бүгінгі таңда ата-
бабаларының жолымен ат ойындарын 
әлі жалғастырып келеді. Олар бәйге, тай, 
байтал, құнан, д�нен, бесті – ат жарыста-
рымен қатар жорға жарыстарын, сондай-
ақ к�кпар ойындарын жаңғыртуда. Ал 
енді бүгінгі таңдағы киім үлгісінің базалық 
компоненттері Дала �ркениетінің ерте 
кезеңінен тамыр алатынын мақтан 
тұтуымыз керек. Атқа міну мәдениеті салт 
атты жауынгердің ықшам киім үлгісін 
дүниеге әкелгені – заңдылық.

 Ат үстінде жүргенде ыңғайлы болуы 
үшін бабаларымыз алғаш рет киімді үстіңгі 
және астыңғы деп екіге б�лді. Осылайша 
кәдімгі шалбардың алғашқы нұсқасы 
пайда болды. Бұл салт атты адамдардың 
ат құлағында ойнауына, ұрыс кезінде 
еркін қимылдауына мүмкіндік берді. Дала 
тұрғындары теріден, киізден, кендір мен 
жүннен, кенептен шалбар тіктіріп киді. 
Содан бері мыңдаған жыл �тсе де, киімнің 
осы түрі �згере қоймады. Қазба жұмыстары 
кезінде табылған к�не шалбарлардың 
қазіргі шалбардан еш айырмасы жоқ. Со-
нымен қатар бүгінгі етіктердің барлық түрі 
к�шпенділер атқа мінгенде киген жұмсақ 
�кшелі саптама етіктің «мұрагерлері» екені 
белгілі. Ат үстінде жүрген к�шпенділер 
тақымына басқан сәйгүлігіне неғұрлым 
еркін мініп жүруі үшін биік ер-тұрман 
мен үзеңгіні ойлап тапты. Бұл жаңалық 
салт атты адамның ат үстінде қаққан 
қазықтай мығым отыруына, сонымен бірге 
шауып бара жатып, қолындағы қаруын 
еш қиындықсыз және неғұрлым тиімді 
қолдануына мүмкіндік берді. Бабалары-
мыз шапқан аттың үстінен садақ тарту-
ды барынша жетілдірді. Соған байла-
нысты қарудың құрылымы да �згеріп, 
күрделі, ыңғайлы әрі қуатты бола түсті. 
Масағына қауырсын тағылып, металмен 
ұшталған жебе берен сауытты тесіп �тетін 
к�бебұзарға айналды. Қазақстан аумағында 
�мір сүрген түркі тайпалары ойлап тапқан 
тағы бір технологиялық жаңалық – қылыш. 
Оның оқтай түзу немесе иілген жүзі – ерек-
ше белгісі. Бұл қару ең маңызды әрі кең 
таралған соғыс құралына айналды. Сарбаз 
бен оның мінген атын қорғауға арналған 

Елбасы Н.7.Назарбаевтың мақала-
сында ерекше аталып �ткен мәселе – Ұлы 
даладағы ежелгі металлургия. Мақалада 
айтылғандай, Қазақстанның орталық, 
солтүстік аймақтарымен қатар оның 
шығысындағы Алтай �ңірі әлемдегі ең 
алғашқы темір және түсті металдар, к�мір 
�ндірудің орталығы болғандығын ерте 
және ортағасырлық қытай, ХVІІІ-ХІХ 
ғасырлардың басындағы батыс және Ресей 
деректері молынан дәлелдейді. Мысалы, 
ХVІІІ ғасырдың 20-жылдарынан бастап 
Алтай тауларынан, соның ішінде қазіргі 
Барнауыл маңайынан, одан әрі Риддер, 
Зырьянов, Нарын, Күршім �зендері бой-
ларынан түсті металдар �ндіріс орында-
рын ашу кезінде орыс �неркәсіпшілері 
сол жерлерден �ндіріс құралдары, ме-
талл қорытатын пештер мен шахтала-
ры, т.б. жәдігерлер жақсы сақталған 
к�не кен �ндіру орындарына тап болған. 
Осы к�не кен орындары туралы ХІХ 
ғасыр басындағы Батыс Сібір �лкесін 
зерттеушілер Г.Спасский, Г.Шангин, 
Сборовский, Коцовский кеңінен жазған. 
Бұдан кенді Алтайдың жер асты байлығын 
алғаш игерушілер біздің ата-бабаларымыз 
болғандығы толығымен айқындалады. 
Бұл �ңірде темір, алтын, күміс сияқты 
бағалы металдар �ндіру ортағасырлық 
түркілер және моңғолдар билігі кезінде 
одан әрі жалғасқан. Түрік мемлекеттері мен 
Моңғолия империясының барлық металл 
бұйымдары мен қарулары Алтай темірінен 
жасалды. Қытаймен, басқа да елдермен 
арадағы саудада бұл �німдер басымдыққа 
айналды. «Алтай» деген с�здің ұғымының 
�зі түркіше «алтын» деген мағынаны береді. 
Осы аймақты к�не заманнан мекендеуші 
түркі, моңғол халықтары тілдеріндегі 
«темірші» деген с�здің адам есімдеріне 
берілуі жергілікті металл �ндірушілердің 
зор беделге ие болғандығын айғақтайды. 
Шыңғыс ханның шын есімі де «Темуджин» 
– темірші деген с�зден алынған. Міне, 
сондықтан да Қазақ Алтайының метал-
лургияны адамзаттың дамуының бастапқы 
кезінен-ақ кәсіптік тұрғыда игеріп, оны 
�ркендетудің отаны болғандығын нақты 
деректер арқылы әлемдік деңгейде наси-
хаттау Қазақстан тарихшыларының боры-
шына айналып отыр. 

Түсті металды, оның ішінде алтынды 
�ндіріп қана қоймай, оны тұрмыстың түрлі 
саласында кеңінен қолданып, күнделікті 
�мірмен біте қайнастыра білген халықпыз. 
Ұлы даланың рухани мұрагері ретіндегі 
қазіргі қазақтың жазирасы к�птеген 
құпиялы жәдігерлерге толы. Атап айтсақ, 
отандық археология жарты ғасырға жуық 
уақыт (1969-2017 ж.ж.) аралығында дала-
мыздан бірнеше «Алтын адам» тапты. 

Бұлардың алғашқысы Есік қорғанынан 
табылған құнды жәдігер – алтын сауыт-
ты сақ к�семі болса, одан кейін  Атырау 
облысы, Жылыой ауданы Аралт�бе 
қорғанынан шыққан алтын адам, сондай-
ақ Шілікті және Талды-2 қорымдарынан 
табылған алтын тонды билеушілер мен 
«Тақсай», «Үржар» алтын ханшайымда-
ры, осылардың соңғысы – �ткен жылы 
анықталған Шығыс Қазақстандағы Елеке 
сазында сақталған алтын адам.

 Бірінші Алтын адам 1932 жылы 
Електің бойынан табылған. Сондай-
а қ  1 9 6 9  ж ы л ы  Е с і к  қ о р ғ а н ы н а н 
табылған «Алтын адам» «Қазақстандық 
 Тутанхамонды» айтсақ та жеткілікті. 
Есіктегі алтын  сауытты сақ к�семі қазақ 

(Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласын оқығандағы ой)
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– Туған күніңіз құтты болсын! Алла 
ғұмыр берсін! Сейілхан аға екеуіңіз 
�нерде қатар жүрдіңіздер, қанша еңбек 
с ің ірд ің іздер.  3ңг імемізд і  жастық 
шағыңыздан бастасақ, ағаймен қалай 
таныстыңыз?

– Біз Нұрпейісовтер репрессияға 
ілінген отбасының тұқымымыз. Менің 
үлкен атам, әкемнің әкесі  Нұрпейіс 
Ақмола �ңірінде үлкен білімді, діни сауат-
ты адам болған.  Қажылықтан қайтып 
келе жатып ауырып қайтыс болған екен. 
Міне, осы кісінің ұрпағымыз. 7кемнің  
үлкен ағасы «ұлтшыл» деген айыппен 
атылып  кетті. Содан бізге ескертіп, 
«келесі  кезек сендердікі, қашатын 
жерлерің болса қашыңдар» дегенде 
әке-шешемнің тұңғышы үйленген шақ, 
тамақ жоқ ашаршылық кез еді. Содан 
олар Балқаш �тіп, Талдықорғанға келіп 
тоқтапты. Ол заманда малдың бәрін 
тартып алды ғой. Қазақтарда малдан 
басқасы жоқ, егін екпейді. Ақмоланың 
түбінде Тайт�бе деген ауыл бар, сол – 
біздің Қуандық руының туған топырағы. 
Біздің түп тамырымыз сол жақтан. 

Отыз жетінші жылы екі ағам, екі әпкем 
барлығымыз Жетісу �ңіріндегі Қоғалыға 
барып қоныстандық. Мен отбасында ең 
кенжесімін. 1945 жылы Талдықорғаннан 
Алматыға келдім. Осында аға-әпкелерім 
бар. Үлкен әпкем ЖенПИ-де оқитын. 
Сол кісі алып келді. Ал Сейілхан Гурьев-
тен келді. Ол Ордада туған. Сол Гурьевке 
Лұқпан Мұхитов, Құрманғазы оркестрінің 
біраз адамдары іссапарға келген екен. 
Сол кезде Сейілханның әкесі  жаңағы 
кісілерді үйіне қонақ қылады. Жиналып 
отырғанда Сейілханға әкесі домбыра 
тартқызған екен, ол кезде Сейілхан мек-
теп қабырғасында. Ұнаған болу керек, 
Лұқпан Мұхитов музыкалық училище, 
консерватория барын айтып, соған оқуға 
баруға кеңес айтқан.  Содан 1946 жылы 
ол келді. Мен қыркүйек айының басында 
келгенде, Жұбанов еңбек демалысында 
екен. 7пкем директорды үйіне іздеп ба-
рып, «Сіңілім бар, училищеге түсу керек, 
домбыраны жақсы тартады» деп, мені алға 
тартты. Директор Ахмет Жұбанов Лұқпан 
Мұхитовқа «Мына қызды к�ріңдер, егер 
қолынан келсе қабылдаңдар» депті. Міне, 
содан домбыраға түстім. Сабақтың бәрін 
орысша оқыдық. Орыстың, украинның, 
белорусьтың шығармаларын оқыдық. 
Қазақтың шығармаларын оқыған жоқпыз. 
Тіптен, ондай сабақ болған жоқ. Тек 
«Қазақ музыкасының тарихы» дегенді 
Ахаң жүргізеді екен. Қалған сабақтардың 
барлығы орысша, бір жылдың ішінде 
орысшаны да үйреніп алдым. Мен мықты 
домбырашы Ғылман 7лжановтың кла-
сына түстім. Бір жыл сол кісіде, со-
дан соң Рүстембек Омаровта оқыдым. 
Петербургтегі «Маринский» театрының 
бас концертмейстері Лесман деген кісі 
консерваторияда сабақ берген. Сол кісіні 
Жұбанов скрипка  класына мұғалім қылды. 
Мен түскен жылы қобызшы  Жаппас 
Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаевтар болды. 
Олардың барлығы ең бірінші домбырадан 
бастады.

Бір күні Лесман Жұбановтың алды-
на барып, «Мына қыздың домбырасы 
�зінен үлкен, бойына да келмейді, одан 
да қобызға ауыстырыңыз» деп сұрапты. 
Содан Ахаң мені шақырып жағдайды 
түсіндіріп, «Қобызға ауысқың келе ме?» 
деді? Мен қуана-қуана келістім. Бірақ 
қобыз аспабын табу қиынға соқты. 
Дәулеттің үйінде бір қобыз бар екен, 
бірақ оныкі екі ішекті болды, ал бізге 
керегі үш ішекті еді. Дәулет сол үйіндегі 
қобызына үшінші ішек тағып, қолыма 
ұстатты.

– Содан Сіз домбырадан қобызға ауы-
сып, т�рт жыл оқыдыңыз ба?

– Қобызға ауысқаным үшін тағы 
бір жыл қосылды. 1952 жылы дип лом 
алдым, Сейілхан бір жыл бұрын алған. 
Сейілханды оқуды бітіре сала, Қостанайға 
филармонияға жіберді. Мен осында 
49-52 жылға дейін радиода, ансамбльде 
жұмыс істедім. Ол кезде жазып алу деген 
жоқ. Eзіміз тікелей эфирге шығамыз. 
1952 жылы Құрманғазы оркестріне 
қобызшы қылып жіберді. 1956 жылға 
дейін сонда жұмыс жасадым. 1953 жылы 
біз Бухарестке байқауға барып, Сыдық 
Мұхамеджановтың «Шаттық  Отанын» 
және «Сарыарқаны» орындадық. І орын 
алдық. Жүз шақты оркестр келді. 

– Сонымен, барып, алтын медаль алып 
қайттыңыздар...

– Иә, алтын медаль алдық. Қыздың 
жігітпен дос болуын білмеймін. Сейілхан 
екеуміз киноға барамыз, жаңбыр жау-
са болды, қолымызға қолшатыр алып 
серуендеуге шығамыз. Содан ол 1950 
жылы бітірді де, маған: «Мен Қостанайға 
кетіп бара жатырмын, мені күтесің 
бе?» деді. Мен «Қостанайда қыздар 
қырылып қалып па, жоқ әлде осы Алма-
тыда жігіттер қырылып қалып па?» деп 
күліп қоямын. Содан маған «күт» деп, 
екеуміз екі жыл хат жазысып тұрдық. 
Хатта махаббат  туралы әңгіме жоқ, 
ол �зінің жаңалықтарын жазады, мен 
�зімдікін. Содан бір күні мен «Буха-
рестке кетіп бара жатырмын» деп хат 
жаздым. Келгенде мені Алматының 
вокзалынан күтіп алды. Қасында до-
стары бар. Барлығымен қол беріп аман-
дасып, енді Сейілханмен амандасып 
қолын ұстап қалып ем, ток ұрғандай 
болды. Сол жылы Талдықорғанға барып 
құда түсті. Үйленетін болып келістік. 
Қыз-жігіт болып қолымызды ұстасып 
жүрдік, 1954 жылы үйлендік. Еділ  балам 
1955 жылы  туды. С�йтіп жүргенде 
Нұртас Оңдасынов Гурьевті аралап, 
тәжірибелі музыкант іздепті. «Алматыда 

Сейілхан мен Раушан бар, біреуі – дом-
бырашы, біреуі – қобызшы» деп естіпті. 
Оңдасынов Жұбановқа хабарласып, 
«Сейілхан Құсайынов деген шәкіртің 
бар ма, олардың музыкалық коллекив 
жасауға шамалары келе ме?» деп сұрапты. 
Содан не керек, біз Мәдениет министрлігі 
арқылы шақырту алып 1956 жылы сонда 
кеттік. Күндіз-түні жұмыс жасадық. 
Ауыл-ауылдарға  барып үйренг іс і 
келетіндерге үйреттік. Маңғыстаудың 
біраз жігіттері,  Гурьевтегілер бар, 
бәріміз жиналып, 500 адамдай оркестр 
құрып, концерт бердік. Оңдасынов 1957 
жылы «үлкен оркестр құрып, дайындай 
аласыңдар ма?» деді. «Дайындай аламыз» 
дедік. 7уелі жүз адамды таңдап алдық, 
ылғи жастарды. Нота үйрету үшін жаны-
мыздан 6 айлық курс аштық. Жүз адамға 
нота үйреттік те, соның ішінен елуін 
іріктеп алып, классикалық шығармалар 
мен «Адай», «Мереке» күйлерін үйреттік. 
Мәскеуге осы елу адаммен барып бәрін 
таңғалдырдық. Сейілхан ағаң дири-
жер, ал мен концертмейстері болдым. 
Қобызымның дауысы ерекше бола-

тын, романенконың �зі жасаған, қазір 
Атыраудың облыстық мұражайында тұр.

– Сіз  Ахмет Жұбановты дирек-
тор кезінен к�рдіңіз, сіздерді Атырауға 
жіберді...

– Мен осы, шынымды айтсам, 
Атырауға барғым келмеп еді, �зіміз 
қашып-пысып жүргеннен кейін, ол 
жаққа барғанда сіңісеміз бе, сіңіспейміз 
б е  д е п ,  С е й і л х а н ғ а  А х а ң а  б а р ы п 
ақылдасайық дедім. Сол кезде біздің 
Құрманғазы оркестрі пәтер бере баста-
ды. Менің де кезегім келген еді. «Ой, 
Раушан, уайымдама барғаннан кейін 
үй де болады, күй де болады» деді Ахаң 
жарықтық. Айтқандай т�рт айдан кейін 
қаланың қақ ортасынан жап-жаңа үш 
б�лмелі үй берді.

– Сонда сіздер бара салып училище 
аштыңыздар ма?

– Жоқ, барғанда музыкалық мектепте 

Балғаеваның шәкірті болып бітірдім. 
А л   И о с и ф  Л е с м а н   М а р и н с к и й 

театрының бас концертмейстері 
болған, Қазақстанда скрипка 

класын ашқан сол кісі, қобыз 
класын ашқан да сол. Бас 
қобыз класын Эдельман 
деген кісі ашты. Енді дом-
быра класына жетекшілік 
еткен Лұқпан Мұхитов, 
Қали Жантілеуов, кейін 
Рүстембек Омаров келді, 

Ғ ы л м а н  7 л ж а н о в  д е г е н 
мықты домбырашылар болды. 

Негізі біздің ең құрметтейтін 
ұстазымыз – Ахмет Жұбанов. 

Кездес кен сайын ақылын айта-
тын. Құрманғазының тете інісін Дина 
оркестрін құруға Нұртас Оңдасыновтың 
шақыртуымен жіберген Ахаң болатын. 
Міне, сол Ахаңның тапсырмасымен 
Дина атындағы оркестрін 1957 жылы 
құрдық. Былайша оркестрлердің жо-
лын есептегенде бірінші «Құрманғазы», 
екінші «Дина», сонан соң барып «Оты-
рар сазы» оркестрі құрылды. Ал қазір 
«Құрманғазыны» айтады, «Отырарды» 
айтады, «Динаны» айтпайды. «Дина» 
оркестрі де қазір академиялық оркестр 
ғой. Құрған адамның еңбегі аталып, 
елену керек. Сейілхан ағаңның аты 
к�п жерде аталмай қалады. Мен соған 
қапаланамын... 

– Сіздің арғы тегіңізде �нерлі болған 
кімдер бар еді?

– Менің екі ағам кезінде сауаттанды-
ру жұмысын атқарған. 

– Ликбез шығар...
– Иә, арасында Сейілбек деген 

ағамды Ташкентке оқуға жіберіп алған. 
Сонан кейін мына Қарқаралының 
�нерпаздары театр құрып, «Шұғаның 
белгісі» қойы лымын қойғанда Сейілбек 
ағам  7бдірах манның р�лін ойнаған. 
7бішті соттап жіберіп, кейін босап келе 

жатқанда ауырып жатқан Шұға алдынан 
шыға алмай к�з жұмады. Содан 7біштің 
Шұғаға арнап айтқан мынадай �леңі 
бар: 

«Оқ тиген жапандағы жалғыз киік,
Жан қалқа, жараландым сені сүйіп. 
Жайраңдап қарсы алдымнан 

сен шыққанда,
Тарқаушы ед іштегі арман, 

қайғы, күйік.
Ойпырмай, ойпырмай, Шұға, жаным, 

Шұға, жаным,
Қайғы күйік...».
Осындай �лең шығарған екен. Сол 

р�лді театрды құрушы Смағұл Сәдуақасов 
менің Сейілбек Нұрпейісов деген ағама 
ойнатқан. Ол кезде кәсіби маман жоқ, 
бәрі әуесқой. Біздің үйде бір сурет болды. 
Ылғи классикалық костюммен түскен 
ер адамдар, екі-үшеуінің ғана беті сау, 
қалғандарының беттерін адам танымастай 

бердік. Қыстыгүні каникулға барғанда, 
«қайтпаймын» деп табандап қалып қойды. 
Роза Гурьевте фортепианодан екі жыл 
оқып,  екі жылын  Чайковскийде тамам-
дап, консерваторияны бітіріп, осында 
тұрмыс құрып, жұмыс жасап, 2000 жылы 
дүние салды... Ертіс деген ұлымыз да сол 
аты жаман аурудан қайтыс болды.

– Алматыға қай жылы келіп орнық-
тыңыздар?

– Сәкең Алматыға пластинка шы-
ғара тын мелодия фирмасына директор 
болып келді. Қазақстан, Қырғызстан, Ал-
тай �лкесі жазатын. «Бірақ келген бойда 
пәтер бере алмаймыз, бір-бір жарым жыл 
күте сің, соған шыдасаң келіңіз» деді. Біз 
келісіп, уақытша пәтерде тұратын болып 
к�шіп келдік. 

– Енді Маңғыстау жағына қалай 
бардыңыздар? Қызмет бабы ма?

– Мен 1988 жылы зейнетке шықтым. 
Содан бірер жыл бұрын Шевченкода 
«Маңғыстау маржандары» деген ан-
самбль құрылып, �нер мен мәдениетімізде 
айтарлықтай жаңалық болған. Сол 
жақтан бір ықпалды азамат хабарласып, 
«Сендер зейнетке шығыпсыңдар, мы-
нау «Маңғыстау маржандарына» иелік 
етіңдер, Ералыда музыка мектебінің 
басшысы жоқ,  соны басқарыңдар, 
керексіңдер» деп шақырды. Оған мен 
қызыққанмен, Секең онша елең етпеді. 
Менікі «ансамбльді аяғынан тұрғызсақ, ол 

дирижері да ағаң. Былайша айтқанда 
халық музыкасының қазығын кәсіби 
деңгейге к�теру жолында алғаш қағушы 
– Ахмет Жұбанов. Ал Атырауда қазығын 
қаққан Сейілхан. Музыкадан хабары бар 
адам солай ұғынуы керек. Ағаңның еңбегі 
соңғы кезде елене бастады ғой. 2008 жылы 
�зі ашқан училищесі 80 жылдығын �ткізді, 
былтырғы желтоқсан айының соңында 
Дина атындағы оркестр 90 жылдығын 
�ткізді. Облыстық мұражай екеумізге ар-
нап к�рме ұйымдастырды. 

– Сейілхан аға Ахаңнан сабақ алды ма?
– Ахаңнан бәріміз де сабақ алдық. Бір 

жағдайды айтайын... Ахаңның соңына �зі 
оқытқан шәкірттері түсті. Қазір есімдері 
елге белгілі дардай адамдар. Оқыдың 
ба, оқымадың ба «Алматы ақшамына» 
қызы Ғазизаның естелігі шықты. К�ңілі 
қалып, зықысы шыққан Ахаң «Фрунзеге 
кетем!» деген ғой, осыны оқып алып 
әбден жыладым... Ахаңды қорлады десе 
де болады... Біз оқып жүрген кезде Иван 
Бочков деген орыстың жігіті болды. 
Консерваторияның комсомол хатшы-
сы. Сол жігіт: «7й, жігіттер, сендер не 
істеп жүрсіңдер? Ертең бармақтарыңды 
тістейсіңдер, қазақ �нерін аяғына 
тұрғызған адамды сонша қорлап...» 
деп ұялтыпты. Солардың бірі Күләш 
Байсейітова атындағы мектептің ди-
ректоры болды. Сейілхан ағаң ол кез-
де сонда сабақ беретін әрі комсомол 

«ҚҰРМАНҒАЗЫДАН»
«ОТЫРАР САЗЫНА» ДЕЙІН...»

Шымкент қаласында музыка училищесін 
ашып, 35 жыл басшы болды. Ол маған 
«тұр, тұр» дейді, мен «ойнаған жоқпын 
тұрмаймын» деймін. Ол болса «ей, сенің 
ойнаған, ойнамағаныңды кім к�ріп жа-
тыр, тұр, тұр» дейді. Сол есімде қалды. 
Қазір күлеміз. 7й, сонда қайбір оңдырып 
тартты дейсің... 

– Ахаң қайтыс болғанда сіздер Гурьев-
тесіздер, жайсыз хабарды естігенде қандай 
жағдайда болдыңыздар?

– Еңірегенде етегіміз жасқа тол-
ды. Ол кісі ауырып жатқанда жеңгеміз 
қайтыс болды, Нәкә дейтінбіз. Ахаңның 
операциясынан кейін санаторийге ем-
делуге жатқанда,  жеңгеміздің жүрегі 
ұстап, Ахаң �зі операциядан кейін жүруге 
шамасы жоқ, еңбектеп дәлізге шығып 
медбикелерді шақырған. 

– Ахаңның орнына дирижер болып 
Шамғон Қажығалиев қалай келді?

– Шәкеңді қыр соңынан қалмай дири-
жер қылған – Ахаң. Тіпті «келіспесең кон-
сер ваториядан шығарып жіберемін» деуге 
дейін барды. Шәкеңнің мінезі сұмдық 
шатақ болды. Олай болмаса болмайды. 
Жалпы дирижерде мінез болу керек. Мінез 
болмаса, отырған 80 адамды қалай бағын-
ды расың? Не мықты музыкант болуың ке-
рек, не мінез болу керек. Шам ғон жақсы 
музыкант. Ол консерваторияны домбы-
рашы әрі скрипкашы болып бітірді. Ол 
кезде ер адамдар галифе шалбар, етік киіп, 
етіктері сықырлап жүру сән еді. Шәкең де 
жүргенде етігі сықыр-сықыр етіп жүретін. 
Жүзі сол кездің �зінде сұсты болатын. 
Буха рестке барар алдындағы дайындық 
кезінде аяқасты ашуланып, қолындағы 
дири жер лық таяқшасын бырт-бырт сын-
дырып, лақ тырып шығып кеткен. Кейін 
жақын жан дарының бірі: «Неге мінезің 
солай?» десе, Шәкең: «Мен туғаннан не 
к�рмедім? Же тім діктің сазайын тартып, 
аш-жалаңаш болдым, менен қандай мінез 
күтесіңдер?» депті. 

– Сіздер Гурьевке �нердің тыңын 
к�теруге барған сияқтысыздар ғой...

– Иә, солай. Нұртас Оңдасынов 
ағай мен бірігіп, қоян-қолтық қызмет 
жасаған. Училищенің директоры да ағаң. 
Оркестрдің к�ркемдік жетекшісі, әрі 

хатшысы  болған. Бір күні директор 
�зіне шақырып: «Осылай да осылай, 
Жұбановтың үстінен арыз жазып жатыр-
мыз, қолыңды қой» депті. Eмірі мінез 
к�рсетпейтін Сейілхан: «Естерің дұрыс 
па? Бәрімізді адам қылған ұстазымызды 
қалайша апанға тастамақшысыңдар? 
Мен қазір барып айтамын» деп, Ахаңа 
барып айтқан. Ол кісі білмейді екен...

– Сейілхан ағамыздың мінезі қандай 
еді? 

– Сейілхан ешкімге �рескел қылық 
к�рсетпейтін. Берген тапсырманы тап-
тұйнақтай қылып орындайды, «мен 
с�йттім» деп кеудесін соқпайды, �зімен 
�зі жүреді. Киім киісі қатарларыныкіндей 
олпы-солпы емес, тозық та болса  (ол 
кезде дұрыс киім де жоқ қой) �зіне құйып 
қойғандай, шашы да ұқыпты таралған. 
1946 жылы оқуға түстік, 1947 жылы Сейіл-
ханның әкесі қайтыс болып елге барып 
келді. Бұрын Орал облысы болатын, 
кейін Гурьев облысына қарап кеткен. 
Дина шешемізге сәлемдесіп барып, ол 
кісі елдің жайын сұрағанда, «Оралдан 
біздің елді б�ліп Гурьевке қаратыпты» де-
мей ме, Дина шешеміз қатты қапаланып, 
қайғырыпты. Мысалы, Құрманғазы, Дина 
Орал «біздікі» дейді, Гурьев «біздікі» дейді. 
Бұрын бәрі бірге болатын. 

– Сіздер Гурьевтен Алматыға жұмыс 
 бабымен келдіңіздер, бұл жаққа шақыртты 
ма?

– Сейілханның «К�ркейіп гүлдене 
бер, Гурьевім!», Жұмағали Саинның 
с�зіне жазылған «Қарамашы, қадамашы» 
әндерін, «Мереке», «Шаттық» күйлерін 
шығарып, танылып қалған кезі. Ол кезде 
кәсіби композитор болмасаң әуесқой 
композиторлар елене бермейтін. Содан 
консерваторияға Ғазиза Жұбанованың 
класына түсті .  Консерваторияның 
жатақханасында тұрды. Мен балалармен 
Гурьевте қалдым. Еділді Чайковскийдің 
дайындық курсына бердік. Ол Гурьевтегі 
Құрманғазы атындағы мектепті фор-
тепианодан біт іріп,  Чайковскийді 
дайындық курсынан бастап, музыка 
теориясынан аяқтады. Консерваторияға 
композиторлыққа түсті. Розаны Күләш 
Б а й с е й і т о в а  а т ы н д а ғ ы  м е к т е п к е 

Л
Сейілхан домбыра класын, мен қобыз 
класын аштым. 1956 жылы бес жүз адам-
мен (ішінде 7біш Кекілбаев пен Фариза 
Оңғарсынова бар) концерт беріп, оның 
ішінен елуін таңдап, 1958 жылы қазан 
 айында Мәскеуге бардық. Осы жылы 
музыка училищесін аштық. Кешегі қазан 
айында училищеге 60 жыл болды. Біз 
күніне он-он екі сағат дайындалатын-
быз.  Оркестр басында «Мұнайшылар 
сарайының халық аспаптары оркестрі» 
деп аталған. Бәріне к�мектескен Нұртас 
Оңдасынов еді. Сейілхан училищеге 
директор болды. Мен қобыздан сабақ 
бердім.

– Ахмет Жұбанов Сейілхан ағаны 
ерекше жақсы к�рді ғой...

– Сейілханға ризашылығын білдіріп, 
сол туралы ылғи жазатын. Газеттегі 

мақаладан бастап, к�птеген 
кітаптар шықты, со лардың 

бәрінде жазған...
– Сейілхан ағаның �зі 

кімнен тәлім алды?
–  О л  Қ а л и  Ж а н -

ті леуовте оқыды, мен 
Лесманның шәкірті-
мін. Бірақ мен бітіре-
тін жылы ол кісіні 
Горький қаласына 
ж е р  а у д а р ы п  ж і -
берді де, оның ас-
сис тенті  Фатима 

етіп бүлдіріп тастаған. Үлкен жеңгемнен 
«мыналардың бетіне не болған?» деп 
сұрадым. «Оны қайтесің, солай болған» 
деді. Менің Сейілбек ағамның соңынан 
КГБ �ле-�лгенше қалмады. 39 жасында 
жүрегі шыдамай Талдықорғанда қайтыс 
болды, артында 7 баласы қалды. Сол 
тұқымнан қалған жалғыз мен. Даусы ке-
ремет еді. Арқаның «Смет», т.б. әндерін  
домбырасын шертіп жіберіп айтқанда 
ғажап еді. Кіші ағам, ән айтпайды, күй 
тартатын. Мені бірінші кластан бастап, (ол 
кезде біз латын әліпбиімен оқитынбыз) 
сахнаға шығарып, домбыра тартқызатын. 
Ағамнан үйренген «Қарасай», «Кеңес» 
күйлерін ойнайтын мын. Консерваторияда 
оқып жүргенде «Құрманғазы» ор кестрінің 
құрамында к�рмелерге ылғи Мәскеуге ба-
ратынбыз. 1949 жылы онкүндікке бардық. 

– 1949 жылы Ахаң апарды ма?
– Ахаң дирижер, ал сол кездегі бүкіл 

делегацияны Қазақстан компартиясы 
Орталық комитетінің хатшысы болған 
Ілияс Омаров басқарып барды. Ол кезде 
менің оқып жүрген кезім еді. 

– Сейілхан аға да барған болар?
– 7лбетте. Ол кезде оркестрдің құрамы 

да, айлығы да аз болды ғой. Қызық болды. 
Ең аяғында «Сарыарқамен» концертті 
бітіреміз ғой, оқыстан менің тиегім ұшып 
кетті. Сонан бәрі орындарынан тұрып 
иіліп жатыр, мен тұрмаймын. Қасымда 
Сәнен отырады. Сәнен 7жіғалиева кейін 

жақта да таланттарға жол ашайық» деген 
ой. Сонымен Сейілхан ағаң Ералы музыка 
мектебіне директор, «Маңғыстау маржан-
дары» ансамблінің к�ркемдік жетекшісі 
әрі дирижеры болды. Мен сабақ бердім. 
С�йтіп, екі жарым жылдай сол жерде 
жұмыс істедік. 

– Сейілхан аға «Мелодияны» басқарып 
тұрғанда Мәскеуге жолы түсіпті ғой, осы 
жайлы кеңірек айтып бересіз бе?

– Иә,  Мәскеудегі  мемлекеттік 
мұрағатқа сол жақта біздің атақты әнші, 
музыканттарымыздың жазылып қалған 
дауысы, шығармалары бар ма екен деп 
хат жазады. Оның директоры Сейілханға 
шақырту жібереді. Eзі жалғыз бармайын 
деп, ол кезде студент Жарқын Шәкәрімді 
�зімен бірге ала кетеді. Содан бара сала 
кіріседі. Қазақстан деген картотека-
дан мардымды ештеңе таба алмайды. 
Ондағы бар дүниелер �зімізде де бар 
болып шығады. Бұлар 7міренің дауысын 
іздейді. Жоқ! Сонан басшысы «Каз» деп 
емес «Кир АССР» деп іздеңіздер дейді. 
Расымен барып қараса, қырғыздардың 
картотекасынан 7міренің дауысы шыға 
келген. Содан Жарқын Қазақстанға 
«7міренің даусын таптық!» деп теле-
фон соғады. Енді ойлашы, Жарқын ол 
кезде оқып жүрген бала, Сейілхан ертіп 
бармаса, оны мемлекеттік архивке кім 
кіргізіпті? Енді «таптым» деген с�з соның 
аузынан шыққан соң, сол тапқан болып 
кетті ғой...

– Сейілхан ағамыздың «Отырыр сазы-
на» қандай қатысы бар?

– «Отырар сазы» алғаш 1980 жылы 
Отырардан табылған к�не аспаптар-
ды с�йлету мақсатында ансамбль боп 
құрылды.  Болат Сарыбаев пен Сейілхан 
ағаң құрып, алғашқы концертін берді. 
Кейін Нұрғиса Тілендиев қолына алып 
к�ркейтті ғой.

– Алла сізге ғұмыр берсін, мағы налы 
әңгімеңіз үшін зор рақмет!

Сұхбаттасқан  
Мақсат ТІЛЕПБЕРГЕН, 

Құрманғазы атындағы  халық
 аспаптары оркестрінің домбырашысы, 

ҚР Мәдениет қайраткері

Өнер майталманы, 
қазақ қызда рының ара-

сынан  шыққан тұңғыш кәсіби 
қобызшылардың бірі, ҚазКСР-нің 

еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, 
КСРО Білім беру ісінің үздігі Раушан 

НҰРПЕЙІСОВА 90 жасқа толды. Апамыздың 
өнерде және өмірде қол ұстасып бірге жүрген 

жан жары, композитор, дирижер, ҚазКСР-
нің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері 

Сейілхан Хұсайынов ағамыз екенін жаңа 
буын жас ұрпақ біле бермейді. Осы 

орайда торқалы тойын арнайы 
құттықтай барып, апамызбен 

сұхбаттасқан едік...
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ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ЖАСАСАҢ – ҚАЙЫРЫН 

ӨЗІҢ КӨРЕСІҢ

ЖЕНЕВАНЫ 
ТАМСАНДЫРҒАН 

АЛМАШ

Ғалымның 
көптомдығы

«Ер қолында мал тұрмайды,
Елек ішінде су тұрмайды», – дейді халқымыз. Жомарттық – 

к�ркем мінездің бір к�рінісі. Жомарттық жасауда адамзаттың аб-
залы болған пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын) алдына жан салмайтын. Алла Елшісі барлық ізгі 
амалда адамзатқа �шпес �неге қалдырды.

Пайғамбарымыздың (оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын) қартайған қарт к�ршісі болатын. К�ршісінің мұқтаждығы 
сондай,  намаз оқығанда үстіне ілетін киімі де болмапты. Қызын 
Алла Елшісіне жіберіп: «Маған намазда үстіме жабатын киім 
беруіңізді �тінемін» деп, сәлемдемесін айтып жібереді. Ол кезде 
пайғамбарымыздың (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) 
�зінде де артық киім жоқ еді. Сонда да үстіндегі ұзын к�йлекті шешіп, 
Құдай қосқан к�ршісіне беріп жібереді. Намаз уақыты кіреді. Сол 
сәтте үстіне ілер киімі болмағаны себепті мешітке бара алмай қалады. 
Бұл жағдайдан хабардар болған сахабалар: «Расулулла соншалықты 
жомарт. Киімсіз қалып, мешітке келе алмай отыр. Біз де барымызды 
кедейлерге таратайық» деген екен.

Сол күні намаздан соң хазіреті 7ли (оған Алла разы болсын) Алла 
Елшісінің қасына келіп, бала-шағасы үшін қарызға алған 8 күміс 
дирхамның жартысын пайғамбарымызға (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын) бергісі келетінін жеткізеді. «Бұл дирхамға киім 
алыңыз» дейді хазіреті 7ли (оған Алла разы болсын). Расулулла 
базарға барып, 2 дирхамға бір к�йлек сатып алады да, қалған 2 
дирхамды азық-түлікке жұмсаймын деп келе жатқанда екі к�зінен 
айырылған зағип жанды к�реді. 7лгі адамнан: «Кім маған Алла 
разылығы үшін киім береді, кім маған Алла разылығы үшін киім 
береді» деген с�здерді естиді. Алла Елшісі базардан жаңа алған киімін 
сол кісіге садақа етіп жібереді. 

Пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) 
сұрап келген адамның к�ңілін қимайтын. Тіпті, «жоқ» деуге ұялатын. 
Бірде бір кісі Алла Елшісінен мал-мүлік сұрайды. Пайғамбарымыз 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) сұрағанын береді. Тағы 
сұрағанда, онда да қолын бос қайтармайды. Үшінші рет сұрағанда, 
қолында ешнәрсе болмаса да оны тауып беруге уәде етеді. Бұған шы-
дай алмай кеткен Омар (Алла оған разы болсын): «Неге �зіңізді сон-
ша қинайсыз?!» дейді. Сонда Алла Елшісі Омардың (Алла оған разы 
болсын) бұл с�зіне қабағын шытады. Сол кезде Абдулла ибн Хузафа: 
«Уа, Алланың Елшісі, бер! Ғарыштың Иесі сені аш қалдырады деп 
қорықпа!»  дейді. Бұл с�зді естіген Расулулла күлімсірейді. Сонда ол: 
«Мен осылай жасау үшін жіберілдім» деп жауап берген екен. 

Бір хадисте былай делінген: «Жомарт – Аллаға, жаннатқа және 
халыққа жақын, жаһаннамнан алыс. Сараң – Алладан, жаннаттан 
және ел-жұрттан алыс, жаһаннамға жақын».

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы «Зекет» 
корпоративтік қайырымдылық қоры садақа, зекет беру жүйесін 
оңтайландыру мақсатында қордың мобилді қосымшасын іске қосты. 

Қосымшада «зекетті есептеу», «зекет кітабы», «қор туралы», 
«біздің іс-шаралар», «онлайн садақа жасау», «мұқтаж жандар база-
сы» сынды басты мәзірлер арқылы қажетті кеңестер, ақпараттар мен 
мәліметтер алуға болады. 

«Мобилді қосымшаны іске қосудағы негізгі мақсатымыз – 
қайырымдылық к�мек к�рсетуге, зекет беруге ниет білдірген 
азаматтарға қолайлы мүмкіндік жасау. Қосымшаға к�мекке аса 
зәру жандардың ортақ базасын енгіздік. Онда науқастың аты-ж�ні, 
тұрғылықты мекен-жайы, медициналық анықтамалар, т.б. қажетті 
құжаттар жүктелген. «Онлайн садақа жасау» мәзірі арқылы аталған 
кісіге к�мек бере аласыз. Қордың басты ұстанымы – елімізде шариғат 
(ханафи мәзһабы негізінде) бойынша садақа-зекет беру дәстүрін 
қалыптастыру, қаржылық м�лдірлікті, бәріне бірдей ақшалай 
ашықтықты қамтамасыз ету» дейді «Зекет» қорының директоры 
Талғат Омаров.

Талғат Сейіткәрімұлының айтуынша, мобилді қосымшаның бір 
ерекшелігі: автоматты есептегіш (калькулятор) құралы зекет беру 
к�рсеткішіне жеткен мал-мүліктің, яғни жинақталған қаржының 
зекетін бірден анықтайды. Мобилді қосымшаны «Play Mapкет» 
жүйесі арқылы «ҚМДБ зекет» с�зін жазып, жүктеп алуға болады.

Айта кетсек, 2011 жылы ашылған ҚМДБ «Зекет» қоры – жеке 
және заңды тұлғалардың зекеттері мен садақаларын қабылдап, 
оны шариғат үкімдеріне сай үлестіретін коммерциялық емес 
ұйым. Қордың құрылтайшысы – Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы. Мақсаты – к�мекке аса зәру жеке тұлғаларды әлеуметтік 
қолдау, Исламның лайықты түрде насихатталуына қаржылай қолдау 
к�рсету, т.б.

Қайырымдылық жасасаң – қайырын �зің к�ресің. «Зекет» 
корпоративтік қайырымдылық қоры 2018 жылы республика бойын-
ша 25 мың жанұяға қайырымдылық к�мек к�рсетті.

Сондай-ақ 5 мыңға жуық әлеуметтік аз қамтылған балаларды 
мектепке қажетті құрал-жабдықтармен, киім-кешекпен қамтамасыз 
етті. Мүгедек балалардың ем-домына қаражат б�лді. Eткен жылы «Ел 
үлесі пәтерге» жобасы аясында баспанаға аса зәру 9 отбасына пәтер 
берілді. 1 жылда қайырымдылық бағытында 160 млн теңге қаражат 
жұмсалды.  

Алла Тағала Құранда: «Бір жақсылық істеген адам он есе сауапқа 
ие болады» («7нғам» сүресі, 160-аят) деп баяндаған. Осы ретте ҚМДБ 
«Зекет» қоры жомарт, қайырымды жандарды игі, ізгі, сауапты іс-
шараларға белсенді түрде үлес қосуға үндейді. Алла қайырлы амал-
дарымызды қабыл еткей!

Сонымен қатар докторанттар мен 
магистранттарға «Сапалы ғылыми 
зерттеу әдістері: теория мен тәжірибені 
ұштастыру» ж�ніндегі семинарда 
тәжірибесімен б�лісті. Қатысушылар 
қазақ ғалымының біліктілігіне таң-
данып, тамсана қол соқты. Сондай-ақ 
профессор Алмаш  Смайыл қызы осы 
іссапарында аталған факультеттің 
академиялық сарапшысы, профес-
сор Абделжалил  Аккаримен  (Женева 
университетінің докторанты 7сем 
Темірованың ғылыми жетекшісі) 
бірлескен жоба бойынша болашақ 
атқарылатын жұмыстардың жобасын 
жасап қайтты. Женева университетінің 
басқа да  факультеттерінің профес-
сорлары құрамымымен жолығып, 
келісімге келді. Барлығы 77 жылдық 
тарихы бар мамандандырылған ар-
н а й ы  і л е с п е   а у д а р м а ш ы л а р  д а -
ярлайтын «Ауызша және жазбаша 
 аударма» факультетінің халықаралық 
қатынастарға жауапты профессоры 
Оливье Демисси-Казеймен кездесіп, 
ол кісіні Алматыға шақырды. 

Айтып �терлік бір жайт, қазақ-

стандық ғалым бұған дейінде Швей-
цария конфедерациясының шетелдік 
жас ғалымдарға арналған «Талант» 
шәкіртақысын екі мәрте иеленіп, Фри-
бург университетінде пост-докторлық  
диссертациясын профессор Алина 
Гоар Раденковичтің жетекшілігімен 
қорғап, танымдық ғылыми еңбек жазып 
шыққан. 

Француз, ағылшын, түрік тіл-
дерін жетік меңгерген маман 2017 
жылдың қыркүйек айы нан бас тап 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ха лық-
аралық қатынастар факуль тетінің 
дипломатиялық аударма кафе дра-
сының меңгерушісі қызметін ат-
қарады. Сол кезеңнен бастап, кафе-
дра жұмысын алға жылжыту үшін 
�зінің білімі мен біліктілігін барын ша 
жұмсап келеді. Қазіргі таңда Фран-
ция, Италия, Швейцария, Германия, 
Англия, Ресей университеттерімен 
�зара ынтымақтастық бойынша келісім 
шарттар жасалып, тығыз байланыс 
орнатылды. Халықаралық Франко-
фония агенттігінің ғылыми-зерттеу 
тұрғысындағы екі жобасын, Жене-

ва университетінің бір гранттық жо-
басын ұтып алды. 7рі университет 
оқытушыларының біліктілігін к�теру 
мақсатында шетелдік әріптестермен 
бірге түрлі ғылыми, оқу-әдістемелік 
семинарлар �ткізуде дәстүрлі жалғасын 
тауып келеді. 

Профессор А.С.Сейдікенованың 
Женева университетінде �ткізген 
дәрістері шетелдік әріптестері тарапы-
нан жоғары бағалануына байланысты 
2019 жылдың маусым айында тағы 
да дәріс оқуға шақырту алғанын айта 
кеткеніміз ж�н. Білімді ұстаз, білікті 
басшы барлығымызға үлгі, әріптестері 
арасында үлкен беделге ие. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» де-
гендей, осындай білімді мамандарымыз 
барда, Қазақстанның білім саласында 
оң �згерістер әрдайым болады деп 
үміттенеміз.

Алма ШЕРХАНҚЫЗЫ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

ХҚФ, дипломатиялық аударма 
кафедрасының аға оқытушысы

АЛМАТЫ

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» 
бағдарламалық 
мақаласының аясында 
атқарылып жатқан іс-
шаралар легі к�п. Соның бірі 
ретінде Мәлік Ғабдуллиннің 
этнопедагогикалық және 
әдеби мұраларын насихат-
тау мақсатында жарыққа 
шыққан жазушының 11 томдық 
шығармалар жинағын айтуға болады. 

Жуырда К�кшетаудағы Мәлік Ғабдуллин музейінің 
к�рме залында «Мәлік Ғабдуллин – қазақтың 
оқжетпесі» атты альбом-кітаптың тұсаукесері �ткен 
еді. Бұл еңбекте батырдың �мірі мен шығармашылығы, 
қоғамдық қызметі және М.Ғабдуллин музейінің 
экспозициялық залдары туралы толыққанды мағлұмат 
берілген. Кітапты белгілі ғалымдар, филология 
ғылымының докторлары Уәлихан Қалижанов пен 
Серік Негимов құрастырған. 

Тұсаукесерге қатысқан Ақмола облысының әкімі 
Мәлік Мырзалин, «Алтын кітап» баспа үйінің ди-
ректоры Вячеслав Титенев, жазушы-драматург, 
«Арқа ажары» газетінің директоры  Жабал Ерғалиев 
және М.Ғабдуллин музейінің директоры Құдайберді 
Мырзабек кітаптың «Алтын кітап»  баспасынан 
1000 тиражбен жарыққа шыққанын, бұл еңбектің 
жазушы шығармашылығы мен ғылымға қосқан 
үлесін насихаттауға зор үлес қосқанын мәлімдеді. Ал 
жазушының қызы Майдан Үсенова болса, әкесінің 
шығармашылығын ұлықтаған  ұйымдастырушыларға 
алғысын білдірді. 

Аталған альбом-кітап еліміздің 16 облыстық 
кітапханасына, Ақмола облысындағы қалалық, 
аудандық кітапханалар мен мәдени, ғылыми мекеме-
лерге сыйға тартылды. 

Майя МҰРАТБЕК

ИМАН АЙНАСЫ

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы 

АЛҒЫСТАН БАСҚА 
АЙТАРЫМ ЖОҚ

(Жазушы, тіл жанашыры, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Бексұлтан НҰРЖЕКЕЕВКЕ жауап)
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Жоғары білім – талапты жастың арманы

«АБЫЛАЙ ХАННЫҢ АҚ ҮЙІ
АБАҚТЫ БОЛҒАН...» 

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

Алматы мен Астанадан алыста, Арқаның Шетінде, Ақсу-Аюлының өтінде өмірін күреске арнаған қазақтың 
қарт қаламгері тұрады. Ол – кешегі кеңестің кербаққан саясатын салып-ұрып қолдай жөнелмеген, қолдамақ 
түгіл басын айдауға, бармағын шайнауға бермей қарсы айбат шеккен, көрнекті жазушы, сертінен айнымас-
тан 80 жасқа келіп жеткен Кәмел ЖҮНІСТЕГІ. Түсі – қызыл, құрығы – ұзын саясат қойсын ба? Тоталитарлық 
жүйеге қарсы күресіп, қылышынан қан тамған сонау 1970 жылдары саяси ұйым құрып, Азаттықты 
аңсаған жас Кәмелді арнайы қызмет ақыры қолға түсіріп, абақтыға апарып тықты. «Атылып-асылмады» 
демесеңіз, азаптаудың жеті атасын көрді. Бабалардың «Кебенек киген келеді» дегені рас екен. Айдау-
дан аман-есен оралып, жанына түскен сызатты жазумен жазды. Аракідік тазы жүгіртіп, құс салады. Елде 
жүріп-ақ ересен шаруаларға араласып келе жатқан ақсақал. Арқаға ғана емес, бүгінде Алты Алашқа мәлім. 
Шығармашылықтан қолы босай қалса рухани-әлеуметтік, этнографиялық ендіктерге алаңдап үн қатып 
жүреді.
Тартыспен өткен тағдырын ұлттың жоғын түгендеуге арнаған аяулы  жазушының қаламынан ұлттық 
әдебиетімізге олжа саларлық деректі хикаят, көркем әңгімелер, повестер аз жазылған жоқ.  Осы орайда 
мерейлі жасқа өте сергек қалпында келген көрнекті жазушымен сұхбатты назарларыңызға ұсынуды жөн 
көрдік.

үйінде болғаныңызды да естідік. Абылай 
үйіне қалай тап болдыңыз?

– Қызылжардағы түрменің есігін 
талай адам ашқан шығар. Кешегі Кеңес 
заманында  мұнда  үлкен сұрыптау 
орталығы болған. Түрме дәмін татқан 
сол жылдардағы кезіккен жұрттың та-
лайы, онан соңғы уақытта елге келген 
соң тілдескен біраз азамат сол қапастың 
табалдырығын аттағанын айтатын. 
Басыңнан ерік кеткен соң мылтықтың 
дүмі айдаған жақтан ауытқуға не шара. 
Жарқабақтағы ғимараттың алдына 
әкеліп түсірген. 7деттегідей «шмон» 
жасап, түрмеге тоғытқан. Кіргізген 
камераға еріксіз таңдануға тура келді. 
Қабырғаларының қалыңдығы сынық 
құлаш. Терезелерінің ойығы әдеттегідей 
т�рт бұрыш емес, доғаша иілген. Со-
нан соң барып жаңа �зіміз кірген есік 
еске түсті. Есіктің беті оюларға толы. 
Зәршелегімізді  к�теріп әжетханаға 
беттегенімізде кең дәліздің күмбезі таң 
қалдырған. Күзетшіміз сол жердің мұжығы 
екен. Ғимараттың жайын кейін сол айт-
ты. Жалбырап аузына түскен мұртын 
сипаған ол «бұл бір ханның сарайы, 
атын ұмыттым» деп мардымсыған. Сол 
ғимарат түрменің «камера смертников» 

жалғасқан тұсына қамал салдырған екен. 
Қамал сол әскери инженерияның бар та-
лабына сай салынған. Сол қамал іргесінде 
ханның �зі қаздырған құдығы әлі бар. Ең 
�кініштісі, бүгінде республиканың бар 
газетіне осы құдықты қалпына келтіру 
ж�нінде сан рет жазсам да селт еткен не 
бір әкім, не басқа азамат жоқ. Ал, сол 
Кеңес заманында Кенесары ханның атын 
атауға болушы ма еді?

Бұлардан басқа осы маңда 1931 жыл-
дары атылып кеткен оншақты ақынның 
мұрасы, 32-нің сұмдығы туралы зерт-
теулер бар. Мұның бәрі улы жыланды 
түрткілеу ғой. Ақыры үстімнен арыз бо-
рады. Оқу б�лімінде бар-жоғы инспектор 
едік, «Районо жұмысының ақсауы оны 
Алашордашылар басып алғандықтан» деп, 
бізді де, тіпті мектептегі жұбайымызды 
да жұмыстан қуу ж�нінде аупарткомның 
АПО-сы мәселе дайындап, бюроның 
шешімін шығартты. «Халық жауы» атағын 
мойнымызға ілді, к�рген зобалаң аз 
болған жоқ. Досым Зейнолла Игілікұлын 
бес рет жұмыстан қуды. Сонда райкомның 
І-хатшысы оған «сен халық жауысың» 
деп зіркілдегенін кім ұмытар? Ақыры осы 
қуғын-сүргіннен тапқан аурумен Зекең 
1988 жылы дүниеден �тті. 

Менің үйімде екі баламды бірдей 
дәрілеп естен тандырып, қораға апа-
рып тастап, тінту жүргізгенін қайтіп 
ұмытасың?.. «Eзімді атсаңдар да, түрмеге 
қамасаңдар да ризамын, бала-шағама 
тиіспеңдер!» деп �тініш жаздым. Шыдай 
алмай Алматыға барып, досым, жазу-
шы Қалихан Ысқақовқа осы жағдайды 
айтқанымда, оның түсі бұзылып кетті.

«Байқа.  Енді ,  сақ  бол!  Eлтіріп 
жіберуден тайынбайды» деп сабырға 
шақырған, марқұм...

–  « Т ы ң  к � т е р у »  д е п  н е ш е  ж ы л 
жалаулаттық. Аракідік сол науқанды үлкен 
мақтангершілік етіп кетеміз... 

– Жерімізді тас-талқан етіп, бүгінгі 
ауыр экологиялық жағдайға әкелген, Арал 
теңізін суалтудың басы болған, қазақты 
халық ретінде жер бетінен жойып жіберуге 
бағытталған саясаттың бірі – «Тың игеру». 
Екінші дүниежүзілік соғыстан соң АҚШ 
атом бомбасымен әлемге қоқан-лоққы 
жасады. КСРО оған жауап ретінде �з 
атомын жасады. Оны жарып-сынау қазақ 
жерінде жасалды. Сол жарудан келген 
қасіретті халық әлі к�ріп отыр. 7лі талай 
зардабын тартамыз... 

– Тәуелсіздік, кейбіреулер ойлағандай, 
аспаннан түсе қалған жоқ. Т�гілген тер де, 
қан да аз емес. Сіз де �мірдің қатал қысы-
мын к�рдіңіз. Егемен ел болған соң ерекше 
құрметтеліп, еленген боларсыз. Алған сый-
құрмет, орден, медаль дегендей...

– Жиырмадан асқан шағымызда басы-
мызды қатерге еліміз үшін тіксек те, орден 
үшін тіккен жоқпыз. Алған орденнің ең 
үлкені тәнімде. Челябінің түрмесінде 
бір мұжықпен ойда жоқта жекпе-жек-
ке шығуға тура келді. Не �мір, не �лім 
екенін ол ашық айтқан. Құр қол едім. 
7уелде жұдырықтастық, мені ала  алмады. 
Кенет қолында жалт еткен бірдемені 
к�зім  шалып қалып, қолымды т�сеп 
үлгергенмін. Қан аспанға шапшыды. 
Соңғы сәтті пайдаланып иектен соғып 
үлгердім... Тән жарасы жазылғанмен, жан 
жарасының жазылуы қиын екен...

Тәуелсіздік мерекесіне орай салта-
натты жиындар болады. Сонда айна-
ла орден-медаль үлестіріліп жатады, 
бірақ бізге емес. Сондай бір жиында 
Жібек Құрманова деген қарт ұстаз «7й, 
 мынау не сұмдық? Осы Тәуелсіздік үшін 
 жанын пида етуге дейін барған Кәмел 
мен  Зейнолла емес пе?» деп айғай салғаны 
бар. Десек те халықтың құрметінен артық 
ештеңе жоқ.

– Есіміңіз елге мәшһүр қаламгерсіз. 
Жазушы лықтағы негізгі ұстанымыңыз 
қандай?

– Зерттемей, к�збен к�рмей, дәлеліне 
жетпей ештеңеге қалам тартпаймын.

– Мерейлі сексен жасыңыз құтты 
болсын, аға! Шұрайлы әңгімеңізге рақмет, 
деніңізге саулық тілейміз!
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– Кәмел аға, басына ас құйып, сабы-
на қа рауыл қойған заманның қоламтасын 
қозғап, «Тәуелсіздік» деп бас к�теріп, ұйым 
құрған сол кезеңдегі санаулы жастардың бірі 
болдыңыз. Сақ қоғамның алдан күтер азап-
ты сәттерін біле-сезе тұра мұндай қадамға 
баруыңызға не себеп болды?

– Мен – әжемнің тәрбиесінде бол-
дым. Марқұм әжем Ғазиза Дінасылқызы 
аса діндар, әңгімешіл кісі еді. Сол кісі 
т�ңкерістен бұрынғы қазақ �мірін жыр-
дай қылып жеткізетін де, 37-жылдардағы 
алапат аштықты, 37-нің сұмдығын, 
40-жылдардағы қиындықты ерекше 
әңгімелейтін. Ал, әкем Жүніс – діни білімі 
бар әрі заман к�шіне ілесе білген, аудандық 
газеттің редакторы болған, ғұмырын сонда 
�ткізген адам. Ол кісіге де жан-жақтан 
сырлас адамдары келіп тұратын. Сыбыр-
ласып айтса да солардың әңгімесіне әуес 
болып �стім.

Елуінші жылдардың ортасына дейін 
мектептерге қажетті оқулықтар жетіспейтін. 
Соның да салдары болар, кітапханадан 
әдебиетке, тарихқа, табиғаттануға байла-
нысты кітаптарды қазақ, орыс, тіпті татар 
тіліндегісін де түк қалдырмай оқыдым. 
Жетінші  класта әдебиет пәні мұғалімімен 
Бұқар,  Шортанбай туралы айтысып 
қалғаным бар. Бұқар ж�нінде әкемнің 
жиғандары бар, ал Шортанбай жыраудың 
қолжазбасы туысқандарымызда сақтаулы 
болатын. Сол кезде Кенесары хан туралы 
айтыс-тартыс туып жатты. Ол айтыстың 
дабылын, ханды жақтағандардың сотталып 
кетуін естіп �стік. Кенесары туралы тарих 
сабағында дау к�тергенімде ұстазымыз 
Ибрагим Мақажанов «әй» деп саусағын 
безеп тоқтатып тастаған. Бірақ ол кісі 
кейін шақырып алып Кенесары хан туралы 
небір жақсы пікір айтып, «ауызға қақпақ 
қоя білу» керек екенін де қатаң ескерткен. 
«Дарвинизм» деген сабақ болушы еді. Бір 
сабақтың үстінде, 9-класта «Мендельдікі 
дұрыс, Дарвин қате айтады. Мендель 
 иттен ит, жылқыдан жылқы туады дейді, 
ал Дарвин иттен маймыл қалай туатынын 
дәлелдесін... Неге біз дәлелсіз ғылымды 
мойындауымыз керек?» деп шу к�тердім. 
Талай күн сабаққа кедергі келтірдік. 
Мұның ақыры мектеп директорының 
жеке әңгіме �ткізіп, ескертуімен, тіпті 
сақтандыруымен тынған. Мүмкін, осы 
жолға маңдайыма жазған тағдырдың �зі 
сүйреген шығар...

– Сіз 1950-жылдардың соңында «�кімет 
қазаққа неге қырын қарайды?» деп обкомға 
барған к�рінесіз. Рас па?

– Жиырмаға жаңа іліккен жаспыз ғой. 
Қазақтың к�не аңыздарын к�п естіген, 
қайырымды хан, әділетті би туралы та-
маша ертегіні бойға сіңіріп, қазақы мінез 
қалыптастырғанбыз. Сол қасиет шығар, 
обкомға итермелеген. 7рі сол кез қазақ 
үшін қаралы кезең еді. Тың деген сылтау-
мен бүкіл қазақ даласына орыстарды тол-
тырып жіберді. Түрмелерден осы мақсат 
үшін сан мыңдаған бұзақыларды босатып, 
вагон-вагон етіп ауыл-ауылға тықты.

Қазақтың �з жерінде 30 пайызға жет-
пей қалғаны бүгін ғана айтылуда. Ол кезде 
қазақ баласының адасқан қаздай қаптаған 
сары бастардың арасынан қадау-қадау ғана 
к�рініп қалған кезі. Қала деген әуелден 
орыстанған. Бізді «калбит» деп ашықтан-
ашық айта беретін. Тың �лкесінің басшы-
сы Соколов дегеннің «Қазақ халық емес, 
оларды немістермен будандастыру керек» 
дейтіні сол кез...

Қаптаған бұзақы ойына не келсе соны 
істейді. Ұрып-соғу, әкіреңдеу солардың 
еншісі. 9-10-класс оқушылары ғана аздап 
қарсылық к�рсеткен боламыз. Басым 
күш соларда. Үлкендеріміз «біз �лгенде 
енді бізге иман шығартпайды, ең болмаса 
табытқа салдырып к�мдіре к�рмеңдер» 
деп егілетін.

Осы күнгі жұрт �лке дегенді толық 
білмейді. Сол кездегі Конституция бойын-
ша «Eлке» болып құрылған аймақтың 
республика билігінен шығып, тікелей 
Мәскеуге бағынатыны туралы ілгешек бар 
еді. Жас та болсақ соны да оқып, білдік.

Халықпен бірге біз де мұңға баттық. 
Қаладағы оқыған қазақтардың ішінен, 
онда да обком деген мықты мекемеге 
іліккендердің ішінен жанашыр, жолбастар 

іздегіміз келді. С�йтіп досым Зейнолла 
Игілікұлы екеуіміз обкомға кіргенбіз. 
Бізді тыңдаған бір қазақ есі шығып кетті. 
Ұлтты сақтау керектігін, ол үшін ең бол-
маса шұрайлы жерден Америкадағы 
үндістердегідей қазақ үшін резервация 
аймақтарын құру керек екенін, түбінде 
халқымыздың саны �скен шақта біртіндеп 
�з жерімізге ие болатынымызды айтқанбыз. 
«Ондай болмайды. Ол капиталистік жауыз 
ел, бізде халықтар достығы» дегеннен 
аспаған «оқыған қазағымыз» қарадай 
терлеп, екіншісіне ж�нелткен. Кезекті 
«оқығанымызға» айтарымыз үдей түскен. 
«Резервациядан» түңілген соң, онан 
әрірек кеттік. «Қазақ даласын діні де, 
тілі де б�лек славяндықтармен толтыру 
қазақ халқын ұлт ретінде жоюға әкеліп 
соғады. Тың игеруге соншама зәру болсақ 
Қазақстанға қаны бірге татар, башқұрт 
халықтарының ұл-қыздары келуі керек. Біз 
оларға емес, олар бізбен араласып кетеді» 
деген уәж айттық. Тыңдаушымыз к�зінен 
жас аққанша күліп, «пәленбайич» деп 
�зінен жоғарылауға жіберген. Ол сабырмен 
тыңдаған болды да, «бар халық бір тілде 
с�йлесе коммунизм тезірек орнайды» деп 
Хрушев жолдас к�регендік айтып отыр. 
Қазақпыз деп кеуде қағу – надандық. 
Қазақ орыспен араласқаны ж�н. Бұл 
«без болезненный процесс» деп сыздап 
шығарып салды.

Түңілдік. Түңілдірген �з қазағымыз. 
Ол кезде біз аупартком, обком дегеннің 

нымызды (Қарағанды, не соның маңайы 
деп) білдік. Сол себепті үнпарақтардың 
астына «Жас қазақ» жасырын ұйымы» деп 
жаздық. Бұл үнпарақтардың бірде-бірі 
Қарағанды пошталарынан салынған емес. 
Eтіп бара жатқан Ресей пойыздарына, 
 Алматыдан, тіпті Атыраудан, Қызылжардан 
арнайы барып, не жолаушыларға �тініш 
жасап, алыс-алыс пошта байланысын 
пайдаланатынбыз. Осындай жасырын 
ұйым әр облыстағы жоғарғы оқу орындары 
студенттерінің арасында құрыла бастады. 
Оның айқын дәлелі, жан-жақтан біз жазған 
үнпарақтардан да басқа хаттардың қарша 
борап кетуі еді. Жастардың арасында 
«елім» деген қатты толқын пайда болды. 
Міне, біздің қол жеткізген жетістігіміз. 
Ұлт жастарының жүрегін ояттық. КГБ бұл 
ұйымды қалалардан іздеп әуре боп жатты. 
Ал, біз болсақ аудан орталығында жатып 
алып, бүйрегіне шаншудай қадалдық. 
Бүгінде екінің бірінде жазу  машинкасы 
бар ғой, ол кезде ол таптырмайтын, 
біздің тау ішіндегі үңгірге жасырған 
машинкамыз болды. Сол машинкаға 
«ЕСЕП»-тің Жарғысы мен бағдарламасы 
басылған еді. Біздің ұйымның Қарағанды 
политехникалық институтындағы б�лі-
мін Ерғалы Есімғалиұлы деген досым 

қызметкерлерінің к�бінің (әсіресе қазақ 
сияқты бұратана халықтан шыққандардың) 
КГБ деген жантүршігерлік мекеменің 
салпаң құлақтары екенін, сол қызметке 
жету үшін талайды сыртынан жазып 
«құрбан» еткенін біле де қоймаған кезіміз. 
К�ңіл біржола суыды. Ашындық...

–  Тағдырдың �зі осы күрес жолына 
итермелеген екен. Сіздер «ЕСЕП» деген 
жасырын ұйым құрған екенсіздер. Ол тура-
лы к�п естідік. Дегенмен, қайыра бір еске 
алудың еш с�кеттігі болмас...

– «Қалың �ртте қарлығаш қанатымен 
су себеді» деген халқымызда сенім бар. 
Біздің әрекетіміз де сондай. «Шапсаң, 
басымызды аларсың, бірақ тізе бүкпейді 
қазақ!» дегенді білдіру сияқты еді. Сол 
әрекетпен «ЕСЕП» (Елін сүйген ерлер 
партиясын) құруды ж�н к�рдік. Бізден 
бұрын қырқыншы жылдардың соңында 
«ЕСЕП» деген ұйым құруға талпыныс 
болған. Соның белді �кілі ақын Бүркіт 
Ысқақов ағамен кейін сырлас болдым. 
Қарағандыдағы «Жамбыл» мектебінің 
о қ у ш ы л а р ы  � з д е р і н  « Е С Е П » - т і ң 
мүшесіміз деп есептеп, С.Сейфуллиннің, 
Б.Майлиннің кітаптарын жасырып оқып, 
бар-жоғы жиырма шақты күннің ішінде 
қолға түсіпті. Осы жағдайды Жаңаарқалық 
қарт ұстаз Зәрубай Тәжитов те айтқан. Егер 
біз бүкіл Қазақстанның жоғарғы оқу орын-
дарына жасырын таратқан үнпарақтардың 
астына «ЕСЕП» деп жазатын болсақ, онда 
КГБ-ге адресімізді к�рсеткендей болаты-

Сонымен қатар Қазақстан Республи-
касының Білім және ғылым министрлігі 
жыл сайын бакалавриат бойынша 30 мыңнан 
астам мемлекеттік білім грантын б�леді 
(2014-2015 оқу жылы – 34 мыңнан астам, 
2015-2016 оқу жылы – 32 мыңнан астам, 
2016-2017 оқу жылы – 31 мыңнан астам, 
2017-2018 оқу жылы 37 мыңнан астам грант). 
Егер бір мемлекеттік грантқа �тініш білдірген 
түлектердің санын қарастырсақ, онда 
келесідей к�рініс пайда болады: 2016 жылы 
1 грантқа – 2,6 адам, 2017 жылы 2,8 адам 
таласқан. Елбасының тапсырмасымен жыл 
сайын б�лінетін жалпы саны 54 мың грантқа 

басқарды. Біз қолға түссек те, Ерғалы 
досымды елде аман сақтап қала алдық. 
«ЕСЕП» екі жылдан артық жасырын 
жұмыс жүргізді. КГБ-ның дұзағы тарыла 
бас тағанын да сездік. Ол туралы бізге ай-
тушылар да болды. Соның бірі аудандық, 
кейін облыстық комсомол комитетінің 
хатшысы болған К�шкін Амандықов 
деген азамат. Дұзақ тарылған сайын біз 
де қатарымыздың аман қалуын ойлап, 
олармен байланысты біртіндеп үздік. 
Соның бірі – кейін Қарағанды облыстық 
газетінің редакторы болып істеген Рымқұл 
Сүлейменов, ақын Саябек Айнатаевтар еді. 
Елге аман-есен оралған соң Рымқұлдың 
«Сен маған сенбедің бе? Неге байланысты 
үзіп тастадың?» деп �кпелегені бар. «7й, 
сен бір атадан жалғызсың, сен кетсең, 
тұтас бір ата құриды ғой, сол үшін қолға 
түспеуіңді ойладым» деп жауап бергенмін. 
Бұл  туралы Рымқұл Сүлейменовтің 
«Жұлдыз» журналының 2002 жылғы 
 12-санында «Ақиық» деген естелігі шықты.

Иә, біз заманында іс жасадық. Атып 
тастауы мүмкін екенін білсек те, басымыз-
ды тіктік. Бірақ ажал дұзағы қашық екен. 
Ақыры 1962 жылы КГБ-ның құрығына 
іліктік. К�рмегенді к�рдік, саяси ла-
герден бір-ақ шықтық. Eмірімнің 1991 
жылға дейінгі кезеңі, Тәуелсіздік алғанша 
аңдуда �тті. Мен түгіл оқу орындарындағы 
інілерімнің к�рген теперішін тілмен айтып 
жеткізе алмаймын...

– Сіздің Қызылжардағы Абылайдың Ақ 

дегенінде «аунап-қунадық». Лагерде саяси 
баппен сотталып, отыз үш жыл ғұмырын 
осында �ткізген ақмолалық Құнанбай 
Бейсенұлымен кездестік. Ол кісі қазақтың 
атақты байы, Алаш партиясына мүшесі 
болған екен. Қызылжар түрмесі туралы 
айтқанымызда: «Ол Абылайдың Ақ үйі 
ғой, сан к�рген едім, мына бұзатарлар 
қиратып тастаған шығар деуші едім, бар 
екен ғой, әлі».

Қ а з а қ т ы ң  а с ы л  м ұ р а с ы н д а й 
 А б ы  л а й д ы ң  А қ  ү й і н  т ү р м е  е т у  д е 
халқымызды қорлау ғой. Есімізден �стіп 
те жаңыл дырған шақтан �ттік емес пе?

–  Е л г е  о р а л ғ а н  с о ң  б а с ы ң ы з ғ а 
тыныштық бермей, әуре-сарсаңға салып, 
қуғындаған жоқ па?!

– Тыныштық дегеннің �зін түсіну 
әртүрлі ғой. Қой аузынан ш�п алмайтын 
мүсәпір болсаң мүмкін тиісе қоймас. 
КГБ-нің бір полковнигі «алмас кездік 
қап түбінде жатпайды» дегенді бірде 
айтып қалған. Таяқтың неше к�кесін 
жесек те �зіміз тыныш жүре алмадық 
қой. Eзі улы жыланның құйрығын тағы 
бастық. 7рине, енді біз үшін тағы да 
жасырын ұйым құру �ліммен тең еді. Біз 
енді жабулы қазанның қақпағын ашып 
к�руге бел байладық. Атын атауға тиым 
салған Шортанбай мұрасын зерттеуге 
ден қойдым. Шортанбай жыраудың 
жыр-қиссаларын жатқа айтқаны үшін 
18 жылын «ыстық» жақта �ткізген Анар-
бек жыршы басқаға сенбесе де маған 
сенген, сол кісінің айтуымен қиссаны 
магнитофон таспасына түсіріп, жасырын 
сақтап, әредік елге тыңдатып жүрдік. 
1980 жылы ұлы жыраудың басына Шет 
ауданы азаматтарын ұйымдастырып, 
к�ктас қойдық. Бүкіл шәкірттерімен 
атылған Қыздарбек күйші мен оның 
ізбасарларының �мірін, күйлерін зерттеп, 
жарыққа қайта шығардық. Солардың 
ішінен Абылай ханның «Дүние ғапыл», 
«Қайран елім» күйлерін табу, оны эфирге 
жіберу аса зор күшке түскен. Ол жеке 
әңгімеге тұрарлық дүние. Сан рет жігерім 
құм болған...

1984 жылы алғаш рет Кенесары ханның 
қорғанында болдым. Ұлы хан Ресей-
мен соғыс тұсында Арқа мен Бетпақтың 

қосымша биылғы оқу жылында тағы 20 мың 
грант б�лінеді. Оның 11 мыңы техникалық 
мамандықтар бойынша бакалавр дәрежесіне 
тиесілі болмақ. «Бұл т�ртінші �неркәсіптік 
революция жағдайындағы жаңа экономикада 
зор сұранысқа ие болатын сан мың жаңа ма-
манды даярлауға мүмкіндік береді». Сондай-
ақ Президент бұл құжатта техникалық және 
ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша 
барлық жоғары оқу орындары гранттарының 
құнын ұлттық жоғары оқу орындарының 
гранттары деңгейіне дейін к�теру туралы тап-
сырма берді. Бұл осы мамандықтарға деген 
қызығушылықты арттырады, әрі қосымша 
гранттар ЖОО-ға қосымша табыс та түсірмек. 
Осы арқылы оқу орындарының бәсекеге 
қабілеттілігі артады. Ал бәсекеден сапа туады. 

Жалпы алғанда, бастаманың жан-
жақты ойластырылғанын байқаймыз. 
Себебі студент санының артуы білім 
беру инфрақұрылымына салмақ түсіреді. 
Қосымша жатақхана салуға түрткі бола-
ды. Осы орайда, Мемлекет басшысы 2022 
жылға дейін 75 мың орындық студенттік 
жатақхана салуды тапсырған болатын. 
Статистика комитетінің мәліметінше, 
қазірдің �зінде Қазақстанда 496209 студент 
бар. Оның 131292-ы Алматы қаласында 
білім алып жүр. Мұнда 30 мың орынды 
94 жатақхана жұмыс істейді. Жуырда 9 
қабатты студенттер үйі пайдалануға берілді. 
Ол С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медицина универси тетіне тиесілі. 
Алдағы уақытта қалада 22 мың орындық 37 
жатақхана салынатын болады. 

Елбасы к�терген бес бастаманың аясын-
да �ңірлерде де мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік бойынша жатақхана тұрғызу 
ж ұ м ы с ы  б а с т а л ы п  к е т т і .  М ә с е л е н , 
Eскемендегі С.Аманжолов атындағы Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университетіне 
«Серпін» бағдарламасы бойынша білім алуға 

келген студенттерге арналған 11 жатақхана 
салынады. Қазір бұл оқу орнында 5 мыңға 
жуық жас оқып жатыр. Олардың 1700-
ден астамы жатақханада тұрады. Батыс 
Қазақстан облысында да т�рт студенттер 
жатақханасы бой к�термек. Бұл туралы 
�ңір басшысы Алтай К�лгінов облыстық 
мәслихаттың ХVІ сессиясында мәлім етті. 
Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті жанынан 2022 жылға дейін 344 
орындық т�рт жатақхана салынады. Ақтауда 
3 мың орындық үш жатақхана,  Атырау 
инженерлік-гуманитарлық  институты 
аумағынан да «Студенттер үйі» және 200 
орындық жатақхана тұрғызу жоспарланған. 
М.7уезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
Мемлекеттік университеті де 500 студентке 
арналған жатақхана салуды жоспарлап отыр. 
Тізе берсек, бұндай жұмыстар әр аймақта 
да қолға алынып жатыр. Бұл да болса, білім 
алуға құштар жастардың жағдайын жасап, 
ел ертеңіне қызмет етер азамат тәрбиелеп 
шығаруда жасалған үлкен қадам болса керек. 
Ал білімге құйылған инвестиция – ең жақсы 
инвестиция екенін тарих дәлелдеген.

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»
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ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

ЖҮЗДЕСУ

МАҚСАТЫМЫЗ – 
кәсіподақтар қызметін нығайту 

ТАҒЫЛЫМДЫ 
КЕШ

ҒЫЛЫМНЫҢ 
жайнап көгінде

шектеулі  серіктест іг і ,  «Ақт�бе-Сәулет» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «К�ктас» 
акционерлік қоғамы, Ақт�бе мұнай �ңдеу зауы-
ты. Осы компанияның қызметкерлері ұжымдық 
шарт жасаспау себебінен, әлеуметтік және 
материалдық к�мектен үміттене алмайды. Бұдан 
басқа кәсіподақ орталығында азаматтар тұрақты 
негізде қабылданатын қоғамдық қабылдау орны 
бар. Облыстың кәсіпорындарына және аудан-
дарына бару тәжірибесі жалғасып келеді. Eткен 
жылдың 10 айының ішінде қабылдауға 166 азамат 
жазбаша түсініктеме беру және құқықтық к�мек 
к�рсету арқылы қабылданды, мән-жайлары ту-
ралы шешім қабылдау арқылы 12 жазбаша �тініш 
қаралды. 

Жақында кәсіподақ орталығы әлеуметтік 
серіктестермен, облыстық ішкі саясат б�лімі 
және еңбек инспекциясымен «Ұлы қабырға» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты 
кәсіпорынға барып, жұмысшылардың ұжымдық 
арызын қарады. Арызда еңбекақы м�лшерінің 
т�мендеуіне байланысты еңбек жағдайлары 
�згерген қызметкерлердің келіспеушілігі туралы 
жазылған. Бұл мәселе кәсіподақ орталығы мен сол 
компанияның бастауыш кәсіподақ ұйымының 
қолдау к�рсету нәтижесінде, ұжымдық арыз келісу 
комиссиясында қаралып, нәтижесінде жұмыс 
берушінің бұрын шығарылған актісі жойылды, 
бұрынғы еңбек жағдайлары қызметкерлерге 
қайтарылды.

Сондай-ақ �ткен жылдың маусым айын-
да аймақтағы тұрақты әлеуметтік ахуалды 
сақтау мақсатында біз Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорының Ақт�бе филиалының 
директоры E.Уркембаевпен бірге «Сағыз 
 Петролеум компаниясы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің қызметкерлерімен кездесу ба-
рысында әлеуметтік аударымдар туралы мәселе 
к�тердік. Себебі жұмыс беруші 2005 жылдан 
 бастап жұмыс берушілердің әлеуметтік ауда-
рымдарын мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорына аудармай келген.

Қазіргі уақытта бұл мәселе оң шешім тауып, 
жұмысшыларға арналған жұмыс беруші тарапы-
нан мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 
134 миллион теңге қаражат және 65 миллион 
теңге айыппұл аударылған. Осының арқасында 
осы компанияның қызметкерлері заң бойынша 
талап етілетін әлеуметтік т�лемдерді алатын бо-
лады.

— Кәсіподақ қозғалысы үшін қандай реформа-
лар қажет? Сіздің ойыңызша, кәсіподақ, ең алды-
мен, қандай міндеттерді шешу керек?

— Уақыт пен заман талабына сәйкес 
кәсіподақтар федерациясы кәсіподақтарды 
біріктіру мен кеңейтуге, еңбек қатынастарын 
реттеуде олардың р�лін арттыруға, әлеуметтік 
әріптестікті дамытуға, ұйымдастырушылық-
қаржылық жұмысты жетілдіруге, кәсіподақ 
кадрларының жауапкершілігін к�теруге, олардың 
резервін даярлауға, еңбек ететін әйелдер және 
жастармен жұмыс істеуге, елдің қоғамдық-саяси 
�міріне белсене қатысуға ықпал етеді. Осыған 
орай бүгінгі күні кәсіподақтар қызметінде жаңа 
идеялар мен шешімдер қолдауға ие болып, 
бірқатар бастамалар жасалып жатыр. 

2 0 1 8  ж ы л ы  Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы 
 К ә с і п  о д а қ т а р  Ф е д е р а ц и я с ы  қ а р а п а й ы м 
м ү ш е л е р м е н  қ а т а р  б а с т а у ы ш  к ә с і п о д а қ 
ұйымдарымен бірге «Кері байланыс» жүйесін 
құруға бағытталған бірқатар ірі және жүйелік 
іс-шаралар �ткізіп жатыр. Осылайша кәсіподақ 
қозғалысының жаңа үлгісін жасау арқылы 
қоғамдағы кәсіподақтардың р�лін одан әрі 
нығайту, әлеуметтік әріптестікті жетілдіру қолға 
алынбақ

– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан 
Дәуіржан ЖҰМАЖАНҰЛЫ

Кеш шымылдығы Мемлекеттік хатшы 
Гүлшара 7бдіхалықованың құттықтау хатымен 
ашылды. Бірінші болып с�з алған мемлекет 
және қоғам қайраткері, Қазақстанның Еңбек Ері 
 Олжас Сүлейменов қаламдас досын күні кеше 
жазып бітірген жаңа шығармасымен құттықтады.

Алыстан ат арытып келген 7зербайжан жа-
зушысы Эльхан Зал Карахан С.Досановтың 
әзербайжан тілінде жарық к�рген таңдамалы 
шығармалар жинағының бір томдығын тарту етіп, 
7зербайжанда қазақ қаламгерінің алдағы жылы 
80 жасқа толатын мерейтойына әзірлік баста-
лып кеткенін хабарлады. Түркиялықтар сәлемін 
 Эльчин, қырғыз бауырлардың ыстық ықыласын 
Мархабай Ааматов, �збек туысқандар құрметін жа-
зушы Мехмонқұл Исламқұлов пен Eзбекстанның 
бас консулы Аброр Фатулаев, �збек театрының 
 директоры Икрам  Хошимжанов, жазушының 
туған �ңірі қостанайлықтар  құттықтауын об-
лыс әкімі Архимед Мұхамбетов пен Аманкелді 
ауданының әкімі 7мірхан  Асанов атынан облыс 
әкімдігінің б�лім меңгерушісі  Арман 7денов, 
Алматы қаласының әкімі  Бауыржан Байбектің 
сәлемін қала әкімінің орынбасары Сұлтанбек 
Мәкежанов, Оңтүстік Қазақстан халқының 
ақжарма ақ тілегін Наурыз-7лі  Оразымбетов, 
Жамбыл  облысы жұртшылығының ыстық 
ықыласын Темірхан 7йменов жеткізді. Кеш иесін 
Жүргенов атындағы �нер академиясының ректоры 
Асхат Маемиров, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты Eтеген Оралбайұлы, т.б. құттықтады. 
Ақындар Мыңбай Рәш, Қазыбек Иса, зейнеткер 
ұстаз Фаима Т�ребекова арнау �леңдерін оқыды.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
 Меруерт Түсіпбаева, Ғабит Мүсірепов театрының 
актрисасы Арай Болатқызы, әншілер Ғалымжан 
7бдібеков, Eктем Алтаев әсерлі кешті әсем әнмен 
әрледі.

Бұл әдеби кеш қаламгерді мадақтаумен емес, 
әдебиет, �нер жайлы сырласып, �мірдің �зекті 
мәселелері жайлы ой �рбітумен, тәуелсіздік тура-
лы толымды ой толғаумен ерекшеленді.

Сәбина ОЛЖАБИ

– к�птеген кәсіподақ ұйымдары үшін қиын 
тақырып. Қызметкер �з құқықтарын қорғауы 
үшін жалғыз әрекет етпеуі керек. Бүгінде ұйым 
мүшелері кәсіподақтың әлеуметтік, еңбек 
және қоғамдық мүдделерді қорғау құралы, 
жұмысшылардың мүддесін қорғайтын үлкен күш 
екенін түсініп отыр.

Кәсіподақ мүшелігін сақтау және жаңа 
қызметкерлерге арналған науқан жүргізу арқылы 
адам �зінің еңбек құқықтары мен әлеуметтік 
кепілдіктерін қорғауға мүмкіндік алады.

Қолданыстағы Еңбек кодексі жұмысшылар-
дың мүдделерін қорғайтын кәсіподақ ұйымын �те 
маңызды ұйым ретінде бағалап отыр. Мысалы, 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде 
жұмыс берушіге қызметкерді �з қалауы бойынша 
жұмыстан шығаруға немесе қысқартуға тыйым 
салады. Бұл рәсімде кәсіподақ комитетінің пікірі 
ескеріледі.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сәйкес ұжымдық шарт жалақы, демалыстар, 
сыйақы беру, жұмыстан шығару және тағы басқа 
туралы шешімдер қабылдаудың �зге де ережелерін 
белгілей алады. Сондықтан ұжымдық шартта 
жұмыс берушінің барлық бұйрықтары кәсіподақ 
комитетінің келісімімен ғана қабылдануы тиіс.

— Облыс кәсіподақтары жұмысшылардың 
заңды мүдделерін қалай қорғайды? Нақты мысал-
дар келтірсеңіз.

— Кәсіпорындар мен ұйымдардағы еңбек 
қ а т ы  н а с т а р ы н  р е т т е у д і ң  қ о л д а н ы с т а ғ ы 
әдістерінің бірі — ұжымдық келісімдердің 
жасалуы. Облыста ұжымдық келісімдерге 
қол жеткізумен айналысатын кәсіпорындар-
дың саны 75,5 пайызды құрайды, барлығы 
8 610 ұжымдық шарт жасалған. Кәсіподақ 
ұйымдары жұмыс істейтін жерде ұжымдық 
келісс�здер 100 пайызды құрайды. Ұжымдық 
шарт — кәсіподақ мүшелерінің құқықтары 
мен мүдделерін қорғаудағы кәсіп одақ  тардың 
негізгі құралы. Сондықтан олардың мазмұнына 
және сапасына ерекше назар аудару керек. 
Қолданыстағы ұжымдық шарттардың ережелері, 
әсіресе, еңбекақы т�леу саласында қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасауды �згертіп, олар жаңа 
әлеуметтік пакеттермен және кепілдіктермен 
толықтырылуы қажет. Алайда бүгінде облыста 
ұжымдық шарт жоқ компаниялар бар, мыса-
лы, «Ақт�бе мыс компаниясы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, «Анвар» жауапкершілігі 

к�мек к�рсету орталығын ашты. Оның мақсаты 
– құқықтық мәдениетті, заңдылықты сақтау, 
құқықтық к�мекке қолжетімділікті бағалауды, са-
наны жаңғырту тұрғысында шағын қылмыстарға 
н�лдік т�зімділік атмосферасын қалыптастыру. 
А т а л ғ а н  о р т а л ы қ т а р  е ң б е к  д е л д а л д ы ғ ы 
жағдайларын тегін қарастырады.

Тұрақты әлеуметтік ахуалды сақтау, ай-
мақтағы еңбек дауларын болдырмау мақсатында 
және 2018-2019 жылдары Қазақстан Республика-
сы Кәсіподақтар Федерациясының жаңғыртуға 
арналған жол картасын жүзеге асыру шеңберінде 
�ңірдегі еңбек ұжымдарымен және кәсіподақ 
белсенділерімен кездесулер кестесі жасалады. 
Жыл басынан 60 кәсіпорынға барып, түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жолдауын іске асыру мақсатында әлеуметтік 
серіктестермен бірлесе отырып, кәсіподақ 
орталығы жұмыс істейтін жұмыскерлердің 
т�мен жалақы деңгейлерінің жалақысын к�теру 
мониторингін жүргізу үшін �ңірлік штаб құрды. 
Жұмыс нәтижесі бойынша биыл 75 мың адамның 
жалақысы к�бейеді.

Мемлекет басшысы жастарды жан-жақты 
қолдау мақсатында биылғы жылды «Жастар 
жылы» деп жариялады. Кәсіподақ орталығы 
�з қызметінде жастар саясатын күшейту мен 
жандандыру бойынша жүйелі жұмысқа ерекше 
назар аударады. Бұл мақсатта жұмыс жасайтын 
«Келешек» жастар кеңесі кәсіподақ орталығында 
жаңа форматта құрылып отыр. «Келешек» жастар 
кеңесінің мақсаты – жастардың құқықтарын және 
заңды мүдделерін қорғау, жастарға әлеуметтік-
еңбек қатынастары, білім беру және кәсіптік білім 
беру саласындағы құқықтарын хабарлау, жастар-
ды кәсіподақ қатарына тарту. Сондай-ақ біз 
кәсіподақ орталығында санаторлық-курорттық 
емдеу және демалыспен айналысатын «Профтур» 
бірыңғай туроператорын аштық. Қазіргі уақытта 
 «Профтур» компаниясы санаторлық-курорттық 
ұйымдармен ынтымақтастық туралы 15 келісім 
жасады. Кәсіподақ ұйымы және оның мүшелері, 
сондай-ақ, тілек білдіргендер «Профтур» арқылы 
жолдамаларды жеңілдіктермен ала алады.

– Сіздің ойыңызша, бүгінде халықтың 
кәсіподаққа қосылуына не түрткі болады? Яғни, 
еңбеккерлерді кәсіподақ мүшелігіне тартуда қандай 
мотивациялық негіздерді ұсынар едіңіз?

— Кәсіподақ мүшелігінің мотивациясы 

з а ң н а м а  а я с ы н д а  Қ а з а қ с т а н н ы ң  ж ұ м ы с 
істейтін тұрғындарының еңбек және әлеуметтік 
құқықтарын қорғауға бағытталған.

2018  жылдың қаңтарында  Қазақстан 
 Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының 
2018-2028 жылдардағы қызметін жаңғыртуға 
арналған жол картасы әзірленді. Ол – Федерация 
қызметінің нақты бағыттары бойынша жұмысты 
жандандыру ж�ніндегі іс-шаралар жоспары. 
Жол картасы, негізінен, елдегі ақпараттық са-
лада Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар 
Федерациясының қызметін күшейту, әлеуметтік 
әріптестік бойынша үш жақты комиссиялардың 
жұмысы, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
ж�ніндегі �ндірістік кеңестер құру, жастар-
мен жұмыс істеу және құқықтық тәрбиелеу 
мәселелеріне бағытталған. Бұл құжат жаңа 
міндеттемелерді енгізбейді және мүшелік 
ұйымдардың құқықтарын бұзбайды, соның ішінде 
салалық кәсіподақтардың қызметіне кедергі 
келтірмейді. Бір с�збен айтқанда, кәсіподақтар 
федерациясының басты міндеті – әлеуметтік және 
еңбек құқықтарын қорғау және әлеуметтік-еңбек 
қатынастарының тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Ақт�бе облысының кәсіподақтар орталығы 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  К ә с і п о д а қ т а р 
Федерациясының мүшесі ретінде қазіргі уақытта 
1,1 мыңнан астам бастауыш және 25 салалық 
және жергілікті кәсіподақ ұйымының жұмысын 
біріктіріп, үйлестіреді. Олардың ішінде 130 мың 
кәсіподақ мүшесі бар.

Қазіргі уақытта облыс әкімі, кәсіподақ 
орталығы мен кәсіпкерлер палатасы арасындағы 
2018-2020 жылдарға арналған үш жақты келісімге 
сәйкес облыста бірқатар жұмыстар атқарылуда. 
7леуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 
ж�ніндегі үш жақты комиссияның жуырда 
�ткен отырысында 2018 жылдың 5 қазанындағы 
халықтың жалақысын к�теру туралы Мемле-
кет басшысының Жолдауын жүзеге асыруды 
қамтамасыз ететін қосымша келісім бекітілді. 

Кәсіподақтар Федерациясы «Нұр Отан» 
партиясы мен жоғарғы сот арасындағы еңбек 
туралы заңнаманың сақталуына қоғамдық 
бақылауды нығайтуға және еңбек даула-
рын шешудің альтернативті механизмдерін 
пайдалануға бағытталған �зара ынтымақтастық 
туралы меморандумдарға қол қойылды. Мемо-
рандум шеңберінде «Татуласу орталығы» іске 
қосылды. Оның мақсаты – азаматтар арасындағы 

Біз с�з еткелі отырған фило-
логия ғылымының кандида-
ты, қазақ білім ордасының 

қарашаңырағы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың профессоры, ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің «Жоғары 
оқу орындарының үздік оқытушысы» 
грантының иегері Ұлбала Алжанбаева 60 
жасқа толып отыр. 

Университеттегі қызметін оқыту шы-
лықтан бастаған ол профессорлыққа жетіп, 
халықаралық қатынастар факультетінің 
қазіргі шығыс тілдері кафедрасының 
меңгерушісі, шығыстану факультеті 
дека нының ғылыми-инновациялық 
қызмет және халықаралық байланы-
стар ж�ніндегі орынбасары қызметімен 
жалғастырды. Жүгі ауыр басшылық 
қызметтерді педагогикалық еңбекпен 
қатар ұстаған Ұлбала Тұрапбайқызы 
еш қиындықтан қашпайтын ер мінезді 
екенін танытты. Ең бастысы, университет 
ұстазы айналысуға тиісті ғылым майда-
нында да үлкен жетістіктерге жетті. 

Білім қуып, қазақ елінің мәңгілігін 
бекемдеп, тұғырын биіктету жолын-
да еңбек етуді  армандаған Ұлбала 
Тұрапбайқызының жоғары оқу орны-
на түсуде филологияның араб б�лімін 
таңдауы да ұлтжанды азаматтың биік 
талабының нәтижесі деп білеміз. 80-жыл-
дары қазақты тарихы тереңнен келе 
жатқан �ркениетті ұлт тұрғысында та-
ныту мақсатымен алғашқы арабтану-
шы 7бсаттар Дербісәлі қажы студент-
терге араб тілін оқыту арқылы қазақ 
жерінің тарихына, мұсылманшылықпен 
қ а л ы п т а с қ а н  д ү н и е т а н ы м ы н а , 
мәдениетіне зерттеу жүргізу үдерісінің 
бастамасы араб тілімен байланысты 
екенін дәлелдеп, қазіргі шығыстану 
факультетінің негізін қалаған еді. Осы 
идеяға еліктеген шәкірттер қатарында 
Ұлбала Алжанбаева да сол ұстазынан 
білім алды.

Қай саланың да білікті маманы болып, 
�зінің алға қойған ізгі арман-мақсатына 
жету әркімнен де қажырлылық пен 
жанкештілікті талап ететіні с�зсіз. Онсыз 
жеткен жетістіктің қадірі де болмаса керек. 
Сонау �ткен ғасырдың 90-жылдарының 
аяғы ел экономикасына ауыр тиіп, 
күнк�рістің қамымен әркім �зінше тірлік 
кешіп, нәпақа табудың қамымен кеткенін 
әлі ұмыта қойған жоқпыз. 7сіресе әйел 
затының дені бала-шаға қамымен �зінің 
негізгі мамандығын сауда жасап, базар 
жағалауға ауыстырды. Уақыт соны талап 
етті. Міне сол аумалы-т�кпелі кезеңде 
де  Ұлбала Тұрапбайқызы университетте 
дәріс бере жүріп, ғылыммен айналы-
суын тоқтатқан жоқ. Бұл жылдар оның 
ғылым жолындағы машақаты мен жан-
жақты ізденістерге толы жылдар еді. 1999 
жылы �зін талай жылдар толғандырып 
жүрген «Араб тіліндегі түркизмдер» атты 
тақырыпта кандидаттық диссертация 
қорғады. Аталған тақырыптағы диссерта-
ция жұмысының к�терген жүгі ауыр еді. 

Eйткені қазақ тіл білімі тарихында, тіпті 
ТМД елдерінің �зінде де араб тіліндегі 
түркизмдер тың тақырыптардың бірі 
және толғағы жеткен тақырып болатын. 
Түркі с�здерінің араб тілінде кездесетіні 
туралы там-тұмдап айтылып жүргенімен, 
бұл мәселе тереңдей зерттеліп жазылған 
ғылыми еңбек жоқ десе де болғандай еді.

Университет қабырғасында оқып 
жүргенде-ақ Ұлбала Тұрапбайқызын 
басқа тілдердегі түркі с�здерінің тарихы 
қызықтырған. Араб тiлiндегi  түркi кiрме 
с�здерiн зерттеумен арнайы айналы-
спаса да, бұл мәселе туралы с�з етiп, 
қызығушылық  бiлдiрген қазақ ғалымдары 
болды. Арабша-қазақша түсiндiрме 
с�здiктiң авторы, ғалым Н.Оңдасынов:  
«Араб, парсы тiлдерiне түркi елiнiң де 
ықпалы аз болған жоқ. Мәселенiң осы 
жағымен қызығушылар iзденсе, араб-
парсы с�здiктерiнен жүздеген түркi 
с�здерi  мен  оның  элементтерiн  тауып  
алады» десе, ғалым Л.Рүстемов: «Араб 
тiлiнiң кезiнде Шығыс халықтары тiлiне 

тигiзген әсерi мол болғаны рас. Алайда 
бұл тiлдiк құбылысты сыңаржақты про-
цесс ретiнде түсiнуге болмайды. Түркi 
тiлдес халықтардың тiлi де (соның iшiнде 
қазақ тiлi де) �з кезегiнде араб және парсы 
әдеби тiлдерiне едәуiр ықпал еткенi тари-
хи деректерден жақсы мәлiм» дейдi.

Аталған ғалымдардың с�здерін қапе-
ріне ала отырып, екі елдің қарым-қаты-
насы ешуақытта біржақты болмайды 
деген сеніммен және �ркениетті Азияның 
қақ т�рінен орын алған түркілік мәдениет 
еш құрдымға кетпейді деген пайыммен, 
керісінше, араб тіліндегі түркизмдерге, 
түркі тілінің к�ріністеріне мән беріп, 
кейін бұл ойын �зімен талай жылдар 
қызметтес болған алғашқы араб тілі 
мамандарының бірі, профессор Мәрзия 
Мәженова да қолдап, түркі тілінің та-
рихын қарастыруға арналған диплом 
жұмысына жетекші болды.

Ұ . А л ж а н б а е в а н ы ң  ж о ғ а р ы д а 
аталған диссертациясы тыңға салынған 
түрендей болғанын айтпасқа болмай-

т і л а ш а р » ,  « Қ а з а қ с т а н  ж ә н е  а р а б 
елдері баспас�здерінің тілі», т.б. оқу 
құралдарын жазды. ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің тапсырысымен орта 
мектептің 8-сыныбына арналған «Араб 
тілі» оқулығының, осы оқулыққа арналған 
«7дістемелік нұсқау» авторларының 
бірі. Ұ.Алжанбаеваның 70-тен астам  
ғылыми еңбегі бар, оның ішінде «Араб 
тіліндегі түркизмдер», «Жүйесі б�лек 
тілдердегі түркизмдер», «Түркі әлемінің 
Шығыс елдерімен мәдени тілдік бай-
ланысы» атты монографиялары жарық 
к�рді.  7л-Фараби атындағы ҚазҰУ та-
рапынан «Шығыстану», «Түркітану» 
мамандықтары бойынша мемлекеттік 
б іл ім  беру  стандарттары мен оқу 
бағдарламаларын жазуға атсалысты.

Бірнеше ғылыми мақалалары Қытай, 
Франция, Индия, Түркия сияқты шетел 
басылымдарында жарық к�рді. Мы-
сыр Араб Республикасында, Біріккен 
Араб 7мірліктерінде, Қытай, Иран, 
Түркия сияқты елдерден тәжірибе алма-
сып қайтты.

Ұлбала Тұрапбайқызы тек жоғары 
білікті ғалым ғана емес, сонымен қатар 
мейірбанды ана.  Жары Алжанбаев 
 Шаяхмет екеуі үш бала тәрбиелеп �сірді. 
Іңкәр, Алан, Хақназар есімді немерелері 
де �сіп келеді. Eкініштісі ұлы Елдос  
 прокуратура саласында қызмет етіп жүріп 
қапыда қаза тапты. Ал қыздары Құралай 
мен Алтынай бір-бір маман иелері болып 
мемлекеттік қызмет істеп жүр.

Алпыстың асқарына шығып отырған 
Ұлбала Тұрапбайқызын мерейтойы-
мен құттықтай отырып, қазақ тіл білімі 
ғылымының алтын қорына қосылатын 
еңбектеріңіз к�бейе берсін демекпіз. 

Ақбота АХМЕТБЕКОВА, 
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің доценті, 
филология ғылымының кандидаты

-

Алтынбек ӘМІРҒАЛИЕВ, Ақтөбе облыстық кәсіподақ орталығының төрағасы: 

-

ды. Отарлау саясатының негізінде түркі 
халықтарының дүниежүзілік тарихтағы 
орны мен мәнін кемсітуге тырысқан зерт-
теулерге т�теп беріп, тарихқа біржақты 
қарауға болмайтынын, түркі тілінен 
енші алған қазақ тілінің де �зге тілдерге 
ықпал еткенін, әлем тілдері ішінде �зіндік 
орны бар екендігін, тілімізді   мақтан 
етуге болатынын дәлелдеген. Шынында 
да, қазақ елінің мәңгілігін паш ететін 
Ұ.Алжанбаеваның жұмысы ғылымда 
жаңа үрдіске негіз қалады деп айтуға 
болады. Бұл еңбек түркі халықтары 
үшін �зекті әрі жалғасын табуға міндетті 
ғылыми ізденіс екенін білуіміз керек. 
Бұл диссертация ислам дінінің таралуы-
мен к�рініс тапқан жаһандану үдерісін 
елдердің қарым-қатынасындағы тілдің 
р�лін қарастырумен қатар, қазақ тілінің 
тарихын зерттеуге елеулі қызмет ет-
кен еңбек деп білеміз. Қазақ тілінің 
болашағына күмәнмен қарайтындарға 
«Араб тіліндегі түркизмдер» еңбегі қазақ 
с�зжасамының икемділігін к�рсететін 
�міршеңдігіне, сонау Мысырда «құндақ», 
«шақпақ», «аламан», «қарауыл», «бек» 
с�здерінің генезисіне, түрлену жолдары-
на жасаған талдаулары бұл тіл ғасырлар 
бойы жасайтынына дәлел екенін мойын-
дауымыз қажет.

«Ғылымың болса-дағы ұшан теңіз, 
Пайда жоқ �з халқыңа қызмет етпей» 
деп Алаш арысы 7лихан Б�кейханов 
айтқандай, Ұлбала Алжанбаеваның 
ғылыми еңбектерін оқи отырып, оның 
�з халқына тамшыдай болса да пайдалы 
қызмет еткеніне ешкімнің де шүбәсі бол-
маса керек.

Араб тілін білу ғалымдардың жан-
жақтылығын белгіледі. Ұ.Алжанбаева 
да «Eзге тілдің бәрін біл, �з тіліңді 
құрметте» ұстанымы негізінде қазақ 
жастары үшін «Арабский язык», «Араб 
тілі», «Конференцияға қатысушыларға 
арналған қазақша-ағылшынша-орысша 

— 3ңгімеңіздің басында кәсіподақ орталы ғының 
негізгі міндеттері және бүгінге дейін орта лықта 
атқарылған жұмыстар туралы айтып берсеңіз...

— Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар 
Федерациясы — еңбек құқықтарын қорғау 
саласындағы Қазақстанның ең ірі қоғамдық 
ұйымы. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар 
Федерациясы салалық кәсіподақтар мен 16 
аумақтық бірлестікті біріктіреді. Олардың 
қатарында екі миллионнан астам мүше бар. 
Федерацияның барлық жұмыстары белгіленген 

туындаған дау-дамайларды алдын-ала реттеуді 
толықтай қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсіподақ 
мүшелеріне қатысты жанжалды шешуге бай-
ланысты қызметтерді, соның ішінде еңбек да-
уларын реттеу болып табылады. 2018 жылдың 
12 маусым күні кәсіподақ орталығы Еуропалық 
құқық және адам құқықтары институтымен 
бірлесіп, «Құқықтық мәдениетті және қоғамның 
құқықтық сауаттылығын қалыптастыру» 
әлеуметтік жобасының шеңберінде Қоғамдық 
даму министрлігінің қолдауымен құқықтық 
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АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕСУ

Естелігімді неден бастасам екен?..
Осы сауал апта бойы маза бермеді.
Тұрғанбек Қатаұлын осыдан алпыс 

жыл бұрын бірінші рет к�рген едім. Ол 
кезде мен «Ара-Шмель» журналында 
фельетоншы болатынмын. «Лениншіл 
жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетінде 
әдебиет-�нер б�лімінің меңгерушісі бо-
лып қызмет атқарып жүр едім.

Сәске түс кезінде қарақұлақ телефо-
ным кісіней ж�нелді.

– 7леу, әлеу, – дейді бейтаныс  дауыс, 
– Мен жаңадан ашылған «Ара-Шмель» 
журналының жауапты хатшысы Бәри 
Мәзитов деген ағаң боламын, Ғабит 
Махмұдұлы сенімен кездескісі келеді, – 
деп с�зін қысқа қайырды.

– Апыр-ау, шынымен Мүсірепов 
Ғабиттің �зі ме? – деп таң-тамаша бол-
дым.

– Иә, Ғабит Махмұдұлы журналдың 
Бас редакторы, – деді тағы да Мәзитов. 

– Қашан баруым қажет?
– Бүгін түстен кейін сағат үштер ша-

масында....
Қасымдағы столда қарама-қарсы 

отырған Сапар Байжанов маған таңырқай 
қарап:

– Ғабеңнің �зі шақыртса, несіне 
қобалжисың, зуылда, тез жет! – деп 
құптап қойды. 

... Кешікпей Бас редактор Ғабең мені 
жаңадан ашылған журналға қызметке 
алды. Газеттегі жанталасқан «жан-
дайшаппен» қоштасып, жайбарақат 
жұмысқа орналасқаныма мәз болдым.

Журналдың к�лемі шағын. Айы-
на бір рет шығады. Қаламақысы да 
қомақтылау, бірақ жауапкершілігі күшті. 
Сатирик Садықбек Адамбеков екеуміз 
бір кабинеттеміз. Журналға қилы-қилы 
заңсыздықтар туралы хаттар к�птеп 
түседі. Сондай шағым-хаттың бірі Павло-
дар облысы Ертіс ауданынан келген еді.

– Хатты мұқият тексересің.  Деректер 
анықталса, фельетон жазасың, – деді 
жауапты хатшы. Қыстың к�зі қырауда 
«Ил-14» ұшағымен Павлодарға жет-
кенмін. Хаттың жай-жапсарын апта бойы 
анықтап, қайтар алдында облыстық үгіт-
насихат б�лімінің меңгерушісімен сұхбат-
тасуға тура келді. «Тұрғанбек  Катаев» 
деп сары  қаңылтырға айшықталған 
кабинеттің кіреберіс б�лмесінде он ми-
нуттай тосуға мәжбүр болдым. 7не-міне 
дегенше есік ашылып, к�зтаныс кісі 
шыға келді.

– Ассалаумағалейк�м!
– Ағалейкүм әссалам!
Аласа  бойлы,  шашы буырлана 

бастаған келтетанаулы ағамыз 7зілхан 
Нұршайықов екен. 

– 7й, Мыңбай, үй-ішің аман ба?... 
Тұрекеңе тездетіп кір. Шаруаң біткен соң 
біздің «Қызылту» газеті редак циясына 
соғарсың, – деп 7зағаң әдет тегідей 
қарапайымдылығымен құрақ ұшып 
қолымды қысып кете берді. 

Орта бойлыдан жоғарылау, торсық 
шекелі, томағасын әлгінде ғана сыпырған 
қырандай жанары жар қырап, жайдары 
жүзді, жасы қырықтар шамасындағы 
Тұрекең орнынан тұра қолымды алып 
амандасты.

Сұхбат кезінде менің алдымда терең 
білімді, тәжірибесі мол азамат отырғанын 
аңдағандай едім. 

– Жолсоқты болған жоқсың ба? 
– деп сондағы хал-хадарымды сұрап, 
ақжарқын кейпін аңдатқаны күні бүгінге 
дейін есімде. «Атамаңыз» деймін, бәзі 
біреулер секілді суықтау сәлемдесіп:

– Не шаруамен келдің? – деп шірене 
тергеп, тексермей-ақ, бәлсінбей-ақ, 
ағыл-тегіл ақыл-кеңесін айтып, мені 
бұрыннан білетін секілді бауырмалдық 
танытқан қайран Тұрекең-ай десеңші!

ЕКІНШІ РЕТ ҰШЫРАСУ

Республикалық Министрлер кеңе-
сінің т�ртінші басқармасының жолдама-
сымен «Алматы» санаторийіне тынығып, 
сауығып қайтуға келген едік. Қасымда 
Сталина атты зайыбым бар. Күндізгі 
ем-дом шаралары түгесіліп, саябаққа 
шыққан болатынбыз. Бізбен қатарлас 
б�лмеде жан жары Нағима жеңгеймен 
жатқан к�рнекті қоғам қайраткері, ғалым 
Сағындық Кенжебайұлы ағамыз:

– 7й, Мыңбай, кешкі ас кезінде ас-
хананы ұмыт, домбыраңды алып, келінді 
ертіп, Тұрекеңнің люксіне келетін бол, 
– деп ескертті.

Адам баласы шыр етіп �мірге келген сәттен бастап 
ғұмырының соңына дейін әртүрлі жағдайды басынан 
�ткізеді. Тәңірімізден берілген сын әркімге әртүрлі әсер 
етеді. Кей ауыртпалықтар тез тарқап, ал енді біреулері 
жүректің т�рінде �шпес із қалдырады... Осындай 
мәселенің бір парасы жайында айтар болсақ, қазіргі 
таңда тұл жетімнен г�рі тастанды бала к�п. 

Қоғамда «к�кек ана»,  «тастанды бала», «тірі жетім» 
мәселесі жиі к�теріліп, талқыға салынып, жазылып 
та жүр. Қандай жағдайды бастан кешірсе де, сондағы 
тапқан амалы туған анасының мейірімінсіз қалған 
бүлдіршіндер қатарын к�бейту болғаны ма? Алайда бұл 
жағдай күннен-күнге асқынуда. «Eмірдің мәні туралы 
ойланбайтын пенде бар ма?» деген сұраққа жетім бала-
лар үйін к�ре отырып, әлі де ойланбайтын адамдар к�п 
екеніне к�з жеткізесің. Тіпті ықылым заманда ата-баба-

мыз әке-шешесі қайтыс болған кезде баланы қараусыз 
қалдырмаған. Қиын-қыстау кезде туған-туысқандары не-
месе ауқатты отбасы �з тәрбиесіне алып, жәрдемдескен.

Бүгінгі таңда бұл жағдай жер мен к�ктей, салыс тыруға 
келмес. «Жетім к�рсең жебей жүр» деген хал қы мыздың 
ұлылығы қайда кеткен деген ойда қаласың. 

Елімізде бірен-сараң ғана болған балалар үйі 
қалаларымызда, облыс аумақтарында к�птеп ашылды. 
Соңғы кездері соның �зі аздық етуде. Мұның барлығы 
жастардың отбасынан алған әлсіз тәрбиесінен. Бүгінгі 
таңда  жастар болашағына бейжай қарап, тек осы сәтімен 
�мір сүреді. Олардың абайсызда жасаған қылығынан 
жәутендеген қарак�здер ата-ана мейірімінен шет қалуда. 

Хадистерде «Мұсылман отбасыларының ішіндегі ең 
жақсы үй – жетімге жақсы қараған үй. Ал ең жаман үй – 
жетімге дұрыс қарамаған үй» деп айтылған.

Қуанышқа орай, жетім баланың к�ңіліне жылулық 

ұялатып, �з қамқорлығына алумен қатар, жанұялық 
махаббатын сыйлаған  жандар баршылық. Жетімін 
жылатпауға Үкіметіміз барынша жағдай жасаған. Олар-
ды жан-жақты қолдайтын заң да бар, қаржы да аямай 
б�лінуде. Сондай-ақ �з баласынан бас тартқандардың 
к�бі – студент жастар. 7леуметтік жағдайына  байланысты 
немесе ата-анасының абыройын т�мен түсіруден 
қорыққан қыздар баласынан тезірек құтылуға тырысады. 
Осы тастанды баланы жетімдер үйіне бергенше, уақытша 
отбасы тәрбиесіне �ткізу жұмыстары жүргізілуде. Мем-
лекет тарапынан жасалған осындай жұмыстар, келешек 
жеткіншектердің қамы үшін керек. 7рбір адам баласы 
қатыгездікке жол бермей құлыншақтарын бауырына 
басып, жалғызсыратпай, әрдайым қасынан табылса 
дейсің... 

Cабина ОЛЖАБИ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ... 

Жәутеңдеген жанарлар

– Тұрекең? Қай Тұрекеңді айтасыз?...
– Eй, сен де қызық екенсің, Тұрғанбек 

Қатаевты айтамын.
– 7, жарайды, Сәке, рақмет! Міндетті 

түрде келемін – дедім.
Күн кешкіргенде домбырамды алып, 

Тұрекеңнің б�лмесіне тарттым. 
.. .Т�р алдында омырауында бес-

тармақ алтын жұлдызы жарқырап Бәйкен 
7шімұлы отыр. Оның оң жағында Сәкең 
мен Нағима жеңгей. Құрметті қонақтардың 
келгеніне к�ңілі к�ншігендей бейнебір 
жалт-жұлт еткен аққайран балығындай, 
жүзінен шуақ шашып, Тұрекеңнің жан 
жары Базаркүл отыр. Дастарқан қазы-
қарта, жал-жая, к�к�ніс, жеміс атаулыға, 
қымыз бен шұбатқа лықа толы.

– Бәйкен аға, сіздің қоластыңызда 
ұзақ жылдар бойы қызмет атқар ғанымды 

естелігінде оның энциклопедиялық 
білімді, жығылғанға сүйеу болуға ты-
рысып, қол ұшын беруден қашпайтын 
қайсар азамат екенін әңгімелейді. 
«Қалауын тапса, қар жанады» де-
гендей, 7зағаңның алыстағы ауыл-
дан жазған очерктеріне тәнті болған 
Тұрекең Қазақстан Компартиясының 
кезекті оныншы құрылтайына де-
легат етіп мені ұсынғанына қайран 
қалдым»  дейді 7зағаң. 7зелде жоғарғы 
лауазымдағылар болмаса, облыстық 
деңгейдегі қызметте жүргендерді, оның 
ішінде журналистерді құрылтайға де-
легат етіп сайлауға ұсыныс жасағанды 
к�рген де, естіген де жоқ болатынбыз. 

Б�лім меңгерушісі кезінде Павло дар 
облыстық партия комитетінің бірінші 
хатшысы Елагинге барып:

– Семен Дмитриевич, құрылтайға 
нағыз лайық делегат «Қызыл ту» 
газетінің бас редакторы Нұршайықов 
деп ойлаймын. Осыған қалай қарайсыз? 

– Мен бұл басылымды басқаруға 
алғаш шақырған кезде бірден бас 
тартқанмын. 

– Неге?
– Eйткені қашаннан �ріс алған 

Жазушылар одағындағы бір-біріне 
�шпенділік,  жікшілдік індетінен 
қауіптенген едім.

– Сонымен....
– Ақыры солай болды да. Мен 

әлгі жікшілдердің айтқанына к�ніп, 
айдағанына жүрмедім. Қара қылды 
қақ жаруға тырыстым. Олар «ә, солай 
ма?» деп ерегесіп Орталық комитетке 
шағымдарын боратты кеп. Отырысқа 
т�релік еткен Орталық комитеттің 
екінші хатшысы  Соломенцев сұрлана 
сазарып алған. 

– Нұршайықов орнынан алынсын, 
партиядан шығарылсын! – деп салды.

– Оны айтасыз-ау, мені осы орынға 
қоярда: «Қорықпа, қолдаймыз, к�мек-
тесеміз!» деп уағда берген идеология 
хатшысы Жанділдин жымия күліп, 
 Соло менцевті жақтап шыға келді. 
Сұрқым қашып, т�бемнен суық су 
құйғандай болдым. 

...Сол бір кездерде менің басыма 
қара бұлт т�нген тұста қолұшын және 
берген Тұрекең жарықтық болатын. Ол 
Орталық комитеттің �ндіріс ж�ніндегі 
хатшысы Рахымәлі Байғалиевті мен 
туралы айтқанына үгіттей к�ндіріп, 
екеуінің арқасында жұмыстан босаға-
ныммен, партиядан шыққам жоқ. 

Жұмыссыз жүрген аш құрсақ кезім-
де де Тұрекең �зінің б�лім меңгерушісі 
Ло гиновамен ақылдасып, «Со циалистік 
Қазақстан» газетінің бас редакторы 
Кеңес Үсебаевқа телефон соғып, 
мені жұмысқа алдыртты. Міне, біздің 
Тұрекең қандай азамат еді!...

«3П, Б3РЕКЕЛДІ»

Сұрапыл соғыс жүріп жатқан кезде 
(1943 ж) жыр алыбы Жамбыл Қазақстан 
ақын  дарының айтысын ашты. Соны 
к�зім мен к�рген мен домбырамен айтыс 
шымыл дығын ұлы ақынымыздың қалай 
ашқаны туралы орындап берген едім. 

– Е, еу... Алатаудан, Арқадан
Ақындарым келіпсің.
Тілдерінен бал тамған
Жақындарым келіпсің.

Ертіс, Еділ, Іле, Сыр,
Бас қосқалы келіпсің.
Жүрген жерің – думан, жыр,
Сендер елге к�ріксің!

Шаршы топта т�гілген,
С�здеріңді сағындым,
К�зге жылы к�рінген 
Eздеріңді сағындым
Астананың т�рінен
Қолыңды алып к�ріскен
Сәлемі осы Жамбылдың! - деп тебірене 

салғанда отырған жұрт Абай атындағы 
опера-балет театрын жаңғырта қол шапа-
лақтады. Жамбыл «Ақындарға арнауының» 
жалғасын айтқан сайын, к�рермендер 
қызулана қол соғып:

– 7п, бәрекелді!
– Ой, жарайсың, ақыным! – десіп, 

қошеметтеді. Мен осыны домбыра-
мен дүрілдеткенде Бәйкен 7шімұлы 
таңырқап:

– 7п, бәрекелді, қарағым, әу, сен сонда 
қанша жаста едің? – деп сұрады.

– Он т�рт жасқа қараған шағымда...
– Е, жарайсың, құймақұлақтығың 

байқалып тұр, – деп қойды.
– Бұл жігіт мен ҚЛҚЖО-ның Орталық 

комитетінде хатшы болып жүргенімде 
«Лениншіл жаста» қызмет істеген, Бәке, – 
деп қойды Сағындық ағамыз.

– Хош, талабың �рістей берсін! – деп 
Бәйкен 7шімұлы маған ризашы лықпен 
тілектестігін айтқан еді.

– Тағы қандай жырың бар? – деп және 
сұрады.

– Бәке, бұл Бауыржан Момышұлы 
 туралы дастан жазған, – деді Сәкең.

Мен енді «Батыр-дастанымнан» үзінді 
орындадым.

– Е, еу.. хас батырын қазақтың
Айтайын, достым, айтайын.
Алапат қырғын соғыста
Шайқасқан шағын шайқайын.
Жаралған жаны дауылдан,
Аттанған қазақ ауылдан,
Тайсалу білмес жауынан,
Момыштың ұлы Бауыржан!
Үстінде сұр шинелі,
Омырауы алтын түймелі,
Ту сыртынан қарасаң,
Арыстандай шүйделі.
Алып туған анадан,
Қырқадан қырқа қараған,
Шақырып Фидель Кастро,
Қолбасы қайсар санаған! – дей келіп, 

жалғасын жандырта айтып шықтым. 
– Бәрекелді, бағың жана берсін, – деді 

Бәйкен ата.
– Eй, бұл пері арқасы қозса-ақ  тоқта уды 

білмейді! – деп әзілдей күліп қойды Сәкең.
Бәкеңнің зайыбы Бақыт жеңгеміз бен 

Базаркүл де «Жарайсың!» деп жатты.
...Сол күнгі кеште Тұрекеңнің б�л ме-

сінде ақ дастарқан басында ағымыздан 
жарыла бас қосқанымыз күні бүгінге дейін 
есімнен шығар емес.

– Ұлықпан әкім осындай отырысты 
бір жасқа санаған деген с�з тегін емес-ау! 
– деп қойды Сәкең.

Мезгіл – сынап, адам �мірі де күр меуге 
келмейтін қысқа жіп тәрізді. Десе де, дүйім 
жұртқа мәшһүр тұлғалармен жүздесудің �зі 
үлкен бақыт сыңайлы. Ағаларымның:

– 7п, бәрекелді! – деп жайраңдай 
айтқан жылы лебіздері менің к�ңі лімді 
к�кке к�тергендей, жігерімді тасытқандай 
болады да тұрады. 

Биылғы жылы туғанына бір ғасыр то-
лайын деп отырған аса к�рнекті мемлекет 
Һәм қоғам қайраткері, Алматы облысының 
Іле ауданында 1919 жылы дүниеге кел-
ген т�л перзенті, тарлан тұлға Тұрғанбек 
Қатаұлына арналған шағын толғау осымен 
мәресіне жеткен іспетті.

Дегенмен, біртуар азаматтың адами 
�мірі мен қым-қиғаш қырларын шағын 
к�лемді естелікпен шегере салу мүлде 
мүмкін емес. Ол – мазмұнды �мірі мен 
жарқын бейнесі қомақты хикаят немесе 
романға сұранып тұрған тұлға.

Мыңбай Р3Ш

«Махаббатқа егделік еш шек емес» 
дегендей, жасы шау тартқан шағына 
қарамастан, �зінен жиырма жас кіші 
Базаркүл атты жеңгелеріңе ғашық бо-
лып, ақыры Тұрекең �з алдына отау тігіп 
тынды. Тұрекең �мірінің соңына дейін 
балаларының, немере-ш�берелерінің 
ш ы р а қ ш ы с ы н д а й  ш а т - ш а д ы м а н 
ғұмыр кешті. Сексенінің сеңгірін сер-
гек қалпында к�рді. Айтыскер ақын 
Балғынбек Имашев Тұрекеңе арнаған 
жырында:

Eлеңді �лмейтұғын �рнектесем,
К�пшілік к�кейіңе ұнатып ал.
Сексенге келіп қапты серкелерің,
Бойында �нер-білім бұлағы бар.
Шынымен қазақ елі бақытты ғой,
Тұрғанбектей ұланы, қыраны бар, – 

деп тебірене т�гілген еді.
...Майдангер Тұрекең отыз бес-

ке толғаннан бастап,  аупартком 
нұсқау шысынан – облыстық партия 
комитетінің хатшысы, министр дәре-
жесіне дейін к�терілгенін білеміз. Мем-
лекет, қоғам қайраткері Тұрғанбек 
Қ а т а ұ л ы  б а қ и л ы қ  б о л ғ а н ы м е н , 
соңынан мәңгілік мол мұра қалдырып 
кетті. Білім министрі болған Тұрекең 
қолы босай қалған сәттерде шабыт 
құшағына шомылып, лирикалық 
�леңдер тудырғанынан да хабардармыз. 
Асылы табиғат бұл тұлғаға �нер атаулы-
ны да аямай дарытқан дерсің. 

Б3КЕШКЕ 
АРНАЛҒАН TЛЕҢДЕР

Зайыбы Базаркүл (Бәкеш) елу жасқа 
толғанда Тұрекең мынадай жыр жолдарын 
арнаған екен:

Бәкешім, құтты болсын елу жасың,
К�ңілің қартаям деп жасымасын.
Алдыңда әлі талай қуаныш бар, 
Шалыңның құшағында, қасындасың.
Ақниет к�ңілі нәзік, пейілі кең,
Сүйікті ардақтым да, әдемім сен,
Кешірек мен сенімен кездессем де,
Бір жыл �мір �зіңмен – он жылға тең!
Дүниеге келгенім жоқ бекер босқа,
Бақыт қой сүйгеніңмен құдай қосса.
Соңымда �ркендеген �ренім бар,
К�п менде жолдас, туыс, нағыз дос та.
Eмірде �жеттікпен �рге бастым.
Алдыма күн шұғыла нұрын шашты.
Жол жүріп мәртебелі абыроймен,
Шықтым мен биігіне жетпіс жастың.

***
Саямсың �мір сәні, жанға серік,
Сыйынған махаббатқа антым берік.
Тілегім одан басқа болмас менің,
Сен жүрсең қол ұстасып, қасыма еріп.
Eзіңсің бар байлығым, махаббатым,
«Бәкешім» – саған қойған менің атым.
Сүйген жар керек емес сенен басқа,
Eзіңсің қызығым да, салтанатым!
«Махаббат жалыны» тақырыбына енген 

�зге де �леңдер топтамасы жетерлік. «Сегіз 
қырлы, бір сырлы» Тұрекең іскер басшы, 
қайраткерлігімен қоса, ақын дығы да бар 
екендігін аңғартқандай. 

білесіз. Аса жауапты лауазымыңызға 
қарамай, бізге үлгі-�неге к�рсетіп, ақыл-
кеңесіңізді аямағаныңыз үшін сізге 
мыңда бір рет рақмет айтуға рұқсат етіңіз. 
Бақыт жеңгей екеуіңізге зор денсаулық 
тілеймін. Бәке, Eзіңіз салдырған сауық-
тыру орнының шипасы тие берсін 
демекпін. Базаркүл келініңіз екеуміз ақ 
дастарқанымыздан дәм татуға арнайы 
шақырып отырмыз. Кел геніңізге к�п 
рахмет. Сәке, Нағима келін, сіздерге де 
ерекше қуа  ныш тымын. Кәне, қысылып-
қым ты рылмай, �з үйлеріңіздей к�ріп, дәм 
алып отырыңыздар. Осы с�здерді айтқан 
Тұрекеңнің аузын ашса-ақ, к�ңілі к�ме-
кейінен к�рінетіндігіне куә болдым.

– Саған да рақмет, Тұрғанбек, «үлкенді 
сыйлағанды құдай да құрмет тейді» деген 
с�здің жаны бар. Менің пайымдауымша, 
сен мен білетін ми нистрлердің тозығы 
емес, озығы екеніңе әбден к�зім жетті. 
Отбасыңа баянды бақыт, �зіңе ұзақ ғұмыр 
тілеймін!...

Бәйкен 7шімұлы байсалды да, па-
расатты қалпымен інісінің ізетіне риза-
шылығын білдіргендей еді. Сағындық 
ағамыз бен Нағима жеңгеміз де жүрек-
жарды с�здерін жеткізіп жатты...

– 7й, бала, кәне жарқырат жы-
рың ды, ал қолыңа домбыраңды! – деп 
 Са ғын дық ағай маған күлімсірей қарады. 
Мен жыр алыбы Жамбыл айналасынан 
бастап, қазақтың хас батыры Бауыржан 
Момышұлына арналған  «Батыр-дастан» 
поэмамнан үзіндіні домбырамен күңіренте 
ж�нелдім.

ТҰРЕКЕҢНІҢ 
ҚИНАЛҒАН ЖЕРІ....

 
Қазақстанның халық жазушысы 

7зілхан Нұршайықов Тұрекең жайлы 

– деп табандап отырып алған. Тұрекең 
«облыстың бірінші бас шысы келісе 
қояр ма екен» деген қобалжу құшағында 
отырғанда:

– Мм... да... Ол біздің облыс тіршілігі, 
еңбек адамдары туралы тамаша очерк-
тер жазғаны есімде. Мейлі, айтқаның 
болсын, келісемін! – деп барбиған 
алақанымен столын тоқ еткізгенде 
Тұрекеңнің қуанышында шек жоқ еді. 

– Eзім де солай ойлап елім,  Семен 
Дмитриевич, сіз білесіз, бәрін де 
білесіз! – деп Тұрекең жерден жеті қоян 
тапқандай тебіренгені есімде. 

***
...7зілхан Нұршайықовпен бірде 

әңгіме лес кенімде оның «Қазақ әде-
биетінен» неге кеткенін есіне салғаным 
бар. 

– Ау, орталық комитет шақырып 
алып: «Қазақфильм» студиясына бас 
редактор болсаңыз» қайтеді? – деп 
ұсыныс жасады. Бармаймын, мен кино 
�нерін білмеймін, – деп кесіп айттым.

– Ендеше, «Ара» журналының бас 
редакторлығынан неге қаштыңыз?

– Сен де қызықсың, кейінгі кезде 
номенклатура дегенді жұрт «Номен-
холтура» деп дұрыс айтып жүр. Билік 
шеңберіне кіріп алғандар, жоғары жақ 
қайда айдаса, сонда барғыштар к�бейіп 
кетті. «Еу, бұл шіркін осы мамандыққа 
сай ма? Жұғысты ма? Біле ме?» деген 
сауалдарға құлақ аспайды. «7йтеуір, 
бастық болсам болғаны» десіп тартып 
отырады. Мұны айтып отырғаным, мен 
сатирик емеспін. Ал «Ара» журналына 
азуы алты қарыс, орақ тілді сықақшы 
қажет. Міне, әңгіме қайда жатыр...

– Хош, «Қазақ әдебиетінің» бас 
редакторлығынан қалай бо са тыл   ға -
ныңызға қайта оралайықшы?

ТАРЛАН  Т�Л�А
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Далада боран уілдеп, аш қасқырдай 
ұлып, үрейімізді ұшырады. Біліс 
ағай тақтаға т�рт бұрыш сызып, 

бізге сабақ түсіндіріп тұр. Сырттағы жел 
күшейіп, «әттең, мектепте отырсыңдар 
ғой, әйтпесе мен сендерді тақтадағы үш 
бұрыш, т�рт бұрыштарыңмен қоса ұшырып 
жіберер едім» деп �ршеленеді.

Бір кезде ағай бері қарай бұрылып, 
қолына жұққан борды қағып тұрып:

– Ал енді, үйлеріңе қайта беріңдер, - 
деді. – Соңғы сабақ болмайды... Бүгінгі 
мынау ақ түтектің түрі жаман ғой. Күн жа-
рықта үйлеріңе жетіп алмасаңдар болмас.

Бәріміздің де күтіп отырғанымыз осы 
еді, алдымыздағы кітап-дәптер лерімізді 
апыл-ғұпыл жинап, бір-бірімізді қаға-соға 
сыртқа қарай ұмтылдық.

Біздің үй ауылдың шетінде болатын. 
Мектеппен екі арада ашық алаңқай бар 
еді. Біліс ағайдың айтуынша ол жер кейін 
саябақ болмақ. Сол үшін былтыр ағаш 
отырғызамыз деп біраз шұңқыр қазғанбыз. 
Бірақ күзде к�шет әкелуге ағайдың қолы 
тимей, сол күйі қардың астында қалып 
қойды. 

Оуп! Омбылап келе жатып кенет әлгі 
шұқанақтардың біріне күмп беріп қалай 
түсіп кеткенімді �зім де байқамай қалдым. 
7деттегіден тереңдеу екен. Шамасы, 
жоғары сыныптың балалары қазған болса 
керек. 7уелгі талпынғанымда, қолыма 
ілігетін ештеңе болмай, қайта сырғып 
түстім. Тырбаңдап қайта ұмтылдым. 
Ең сорақысы, мен тырбаңдаған сайын 
шұқанақ тереңдей берді. Үстімдегі паль-
том да ап-ауыр еді. Тар жерге кептелдім де 
қалдым. К�кем былтыр Арыс қаласынан 
сатып әкеп бергенде: «Міне, енді, үстің 
жылы жүреді, тоңбайсың» деп мақтаған.

Қолымның ұшы қызарып, үсіп бара-
ды. Саусақтарым илігетін емес. Етігімнің 
қонышына қар толып қалды. Қалтырап 
жаурай бастадым. Тағы да... тағы бір рет... 
Құлақшыным к�зіме түсе берген соң 
қолыма шешіп алып едім, оны ұйтқыған 
боран жұлып алды да кетті. Ызам келіп, 
бақырып жылап жібердім. К�з жасым әп-
сәтте мұзға айналды. Қасақана үйден де 
ешкім сыртқа шыға қоймады. Үйшігінде 
бұйығып жатқан Құттаяқ қана менің 
бір пәлеге тап болғанымды сезіп, шәу-
шәу етіп үріп, жүгіріп келді. Бірақ оның 
қолынан не келеді дейсің. Кинодағы иттер 
секілді жеңімнен тартып шығарып алуды 
да білмейді. Тұмсығымен басымды қайта-
қайта иіскеп қойып, құр босқа шоқиып 
отыра кетті. Бірақ мен бақырып жылаған 
сайын үй жаққа қарап, к�мек сұрағандай 
үріп-үріп қояды. 

Бір кезде барып, к�мір салатын шелекті 
алып шешем далаға шықты. Шұңқырда 
жылап тұрған мені к�ріп, бері қарай 
бұрылды. 

– Алда, құдай-ай, мына бала �луге ай-
налыпты ғой! – деп шыр-пыр боп жүріп, 
мені жеңімнен тартып суырып алды. Үйге 
келген соң әжемнің қалың к�рпесімен 
орап, тұмшалап тастады. 

Содан бір апта бойы басымды к�тере 
алмай, ауырып жаттым. Бірте-бірте әл 
жиып, орнымнан тұрып, мектепке баратын 
күні аспанның да қабағы ашылып, шыны-
дай м�лдіреп тұрды. Далада бет қаритын 
шыңылтыр аяз ғана бар. 

 Шешем мені қолымнан жетектеп 
әкеліп:

– Енді, мына жолмен баратын бол! –
деп, мектепке дейінгі қалың қарды ағаш 
күрекпен аршып салған жалғыз аяқ жолды 
к�рсетті. 

Бұл әрине, шешемнің еңбегі екенін 
бірден сездім. С�йттім де, оған алғыс 
айтқандай жүзіне күлімсіреп қарадым да, 
жүгіре ж�нелдім. 

Иә, айтпақшы, мектепке жақындай 
бергенде арт жағыма бұрылып, тағы да 
бір к�з салдым. Ол кісі қара қыжым паль-
тосын кеудесіне қаусырына түсіп, менің 
соңымнан әлі қарап тұр екен.

Шіркін, ананың ыстық мейіріміне тең 
келетіндей ештеңе жоқ-ау бұл дүниеде!..

ЖОЛ БОЙЫНДА

Ары-бері �ткен сайын осы бір ұзақ 
жолдың бойындағы екі ауылдың арасын 
ылғи да �лшеумен боламын. 7р кезде 
әрқалай. Кейде іштей, ойша есептеймін. 
Ал кейде, �зім р�лде отырған кезде, спи-
дометрге к�з салам.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

– Ойы-ы-ыбай, мені де артымнан іздеп 
келетін жан бар екен-ау! – деп таңғалып, 
қалай қуанғанын к�рсеңіз ғой.

Апам екеуінің құшақтары айқасып, 
біраз уақытқа шейін мауқын баса алмай, 
к�здерінің жасын сығымдап-сығымдап 
алды. Екеуінің к�птен бері к�ріспегені 
осыдан-ақ аян.

Содан соң Дарияш әпкем зыр жүгіріп 
жүріп самаурынға от салды. Зыр жүгіріп 
жүріп қара қазанға ет асты. Зыр жүгіріп 
жүріп әңгіме айтты.

– Мені мүлде ұмыттыңдар ғой деуші 
ем, – дейді ара-арасында к�з жасын сүртіп 
қойып. – Айдалада қаңғырып, жалғыз 
қалғандай боп жүруші ем…

Басына тартқан ақ орамалы бір жақ 
шекесіне қарай қисайып, айғыз-айғыз 
әжім торлаған бет-аузы біртүрлі күлкілі 
боп к�рінеді. Бірақ оған қарап жатқан 
әпкем жоқ.

Аздан соң қазан-ошақ жақтан қайта 
оралып:

– Ұмытпаған екенсіңдер, – дейді 
риза болып. – Келеді екенсіңдер ғой 
іздеп… Бейсеқұлды жаңа қойға жібердім. 
Жата-жастанып, сыбағала рыңды жеп 
қайтасыңдар.

Осы кезде бізді әкелген шопыр жігіт 
жан-жағына қарап қипақтап, біртүрлі 
асыққандай болады. Соны байқаған 
Айкүміс апам:

–  Қ о й  с о й ы п ,  ә у р е  б о л м а й - а қ 
қойыңдар, – дейді Дарияш әпкеме. – 
Біз біраздан кейін Шанаққа қарай жол 
жүреміз. Қалдықыз келінім кішкентайлы 
болған екен, соған құтты болсын айтамыз 
да, осы мәшинемен Монтайға қайтып 
кетеміз. 

Шай құюға енді оқтала берген Дарияш 
әпкемнің қолы кесе ұстаған күйі қатты да 
қалды. Құдды бір сұмдық хабар естігендей 
түсі бұзылып:

– К�тек! Келмей жатып, кетемін 
дегендері несі бұлардың?! – дейді даусы 
дірілдеп. – Жо-жоқ… Жібермеймін.

«Шымбұлақ» және «Роза Хутор» курорттары 
ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды.
Ресей мен Қазақстандағы туризм саласының 
к�шбасшы лары – «Роза Хутор» және «Шымбұлақ» тау 
курорттары ынтымақтастық туралы келісімге келді. 
Тиісті құжатқа «Роза Хутор» ЖШҚ Бас директоры 
Сергей Бачин мен «Chimbulak Development» ЖШС Бас 
директоры Ержан Еркінбаев қол қойды. 

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»

Меморандум курорттардың танымалды ғын арттыру, 
жалпы тау туризмін дамыту, белсенді демалыс, спорт-
пен шұғылдану және саламатты �мір салтын насихаттау 
мақсатындағы �зара іс-қимылдарды к�здейді. Сонымен 
қатар екі курорт арасындағы ынтымақтастық Қазақстан 
мен Ресей арасындағы туристік ағымды ұлғайтуға және екі 
ел халықтарының арасындағы достық байланысты одан 
әрі нығайтуға септігін тигізеді.

Меморандум шарттарына сәйкес, қазақстандық 
және ресейлік тау курорттарының әкімшілігі туризм 
және мәдени-сауықтыру демалысы, конференция-

лар, семинарлар және басқа да іс-шараларды �ткізу 
барысында �зара ақпараттық, білім беру, әдістемелік 
және консультациялық қолдау к�рсетуі тиіс. Бұл 
қадам к�рші елдердің тау шаңғысы, тау, спорттық 
туризм ерекшеліктерін жақсырақ түсінуге мүмкіндік 
береді, сондай-ақ болашақта қазақстандық белсенді 
демалыс әуесқойлары арасында «Роза Хутордың», 
ресейліктерге «Шымбұлақтың» танымалдығын арт-
тырады. 

«Eткен жылы «Роза Хуторға» арнайы шақыртумен 
барып қайттық. Ол – субтропиктік аймақта орналасқан 
жалғыз курорт. 40 минуттық жерде теңіз бар. Бұл курорттың 
дамуы мен белсенділігіне �те қатты әсер етеді. Eткен 
жылы 2,2 миллион туриске қызмет к�рсеткен. Барлық 
жастағы демалушыларға арналған демалыс аймақтары 
бар.  Біз олармен екіжақты келісім жасай келе, бірлескен 
жеңілдіктер қарастырдық. Мысалы, «Шымбұлақтан» 
апталық ски-пасс сатып алған туристер «Роза Хутордың»  
әкімшілігі ұсынған қонақүйлердің біріне орналасқан 
жағдайда осы курорттан тегін бір апталық ски-пассты  ала 
алады және керісінше «Роза Хутордың» демалушылары 
«Шымбұлаққа» келіп, біз ұсынған қонақүйге тоқтаса, осы 
жақтың да бір апталық ски-пассын алады» деді «Chimbulak 

Development» ЖШС маркетинг департаментінің басшысы 
Владислав Семенов.

Меморандум ерекше оқиғалар мен күндерге – серіктес-
курорт күніне орайластырған арнайы мерекелерді �ткізуді 
к�здейді. Мұндай күндері «Роза Хуторда» демалатын 
туристер «Шымбұлаққа» арналған фоток�рмелерді, 
шығармашылық ұжымдардың концерттерін тамашалайды 
және қазақ ұлттық тағамдарын татып к�руге мүмкіндік 
алады. Eз кезегінде Іле Алатауындағы ең к�не және ең 
танымал тау курорттары бірінің («Шымбұлақ» 1954 жылы 
құрылған) қонақтары Сочидегі 2014 жылғы олимпиада 
мұрасының ең ірі нысаны саналатын Ресей курортының 
тақырыптық күндеріне қатысуға мүмкіндігі бар. Осының 
барлығы Қазақстан мен Ресей туризмінің танылуына 
ықпал етеді. 

 Айта кетейік, «Роза Хутор» – 2014 жылғы Сочидегі 
XXII Олимпиада және XI Паралимпиялық қысқы ойын-
дардың ең ірі олимпиялық нысаны, Адлер халықаралық 
әуежайынан бір сағаттық жерде орналасқан әлемдік 
деңгейдегі тау курорты. Қыста демалушылар үшін жалпы 
ұзындығы 102 шақырым, 29 к�тергіші бар ең үздік әлемдік 
сарапшылар жобалаған тау шаңғысы трассалары қызмет 
к�рсетеді. 

ұшына дейін қызарып барады. Енді не 
істерін білмей:

– Балтекең мені бір-ақ күнге жіберген 
еді, – деп күмілжиді. – Болмайды…

Дарияш әпкем �зі танитын кісінің атын 
естіген соң тіпті бұрынғыдан да екпіндеп:

– Ой, айналайын! Балтекең деп әс-
петтеп отырғаның кәдімгі �зіміздің күйеу 
бала – Балтағара ма?

– Иә.
– Ол мына кішкентай жиеннің әкесі 

ғой!
– Білем.
–Білсең сол, бұл балаға мына мен 

де нағашы апа болып келем. Енді саспа, 
Аманжан! Бүгін кешке мәшинеңді �зім-ақ 
күл-талқан қып бұзып тастаймын.

Бұны естіген Аманның к�зі бақы райып 
кетті.

– Қойыңыз, қойыңыз... – деп Айкүміс 
апамнан араша сұрағандай жалтақтап 
қарай береді. – Eкіметтің мәшинесі ғой.

С�йтіп отырып, ақыры Айкүміс апам 
екі арадан бір жол тапқандай болып:

– Аман, қарағым, сен Монтайға қайта 
бер, – деді. – Біз осында тағы бір күн 
қонып, ертең бірдеме етіп Шанаққа жетіп 
алармыз. Онда да ел бар, жұрт бар. Бір ама-
лын қарастырып, Монтайға апарып салар.

***
Міне, содан бері екі күн �тті, қара 

жолға к�з тігіп, күн ұзаққа к�лік күтіп, 
сарылып жүрісіміз мынау…

Б і з д і ң  қ ұ р м е т і м і з г е  а р н а п  қ о й 
сойылған. Ет желінген. Бас мүжілген. Енді 
Қалдықыз шешеміз ұл тауып, шілдехана 
жасап жатқан к�рші ауыл – Шанаққа 
жетуіміз бір мұң болып тұр.

А й н а л а  –  а й д а л а .  Ш е т і ,  ш е г і 
к�рінбейтін кеңістік к�з ұшындағы 
к�кжиекке барып тіреледі.  Айкүміс 
апам мен Дарияш әпкемнің әңгімесі күн 
батқанша бітпейді. Күн батқан соң да, үйге 
барып жалғастырады. Ал біздің – 7шіркүл 
екеуміздің ішіміз пысады. Ойын баласы 

емеспіз бе. Ол менен к�п болса, бір-екі 
жас қана кіші. Биыл мектепке барады 
екен. Жол жиегіндегі майда, доп-домалақ 
тастарды теріп әкеп, шекемтас ойнаймыз.

7шіркүлдің қолы епті. Жып-жып 
етіп, саусағының ұшымен лақтырып, 
алақанымен қағып алып, к�зді ашып-
жұмғанша-ақ бәрін �зінің алдына жинап 
ала қояды. Сондықтан да ол менімен ой-
наудан тез жалығады.

Бір қызығы, 7шіркүлдің кей-кейде 
ыңылдап, алыстан бастағандай болып, 
бірте-бірте даусын күшейтіп, сызылтып ән 
салатыны бар. Ондайда Айкүміс апам мен 
Дарияш әпкем әңгімесін үзіп, үн-түнсіз 
тыңдап қалады.

7н құлаққа сондай жағымды болға-
нымен, с�зі мүлде түсініксіз. Тек қайыр-
масына жеткенде ғана:

Угәй, угәй, угәй-ай,
Ла-ла-ла-ла-ла-а-ай, – деп қалаты нын 

аңдайсыз.
Қалған жағы – ыңыл. Мылқау әуен. 

Сірә, с�зін �зі де білмейді-ау деймін.
Ол ыңылдап ән салған кезде екі күннен 

– Енді қайттік? 
– Білмеймін. Балтекең маған сіздерді 

тез алып қайт деген. Монтайда жұмыс 
қайнап жатыр.

– Қой, ойбай! Онда біз қайтайық, – 
деді Айкүміс апам Дарияш әпкеме қарай 
бұрылып. – Мына баланың әкесінің 
жұмысына зиянымыз тиіп жүрмесін. 
Шанаққа тағы бір келгенде… барармыз!..

– Кім білсін, – дейді Дарияш әпкем 
к�ңілі бұзылып, – бұ жаққа енді қашан 
келесіңдер?!..

– Ал жақсы, қайыр-қош енді!..
– Жолдарың болсын! Құдайдың осы 

к�рсеткеніне де шүкір!.. Тағы біраз әңгіме 
бар еді айтатын, амал қанша!

Дарияш әпкем қолын бұлғап, с�йлеп 
жатыр, с�йлеп жатыр. Біз мінген машина 
бірте-бірте ұзап кетіп барады.

***
Міне, содан бері де қаншама уақыт �тті 

десеңізші арада…

сыпа қалпын сақтап, мүлгіп қана жатыр, 
жарықтық.

К�п ұзамай жол жағасынан бір шағын 
ауыл к�рінді. Ішінде бес-алты тал �сіп 
тұрған шарбақ қорасы мен есік алды-
на қаңтарылған трактор, машиналары 
әне-міне дегенше к�з алдымнан зу ете 
қалды. Себебі, жүрдек пойыз бұл секілді 
шағын ауылдарға аялдамақ түгілі ентігін де 
 баспайды...

Ауыл шетінен басталатын қара жол 
кең даладағы жота-жондардан асып, тү-у 
сона-а-ау к�з ұшындағы к�к теңіз дей бұл-
дыраған к�кжиекке қарай созылады екен...

Кенет жүрегім шым ете түсті. Жер 
ортасындағы Анталияны емес, �зіміздің 
анау қара жолдарды, жота-жондарды – 
туған жердің ыстық топырағы мен боз 
жусанын сағынғанымды түсіндім. Және де 
сол, к�ңілімдегі м�лт-м�лт еткен сағыныш 
к�зімнен қос тамшы жас боп үзіліп түскенін 
жаңа ғана байқадым.

ЖОЛ МЕЖЕСІ

Асудағы жол к�ктайғақ. Не құм, не 
тұз себілмепті. Айнадай боп, жалтырап 
жатыр. Тап қазір мынау ескі машинаның 
биік асуға қарай қалай жылжып келе 
жатқанына іштей қайран қалып, қу 
жаныңды шүберекке түйіп отырғаннан 
басқа амалың жоқ.

Кеудесі садақша иіліп, рульге жабыса 
түскен Рәш к�кемнің басына осы ме-
зетте жанымда бір тірі жан отыр екен-ау 
деген ой кіріп те шықпайды. Бар зейіні 
жолда. Eлсем де, тірілсем де мына асудан 
қалайда �туім керек деп �зіне �зі серт бер-
ген секілді.

Жұқалтаң жүзі күреңітіп, әншейінде 
жыпылықтай беретін шүңірек к�зі бір 
нүктеге қадалған күйі тесіле қалған.

Жаздыгүні  бастықтың кеңседен 
шығуын күтіп, ып-ыстық кабинада быр-
шып терлеп, әлдеқайдан ызыңдап ұшып 
келе қалған к�к шыбынды балағаттап, 
бая-шая болып отыратын ұшқалақ Рәш бұл 
емес. Қазір мүлде басқа адам.

Алдыңғы жақтан «Камаз» к�рінді. Тау 
басынан бір �ңкиген дәу адам тайғанақтап, 
әзер түсіп келе жатқандай демімізді 
ішімізге тартып, апыр-ай, мына мұндар 
бізді абайсызда жаншып кетпесе нетті деп, 
тынысымыз тарыла бастады.

Ж о - ж о қ .  Б і з д і ң  Р ә ш  т а ,  ә л г і 
«Камаздың» рулінде отырған бейтаныс 
шопыр да мықты екен. 7не-міне сүзісіп 
қала жаздап, бір-бірін бүйірден нұқып кете 
жаздап барып, әупіріммен �те шықты-ау, 
әйтеуір.

Міне, осыдан соң асудың үстіне к�теріл-
ген шығармыз-ақ деп ем, с�йтсем... сұп-
суық, сұп-сұр жылан секілді жылтыраған 
к�ктайғақтың құйрығы шұбатылып, к�з 
ұшына дейін созыла береді екен.

Түу, не деген ұзақ, қатерлі жол.
Ал мынау Рәш болса, сол баяғы үн-

түнсіз, тым-тырыс күйінде кірпігін де 
қақпай, алға қарап, қадалып отыр.

Осы сәтте менің к�кейімде: «Егер ол 
�з бойындағы осы бір тұншығып жатқан 
тылсым күшті күнделікті тіршілікте аянбай 
пайдаланса, апыр-ай, мына �мірдің сан 
алуан сынақтарынан қиналмай �тіп, бас 
айналардай биіктерге к�терілер еді-ау!» 
деген ой жылт ете қалды.

К�ктайғақ жолдың мына бір тұсы 
құзға тым жақын екен. Қылк�пір секілді 
қалтылдап, жанымызды мұрнымыздың 
ұшына тақап тұр. Тынысым тарылып, 
к�зімді тарс жұма қойдым. 

Уһ!..
Бұдан да �ттік-ау, әйтеуір. Енді міне, 

биікке қарасаң да, т�менге к�з салсаң да 
үрейің ұшатындай бір қызық деңгейдеміз. 
Бар үміт ортада қалған секілді.

Бұл �зі, біздің тап бүгінгі тіршілігімізге 
ұқсайтын жәйт емес пе осы, а?.. Кім біледі... 
Біздің де биікке шыққымыз келеді. Бірақ 
құлап кетеміз бе деген қаупіміз тағы бар...

Міне, асудың үстіне де жеттік. Рәштің 
қабағы тез жазылып, самайынан сорғалаған 
айғыз-айғыз терді алақанымен бір сылып 
тастады да: «Eй, әкең... �ліп қала жаздадық 
қой!» деп ыржиып күлді.

Сол сәтте жаңағы азап та, сынақ та, 
ерлік те ұмытылып, ақша қар жамылған 
алып кеңістікке сіңіп, ғайып болды.

Ол да, мен де үйреншікті тіршілігімізге 
қайта оралып, шырк�белек айналып бара 
жаттық.

Нұрғали ОРАЗ(Эссе)

Тұп-тура, артық-кемі жоқ сегіз 
шақырым. 7рі бала күнімнен таныс жол. 
Бірақ сонда да есептегім келіп, ынтыза-
рым ауады да тұрады. Кім білсін, сонау 
бір кездегі қол жетпестей болып к�рінген 
арман осы тұстан �ткенде кеудемді 
тордағы құстай түрткілеп, зау биікке 
ұшып шыққысы келетін болар.

 
***

…Ауылдан шыға берістегі  қара 
жолдың бойында Айкүміс апам,  Дарияш 
әпкем, 7шіркүл т�ртеуміз к�лік күтіп 
отырмыз. К�з ұшынан қыбыр ет-
кен нәрсе к�рінбейді. Ызың еткен 
дыбыс естілмейді. Мәшине келе 
жатса, иә болмаса, ат-арба шықса, 
бірден байқар едік қой. Тағы да 
сол, кешегідей сарыла күтіп-
күтіп, күн бата үйге қайтатын 
секілдіміз…

Бұл ауылға Айкүміс апам 
екеуміз алдыңгүні, к�кем мінгізіп 
жіберген мәшинемен келгенбіз. 
Қос б�лмелі қоржын тамның ал-
дында күбі пісіп тұрған Дарияш 
әпкемнің кәбіңкеден түсіп 
жатқан бізді к�ргенде аузы 
ашылып, к�зі бақырайып:

– 7не, бұл с�йтеді енді… – деп Айкүміс 
апам басын шайқап, еріксіз езу тарта-
ды. – Қой соямын, қонақ бол дегеніңе 
біз қуанамыз ғой қайта... Бірақ мына 
шопыр баланың жұмысы бар емес пе. 
Монтайдағылар бір-ақ күнге жіберіп отыр 
ғой.

Дарияш әпкем Айкүміс апамның с�зіне 
иліккендей бір сәт үнсіз тыңдап отырды да, 
кенет шопыр жігітке жалт қарап:

– Атың кім, қарағым? – деді.
– Аман.

– Ой, айналайын! Осылай аман-
есен шапқылап жүре бер, жаным, 
мәшинеңмен. Ал енді… апаңның бір 
ақылын тыңда. Бұл жұмыс дегенің, 
шырағым, тірі күніңде таусылмайды. 

Тіпті біз �лген соң да жалғаса береді. 
Сол үшін, реті кеп тұрғанда, біздің 
ауылда бір-екі күн жатып мейман бол. 
Ал Монтайға барғанда, бастықтарға 
«мә шинем бұзылып қалды» деп айта 
саларсың. С�йт, айналайын!..

Шопыр жігіт Аман аузын ашса жүрегі 
к�рінетін ақк�ңіл  Дарияш әпкемнен 
тап мұндай қулықты күтпегендей 
т�мен қарап ұялып, құлағының 

бері к�лік күтіп зарығып, қашан жетер 
екенбіз деп отырған Шанақ ауылы менің 
к�зіме гүлзар баққа оранған бір керемет 
сұлу мекен боп елестейді. Сондықтан да 
ынтықтырып, алыстан қол бұлғап, алтын 
сағымға оранып, құбылып тұрған болар 
деп ойлаймын.

– Дарияш-ау, мына қыз әнші ғой! – 
дейді Айкүміс апам таңырқап. – Даусы 
қандай керім…

– Кім біледі, – деп Дарияш әпкем 
алдағы күндерін уайымдағандай біртүрлі 
қамығып қалады. – 7нші болу үшін де 
алысқа барып оқу керек екен ғой…

7шіркүл �стіп ән салып жүріп, қызыл 
жусанға келіп қонған к�белекті к�реді 
де, бас салып қуа ж�неледі. Айкүміс апам 
мен Дарияш әпкем тағы да сол – бүгін-
ертең біте қоймайтын әңгімесін сабақтауға 
кіріседі.

«Шіркін, Шанақ ауылы қандай екен? 
Қашан жетер екенбіз?» деп армандаймын 
мен.

Қара жолдың бойынан қыбыр еткен 
нәрсе к�рінбейді...

***
Үшінші күн дегенде, сәскеге таман 

алыстан гүрілдеп келе жатқан бір маши-
на к�рінді. Қуанғанымыздан атып-атып 
тұрдық. Ендігі уайымымыз, ол тоқтамай 
�тіп кетпесе екен. Алыстан қол бұлғап, 
айғайлап келеміз.

– 7й, бізді ала кет!
– Шанаққа дейін барамыз!..
Кәбіңкенің терезесінен мойнын созып, 

бізге қарап ақсия күліп келе жатқан шопыр 
жігітті бірінші боп Айкүміс апам таныды.

– 7й, мынау �зіміздің Аман ба деймін?!
– Дәл �зі.
Айкүміс апам қалбалақтап:
–Айналайын, Аманжан-ау, біз әлі 

Шанаққа жеткен жоқпыз ғой! – дейді.
– Білем, – дейді Аман басын шұлғып. –

Шанақ б�лімшесінің мәшинесі бір аптадан 
бері бұзылып жатыр екен.

Сол баяғы жолдың азабын бүгінгілерге 
айтсаң, тап бір ертегі-аңыз тыңдағандай 
болады. Маң даланың т�сіндегі асфальт 
жолдармен ерсілі-қарсылы ағылып жатқан 
к�лікте қазір есеп жоқ.

7йтсе де, әр сапарда осы бір тұстан �тіп 
бара жатқан шақта менің есіме сол баяғы 
к�лік күткен кезіміз оралады.

Неге?..
Себебі мынау жарық дүниенің �зі 

де біз үшін бір жол емес пе. Ең қы-
зығы, осынау ұзақ та қысқа сапар дағы 
мұңсыз, қамсыз �ткізген күндерімізден 
г�рі әлденені, әлдекімді аңсап, сағынып, 
шаршап-шалдыққан сәттеріміздің естен 
шықпайтыны несі екен?..

ЖОЛ ҮСТІНДЕ

Купедегі кісілер Анталияны мақтап 
келеді. Бастарын қайта-қайта шайқап: «Ке-
ремет! – деп тамсанады. – Жер жәннаты 
екен ғой, шіркін!»

Олардың әңгімесіне елтіген менің 
к�з алдыма к�гілдір айдыны күнге шағы-
лысып, сылқ-сылқ күлген Ақ теңіз 
елестейді. Жағалаудағы алтын құмға 
қыздырынып жатқан қалың жұрт құжы-
наған құмырсқаның илеуіне, иә бол маса, 
қыз-қыз қайнаған қызылды-жасылды 
жәрмеңкеге ұқсайды...

Б и ы л  А н т а л и я ғ а  б а р ы п ,  т е ң і з 
жағасында, к�гілдір таулардың етегінде 
демалып қайтудың сәті түспегендіктен бе, 
бүгін таң алдында сол жақтан Алматыға 
ұшып келіп, енді міне, кешкі пойызбен 
Шымкентке қарай кетіп бара жатқан 
кісілерге қызыға қараймын. 7рі-беріден 
соң ішімде бір қызғаныш оты тұтанып, 
кондиционердің күшімен ғана қоңыр 
салқын қалпын әзер сақтап тұрған 
купенің ауасы тарылып, ыси бастағандай 
к�рінеді.

Ендігі бір сәтте ретін тауып, ақырын 
ғана жылыстап дәлізге шығып кеттім. 
Дүрс-дүрс еткен теміржолдың тыны-
сы, әлдеқайда асығып бара жатқандай 
жұлқынған жүрдек пойыздың екпіні 
 ойымды б�ліп, әп-сәтте бойым жеңілдеп 
сала берді. Терезенің пердесін ысырып 
қойып, сыртқа үңілдім.

Қарама-қарсы бағытта келе жатқан жүк 
пойызы ысқырып, тарсылдап-гүрсілдеп, 
к�мір, темір, мұнай, машина тиеген 
 составын сүйретіп, жанталаса асығып, 
дәл жанымыздан бірер минутта зымырап 
�те шықты. Одан соң кең даланың келбеті 
қайта ашылды. 

Eз т�сіндегі дүбірлеген, асыққан, 
 ап тыққан тіршіліктің бірін де к�зіне 
ілмей, сол баяғысынша сабырлы, т�зімді, 

Туризмді түлетудегі мүмкіндік

Азаматтың суреті
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«Кераттың» машинкаға басылған 
нұсқасын қолдан-қолға к�шіріп, та-
ласа оқитын к�рінеді. Бұл әңгімесіне 
кезінде қазақтың аса талантты қаламгері 
Оралхан Б�кей ерекше ықылас таны-
тып, жақсы баға бергені к�зі қарақты 
жұрттың есінде болар. 

Шығармашылық ортаға Т�рехан 
осылайша ерте танылды. Қатарлас 
студенттер қыз қуып жүргенде, бұл 
ой қуып жүріпті. Қай мезгілде бол-
масын қолынан кітабы түспейді 
екен. Шығыс пен Батыстың небір 
ғұламаларының сирек туындылары-
на тәнті болды. Білім нәріне сусын-
дай жүріп, бойдағы талантына да жол 
аша білді. 7уелде �лең �рімдерімен 
елең еткізген ол проза жанрларына да 
түрен салды. Сол кездегі қалыптасқан 
қатаң стилді бұзып-жарып, б�лекше 
жазуға  тырысты. Қатарластары мен 
қаламдастары таңырқады. «Т�реханның 
жазуы біртүрлі» десті.  Осылайша 
Т�рехан Майбастың шығармашылық 
әлемдегі �зіне тән қолтаңбасы мен 
шұрайлы жолы қалыптасты. 7рине, 
бірден қалыптасты десек артық бо-
лар. Шырғалаңы мол жол тақтайдай 
ж а з ы қ  б о л м а й т ы н ы  б е л г і л і .  О л 
шығармашылық шыңдалуда да, �мірде 
де мехнаттың біразын к�ріп бақты. 

Екеуміздің алғашқы рет жүздесуіміз 
де есте қаларлықтай еді. Қарағанды 
университетін тәмамдап, дипломды 
қалтаға салған Т�рехан Ақшатаудағы 
ата-анасын қуантқалы ауылға бет 
алған беті екен. Тағдырдың жазуын 
к�рмейсіз бе, Ақадырда пойыздан 
түскен ол автобусқа дейін бос жүрмейін 
деп аудандық газет редакциясына бас 
сұғады. «Ақадыр таңы», «Агадырская 
новь» деген қос тілді газеттің бас ре-
дакторы, марқұм Марал Хасен кезекті 
еңбек демалысында болатын. Ор-
нында қалған орынбасары мен едім. 
Киіктің асығындай ғана қараторыдан 
д а  қ о ң ы р қ а й  ж і г і т  а л ғ а ш қ ы д а 
маңғаздау к�рінді. «Қарашаңыраққа 
бас сұға кетейін деп келдім» дейді. 
Жай ғана, баппен с�йлейді. «Жылқы 
кісінескенше, адам с�йлескенше» де-
ген. Таныса келе, атына сырттай қанық 
Майбасов Т�реханым осы жігіт болып 
шықты. Шұрқыраса табысып, мән-
жайды білісіп жатырмыз. «Егіндібұлақта 
ақын Кәрім Сауғабаев ағам жұмысқа 
шақырған еді. Үйге барып қайтайын 
деп келе жатырмын» дейді мағұрланып. 
Содан не керек, енді мен жабысайын 
аты мәшһүр талантқа. «Егіндібұлағың 
не, мына жерден ауылға барып тұрасың. 
Ақадыр дүрілдеп тұр. Үй аласың» деп 
үгіттеп, Т�кімге қолма-қол �тініш 
жаздырып, жұмысқа алып жіберейін. 
Жастық албырт кез ғой. Бір орынның 
бос тұрғанын білемін, әрі Марал 
бастығымды �зімсініп, талантты жасты 
қатарға тартқаныма қуанар деп қоямын. 
Бұл — 1980 жылдың күзгесалым кезі еді. 

Т�рехан екеуміздің журналисти-
кадағы тамаша мектебімізге айналған 
«Ақадыр таңы»  сол кезде біз үшін ерек-
ше ыстық басылым болатын. Мұның 
алдында ғана Қызылтаудағы �мірбойғы 
мұғалімдігін біржола шығармашылыққа 
айырбастап келген жазушы Eмір 
Кәріпов, ақын Айтақын Жексенбаев, 
Тәуелсіздік жылдарының елең-алаң 
кездерінде  республикалық «Алтын 
орда» басылымында �ткір проблемалық 
мақалаларымен танылған, марқұм 
Рәзиға 7шеева сынды сайдың тасындай 
іріктелген қызметкерлердің қатарын 
енді Т�рехан Майбасовтың толықтыруы 

шынын айтқанда, ұжымның шығарма-
шылық қуатын күшейте түскендей 
болды. Оған редакторымыз да риза 
пейілін білдірді. Байқаймын, жаңа 
қызмет керіміз ауыл қарияларының ойға 
тереңін, с�зге зерегін к�бірек т�ңірек-
тейтін сыңайлы. Біз одан �ндірісті, 
күнделікті шаруашылық науқанын 
жазғанын қалаймыз. Ол болса, ел мен 
жер тарихына қарай ойыса береді. 
7ріден суыртпақтап, аз тұспалмен к�п 
нәрсені аңғартқысы келеді. 7рбір жазған 
мақаламызды партияның шешімдерімен 
тұздықтап,  кәм�нест ік  тұрғыдан 
түйіндеуге қалыптасып қалған бізге оның 
кейбір жазғандары да біртүрлі к�рінетін. 
Алайда сол кезеңде екі кітабын шығарып 
үлгерген қаламгер  Eмір ағамызға 
Т�реханның с�з саптауы ұнайтын 
сияқты. Шекараның арғы бетінен 
келген, «қызыл �кіметті» іштей онша 
жақтыра қоймайтын Айтақын да оның 
еркін ойдың лебі есетін бірдеңелерін 
хош к�ретінін аңғара бастадым. Ойы 
жүйрік, қаламы қарымды Т�рехан аз 
уақытта газет ісінің де қыр-сырын жетік 
меңгерді. Б�лім меңгерушісі, жауапты 
хатшы, редактордың орынбасары, кейін 
аудан тарағанша газеттің бас редакторы 
қызметтерін абыроймен атқара білді. 
Осылайша біз Ақадыр атырабында табы-
сып, бауырласып достасып кеткен едік. 

А й т а  к е т у  а р т ы қ  е м е с ,  Ш е т , 
Жаңаарқа, Ақтоғай аудандарынан 
құралған халықтың басын қосып, 
береке-бірлікке ұйыған Ақадыр сол 
замандағы дүрілдеген тамаша аудан 
болатын. Т�рехан осы құтты �ңірдің 
адамдарын да, �ндірісін де, ел мен жер 
тарихын да тамыршыдай д�п басып 
жазып бақты. Шыңдалып, ширығып 
қоғамдық �мірдің белсенді  күрескеріне 
айналды. Бұл қасиет оның бойында 
 жастайынан қалыптасқан десе болады. 
Бір топ жастар Қарағандыда «Жас қазақ» 
ұйымын құруға талпыныс жасап, соның 
ішінде болған Т�рехан 70-жылдардың 
басында саяси к�зқарасы үшін ком-
сомол қатарынан аластатылғаны бар. 
Партияға �туге талпыныс жасағанда 
осы оқиға алдынан шығып, оның да 
мехнатын біраз шекті. Тәуелсіздік 
таңы атқанда миығынан күлген батыр 
«Азат» қозғалысының мүшесі болды. 
Облыстық Мәслихат депутаттығына 
сайланды. Сол кезеңде тіл мәселесін, 
Ақадыр, Ақшатау �ңірінің әлеуметтік 
т ү й т к і л д і  ж а ғ д а й л а р ы н  с е с с и я  д а 
жүйелі к�теріп, қайраткерлік таныт-
ты. Радиацияға байланысты кеншілер 
мекені Ақшатаудың басына қиындық 
туған шақта да Т�рехан үлкен дүбірдің 
ортасында жүрді. Мыңдаған тұрғыны бар 
кенттің іргесі с�гілмеуін ойлады. Қайран 
Ақшатау, қазір қаңырап бос қалды. 
Т�рехан дос пен бірге үйіне барғанда  
7кімжан әкейдің әңгімесін тыңдап, 
Қуаныш анамыздың қолынан талай дәм 
татқан едік. «Керат» әңгімесінің �зегі 
шахтер болып істеген әкесінің �мірінен 
алынған. Жасында Т�рехан да еңбек жо-
лын осы Ақшатаудағы Оңтүстік-Шығыс 
кенішінің шахтасында кеншіліктен 
бастапты. Бір сапарымызда шахтаға 
дүмбілез болып түсіп, 2-3 сағаттай 
шыңырауда сыз кешіп келіп дүрдей 
болып шыққанымыз да есімде.  Қазірде 
олай-бұлай �ткенде, сол қарақорымдағы 
қарашаңырақтың жұрты ғана қалғаны 
Т�рехан досыма қатты бататынын да 
сеземін. 

Б ү г і н д е  Т . М а й б а с  –  т а р и -
хи жадымызды жаңғыртумен қатар, 
ұлтымыздың с�йлеу мәдениетінің 

уақытта бес мың таралыммен еліміздің 
кітапханаларына таратылмақ және 
әлемнің алты тіліне аударылады деп 
күтілуде.

Біз с�з етіп отырған әріптесіміздің 
шығармаларының негізгі тақырыбы – 
әйел �мірі. Бұл да түсінікті. 7йелдің 
жанын әйел ғана түсіне алады. Сондай-
ақ жазушы Заря Жұманованың �зіне 
тән енді бір ерекшелігі – тақырыпты 
ашарда кейіпкерінің жандүниесіне 
терең үңілетіндігі. Психологиялық 
иірімдер бірден к�зге шалынады. Сол 
себепті де сіз жазушы шығармасын 
атүсті, жүрдім-бардым оқи алмайсыз. 
Арнайы уақыт б�луіңізге тура келеді. 
Сол кезде ғана туындының қандай 
мақсатта жазылғанын, қаламгердің 
не айтқысы келетінін ішіңіз сезеді. 
Мәселен, «Жалғыз шыбынды пәтердегі 
қырық шырақты әйел» хикаятын 
алайық. Тақырыбының �зі к�п нәрсені 
аңғартады. Быжынаған к�п шыбын 
емес. Жалғыз шыбын. Неге? Себебі 
жазушы жалғыздық жайлы с�з қозғап 
отыр. Адамның жалғыздық күйін бей-
нелерде жалғыз шыбынды «пайда-
лануы» – қаламгердің тапқан тәсілі. 
Және ол ойдағыдай шыққан. 

«Ақ босаға» хикаяты да – жазушы 
шеберлігін байқататын тұшымды дүние. 
Шығарманың бас жағында оқырманға 
«түсініксіздеу» с�з болатын арбада аяғы 
салбырап келе жатқан қыздың, есек 
жетектеген тақиялы шалдың, бастарын 
т�мен түсіріп, әлгілердің соңынан еріп 
келе жатқан екі еркектің кімдер екеніне 
хикаятты оқи келе қаныға аласыз.  7лгі 
«түсініксіздіктің» �зі – бұл да тәсіл. 
Оқырманды тартудың бір жолы.

Жазушының кейбір әң гіме-
хикаят тарының та қырыбы да 
елең ет  кізерліктей. Шығар-

к�мескіленіп бара жатқан тұсының 
шоғын үрлеп, қоламтасын қыздырып 
жүрген қаламгердің бірі. Ол 1998 жыл-
дан бері облыстық «Орталық Қазақстан» 
газетінде қызмет істеді. Арасында бес 
жылдай «ҚазАқпарат» баспасының ди-
ректоры, республикалық «Жас қазақ» 
апталығының Қарағанды облысындағы 
меншікті тілшісі болды. «Орталық 
Қазақстан» газеті бас редакторының 
орынбасарлығынан зейнеткерлікке 
шықты. Газет бетінде талай тұлғалы 
азаматтар туралы портреттік мақалалар, 
ел мен жер тарихы, батырлар мен билер 
туралы зерттеу-әфсаналар, танымдық 
дүниелер жазып келеді. Кейіпкерлерінің 
ішкі жан дүниесін ашуда психологиялық 
иірімдерді шебер пайдаланады. 7р 
с�зді жүйесімен қолданады. Оның 
к�ркем тілмен к�мкерілген кесек жаз-
балары ел газеті «Егемен Қазақстанда», 
«Қазақ әдебиетінде», «Ана тілі» ба-
сылымдарында да жиі жариялана-
ды. ҚР Мәдениет министрлігінің 
«Мәдениет қайраткері» белгісінің 
иегері,  Шет ауданының Құрметті 
азаматы, Қазақстанның Құрметті 
журналисі атанған қаламгердің баспа-
дан атанға жүк боларлықтай «Елқұжат», 
«Абадан», «Шікіл», «Үшінші ауыл», 
«Оныншы ауыл», «Айбар», «Жауһар», 
« П о р т р е т т е р »  а т т ы  к і т а п т а р ы , 
«Айб�кен» әңгімелері мен хикаятта-
ры жарық к�рген. Таңдамалылары 
«Сарыарқа кітапханасына» енгізілді. 
Жинақтарының аты айтып тұрғандай, 
оның қалам тербесі, ой зерделеуі де 
ерекше. Ол халқымыздың бесбо-
лат, берек, баябан, борлат, қоқыр, 
місекер, сақсыр сияқты к�птеген к�не 
с�здерінің мән-мағынасын ашып, 
айналымға шеберлікпен енгізуде. 
Қаламгер замандасымыз есімдері 
к�мескілене бастаған тұлғаларды 
жаңғырту жолында да жанкештілікпен 
еңбек етуде. Шет �ңірінен шыққан 
Дияқажы, Сәбит Адамияұлы сынды 
к�птеген ақындардың шығармаларын 
жинақтады, ауданның энциклопеди-
ясын шығарды, «К�кб�рі Жарылғап 
батыр», «Сеңкібай батыр», «Жалаңт�с», 
«Бәйсейіт би» сынды к�лемді туынды-
лар жазды. Айтулы қаламгер Ақселеу 
ағамызбен кезінде пікірлес болып, 
Т�рехан біраз бағыт-бағдар алған еді. 
Соның арқасында күй �нерін зерттеуге 
бет бұрып, еңбек сіңірді. 

Жалпы Т.Майбастың этнография-
лық-танымдық ізденістері  ерен. 
Қасқыр үйірін әуек деп атайтынын, 
әуекті  абадан бастайтынын мен �зім 
Т�реханның жазғанынан білдім. 
С�йтсек ол к�недегі Жиембет жырау 
жырларында да кездеседі екен. «Қылыш 
— қынапта, пышақ — қында жатады» 
деп пайым дайды қаламгер. «Атам қазақ 
сүт шайқаса қаймақ алам демейді, май 
алам деп шайқайды. Қазақтың с�йлеу 
мәдениеті солай» дейді, соңынан ерген 
жастарға – аға, әріптестерге – ұстаз 
болып жүрген азамат. 7сілі, Т�рехан 
Майбас – �згелерден б�лекше жазатын 
сарабдал қаламгер. Тақырып таразы-
лауына қарай қаламдастары арасында 
этнограф жазушы атанып жүр. Мен бол-
сам, Т�реханды халқымыздың тереңде 
қалған мәйекті с�зін тірілткен, зерделі 
ойдың зергері деп бағалар едім. 

Амандық РАХҰЛЫ,
Қазақстан Республикасы 
ақпарат саласының үздігі

Қарағанды облысы

де дағдыға айналдырған. Шәрбану 
Б е й с е н о в а н ы ң ,  Р а қ ы м ж а н 
 Отар баевтың, 7лібек Асқаровтың... 
шығар малары хақында сүбелі ой қосты. 
7ділбек Ыбырайымұлының «Ұяластар» 
деген романы к�ңілді баурап, «Мен 
ашқан «Америка» деген жүрекжарды 
дүниесін жазды. 7дебиет әлеміне жаңа 
қадам басқан жас жазушылардың аяқ 
алыстарын бақылап, үлкендік ақыл-
кеңесін беріп отыруды да назардан тыс 
қалдырмайды. Мәселен, жас  жазушы 
Лира Қоныстың «Құлпынай қосылған 
балмұздақ» дейтін романына қатысты 
пікірлеріне оқырмандардың дені қолдау 
білдірді.

«С�з �нері дертпен тең». Туа бітті 
сол «дертке» шалдыққандар қандай 
қиындықты бастан кешсе де бәрібір 
жазбай тұра алмайды. Кейде �мір бойы 
иықтан түспейтін бір ауыр міндет 
арқалап жүргендей сезінемін» деген 
екен басылымға берген бір сұхбатында 
Заря. 7дебиеттің жауапкершілігін 
түсінген және жазушы деген салмағы 

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

ЗЕРДЕЛІ 
ойдың зергері

Ол кезде  жас  таланттар  үшін 
 «Жалында» шығу деген — арман. Одан 
қалды, Қарағанды жақта оқитын сту-
денттермен кездесе қалсаң, әңгімелері 
тағы да Т�рехан Майбасов, Базар 
Мамыр, Тортай Сәдуақасов �леңдері 
т�ңірегінде. Арасында: «Арқада — зауза, 
к�к аспан т�сі иініп. Жақындап күндер 
жаңбыр мен қары аралас. Тіршілік 
біткен болған жоқ әлі киініп, Сұлулық 
жатыр жалаңаш» деп Т�реханның 
�леңін жатқа оқитын жастар к�бейіпті. 
Енді бірде Т�реханның «Керат» деген 
әңгімесі жастарды дүр сілкіндірсін. 
Сол кездегі әдебиетке құштарлыққа 
таңғаласың. Қарағандының студенттері 

Заряның бала кездегі арманы жур-
налист болу еді. Бұған себеп те жоқ 
емес. Мектепте жүргенде-ақ аудандық, 
облыстық газеттерге материалдары 
шығып тұрды. Арасында әңгіме ауылы-
на да ат ізін салып қоятын. Мұнысы бе-
кер емес екен. Нәтижесінде тоғызыншы 
сыныпта оқып жүргенде республикаға 
танымал «Лениншіл жастың» (қазіргі 
«Жас Алаш») бетінде тұңғыш новелла-
сы жарқ ете қалды. Ал студент кезінде 
«Жаңбыр исі» атты к�лемді әңгімесі 
сол кездері оқырманы мол «Қазақстан 
әйелдері» журналының айқарма бетінде 
басылды. 

Біз еңбек жолымызды қасиетті 
Ұлытау �ңірінен бастадық.  Заря 
облыстық телевизияда жемісті еңбек 
етті. К�рермен қызыға тамашалай-
тын к�птеген телехабарлардың жарық 
к�руіне ұйытқы болды. Бұдан кейінгі 
шығармашылық жол «Хабар» теле-
арнасында, ең соңында әдеби басы-
лымдар – «Қазақ әдебиеті», «Жұлдыз» 
журналдарында жалғасты. Eмірге деген 
�зіндік к�зқарастың қалыптасуына, 
шығармашылық істегі жұртшылық 
сүйінерлік жетістіктерге жетуде бұл 
еңбек ұжымдарында  �ткізген жыл-
дардың әсері �те зор еді. 

Қызығы да, шыжығы да жетерлік 
жазушылық кәсіпке біржолата ден 
қоюы 2002 жылы басталды деуге бо-
лады. Осы жылы Қазақстан Жазушы-
лар одағы т�л әдебиетіміздің классигі 
Ғабиден Мұстафиннің туғанына 100 
жыл толуына байланысты үздік әдеби 
туындыларға жабық бәйге жариялады. 
К�п күттірген бәйге қорытындысында 
«Жалғыз шыбынды пәтердегі қырық 
шырақты әйел» атты хикаяты анау-мы-
нау емес, бірінші жүлдені жеңіп алды. 
Негізі адал еңбекке берілген қандай 
марапат түрі болмасын жігерге жігер 
қосып, алға ұмтылдыра түсетіні анық. 
Заря да осындай күйді бастан кешірді. 
Күдіктің ауылы алыстап, зор сенім пай-
да болды. С�йтіп, жүрегі қалаған іске 
білекті түріп, батыл кірісті. 

Қателеспеген екен. Жазушылық 
қолы болып шықты. Осы уақытқа 
дейін «Екіге б�лінбейтін келіншек», 
«Түнгі оттар», «Сіз іздеген әлем» атты 
т�рт-бес кітапты �мірге әкелді. Талай 
әдеби бәйгелерге қатысып, шеберлігін, 
қалам қарымын байқап та к�рді. Соңы 
жаман болмады. Біз білетін «Сорос» 
Заманауи орталығы мен ЕҚЫҰ-ның 
халықаралық жабық конкурстары-
на, «Қазақмыс» тобы мен Қазақстан 
Жазушылар одағының «Балауса», 
«Рақымжан Отарбаевтың мәдениет 
қорының» бәйгелеріне  ұсынған 
шығармалары жүлделі орындардан 
к�рінді. 2010 жылы «Алтын қалам» 
бәйгесінде «Жылдың үздік прозасы» 
аталымы бойыншы жүлдегер атан-
ды. Eткен жылы еліміздің Мәдениет 
және спорт министрлігі «Ақбота» атты 
кітабын сатып алды. Кітап алдағы 

ма ны оқымасқа шараң 
қал майды. «Періштелер 

қ ұ  л а ғ ы  ш а л ғ а н  с � з » 
әңгімесін алайық. «Періш-

телері несі?», «Бұл не с�з бол-
ды екен?» деп таңырқайсыз. 

Сосын оқи ж�нелесіз. С�йтсек 
таңырқайтын ештеңе жоқ екен. 

Таңырқатып отырған жазушы екен. 
Ауызекіде �зіміз жиі қолданатын 
«Періш тенің құлағына шалынсын» 
дейтініміз бар емес пе? Осы с�здің 
сырын ашуға арналған әңгіме екен 
бұл. «Салтанат немесе құмырадан 
шыққан құрбақа» да тақырыпты 
ашу жағынан жаңағы әңгімеге ұқсас. 
«Тырбыңдап-тырбыңдап, шикі сүтті 
майға айналдыратын, сосын соның 
үстінен басып, сыртқа секіріп түсетін 
құрбақа» тірлігі шығарманың кейіпкері 
Салтанаттың �міріне д�п келетіндей. 
Небір ауыртпалықтарды бастан кешкен 
Салтанат ақырында к�ңілі жайланып, 
жайлы �мірге қол жеткізеді. 

Қ а л а м г е р  ш ы ғ а р м а л а р ы н д а 
к�ркемдік тәсілдерді де орынды пай-
далана біледі. Бұған мына с�йлемдерді 
оқысаңыз �зіңіз де к�з жеткізерсіз: 
«Осынау аяулы сәт сәл үркітсе қайтып 
орнына қонақтамас құсқа ұқсайды 
ма?!», «Кеудесін тепкілеген тентек 
жүрегінің дұңкіліне құлақ түріп, біраз 
жатты», «Қапырық ауа тынысын 
тарылт қан алып қала жағалауында 
желбезегін ашып, алқына аласұрған 
орасан зор балық сияқты еді», «Шықпа, 
жаным, шықпамен тұрған жапырақ-
тірлікте не мән бар?!», «Адамдары 
дүркін-дүркін алмасып жатқан жолау-
шылар поезы мен дүрия-дүния арасын-
да осыншама ұқсастық бар деп бұрын-
соңды кім ойлаған», «Зымыраған 
желаяқ жылдардың шалғайына жарма-
са �скен, сәмбі талдай солқылдаған ұл-
қыздарға ұядай ғана пәтерлері тарлық 
ете бастады»...

Жалпы, жазушының қай шығар-
масы да талдап-зерттеуге тұрарлық. 
Eйткені ол дүниелерде бүгінгі �мір 
тынысы, айтар ой бар. Олай бол-
са асығыстық танытпай кеңірек 
әңгімелеуді, жан-жақты сараптауды 
әзірге кейінге қалдыра тұрайық.

7деби ортаның бел ортасын-
да жүрген ол әдеби, мәдени ша-
ралардан қалыс қалған емес. Он-
дайда ортаға шығып, к�кейіндегі 
ой-пікірлерін бүкпесіз жайып сала-
ды. Сондай бір кештің бірі әнебір 
жылы �зіне де арналған. Елордадағы 
Ұлттық академиялық кітапханада 
�ткен басқосуға еліміздің танымал 
қа ламгерлері де қатысып, шығар-
маларына қатысты жылы лебіздерін 
білдірді. Осының �зіне к�ңілі мар-
қайып,  әжептәуір  қайраттанып 
қайтты.

Ағымдағы баспас�з беттерінде, 
әлеуметтік желілерде �зі  оқыған 
кітаптары жайлы пікір білдіруді 

хикаятты оқи келе ққаныға аласыз. 7
тің» ��зі – бұл да тә
ртудыың бір жолы.

кеййбір әңгіме-
тақырыбы да 
й. Шығар-

хикаятты оқи к
«түсініксіздікті
Оқырманды тарт

Жазушының к
хикаяттарының та
елең еткізерліктей –

маны оқымасқа шараң
қалмайды. «Періштелер 

қ ұ л а ғ ы ш а л ғ а н с � з » 
әңгімесін алайық. «Періш-

телері несі?», «Бұл не с�з бол-
ды екен?» деп таңырқайсыз. 

Сосын оқи ж�нелесіз С�йтсек

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

зілбатпан ауыр жүкті арқаға артып 
жүргендер ғана осылай дей алады. Де-
мек, тілге тиек етіп отырған әріптесіміз 
алдағы уақытта да кітапқа, әдебиетке 
құмар жандарды ойлы да мазмұнды 
шығармаларымен қуанта беретініне 
сенім мол.

Қаламдас  досымыз тәрбиелі , 
�негелі  отбасынан түлеп ұшқан. 
А т а - а н а с ы  б а л а л а р ы н ы ң  б о й ы -
на адамгершілікті, имандылықты, 
қарапайымдылық пен кішіпейілділікті 
жастай сіңіргені байқалады.  Eздері 
де айнала-т�ңірекке абыройлы, сый-
лы адамдар болған. Бірде, осыдан 
оншақты жыл бұрын, алпыстың о жақ, 
бұ жағындағы егде кісімен сапарлас 
болдық. Eзінің туған жерінен қоныс 
аударғанына да біршама жыл болған 
екен.  7ңгіме арасында оның Зарямен 
ауылдас екенін білдім. Мұны ести сала 
жалмажан замандасымыздың отбасын, 
әке-шешесін сұрап жатыр. «7мір ағам 
Алматыда екен ғой. Қайда жүр екен деп 
ойлаушы едік. Ол кісі ауылымыздың 
ең сыйлы азаматтарының бірі болды. 
Адамдарға к�п қамқорлық жасады. Егер 
ұлықсат болса, маған 7бекеңнің теле-
фонын берсеңіз. Біраздан бері хабар 
үзіп алып едік. Хал-жағдайын білейін» 
деп сол бойда қуанышы қойнына сый-
май  іздеген кісісімен тілдесіп жатты. 

З а р я н ы ң  ә к е с і  7 м і р  к � к е м і з 
алдыңғы жылы дүние салды. Анасы 
қазір арамызда. Алла тағала екеуін де 
жан-жақтарына мейірім шуағын т�гіп 
жүретін жандар етіп жаратқандай. Кез-
дескен сайын жағдайымызды сұрап, ақ-
адал пейілдерін білдіруден жалыққан 
емес.

Заря – ардақты ана. Жұбайы Қалас 
ағамызбен үш баланы �сіріп, бүгінде 
тәп-тәтті  немерелерінің қызық-
қуаныштарына кенелуде. Қалекең 
де �мірден к�рген-түйгені мол зия-
лы азаматтардың бірі. Ғылымдағы 
ізденістері арқасында философия 
ғылымының докторы атанды. Бүгінгі 
таңда ізіне ерген шәкірттерін білім 
нәрімен сусындатып, ұстаздық пары-
зын ойдағыдай орындап жүр.

Заря т�рт ағайынды. Бір қызығы, 
т�ртеуінің де аты-ж�ндері аспан 
дүниелерімен байланысты. «Заря» с�зі 
«арай» мағынасын беретіні белгілі. Екі 
інісі – Марс пен Мерген, сіңлісінің 
есімі – Айнұр. Осыған қарап олардың 
әке-шешесі бұл есімдерді жайдан жай 
қоймағанын байқар едік. Қандай ата-
ана да перзенттерінің мерейі үстем, 
мәртебесі биік болғанын қалайды емес 
пе? 7лгі есімдердің берілу сыры да 
осында жатса керек. Біздің кейіпкеріміз 
сол  сенімнен шығып та  келед і . 
7дебиетті к�ктегі аспанға, қарымды 
қаламгерлерімізді санаулы жұлдызға 
теңейтін болсақ, біздің Зарямыз да с�з 
әлеміндегі сәулесін молынан т�ккен 
бірегей жұлдызымыз. Жұлдызың биікте 
жарқырай берсін, қаламдас дос!
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Күй – Қорқыт,
Күй – Бабамыз,
Күй – Анамыз,
Бағзыдан, Фарабиден сый аламыз.
Шалқимыз, шарықтаймыз, шаттанамыз,
Күлеміз, мұңаямыз, қуанамыз.

Күй – сұрақ,
Күй – жауабы,
Сұрағанбыз,
Жол беріп, жоба к�ріп, құлағанбыз.
Басынан Қаратаудың к�ш келгенде,
Бас ұрып «Елім-айлап» жылағанбыз.

Күй – ұран,
Күй – рухымыз,
Намысымыз,
Атымыз, атағымыз, арысымыз.
Даңқымыз, дәргейіміз, дабысымыз,
Арғымақ – абыройлы шабысымыз. 

Күй – мұра,
Күй – қазына,
Дастанымыз,
Жарық ай, жарқын жұлдыз, аспанымыз.
Күніміз жүректегі жарқыраған,
Алатау, Алтай, К�кше – асқарымыз.

Күй – қобыз.
Қобыз – сарын,
«Қоңыр» еді,
Қорқыттан шыққан саз боп т�гіледі.
Ықыластың «Кертолғау» мұңыменен,
Екеуі телағыс боп к�рінеді.

Күй – халық,
Күй – шежіре,
Халық үні,
Жұртымның жүрек қозғар жаны, мұңы.
«Жетім қыз», «Қыздың мұңы», «Аңшы зары» – 
Зұлматта нәубет к�ріп зарығуы.

Күй – қазақ. 
Күйдің басы – «Ақсақ киік»,
Ар – асқар, 
Ұждан – ұран, 
Мақсат – биік.
Оркестр –
Дала, орман, тау мен теңіз, 
Келеміз құрметтеп, асқақ сүйіп.

Даланың әуен жаздық бетіне біз,
Соны оқып жаңғырамыз, жетілеміз.
Күй шалқып тұрған кезде к�ңілденіп,
Күй шарпып тұрған кезде �кінеміз.

Күй – аңыз,
Күй – шежіре,
Күй – сырымыз,
Сезім мен сенім с�йлер түйсігіміз.
Ақарыс, Бекарыс пен Жанарыс – ол,
Немесе Алшын, Арғын, Үйсініміз.

Күй – теңіз,
Күй – тауымыз,
Аспанымыз,
Қарт жүрек, қария с�з,
Жас жанымыз.
Күй деген күмбірлеген ғасырлар мен,
Дәуірлердің куәсі – дастанымыз.

Күй – қазақ,
Күй – �зіміз,
Қазақстан,
Біз үшін жер жұмағы – ғажапстан.

Елдіктің белгісіндей – Елтаңбамыз,
7нұран – жететұғын сазы алыстан.

Күй болса дала ғажап,
Қала ғажап,
Eмірін күймен айтқан дана қазақ.
Бас иіп аруағына абыздардың,
К�рейін күй-керуенін санамалап.

«Сарыарқа», «Серпер», «Адай», «Баламайсан»,
«Байжұма», «Ақбай», «Жігер» – жаға жайсаң.
К�ңіліңді «К�ңілашар» к�тергенде,
Жүрегің дауыл соққан алағай шаң.

Боғданың «Жемнің суы тасығанда»,
Баубектің «Сарыны» да осы маңда.
«Жез киік» желеді екен шалғын кешіп,
«Саржайлауда» самал жел жосығанда.

7шімтайдың келгенде «Қоңыр қазы»,
Сүгірдің «Қосбасары» – �мір жазы.
Дүние дүрлігеді, сүрлігеді,
«Нарату» нақышында к�ңіл назы. 

Сәні бар «7семқоңыр» арулардың,
Мәні бар «Жеңгем сүйген» дарулардың.
Жаны бар «Ақжелеңнің» аңқылдаған,
Ары бар «Келіншектей» лағылдардың.

Сотталған сүргін к�ріп «Қарабас» бар,
«Кішкентай» үлкен жолды дара бастар.
Десте бар: «К�бік шашқан», «Кісен ашқан»,
«Түрмеден қашқан» кезде ала қашқан.

Теңіздің бұрқан-тарқан дауылы бар,
«Ақжарма», «Айрауық» пен «Абылы» бар.
«Алатау» алдан шығар бұлтын алып,
«Жігердің» аспан кешкен сағымы бар.

Тепсініп «Терісқақпай» тебінгенде,
«Бұлбұлың» «К�кіл» болып т�гілгенде.
Т�телеп «Т�ремұрат» келер жетіп,
«Жұмыр Қылыш» жарқырап к�рінгенде.

«Балқаймақ» қызыл шайға үйлеседі,
«Айжан қыз» құйған кезде сүй кесені.
Сая боп «Қызыл қайың» тербелгенде,
«Па, шіркін, осы болар күй» деседі.

«Қапы» боп сонда к�ңіл алаңдайды,
«Бозқаңғыр» бозаңытып шабандайды.
«Eттің, �мір» денеңді дел-сал етіп,
«Қос алқа» қосық айтар заман жайлы.

«Маната» манаурайды ең биікте,
«Назым қыз» ұқсағандай жез киікке.
«Бұлбұлдың құрғырында» к�ңіл с�йлер,
«Жеңгем сүйер» керілген кермиық де.

«Бұлбұлдар» ән салады таңды жырлап,
Бойыңа кірер сонда балғын ырғақ.
«Бозторғай» к�к аспанда шырлағанда,
Дауысын �леңіме алдым ұрлап.

Тербетіп к�ңілдердің гәккуларын,
Жел сүйер желден озған аттың жалын.
«Бозінген» бозаң сайда желген кезде,
Ұшады аспанымда «Аққуларым».

К�ңілді «7лқиссамен» ағартамын,
Жанымның жапырағын жаңартамын.
Бекболат «Күреңіне» мінген кезде,
Күйлері күмбірлейді Жаңаарқаның.

Сал күрең қос еріні салақтаған,
«К�кжендет» жер танабын адақтаған.
Арқаның сырлы сазы, ойға терең,
Ақселеу к�кірегіне қонақтаған.

Күй – тұлпар шашасынан шаң бораған,
Күй – сұңқар уысынан қан бораған.
Күй – жаңбыр жан-жайлауға себелеген,
Күй – тағдыр шанағынан ән бораған.

Күй «Қоңыр қаз» ұшатын тізбектеліп,
Басынан жазды �ткеріп, күзді �ткеріп.
Күйшілердің к�шіне к�з жіберсем,
Күй-керуен к�з алдымда тізбектеліп.

К�шеді ғасырлардан ғасырларға,
Айналып саф алтындай асылдарға.
Есіне ел-жұртымның салайын бір,
Дұғам да осы болсын жасындарға.

Дәулеткерей, Сейтек пен Мұхит, Абыл,
Түркеш бабам күйінің бәрі дабыл.
Лұқпан, Жант�ре мен Байжұма, Ещан,
Баламайсан, Боғдамен – дүниеғапыл.

Ұзақ, Қауен, Мәмен мен Сармалай бар, 
Күй тартқанда жарқырап толған айлар.
Eскенбай, Құлшар, Ерғали, Есбай, Есір,
Мұрат, Арал, Қазанғап – арман-айлар.

Малқара қыз, Тәттімбет, Тоқаларым,
Күй т�ккен екпіндері топан-арын.
Қожыке, Раздық, Оқап, Жолды, Қартбай,
Саусағы сиқыр болған аталарым.

Байжігіт күймен тербеп Абылайды,
К�рсеткен күн шуағын, жарық айды.
Қызыл мойын Қуандық �ткен екен,
Қалайша ұрпақ оны танымайды?

7рі би, әрі күйші Бейсенбіні,
Бабадан жеткен ұлы күй сендірді.
Жылқыны жылататын Сүгір күйші,
Қалың ел қамағанда теңселдірді.

7бікен, Мұқаш, Досжан, 7лшекейлер,
Саздары Сыбанқұлдың бал-шекерлер.
Жалдыбай «Қара жорға» жорғалатқан,
Шал Мырза жұрт білетін аңшы екен дер.

Ар жақта отыратын Арынғазы,
Елемес елге біткен күйдің сазы.
Үсен т�ре шанақты шерткен кезде,
Үркердей болады екен �мір назы.

Алтайдан, Жетісудан, Сыр елінен,
Атырау – асқақ �нер күй елінен.
Маңғыстау маржандарын тыңдағанда,
Саз шығар замананың жүрегінен.

Eткенге �ре тастап, мың қараймын,
Сәулесін сіміремін тұнған айдың.
Шабысын шалқұйрықтың к�ргендеймін,
Қағысын еске алғанда Құрманайдың.
Құрманғазы ізінде – Дина дарын,
Айжан қыз, Аққыз ана – құймаларым.

Таласбек тарлан еді, ол да ғайып,
Талайлар тарихқа кетті сіңіп,
Солардың еңбектерін қолға алайық,
Eнердің ең т�ресі – күй �нері,
Ойлайық, үйренейік, толғанайық,
Болмай тұрған кезінде ол да ғайып.

Күй с�йлер, к�ңіл �рлеп, жаныңды ашар,
Сергітер, серпілдірер, бағыңды ашар.
Сезімді суық шалған терең бойлап,
Жігерді желпіндіріп жалындасар.

Дүние д�ңгеленер дидары ашық,
Сезімің жырға ғашық, сырға ғашық.
Болады жаның сонда жайлауында,
Жүректі арбағанда бір қарашық.

Құлпырып кемел дүние қызыл-жасыл,
Жүректен жүректерге сырын тасыр.
Күй с�йлеп кеткен кезде с�зіңді тый,
7р сазы, әр сағасы болар асыл.

Тербетсе алтыбақан қыз-жігітті,
Ай күліп, жұлдыз біткен үздігіпті.
Ақсүйек ай астында жарқыраса,
Арыс мәз, алау жүзді қыз қылықты.

Дауысы «Сәнау» қыздың қырдан асар,
«Салтанат» сағыныштан сырға жасар.
«Құдаша» қырқа жақтан к�рінгенде,
«Топаны» жігіттіктің жырға басар.

Балбырап «Балбырауын» билегесін,
Биіне «Би күйінің» үйренесің.
Еркелеп «Еркесылқым» келген кезде,
Еріксіз елтіген бір күйге енесің.

Еріксіз елтіген бір күйге енесің,
Кеудеңнің сол жақ жаны түйрегесін.
«К�ркем ханым» к�ңілді алаңдатар,
Не қызық, құмар қанып сүймегесін.

Сол кезде күңіренеді «Салық �лген»,
Сағымы «Сайға бұққан» кәрі жерден.
Боз далада боздайды «Нар идірген»,
«Он алтыншы жыл» қайда бәрін к�рген.

«Қайран шешем» жылайды, қамығады,
«Аман бол, шешемізден» зар ұғады.
Ауылым «Қыз қамаған» алыс тартып,
«Қыз Данайдың» қырғыны танылады.

Атырау Маңғыстаумен араласып,
Барады «Тоғыз түйе» қырдан асып.
«Не кричи, не шуми» деп айтады,
Жайықтың жас орманы жағаласып.

Жайықтың жазығында саз қонақтар,
Жүректің жазуында жаз қонақтар.
Нарында нар маялар боздағанда,
Дауысын жеткізеді озған аттар.

Жем қайда, Қайнар қайда, Сағыз қайда,
Тұлпар-күй жабырқаған жанға пайда.
Ойылым ойымдағы қымбат еді,
Оғланын есіне алып, сағынбай ма?

Үстірттен үркіп қашты киік-�мір,
Үмітке үркіт болған күйіне біл.
Үзеңгі жылдар келсе сүйіне біл,
Үкілі ақбоз үйге иіле біл.

Үзігін туырлықтың үйіре біл,
Үздігіп құлақ түріп күйіне бір.
Үріккен ойларыңды жинап-теріп,
Үйіне қалқатайдың үйіре біл.

Елітіп,
Екпіндетіп,
Еміндіріп.
Күңірентіп,
Күмбірлетіп,
Кемелдетіп,
Дүние д�ңгелесін жанарыңда,
Дүрлігіп 
Кіріп келсін �мір күліп.

Тарт, қазақ,
Домбыраңды серпілдіріп,
Ерендеп,
Ерекшелеп,
Еркін қылып.
Аспанда аққу-қаздар алты айналсын,
Дауысын домбыраңның т�ркін біліп.

Тарт, қазақ,
Домбыраңды дүркін-дүркін,
Күй деген – қымбат мұраң,
Асыл мүлкің.
Бабаңның сәлемі бар онда саған,
Басынан к�шкен кезде дүние, шіркін.

Мәз болмай арзан �нер атағына,
Шалынбай шалдуардың шатағына.
Тарт, қазақ,
Домбыраңды 
Жаңылмастан,
Домбыра – Аманатың – Ата мұра. 

Жеткізер елдің атын,
Есіміңді,
Шындықпен шегендейтін шешіміңді.
Тарт, қазақ,
Домбыраңды – заман күйін,
Тербетіп ұрпақ жатқан бесігіңді.

Тарт, қазақ,
Тарт дегенде тарта аласың,
Асқақтап тұла бойың,
Арқа-басың.
Аламан абыройыңды алқаласын,
Тыңдасын байтақ дала,
Алты алашың,
Тыңдасын алты құрлық,
Т�рт мұхитың,
Мәңгілік күйің сенің тарқамасын!

Мұғалім мәртебесі
биік болуы тиіс

Қайырымдылық – 
ізгі іс

Өтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты

(Халық мұрасына 
құрмет)

Талай қыздың тарихы тасқа түспей,
Аттарын атай алмай қиналамын.

Дина әжем – дария ғой толқыны жал,
Наушаның шалқуы бар, толқуы бар.
Бақыт апам бар еді, ол да ғайып,
Роза, Айгүл жалынның жалқыны бар.

Eнердің �гей түрі, б�тені бар,
Жақсыны жатқа шашпай к�теріп ал.
Ғайып боп бара жатыр қоңыр үнім,
К�ңілдің осы жайға секемі бар.

К�ңілдің осы жайға секемі бар,
Жат үннің жанға суық б�тені бар.
Күй деген Тәңірінің тартуы ғой,
Тәңірдің тапжылтпайтын бекемі бар.

Тәңірдің тапжылтпайтын бекемі бар,
Тағдырдың �кіндірмес �темі бар.
Таланттың тасқа шыққан шетені бар,
Таңдайға еріп түсер шекері бар.

Тағдырға �кіндірмес �темім бар,
Тар жол, тайғақ кешкенде т�тенім бар,
Сержандай сертке ұстаған жекенім бар,
Жанғалидай шертпе күй бекемім бар,
Шәмілдей шыға шапқан б�кенім бар,
Тәубе деп айтар едім: Тұрарым бар,
«К�ңілдің толқынында» Секенім бар.

Нұрғиса әкем бар еді, ол да ғайып,
Қали әкем бар еді, ол да ғайып,
Мағауия әкем ед, ол да ғайып,
Т�леген к�кем бар ед, ол да ғайып,
Қаршыға к�кем бар-ды, ол да ғайып,
Алым ағам бер еді, ол да ғайып,
Уәли к�кем бар еді, ол да ғайып,
Рысбай – күй-қағаны, ол да ғайып,
Тоқсанбай толқын еді, ол да ғайып,
7зидолла к�кем ед, ол да ғайып,
Тұяқ құрдас бар еді, ол да ғайып,

Дейтұғын қайда қазір кәрі құлақ,
Жақсының жарқылдаған бәрі жырақ.
Даламның дауысына күдік кірді,
Ашайық сол дауысты анығырақ.

Намысын бір к�терсін момын маусым,
Далаға күй даусымен жауын жаусын.
Оркестр,
Отанымда ортаға шық,
Шығарып домбыраның қоңыр даусын.

Ел тыңдап ен қайратын жігерлесін,
Жанының жанартауын жүгендесін.
Тапқанын жұмыр жерде табысым деп,
Мұрасын қадірлеп бір түгендесін.

Дирижер – заман мынау дүрілдеген,
Дидары кейде күндей күлімдеген.
Дидары кейде түндей тұнжыраған,
Дидары кейде жұмбақ, білінбеген.

Дала – дүр,
Дала – сардар,
Дала – батыр,
Дидары күйге б�ккен санада тұр.
Мәңгілік Еліміздің манифесі,
Дәуірден дәуірге озып бара жатыр.

Тарт, қазақ,
Домбыраңды дауылдатып,
Дулатып,
Дүрліктіріп,
Сауылдатып.
Сілкінтіп,
Еліктіріп,
Желік кіріп,
Шалқытып,
Шырқ үйіріп,
Бауырлатып.

Тарт, қазақ,
Домбыраңды т�гілдіріп,

Мұғалім - елдің болашағын к�ркейтіп, рухын биікке 
к�теретін, жас ұрпақты тәрбиелейтін жауапкершілігі мол киелі 
мамандық. Ондай мамандық иесі әрқашан да �ресі биік болып, 
с�йлеген с�зінен, ойлар ойынан маржандай тізілген ілтипат 
пен парасаттың �рнектері, әсемдік әлемі к�рінетін, к�кірегі 
жақсылыққа тола, мейірімді, білімі біліктілікті, адамгершілігі 
жоғары адам болу керек.

Мұғалім қызметінің  ерекшелігі оқыту  мен  тәрбиелеу 
 барысында  пайда  болған  қарым-қатынасты  басқару.  Мұғалім  
к�птеген  нақты  жағдайда қысқа  уақыттың  ішінде  ең  дұрыс  
педагогикалық  шешімді  таба  білуі  тиіс,  ал мұның  �зі  әрқашан  
күрделі.  Ұстаз баланың  білімін,  икемділігін,  әдетін,  мұратын  
және  �мірлік  мақсатын  қалыптастырады.  Сапалы білім негізі 
– жан-жақты ақпараттық материалдарды, к�рнекі құралдар 
мен ұтымды технологияларды, тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалана 
отырып, білім алушыға ешбір кітаптан таба алмайтын білім беру. 
Eйткені, тек оқулықтағы білімді жеткізуші мұғалімнің ізденісі 
де аз болатыны түсінікті. Сол үшін мұғалім мамандар білім жо-
лында әрдайым талаптанып, жаңа білім к�здерін пайдаланып, 
�з шеберліктерін жетілдіре түссе, �тілген пәннің де нәтижесі 
жоғарылай түседі. Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда кейбір 
ұстаздардың  �з жұмысына жауапты қарамауы дейміз бе, әлде 
басқа да әлеуметтік себептер туындай ма, қоғам тарапынан кейде 
к�п сын да айтылып жатады. Қалай болғанда да ұстаз мәртебесі 
биік болу үшін олар да �з кәсібіне деген жауапкершіліктерін 
арттыра бергені ж�н деп есептеймін. Иә, ендігі сонымен міндет 
– мұғалім мәртебесін жаңа деңгейге к�теруіміз керек.

Естеріңізде болса, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев білім беру 
жүйесін одан әрі жаңғырту мәселесі ж�нінде кеңесте «Егер білім 
беру жүйесін оның алғашқы сатысынан бастап дамытпасақ, 
елеулі нәтижеге қол жеткізе алмаймыз. Бұл үдерісте Білім және 
ғылым министрлігі басты р�л атқарады» деген болатын. Ал 
биылғы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының �суі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауының ұстаз қауымы үшін 
жаңалығы �те к�п. Жолдаудағы игі бастаманы үлкен ықыласпен 
қабыл алдық. Ұзақ уақыттан бері күткен маңызды шешімге 
қуандық. 

Атап айтар болсақ, орта білім беру жүйесінде мектептердің 
тәжірибесін тарату мен білім сапасын бағалауды жетілдіруге 
терең мән беру қажеттігімен қатар, мамандыққа баулуда 
кәсіби диагностика жүргізудің маңыздылығы атап к�рсетілген. 
 Сонымен қатар «Педагогтар мәртебесі» туралы заң қабылдау 
қажеттілігі де уақыт күттірмейтін мәселе. Себебі қай заманда да 
ұстаз қызметіне адам баласы аса құрметпен қарап, қадір тұтқан. 
Біз үшін Жолдауда айтылған әрбір жаңалық – құнды. 7сіресе 
«Педагог мәртебесі жайлы Заң қабылдану қажет» деген Елбасы 
тапсырмасы ерекше қанат бітірді. Біз нағыз ұстаз мәртебесіне 
сай болуымыз керек. 7рбір мемлекеттің �сіп-�ркендеуінің, 
бәсекеге қабілетті болуының басты ошағы – ұстаз берген 
білімде. Сондықтан да дамудың биік к�кжиегінен к�рінгісі 
келген кез келген мемлекет, алдымен, білім беру саласын дұрыс 
жолға қойып, сапасын к�теруді мақсат етеді. Ендеше, осындай 
бәсекеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа формация 
мұғалімінің еншісіне тиері анық.

Жұлдыз НҰРДИЛДАЕВА, 
А.Жұбанов атындағы республикалық мамандандырылған

музыка мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Алматыда Қазақстан Баспас�з клубында «Қайырымдылық 
керуені» республикалық байқауына қатысты баспас�з жиыны 
�тті. Жиынға Қазақстанның Іскер әйелдер қауымдастығы 
басшысының орынбасары Балым Батаева, қауымдастықтың 
мүшелері Назым Ахматжанова, Жанар Чайарова қатысты.

Ұйымдастырушылар қайырымдылық идеяларын дәріптеу, 
белсенді азаматтық бастамаларды дамытуды мақсат еткен 
республикалық байқаудың жалғасып жатқанын тілге тиек 
етті. Аталған байқауды Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті – Елбасының Қоры,  Қазақстанның Іскер әйелдер 
қауымдастығы және «Хабар» агенттігі бірлесіп ұйымдастыруда. 

– Бұл байқаудың негізгі мақсаты – қамқор, жомарт 
жандардың басын біріктіру арқылы қоғамдағы шараларды, 
әлеуметтік жағдайларды жүзеге асыру. Бұл байқау ақпан 
 айына дейін созылады. Ақпан айының соңында жеңімпаздар 
анықталады, – деді Іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі 
Жанар Чайарова.

«Қайырымдылық керуені» республикалық байқауына 
әлеуметтік, қоғамдық проблемаларды шешуге және �здерінің 
жомарттығымен �згелерге �неге к�рсетіп жүрген жеке және 
заңды тұлғалар қатыса алады. Жеңімпаздар «Асар», «Туған 
жер», «Мейірім жолында», «Батыл жүрек», «Қайырымдылық 
тарихы» деп аталатын бес аталым бойынша анықталады. Байқау 
үздіктерінің есімдері ақпан айының соңында – Алғыс айту күні 
мерекесінің қарсаңында белгілі болады. 

А.МҰСАБЕК

«Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары белгілі баспагер-жазушы, халықаралық «Алаш» 
сыйлығының лауреаты Райхан Мәженқызына анасы, қазақтың 
к�рнекті жазушысы Бұқара Тышқанбаевтың қызы 

Сара БҰҚАРАҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып, к�ңіл 
айтады.

«Машина» гүрлегенде дала к�шіп,
«Арба соққан» ойыңнан қалар �шіп.
«Бозшолақ» боз ой жақтан кісінейді,
«Демалыс» т�гілгенде самал есіп.

Намыстың нығметі – «Амандасар»,
Тыныштық сүттей ұйып, самалдасар.
«Саранжап» – сенген достың куәгері,
«К�ркем ханым» к�ңілге қадам басар.

Домбыра сыр айтқанда «Айжан-айға»,
Дәуренің бұлбұл болып сайрамай ма?
К�рінен «К�р ұғылы» тұрып кетер,
Домбыра үн қосқанда «Дайрабайға».

БІЛІМ

ШАРА

Азаматтың суреті
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санды құжаттарға сілтеме жасай оты-
рып баяндалған. Демек, облыстық бұл 
мұрағат қорында «Жас ұлан» ұйымын 
айғақтайтын негіздемелер бар деген с�з.

Ал ҰҚК архиві не дейді? Енді соған 
келейік. «Сіздердің бізге жолдаған №112 
хаттарыңызға байланысты тиісті жұмыстар 
жүргізілді, – делінген аталмыш меке-
меден редакцияға келген хабарламада. 
– Барынша к�мектесу мақсатында ҚР 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық 
м ұ р а ғ а т ы ,  Ұ Қ К  П а в л о д а р  о б л ы с ы 
 бойын ша департаментінің мұрағатына 
сұрау  салынды. Eкінішке қарай, хат-
та айтылған мәселелерге байланысты 
құжаттар бұл мекемелерде сақталынбапты. 
Алдағы кезде біздегі мұрағаттарда бар 
басқа істер бойынша к�мек к�рсетуге әзір 
екендігімізді білдіреміз. Құрметпен: б�лім 
бастығы, полковник Б.Қаптағаев».

– Мұнда бір негіз бар болуы мүмкін, – 
деді жоғарыдағы хаттарға үңіліп отырған 
Арман. – Олай дейтінім, еліміз тәуелсіздік 
алған соң 1992 жылдың қыркүйек  айында 
мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті Павло-
дар облыстық басқармасының бастығы, 
генерал-майор Е.І.Мұсабаевқа кіріп, 
жағдайымды айттым. Сонда ол кісі 
қарамағындағы қызметкерлеріне тап-
сырма беріп, бұл істі анықтауға ерекше 
мүдделілік танытқаны бар. Бірақ сонда 
анықталғанындай облыстық басқарма 
мұрағаттарындағы «Жас ұлан» ұйымының 
ісі жойылып жіберіліпті. 

– МҚК-нің (КГБ) кәмелет жасына 
жетпеген мектеп оқушыларының ісімен 
айналысуға заң жүзінде құқықтары жоқ 
еді. Жауапкершілікті �здері мойындары-
на алған ғой, – деді тәуелсіз Қазақстан 
Ұлттық қауіпсіздік қызметінің генералы. 
Оның с�зін шындық деп білемін. 

…Қылқандай �ндір шағында «Жас 
ұлан» атты ұйым құрып, тағдыры 15 жыл 
бойы тәлкекке түскен, бірақ соның �зінде 
мойымай, кісілік келбетін сақтап қалған 
қайсар қазақ жігіті Арман Қаниевтің 
�мір жолы, міне, осындай. 1985 жыл-
дан бері де оның күрескерлік рухы бір 
сәтке бәсеңдеген емес. Оған біздің 
кейіпкеріміздің 1986 жылғы желтоқсан 
о қ и ғ а с ы н д а  ж е р г і л і к т і  ж а с т а р д ы 
Павлодардағы орталық алаңға шығаруға 
әрекеттенуі, 1989 жылдың ақпанындағы 
«Невада-Семей» хабары естілгенде 
Орталық әмбебап дүкені (ЦУМ) алдында 
тапжылмай тұрып 5 мыңға жуық қол жи-
науы, 1990 жылғы «Азат» қозғалысы �мірге 
келгенде оның облыстық б�лімшесін 
құруға атсалы суы анық дәлел. Атақты 
Жаяу Мұсаның жиеншары ол содан бері де 
сол бел сенді �мірлік бағдарынан жаңылған 
емес. Облыстық «Қазақ тілі» қоға мы ның 
«Ертіс дидары» газетінде жұмыс істейді. 
«Жұмыс істейді…» деу, әрине, айтуға ғана 
оңай. Олай дейтін себебіміз, аталмыш 

басылымға «әке-к�ке» деп демеуші 
іздейтін де, оны жанын жалдап жүріп 

шыға рып, табанынан таусылып тара-
татын да бір �зі. Бұл оңай дейсіз бе? 
Тіптен де оңай емес. 

Арман – біздің замандасымыз. 
Бәріміз социализм, коммунистік 
қоғам деп аталған бір уақыт, бір 
кезең, бір дәуірдің перзентіміз. 
Оның бізден артықшылығы – �зі 
�мір сүрген сол жүйедегі ұлтымыз 
үшін �те қатерлі дерт – мәңгүрттік 

атты қауіпті құйтақандай балаң 
жүрегімен тым ерте сезе білгендігі. 

С�йтіп,  туған жерге,  ана  т ілге, 
халықтық дәстүрге нигилистік к�зқарас 

дендеп ене бастаған елімізге: «Есіңді 
жи!» деген сарындағы сақтандыру дабы-
лы – «SOS» белгісін бергендігі. 7рине, 
�з әлінше, �з шама-шарқынша… Ал 
кейіпкеріміздің сол кездегі құрдастары 
біз ше? Eкінішке қарай… Сон дықтан да 
қазір кейбіреулеріміз: «Сол кезден-ақ 
«күрескер» едік» деп к�піріп жүргендей 
емес, 1995 жылғы атақты �леңінде ақын 
Ертай Ашықбаев айтқандай: 

Мен Жоғарғы Кеңестің

Депутаты емеспін.

Алып-ұшып астанаға келгенде, 

Машинамен қарсы алмайды мені ешкім. 

Жазу-сызу – маған қонған бақ-талап.

Дерсің бәлкім ал не жаздың мақтан-ақ.

#ттең, әкем «халық жауы» болмапты,

Жазар едім бір поэма ақтап ап. 

Қозы бақтым, үйрек бақтым, қаз бақтым, 

Ғашық болдым, таптым содан аздап мұң.

Диссиденттік маған қайдан бұйырсын,

Үкіметке қарсы *лең жазбаппын. 

Жаза қояр дерек таппай мүлде мен,

Қиналамын жиналыста үндемен.

Алматыдан ерте кетіп қалыппын, 

Желтоқсанда танысқам жоқ түрмемен.

Брежнев, асылзадам, құрметтім.

Сізді және Қонаевты үлгі еттім. 

2кілімін ду қол соққан дүрмектің, 

Мен күріштің ішіндегі күрмекпін. 

Жиналыста к*беңсиді к*ңілім.

Маған назар аудармайды к*п інім.

Жарысс*зде айта қалар ерлігі,

Емге де жоқ, айхой, менің *мірім, – деген 
момақан ұрпақтың �кілі болғанымызды 
мойындауымыз керек. Осы тұрғыдан 
алғанда Арманның және ол жетекшілік 
еткен «Жас ұлан» ұйымы мүшелерінің сол 
кездегі іс-әре кеті ересек ағаларымыздың 
да қолынан келме ген дара, �згеше тірлік 
болатын. Осыны ұмыт пайық. 

АСТАНА

– Және оған: «Бұл неге олай?» – деп 
ешкімді кінәлап, жазғыруға да болмай-
ды, – дейді «Жас ұланның» бұрынғы 
жетекшісі, ақын Арман Қаниев. – Себебі 
ол ж�ніндегі құжаттар қазір мұрағаттарда 
жоқ. Жойылып жіберілген. 

– А, солай ма? 
Арманмен 2002 жылы кездескенім 

әлі есімде. Ол сонда �зі туып-�скен Пав-
лодар қаласын дағы «Казкрай» айма-
ғында тұратын. Бұл – жазушы  Рамазан 
Тоқ таров ағамыздың «Ертіс мұхитқа 
құяды» дилогия сындағы суреттелетін 
атақты Кереку жатақтарының к�не 
жұрты. Кейіпкерімізбен, міне, осындағы 
Иса Байзақов к�шесінде орын тепкен 
бәкене қоржын там – қазақы жерүйде 
әңгімелескенбіз. 

– Оқиға қалай, неден бастау алып еді 
�зі? Қане, бәрін к�з алдыңа елестетіп, 
рет-ретімен айтшы, – деймін мен әңгіме 
иесіне.

– 1954 жылы Қазақстанда әйгілі 
«тың эпопеясы» басталды емес пе? – деп 
 бастады Арман әңгімесін. – Міне, соған 
байланысты келімсектердің балаларына 
арналған орыс мектептері жаңбырдан 
кейінгі саңырауқұлақ тай дүр ете түсті. Ал 
ол айтты-айтпады, қазақ жеткіншектерінің 
сол тілде оқуына ықпал етпей қойған 
жоқ.  Бұл орыс емес ұлттардың жас 
ұрпақтары сана-сезімінен елдік, халық тық 
қасиеттерді �шіріп, нигилистік к�зқа-
расты орнықтыруға бағытталған әрекеттің 
басы еді. Отаршыл саясаттың осындай 
озбырлығы салдарынан 60-шы жылдары 
республикамыздың солтүстік аймақтарын-
дағы қазақша оқитын балалар саны  азайып, 
ана тіліміздегі орта мектептердің жабылу 
құбылысы белең алды. 

Ол кезде осы Павлодар облысының 
орталығында №3 қазақ мектеп-интер-
наты бар болатын. Малшылардың бала-
лары мен жетімдер үшін деп 1962 жылы 
ашылған оның оқушылар контингенті 
бір қалыпта тұрды. Егер мұндағы 
б�лінген орын шектеулі болмаса, жер-
жердегі ана тілінде оқу мүмкін дігінен 
айрылған қазақ балаларының есебінен 
осы мектеп-интернаттағы қарак�зде-
ріміздің саны тіпті к�бейе түсер еді. Бірақ 
облыстық оқу б�лімі тарапынан оған 
рұқсат берілмеді. 

Павлодардағы қазақ балабақша-
ларының болмауы, ұлт тіліндегі мектеп-
тердің жабы луы, к�ше, дүкен,  кинотеатр 
а т а у л а р ы н ы ң  о р ы с ш а  қ о й ы л у ы … 
Осылардың бәрін �з к�зімізбен к�ріп, 
ішімізден сезіп жүрген №3 қазақ мектеп-
интернатының оқушылары, біз, бұған 
қатты налып, намыс танатын быз. Оған 
«Қоғамтану» пәніндегі: «Отар елдерде 
ұлттық мектептер мен ауруханалар аз 
болады» деген с�здер де шамдан дырып, 
ашындырғандай еді. «Иә, бас еркі міз 
жоқ жұртпыз. Отар болмағанда кім біз?» 
дейтінбіз іштей. Бұл 1969 жылдың күзі 
болатын. Ол уақыт Мәскеудегі қазақ 
жастарының саяси ұйымы «Жас тұлпар-
дың» дүбірі әлі басыла қоймаған кез еді. 

Содан қойшы: «Қайтсек �зіміз сияқты 
жастардың ұлттық сана-сезімін оятамыз, 
қайтсек азаттық туралы қоғамдық пікір 
тудырып, ұлттық мүддемізге жоғарыдағы-
лардың назарын аударамыз?» деген сауал 
бізге жасырын саяси ұйым құру керек 
деген ой туғызды. Осылайша 1969 жылдың 
қазан айында негізі тоғызыншы сынып 
оқушыла ры нан тұратын «Жас ұлан» ұйымы 
дүниеге келді. Тың игеру басталған 1954 
жылы туған біз бұл кезде 15 жаста ғана 
болатынбыз. Eзіміздің ұйым үшін мұрат-
мүдделерімізге сай келетін жарғы жасап 
қабылдадық. Арнайы жоспарымыз да бол-
ды. Жетекші лігіне мен сайландым. Содан 
к�п кешікпей облыстағы ұлтжанды деген 
жас�спірімдер ұйымымызға тартылып, 
жалпы санымыз 100-ге жуықтап барып 
тоқтады. Мектеп-интернаттағы құрамы 6-7 
оқушыдан тұратын біздің тобымыз «Жас 
ұланның» басшы органы болды. 

– Сонда бұл ұйым үкіметке деген ал-

қойыпты. Соны бір жексенбіде қыдырып 
барған кезде к�зі міз шалып қалған біздер: 
«Үнпарақты осы машинкаға басып алуға 
болады екен-ау» деп ой түйгенбіз. Ақыры 
солай еттік те. 

– Одан кейін не істедіңдер? Алдарыңда 
тағы қандай мақсат тұрды? 

– Үнпарақтарды қала к�шелеріне 
жапсырып болған кез интернат оқушы-
ларының қысқы каникулымен тұспа-тұс 
келген еді. «Жас ұлан» мүшелері, міне, 
осы мүмкіндікті де пайдаланып қалғысы 
келді. С�йтті де ауылдағы үйлеріне баруға 
қам жасап жатқан ересек оқушыларға 
листовка беріп жіберуге де әрекет жаса-
ды. Ондағы мақсат – үгіт-насихатымыз 
шалғайдағы елді мекендерге де жетсін де-
ген ой еді. Осыдан соң біздің алдымыздағы 
тағы бір үлкен саяси шараға тыңғылықты 
түрде дайын далу міндеті тұрды. Ол – 
еңбекшілердің халықаралық ынтымақ күні 
– 1 Мамыр мерекесіндегі ше руге «Қазақ 
мектептері мен балабақша ла ры ашыл-
сын!» деген ұрандар ды алып шығу туралы 
ой еді. Бірақ бұл мақсатты жүзеге асы руға 
мем лекеттік қауіпсіз дік комитеті (КГБ) 
облыстық басқар ма сының қызметкер лері 
мүмкін дік бермеді. Олар 1970 жылдың 
15 қаңтары күні бәрімізді ұстап, бірден 
тергеу ге алды. 

Арман осы жерге келгенде ауыр 
күрсінді де ұзақ уақыт үнсіз қалды. Содан 
соң қайтадан әңгімесін жалғады. Оның ай-
туына қарағанда, мектеп оқушыларының 
жоғарыдағы ісімен айналысу КГБ-ге 
оңайға соқпаса керек. Eйткені кәмелетке 
толмаған жас�спірімдерге саяси айып 
тағып, істерін сотқа тапсыру дегеніңіз сол 
кездері КСРО-ға қарсы лагерьде тұрған 
капиталистік мемлекеттер идеолог тарының 
саяси шу к�теруіне �з қолдарымен жағдай 
 тудыру болар еді. Ал: «Бұл назар аударуға 
тұрмайтын жайт екен» деген сыңай таны-
тып, істі дабырайтпай қысқарта салайық 
десе, онда ол аталмыш органның �рескел 
саяси оқиғаға к�з жұмып қарауымен 

тернат ұжымының, ондағы қоғамдық 
ұйымдардың жиыны �тіп, іс-әрекетімізге 
баға беру қалалық комсомол комитетінің 
бюросына келіп тірелді. Жоғарыдағы 
жиналыстарда не айтылмады дейсіз?!. 
Оларда жалпылама айыптау да, жеке ба-
сымызды даттау да, ұлтымызға тіл тигізіп, 
қорлау да.., бәрі-бәрі де болды. Сондағы 
с�здер: «Халықтар достығына іріткі салу-
ды әрекет еткен арандатушылар! Баяғы 
феодалдық-хандық дәуірді к�ксеушілер! 
Қазақстанның Ресейден б�лек жеке ел 
болып �мір сүре алмайтынын ұқпаған 
жетесіздер! Интернаттың тегін нанын 
жеп, империалис тердің с�зін с�йлеген 
арамтамақтар!» дегенге келіп саятын. 
Сұмдығы сол, мектептегі физика пәнінің 
мұғалімі Омаровтың с�зі бәрінікінен де 
асып түсті. Ол кісінің: «Егер маған билік 
берсе, Сталин заманындағыдай бұл ба-
лаларды ата-анасымен қосып қойып, �з 
қолыммен атар едім!» деген үні құлағымда 
күні бүгінге дейін жаңғырып тұр. 

Міне, №3 мектеп-интернатта �ткен осы 
талқылаулардағы ұсыныс-пікірлерді негізге 
ала отырып, мұндағы бастауыш комсомол 
ұйымы т�мендегідей ұйғарым жасады. 
Ол «Жас ұланға» қатысқан оқушылардың 
бір тобын ВЛКСМ қатарынан шығару 
да, екінші бір тобына есеп карточкасына 
жазылған қатаң с�гіс беру ж�ніндегі шешім 
болатын. Оны 1970 жылдың сәуір айында 
Павлодар қалалық комсомол комитетінің 
хатшысы Г.Зайченко т�рағалық еткен 
бюро бекітті. 

– Сондағы жазалау шараларына іліккен 
оқушылар… Олар кімдер еді? 

– Комсомол қатарынан шығарыл-
ғандар: мен және Рашид Бейсекеев, Айгүл 
Жүнісова, Гүлбаршын 7лиева болатын. Ал 
қатаң с�гіс алғандар: Сембай Құсайынов, 
Болат Кәкежанов, Алтын Махметова, 
Қайрат Қабылбеков, содан соң атын 
ұмыттым.., Оспанов деген оқушы еді. 

– «Жас ұлан» ұйымы мүшелеріне қолда-
нылған шара сол айғай-шумен шектелді 
ме? 

– Жоқ. Біздің алдымызда енді мек-
теп-интернат әкімшілігі беретін жаза 
тұрды. Оны қалалық комсомол комитеті 
бюросы шығарған шешімнен де асып 
түсті деп айтсам, қателесе қоймаспын деп 
ойлаймын. Неге десеңіз, мектеп дирек-
торы жоғарыдағы жағдайдан кейін к�п 
кешікпей маған, Сембай Құсайыновқа 
және комсомол қатарында жоқ оқушылар 
Қайролла Кәженов пен мүгедек әрі жетім 
Саниял Мусинге �з еркімізбен оқудан 
шығу ж�нінде �тініш жазуға мәжбүр етті 
де оқу үлгерімі ж�ніндегі табелімізге тәртібі 
«3» деген баға қойып, интернат есігін тарс 
жапты. 

– Қалай ойлайсың, «Жас ұлан» ұйымы-
ның сол дүмпуінен соң қалада, облыс 
к�лемінде біздің ұлты мыз дың мүддесін 
к�здеген тір ліктер байқалды ма? Жоқ әлде 
бұрынғы сірескен мұз к�бесі с�гілмей, сол 
күйінде қала берді ме? 

– Біздің бұл әрекеті міз текке кетті 

тәртібі «3» деген баға жас жеткін шекті 
басқа жердегі білім ұяларына барып онын-
шы сыныпты аяқтап шығуға мүмкіндік 
бермейді. Осыдан кейін оның «аттестат ал-
сам, КазГУ-ге барып филфакқа түссем, 
ақындық �нерді қуып, «Қазақстан 
пионері», «Лениншіл жас», «Жалын» 
сияқты басылымдарға �лең дерім-
ді жариялатсам» деген аққанат 
арманы адыра қалады да, 15 жа-
сынан бастап Май ауда нының 
Ақшиман кеңшарындағы МТС-
та механизатордың к�мекшісі 
болады. Бұдан соң қалада қара 
жұмыс істеп жүріп  әскерге 
кетіп, одан оралғаннан кейін 
Павлодар трактор зауытына жүк 
түсіруші боп орналасады. Осы 
жылдар аралығындағы уақыттың 
бәрінде де оған күдікпен қарау, шек-
теу бір тыйыл майды. Бұған оның 
кешкі мектепте оқып, аттестат алуы-
на кедергі келтіру, жергілікті газеттер 
мен телерадио редакцияларына апарған 
�лең, мақалаларын түрлі сылтау айтып 
кері қайтару сияқты үнсіз қарсылықтар 
анық дәлел. Eстіп жүргенде 1982 жылы 
Павлодарда Қазақстан Жазушылар одағы 
ұйымдастырған жас шығармашылық 
иелерінің аймақтық семинар-кеңесі 
�теді. Сонда Алматыдан осы шараға 
қатысуға келген к�рнекті ақын Жұмекен 
Нәжімеденовтің назары жұмысшы жігіт 
Арман Қаниевке бірден ауады. Кеңес 
жұмысы біткен соң қамқор жан оның 
�леңдерін астанаға алып қайтып, к�п 
кешікпей �зінің алғы с�зімен «Қазақ 
әдебиетіне» жариялатады. Міне, осы-
дан кейін ғана оның белгісіз күштердің 
белгісіз нұсқауымен тежеліп келген 
авторлық құқы – баспас�зге жариялану 
ж�ніндегі шектеудің шегесі босай бастай-
ды. Соның нәтижесінде кейіпкеріміздің 
поэзиялық туындылары 1983 жылы тар-
лан ақын Қуандық Шаңғытбаевтың сәт 
сапар тілеуімен «Жалын» альманағына 
шығып, топтама �леңдері 1984 жылы осы 
аттас баспадан жарық к�рген «Қарлығаш» 
ұжымдық жинағына кіреді. Сондай-ақ 
оның Павлодар педагогикалық институ-
тына оқуға түсіп, жоғары білімді маман 
атанатыны да сол кез. Міне, қайта құрудан 
кейінгі уақыттың �зі түзету енгізген осын-
дай к�зқарастар �згерісінен соң ғана 
барып Арманның облыстық «Қызыл ту» 
газетінде, кейінірек облыстық телерадио 
компаниясында жұмыс істеуіне мүмкіндік 
туады. 

– Ал сенің басқа құрбы-құрдастарың 
ше? «Жас ұлан» ұйымының �зге мүшелерін 
айта мын да… Олардың кейінгі тағдыры не 
болды? Енді осы ж�нінде аз-кем әңгіме 
қозғасақ. 

– Алдымен, комсомолдан шығарыл-
ғаны мен мектепте қалдырылған, соның 
арқасында онжылдықты аман-есен 
бітірген оқушылар туралы айтайын. 
Солардың бірі Гүлбаршын 7лиева еді. Ол 
Алматыға барып, шет тілдері институтына 

Диссидент… Бұл – «бөгде ойлы адам» деген ұғымды білдіретін сөз. Екінші мағынасында «оны көзқарасы қоғамдағы 
мемлекеттік идеологиямен үйлеспей, ресми билікке қарсы шығушы жан» деп те айтуға болады. Олай дейтініміз, ХХ 
ғасырдың 60-70-ші жылдарында Кеңес Одағындағы шектеулі ой-пікір ұстанымына батыл қарсы шығып, наразы болған 
А.Синявский мен И.Бродский секілді шығармашылық иелеріне жоғарыдағыдай ат қойылып, елден аластатылғаны біздің 
жақсы есімізде.
Осы орайда: «Сондай адамдар, соған ұқсас оқиғалар кезінде өзіміздің Қазақстанда да болып па еді? Болса олар кімдер?» 
деген сұрақ та ойға оралмай қалмайды. Иә, бол ған. Олар, мәселен, Б.Ысқақов құрған 1952 жылғы «ЕСЕП», З.Игіліков 
пен К.Жүнісов жетекшілік еткен 1962 жылғы «Жас қазақ», М.Әуезов ұйымдастырған 1965 жылғы «Жас тұлпар» және 
А.Қаниев бастаған 1969 жылғы «Жас ұлан» ұйымдары дер едік. Атап айтатын нәрсе, алғашқы үш қозғалыс туралы еліміз 
тәуелсіздік алғаннан бергі кезеңде біршама айтылып та, жазылып та келе жатқан сияқты. Ал «Жас ұлан» жө нінде… Иә, 
бұл ұйымға байланысты журналист Ғ.Жұматов тың 1992 жылы «Халық кеңесі» газетіне шыққан шағын мақаласынан 
басқа көп ештеңені оқи қоймағанымыз анық. 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

БЕЛГІСІ
«SOS»

Қазір сонда, сол Ақсуда тұрады.  Саниял 
Мусин әрі жетім, әрі мүгедек бала еді. 
Мектептен шығарылған соң туысқандарын 
сағалап,  Май ауданындағы Чапаев 
кеңшарына кеткен. К�пке дейін одан 
хабар-ошар болма ды. Таяу да естідім, 
қазір ол Семей қаласында тұрады екен. 
Қайролла Кәженов туралы мағ лұматым 
�те аз. Білетінім – ол қазір Екібастұз 
қаласында тұрады және сонда кенші болып 
жұмыс істейді. 

Арман осы с�здерді айтты да тағы үнсіз 
қалды. Мен де үнсізбін. Кейіпкеріміздің 
не ойлап отырғанын білмеймін, ал 
мені енді мүлде басқа сауалдар маза-
лай бастаған еді. Ол мәселен былайғы 
жұрттың: «С�з-с�з, әңгіме-әңгіме ғой. 
Бірақ «Жас ұлан» ұйымының �мірде 
болғандығы құжат жүзінде дәлелденген 
бе? Ресми орындар оқиғаға қандай баға 
берген? Осыны айтыңыздаршы» десе 
қалай  жауап береміз деген ой-тын. 7рине, 
бұл мәселе ж�ніндегі ісқағаз деректерінен 
біз мүлдем құралақан едік дейтіндей де 
ж�німіз жоқ. 2002 жылғы Павлодарға 
келуге жиналған сапарымыздан жар-
ты жыл бұрын ҚР Ұлттық қауіпсіздік 
комитетіне, мемлекеттік Орталық архив 
пен �зіміз с�з етіп отырған облыстағы 
мұрағаттар департаментінің басшыла-
рына арнайы хат жолдап, журналистік 
зерттеу жүргізгенбіз. Сонда редакцияға 
Павлодар облыстық мұрағаттар қорының 
директоры Л.В.Шевелева мен археограф 
О.В.Бобрешеваның қолдары қойылып 
жолданған хат назарымызды �зіне бірден 
аудартқан. Бұл хабарламада 1969 жылы 
осы жерде «Жас ұлан» атты ұйымның 
болғаны, оның мүшелері №3 мектеп-
интернат оқушы лары екендігі айтылып, 
оларға тиісті орындар тарапынан қандай 
шара, жаза қолданыл ғандығы архивтегі 

ғашқы қарсылық жұмысын неден, нендей 
әрекеттен бастады деп айтар едің? 

– Үнпарақ… Листовка жазып тарату-
дан! Орысшылдықты тоқтатып, орыстануға 
жаппай күрес жүргізуге шақырған оның 
алғашқы с�йлемдері: «Сендер қазақ деген 
ұлы халықсыңдар! Сендер ғасырлар бойы 
еркіндік іздеп, қаратүнек қанды жылдарда 
бақыт аңсаған елсіңдер!» деп бастала-
тын. Міне, осы үнпарақты 1969 жылғы 
желтоқсан айының соңында алдымен об-
лыс орталығындағы вокзал, бас пошта үйі 
сияқты жұрт к�п жүретін жерлерге жапсы-
рып кеттік. 

– Олар қалай дайындалған еді? Қолмен 
к�шіріліп к�бейтілді ме, жоқ әлде…

– Машинкаға басылған болатын. Оны 
ұйымымыздың мүшесі Сембай Құсайынов 
деген оқушы тапты. Оның әпкесі Ермак 
қала сындағы халық сотында істейтін. 
Ол мекеме сол күзде кездейсоқ болған 
�рттен жанып кетіп, ішінде жазу машин-
касы бар қалған-құтқан кеңсе заттарын 
Сембайдың апайы уақытша үйіне әкеліп 

бірдей, тіпті ұлтшылдыққа жылы қабақ 
танытуымен пара-пар әрекет сияқты 
болып к�рінді. Оның үстіне сол кездері 
кеңестік Қазақстанда екі бірдей үлкен дата: 
В.И.Ленин нің 100 жылдығы мен Қазақ 
КСР-ының 50 жылдық тойы жақындап 
келе жатқан-ды. Міне, осындай уақытта 
«халықтар достығының планетасындағы» 
интернационализм идеялары на «к�леңке» 
түсіретін тергеуді соза беруге болмайтын. 
Сондықтан КГБ қызметкерлері 1970 жылы 
қаңтарда басталған істі жеделдете жүргізіп, 
наурыз айында аяқтайды да, «Жас ұлан» 
мүшелерінің бұдан былайғы тағдырын 
шешуді мектеп-интернаттың әкімшілігі 
мен қалалық комсомол комитетіне тапсы-
рып, одан әрі облыстық партия комитетінің 
назарында ұстауға емеурін білдіреді. 

– Сол-ақ, екен, – дейді әңгімесін 
қайта жалғаған Арман, – мектепте алды-
мен біздің мәселемізді қараған педагог-
тар кеңесі, ата-аналар жиналысы болды. 
Бұдан кейін сол кезге тән «сценарийлік» 
әшкерелеу әдісі бойынша мектеп-ин-

деп айта алмай мын. Оқиғадан кейін к�п 
ке шік пей жергілікті билік орын дары 
Пав лодардағы бір бала бақ шада тұң ғыш 
рет қазақ тобын ашуға бет бұрыс жасады. 
Мектеп жа сына дейінгі осы бүлдіршіндер 
б�лімі уақыт �те келе «Ақбұ лақ» деп атала-
тын алғашқы қазақ балабақшасына айнал-
ды. Мұны «Жас ұлан» ұйы мы жұмы сы ның 
жаңғы рығы деп қабылдаған ж�н. 

Біздің 1969 жылғы жел тоқсандағы 
талпыны сымызға тарих 1986 жылғы 
желтоқсан айында жауап берген сияқты. 
Ал ол к�теріліске қатыс қан желтоқсандық-
тардың Алматы алаңындағы талап-
тілегі 1991 жылғы Тәуелсіздік желтоқ-
санында орындалды деп білемін. Бірақ 
сол желтоқсандардың арасында қаншама 
тағдыр �шіп, қаншама жан тәлкекке 
ұшырады десеңізші. Олай дейтінім… 

А р м а н н ы ң  с � з і н е  қ а -
рағанда, оған мектептен 
шығарылған соң да 
тыныштық болмаған. 
О қ у  т а б е л і н д е г і 

түскен. Аталмыш оқу орнын бітіретін 1975 
жылы �ндірістік тәжірибеден �ту үшін 
Матай стансасына жіберіледі. Жас қыз 
сол жерде ауыл бұзақыларының қолына 
түсіп, қайғылы қазаға ұшырады. Одан 
кейінгі Рашид Бейсекеев болса Қарағанды 
кооператив институтын тамамдаған-тын. 
Содан Май ауданына келіп еңбек жо-
лын бастады. 1990 жылы осындағы Май 
кеңшарында жұмысшылар кооперативінің 
т�рағасы боп жүріп қайтыс болды. Енді 
Айгүл Жүнісоваға келейік. Ол мектепті 
бітірген соң Ермак ауданындағы Потанин 
кеңшарына барып еңбекке араласқан. 
Сонда әртүрлі жұмыс істеп жүріп, 1994 
жылы �мірден озды. 

Ал мектептен шығарылған «Жас ұлан» 
ұйымы мүшелеріне келер болсақ, Сембай 
Құсайынов алдымен шоферлік курс бітірді. 

Сосын Ермактағы (қазіргі Ақсу 
– ред.) ферро сплав зауытына 

жұмысшы боп орналасты. 
С�йтті де осы мамандықта 
біржолата қалып қойды. 

АВТОРЛЫҚ 
АНЫҚТАМА. 

Мен Арман Қанимен Павлодар қаласында 
2002 жылы кездескен едім. Содан бергі 

уақытта кейіпкеріміздің өмірінде қандай өзгерістер 
болды дейсіздер ғой. Айтайық. Біз барған екі-үш 

жылдан кейін ол тұрып жатқан «Казкрай» аймағындағы 
бәкене жерүйлер бұзылған. Сөйтіп, Арман 2005 жылы 

сол кездегі облыс әкімі Қ.Нұрпейісовтің қолынан үш 
бөлмелі жаңа пәтердің кілтін алған. 2006 жылы Қазақстан 
Жазушылар одағына мүшелікке қабылданып, бұрынырақта 

шыққан «Ар алдында», «Тамшылар» өлең кітаптарына 
қоса «Жұлдызды тұман» (2008 ж), «Сен және мен» (2012 
ж), «Үйлесім» (2014 ж) атты жыр жинақтарының жарық 

көруі де оның өміріндегі ерекше белес. Ол сондай-ақ 
2013 жылы «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 

атанып, 2016 жылы халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты болған. Тәуелсіз Қазақ 

елінің нағыз патриоты, ұлтжанды азамат Арман 
Қани қазір Қазақстан Жазушылар одағы 

Павлодар облыстық филиалының 
директоры болып жұмыс 

істейді. 
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Ақ матадай ажары
Қыста оның базары.

(Қар)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

3зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Eлермен кісі – 
К�рермен кісіні,  
К�нерген ермен таныстырды. 
К�нерген ер к�рермен кісіні жалықтырды. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Медициналық зерттеулер әрбір жүз 
етженді, семіз адамның 34-і тыныс орган-
дарының ауруларына шалды ғатынын, 79-
ын да жүрек және қан тамырлары аурулары 
болатынын, 67-сі гипертониямен ауыраты-
нын анықтады. Семіз адамдардың әсіресе 
жүрек-қан тамыр жүйесі к�р зардап шегеді.

Атеросклероздың ерте басталатыны 
осыдан, ал оның негізгі к�ріну белгілері – 
стенокардия, миокард инфаркты, мидағы 
қан айналысының бұзылуы. Салмағы 

қалыпты шамадан артық немесе толыса бастаған адамдардың 
тамақты тақыл-тақыл, бір күндік тамағын кемінде тәулігіне 5-6 
рет б�ліп-б�ліп ішкені дұрыс. Осының �зінде тамақты күнде бір 
мезгілде ішуге әдеттену керек. Кешкі тамақты сағат 7 шамасында 
және жатардан кемінде екі сағат бұрын ішкені ж�н.

Негізінен тәттіні, ұннан жасалатын, майлы тағамдарды, 
балмұздақ жеуді қойып, тамақтың калориялығын азайту ке-
рек. Дәрумен біткеннің қайнары к�к�ніс пен жемістің үлесін 
к�бейткен ләзім. Бір тәулікте ішілетін тамақты дұрыс б�лудің 
маңызы зор. Ет, балық тағамдарын таңертеңгі және түскі тамақ 
кезінде жеп, сүт, �сімдік тағамдарын кешкі тамақта жеген 
жақсы. 

Жануарлар қалыпты тіршілік ету үшін 
қашан да азықтық қор жинайды. Мысалы, 
тиін шырша бүрін, саңырауқұлақтарды ағаш 
бұтағына іліп, кемірушілер әртүрлі ш�п-
терді тасып жинаса, түйе қорды денесіне 
жинайды. 

Оның қоры �ркешіне май болып жи-
налады. Түйені аштықтан сақтап, ш�лге 
т�зімді ететін де – �сы �ркештегі майы. 
Eркештегі май қажет уақытында денеге 
қоректік зат болумен бірге, к�мірқышқыл 
газы мен суға ыдырау арқылы организмге қажетті су мұқтаждығын 
да �тей алады. Ғалымдардың есептеуі бойынша �ркештің әр жүз 
граммынан 107 грамм су б�лініп шығады екен. Түйе суды �те 
қажет ететін жағдайда ғана жұмсайды, сондықтан жылдың ыстық 
маусымында да 45 күнге дейін су ішпей-ақ ш�лге шыдайды. 

Tткен ғасырдың екінші жартысында Францияда қаулап бір 
топ жас суретшілер шықты. Олар бұрын-соңды к�рмегенді істеп, 
�з шы ғар маларын шеберханада емес, �зен жағасында, далада, 
орман ішінде, шалғындықта ашық аспан астында тұрып салатын 
әдет шығарды. 

Олар шығармалары Парижде алғаш рет к�рмеге қойылы-
сы мен-ақ, суретші қауым тарапынан француздың «impression» 
– «әсер» деген с�зінен шығарып, импрессиноистер деген атақ 
алды. Шынында да, олар �з туындыларында �мірден алған 
әсер лерінің ізін суытпай тұрып, бейнелеуге тырысатын. Су ай-
дынында, жапырақтарға, кісілердің үсті-басына түскен күннің 
шуағына дейін қолмен ұстап, к�збен к�ргендей дәл жеткізетін. 
Олардың суретінен �кпек желді, жауыннан кейінгі дымқыл 
ауаны, күн қыздырып балбырап жатқан топырақты дәл сол 
қалпында сезінесің. 

«Помидор» с�зі Италияның «помод-
доро», яғни «алтын алма» деген с�зінен 
шыққан. Ал француздар бұл к�рікті әрі нәрлі 
�сімдікті «пмед амур» яғни «сүйіс пеншілік 
алмасы» деп атаған. 

Помидордың отаны – Америка. Мек-
сиканша помидор – «туматль» деп атала-
ды. Осыдан барып «томат» деген екінші 
бір с�з шыққан. ХVІ ғасырдың орта-
сында помидор Еуропаға келіп жеткен. 
Помидордың тұқымын мұхиттың арғы 
бетінен Еуропаға ең алғаш кімнің әкелгені белгісіз. Оны 
әкелушілер испандар мен португалдықтар болса керек. 

Бұрын к�рмеген қызыл алмаға еуропалықтар сенімсіздікпен 
қараған. Помидор жегеннен адамның басы ауырады, құсқысы 
келеді деп есептеген. Еуропалықтар үш ғасырдан астам уақыт по-
мидорды шипалы �сімдік ретінде және сәндік үшін ғана �сірген. 
Тек ХІХ ғасырда ғана помидорды тағамға пайдалана бастаған. 

Артық салмақтан арылғаныңыз дұрыс

Өмір сүрудің амалы

Әсерге толы суреттер

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

ҚЫЛҚАЛАМ

Алтын алмалар

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

К Ө Ң І Л А Ш А Р

Расул ЖҰМАЛЫ, 
саясаттанушы:

–Ең бастысы аты 
затына сай болу ке-
рек сияқты. Себебі 
бізде айтылуы айты-
лады, жұмыс жүрмей 
қа латыны тағы бар. 
Мәселен, «Қарт тар 

жылы» қарттардың мәселесі қаншалықты 
шешілді? Үш жыл қатарынан «Ауыл жы-
лында» ауызсумен, газбен қамтимыз деді, 
бәрі айтылған қалпында қалды. Қайтадан 
с о л  н а у қ а н ш ы л д ы қ  б о л ы п  к е т п е с е 
деймін. Осындай бастамаларды Елбасы 
к�тергенде, бұл жәй ғана даңғара бол-
мауы керек. Жастардың бүгінгі тәрбие-
руханият мәселесі, оның ішінде қазақи 
тәрбие, қазақ тілі мәселесі – �з алдына 
үлкен бір бағыт. Себебі әрбір мемлекет 
жастардың мәселесін, жастардың руха-
ниятын ойламайтын болса, жастар сол 
мемлекеттің үлкен бір толқуларына әкелуі 
мүмкін. Кезінде «Араб к�ктемі» сияқты 
оқиғалар есімізде. Керісінше, жастардың 
мәселесін тиісті шеше алатын болса, оларға 
жағдай жасай алатын болса, жастар сол 
мемлекеттің, сол қоғамның ілгерілеп, да-
муына серпін береді. Екінші мәселе – білім 
беру, денсаулық сақтау саласы. 

Б і з д і ң  у н и в е р с и т е т т е р і м і з ,  о қ у 
орындарымыз к�п, олардың ішінде са-
палы білім беретіндері жоқтың қасы. 
7лемдік 500 дамыған университеттердің, 
институттардың қатарында бір де бір қазақ 
оқу орны жоқ. Ал әлемдегі жастардың 
арасында �зіне-�зі қол жұмсау бойын-
ша, қателеспесем, Қазақстан алғашқы 
бестікке кіреді. 7сіресе әлеуметтік жағдайы 
т�мен жастар үшін жоғары білім алу �те 
қиын. Үшіншіден, жылдан жылға шетел-
ге кетіп жатқан қаншама қазақ жастары 
бар. Оның ішінде оқып жүрген шетелдегі 
қазақ студенттерінің саны – 150 мың, 
яғни шетелдегі оқу орындары бәсекеге 
қабілетті, қолжетімді, сапасы жоғары деген 
с�з. Ресейде, Қытайда, Еуропада, Кореяда 
оқып жатқан қаншама жастар бар. Соңғы 
әлеуметтік зерттеулер бойынша, жастардың 
40 пайызы �зінің болашағын туған елінен 
к�рмейді. Түпкілікті шетелге кеткісі келеді. 
Сондықтан парақорлық, жемқорлық 
сияқты дүниелерді жою керек. Тағы бір 
мәселе – жастарды жұмыспен қамту және 
баспана. Бұл мәселемен айналыспайтын 
болсақ, мемлекет үшін де, жастардың 
�зі үшін де �те қиын болмақ. 7рине, бір 
жылдың ішінде мұның бәрі шешіліп кетпес, 
бірақ осы 2019 жыл солардың бастамасы 
болса, сол түйткілдердің ең болмағанда 
2-3-еуін шеше бастаса, бұл да дұрыс бо-
лар еді. Ал ол мәселелерді оңтайлы шешу 
үшін тек қана ұрандату, науқаншылдық 
жеткіліксіз. Меніңше, азаматтық қоғамның 
пікірлерімен билік кеш те болса санасу ке-
рек. Сосын шешім қабылдау орындарына 
(әкімшілік, министрлік, үкімет, қоғамдық 
кеңестер т.б.) жалпы жастарды к�бірек 
тарту керек. Ауылды жерлерде, басқа 
қалаларда белсенді жастар бар, олардың 
дауысы естілетін болса, бәлкім, шешімдер 
де оңтайлы болар еді.

Талғат ҚАЛИЕВ, 
«Жастар» ғылыми-
зерттеу орталығының 
директоры:

–Тек қана мере-
келік шаралар емес, 
зерттеу,  жастарды 
жұ  мысқа тарту мә се-
лелері қаралу керек. 

Жұмыстың әртүрлі ахуалын к�теру, әр-
түрлі әлеуметтік жобалардан бастап, түрлі 
әлеуметтік мәселелерді қарастырғанымыз 
абзал деп ойлаймын. Мысалы, бейне 
түсіріп, «Ютубта» табыс табуға, интернет 
арқылы жұмыс істеуге болады. Сосын 
«Жастар әлемі» деген қабілетті жастардың 
жобаларын жүзеге асырумен айналыса-
тын қор бар және әр аймақта «Жастар 
ресурстық орталығы» жұмыс істейді. Со-

нымен бірге аймақтарда «Жастар денсаулық 
орталықтары» бар, соны дамыту керек. 
Барлық жерде жастардың жағдайы бірдей 
болу керек. Ал бізде кей аймақтар мен 
ауылдарда жастардың қолы к�п нәрсеге 
жете бермейді. Қанша қаржы б�лінсе де 
жастарды оқытуға, үйретуге, бейімдеуге 
жұмсалуы керек. Елде жұмыс к�п, бірақ 
жастар тәжірибесіне қарамай таңдайды. 
Мысалы, тек Астананың �зінде 8 мың бос 
жұмыс орны тұр. Бірақ кейбіреулер істегісі 
келмейді. Жоғары оқу орнын тамамдаған 
соң тек «Самұрық-Қазынаға», «Мұнай-
газға» барам деп отырады. Ал шағын фир-
маларда 120 мың теңге, 150 мың теңге, 
200 мың теңге айлыққа жұмыс бар, жастар 
оған бармайды. Демек, жастарға арналған 
жұмыстар бар, тек жастардың істеуге 
құлшынысы, ниеті жоқ. Яғни осы жылы 
жастарға жұмыс мәдениетін үйрену керек. 
Ал баспана мәселесіне келгенде, бізде түрлі 
бағдарламалар бар. Мысалы «7-20-25» 
бойынша жұмыс істеген адам ала алады. 
Егер жұмыс істемей жатса, онда оған ешкім 
пәтер бермейді ғой. Сондықтан бар мәселе 
жастардың �зінде, ал біз осы жылы бұл 
түйткілдерді шешуге тырысуымыз керек. 

Ілияс ЫСҚАҚОВ, 
«Жастар» 
телеарнасының 
негізін қалаушы:

–Қазір флешмоб, 
форумдар, жиналы-
стар к�п.  Одан да 
жастарға бағыт-бағдар 
беретін әлеуметтік ба-

стамалар әлдеқайда пайдасын тигізеді. 
Бізде к�бінесе үкіметтік орындар, меке-
мелер жылдың аяғында есеп беру үшін 
жұмыс атқарады. Бұл жыл әлеуметтік 
болсын, басқа болсын, жастарды кәсіпке 
тартатын жобалардың бастамасы болса 
екен деймін. Бізде жас отбасыларға деген 
жақсы бағдарламалар бар. Міне, осыған 
жүйелі түрде жұмыс істеудің бір құрылымын 
жасау керек. Себебі оларға айтылады, 
бірақ к�бінесе жастарға жетпей жатады. 
К�птеген телеарналар ток-шоулар мен 
мемлекеттік бағдарламаларды к�рсетумен 
ғана жүр. Ал халықты біріктіретін, әсіресе 
жастарды біріктіретін қандай жоба бар? 
Ондай жоба к�ріп отырған жоқпыз. 7р 
жерде «Қалаулым», «Кел, келінім» шығып 
жатыр. Мұның бәрі жастарды алға тартып 
жатқан жоқ, керісінше кері итермелейді. 
Біз �з тарапымыздан «Жастар жылы Жа-
стар арнасымен» деген бағытпен жұмыс 
істеп жатырмыз. Қорғаныс министрлігі 
«Жас сарбаз» деген қоғамдық қор құрды. 
Олармен де жұмыс істейміз, «Жастар» 
арнасынан кеңінен насихаттаймыз. «Жас 
отау» деген бағдарлама аштық, әр жас 
отбасының проблемасы к�рсетіледі. Біздің 
елде әлеуметтік мәселелер бұрқ етеді, 
ал солардың алдын алып, бағыт-бағдар 
беретін қандай жұмыс істеп жатырмыз? 
Қазақстанда тұратын әр ұлт �кілдерінің 
арасында жастар к�п, бірақ олармен кім 
жұмыс істейді? Басқа ұлттың �кілдерін 
Қазақстанның тұрғыны, Қазақстанның 
азаматы ретінде сабақтастырып отырған 
қандай іс-шаралар �тіп жатыр? Біз неге 
Қазақстан тек қазақтарға ғана керек сияқты 
к�рсетеміз? Қазақстан бәріне керек қой. 
Осыған к�п к�ңіл б�лінсе деймін. 

Жастардың проблемасы к�п. Бірінші 
білімді айтайын. Университет болсын, кол-
ледж болсын, қаншалықты болашақтың 
м а м а н д ы қ т а р ы н  о қ ы т ы п  ж а т ы р -
мыз? Біз �ткен мен бүгінгі күннің ғана 
мамандықтарын оқытып жатқан жоқпыз 
ба? Ендігі 10 жылда әлем қатты �згеріп 
кетеді. Қаншама мамандықтар ертең керек 
болмай қалады. Ал қандай мамандықтар 

болады? Біз соны қазір ескеріп жатырмыз 
ба? Қандай білім беріп жатырмыз? Жастарға 
берілетін білім сапасын жақсарту керек. 
Біз болашақтың мамандықтарын ойласты-
руымыз керек. Екінші әлеуметтік мәселе, 
ол – баспана. Қазір жақсы бағдарламалар 
бар. Грузияда, басқа елдерде жастардың 
несиелерін алып тастап жатыр.  Біз 
жастарға неге сондай жағдай жасамаймыз? 
Баспаналық несие алса, бір балалы болған 
кезде 20 пайызын алып тастасын, екі бала-
лы болғанда тағы 30 пайызын алып таста-
сын, т�рт бала болған кезде бүкіл несиенің 
бәрін алып тастасыншы, сонда қазақтың да, 
қазақстандықтардың да �сімін к�бейтеміз. 
Қазір жастардың арасында ажырасу к�бейіп 
кетті. Бұл да ойландыруы тиіс. Жастарға 
нақты к�мек болатын реформалар жасау 
керек. Одан кейінгі үшінші мәселе – бала 
тәрбиесі. Қазір қалаға ауылдан к�шіп 
келетіндер к�п. «Қала жағалағандар» деген 

Елбасының «Тәуелсіздіктің ұрпақтары» атауымен Жастар 

жылының ашылу салтанатында айтқан негізгі басым идеясы – 

Қазақстанда онлайн білім беруді дамыту. 

Онлайн-университет, онлайн-курстар – әлемде 2012 жылдан 

бас тап белсенді түрде дамып келе жатқан әдіс. 2017  жылы 700 

университет 10 мыңға жуық онлайн-курс ұсынса, ал 2019 жылы 900 

университет 11400  онлайн курс ұсынуды жоспарлап отыр. Бүгінде 101 

млн.ға жуық адам онлайн-курстарды оқып, біліктілігін арттырып, 

білімін жетілдіруде. 

2014 жылы онлайн білім берудің әлемдік нарығы 1,13 млрд долларды 

құраса, 2019 жылы бұл к*рсеткіш 7,69 млрд долларға жетеді деген 

болжам бар. 

Онлайн-тыңдаушылары к*п әлемдік ең ірі білім беру платфор-

малары бүгінде америкалық Coursera (37 млн) және EdX (18 млн), 

қытайлық XuetangX (14 млн). Онлайн курстардың басым к*пшілігі 

IT-технологиялар, компьютерлік ғылымдар, мәліметтерді талдау, 

оның ішінде Big data, криптовалюта және нейрондық желілер сала-

сына тиесілі, яғни 38% құрап отыр. Онлайн-курстардың жастар үшін 

үлкен мүмкіндігі – ағылшын тілі курстарын оқу, ағылшын тілінде ең 

*зекті ақпарат алу, *з біліктілігі мен қызығушылықтарын ескеріп, 

арнайы мамандану.  

Мемлекет басшысы былтыр Қазақстан халқына арнаған 

 Жолдауында жастарды жан-жақты қолдау мемлекеттік саясаттың 

басым бағыты екенін атап *тіп, 2019 жылды Жастар жылы деп 

жариялауды ұсынған еді. Бұдан кейін Президенттің тиісті Жарлығы 

шықты. 

Нұрсұлтан #бішұлы жастарға ерекше к*ңіл б*ліп келеді. Елдің 

жаңа буынына деген қамқорлығы қай кезде де сезіліп жүр.  

Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап елімізде жастар үшін 

барлық салаларда, ең алдымен білім алуда, кәсіпті игеруде, жұмысқа 

орналастыруда бар жағдай жасауда. Жастарға қолдау к*рсету үшін 

мемлекеттік бағдарламалар *мірге келді және олар табысты жүзеге 

асуда. Соның арқасында бүгінде жастар сапалы білім алып, жаңа 

мамандық меңгеріп, еліміздің *ркендеуіне *з үлестерін қосып жатыр.

К*п нәрсе жасалды, алайда прогрестің шектелмеуі *те маңызды. 

Сол себепті Мемлекет басшысы Жастар жылының ашылуында 

Үкіметке жас қазақстандықтардың *зекті қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға арналған нақты тапсырмалар берді. Бүгінде олар 

баршаға белгілі – қолжетімді және сапалы білім беру, тұрғын үйге 

қолжетімділік, жұмыс табу, отбасын құру мүмкіндігі.

Атқарар міндеттердің бірі – Астана, Алматы және Шымкент 

қалаларында жұмыс істейтін жастар үшін жылына кемінде бір мың 

пәтерді пайдалануға беру. Бұл пәтерлер жалға берілетін тұрғын үй 

қатарына жатады. Белгілі болғандай, аталған үш қала еліміздің бүкіл 

аймағынан жастарды тарту орталығы болып саналады. 

Президенттің ұсыныстары Жастар форумының қатысушы-

ларымен толықтай қабылданды. Жастар жылы ресми түрде 

 басталды. Алда атқарылар жұмыс к*п.  

бағдарлама жасағалы отырмыз. Ауыл-
дан қалаға келеді, жұмыс іздейді, жұмыс 
таппайды, түк таппағаннан кейін ауылға 
қайтып барғысы келмейді. Содан кейін 
ұрлыққа барады, болмаса нашақорларға, 
арақ ішетіндерге қосылады. Болмаса теріс 
ағымға түсіп кетеді. Оларды кім қарап отыр? 
Қалаға ауылдан келіп жатқан жастардың 
саны бар ма? Олардың мәселесімен кім 
айналысып жатыр? Кім айналысу керек? 
7р облыста, әр ауданда жас тармен жұмыс 
істейтін департаменттер бар. Солар нақты 
не істеп отыр? Жұмыссыздық мәселесін 
жолға қоймайынша, жастар баспаналы 
болмайды, не балалы бола алмайды, не 
үйлене алмайды, үйленсе қиындыққа шы-
дамай ажырасады. Мұның бәрі бір-бірімен 
байланысып жатқан дүние ғой. Соған 
жүйелі мемлекеттік бағдарлама керек. Сол 
бағдарлама биыл к�терілсе, қабылданса, 
іске асырылса, нұр үстіне нұр болар еді. 
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